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#M – Beeld van
Liefde
In 2019 wordt de processie omgebouwd
tot een indrukwekkende openluchtevocatie.
Op de Markt komt een grote zittribune met
de Sint-Martinuskerk als decor. Een bekend
Vlaams acteur neemt de toeschouwers
mee in een tocht vol emoties en auditieve
prikkels. Het verhaal wordt ondersteund
door meer dan 250 figuranten, acteurs …
Om dit te realiseren, zijn we op zoek
naar medewerkers! Acteurs, figuranten,
zangers, dansers, decorbouwers, kostuumen grimemedewerkers, promotieteams,
onthaalmedewerkers, administratieve
krachten, catering … zowel individueel als
in verenigingsverband.
Kom naar de startavond op vrijdag 7
september om 20 uur in GC De Volkskring.
#M wordt er uitgebreid
voorgesteld, we
bespreken hoe je
kan meewerken, er is
ruimte tot vraagstelling
…

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

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

Allerheiligen
Standplaats bloemenverkoop
aan kerkhof
Voor de periode van 2018 tot en met 2023 worden volgende
plaatsen aan het kerkhof ter beschikking gesteld:
• 4 standplaatsen in Lede;
• 1 standplaats in Impe;
• 1 standplaats in Oordegem;
• 1 standplaats in Smetlede;
• 1 standplaats in Wanzele.
Geïnteresseerde handelaars moeten voor 7 september
hun aanvraag richten tot het gemeentebestuur, dienst
patrimonium, Markt 1, 9340 Lede. Toewijzing gebeurt door
lottrekking op het eerstvolgende college.

Overlijdens mei 2018
Paul Van Den Berge (°29.06.63)
René Van Droogenbroeck (°15.12.52)
Jean Timmermans (°23.12.42)
Raf Coen (°17.05.98)
Florent Meert (°01.08.38)
Gillian Caeyenberghs (°11.10.78)
Rudolf Lemmens (°05.08.38)
Paul Van Gyseghem (°24.04.33)
Nicole Van de Velde (°22.04.48)
Alfons Wettinck (°25.07.50)
Agnes De Visscher (°27.01.38)
Alma Raes (°03.06.25)
Adolf Rosseel (°17.10.31)
Alfons De Kuyper (°09.07.24)

† 3 mei
† 3 mei
† 4 mei
† 8 mei
† 9 mei
† 10 mei
† 10 mei
† 10 mei
† 11 mei
† 11 mei
† 15 mei
† 19 mei
† 21 mei
† 29 mei

Overlijdens juni 2018
Nathalia De Thaey (°16.08.38)
Roger Van der Meersche (°16.02.25)
Clement Bonnarens (°04.02.43)
Godelieve Braeckman (°12.09.34)
Theodorus Van den Berghe (°01.08.27)
Céleste Van der Haegen (°31.08.36)
Rita Keppens (°08.12.45)
Yvonne De Pauw (°03.05.35)
Marie Meersman (°09.04.56)
Maria Baeyens (°19.03.50)
Nathalie Piessens (°22.06.78)

† 4 juni
† 6 juni
† 7 juni
† 9 juni
† 21 juni
† 21 juni
† 22 juni
† 24 juni
† 27 juni
† 30 juni
† 30 juni

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.300 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op maandag 17 september. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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DOCSTOP

Meer veiligheid voor je identiteitsdocumenten
Ben je je Belgische identiteitskaart,
paspoort of verblijfstitel verloren of
werd deze gestolen? Bel gratis naar
00800 2123 2123 en blokkeer je
kaart onmiddellijk. Kan je ons niet
bereiken? Bel dan naar 02 518 2123.
Zo voorkom je het risico op frauduleus gebruik en de eventuele financiële gevolgen.
In geval van diefstal moet je ook aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of de lokale politie doen.
In geval van verlies ga je naar het
gemeentehuis. Buiten de openingstijden kan je bij de politie terecht
voor een voorlopig attest.
Vreemdelingen moeten altijd eerst
aangifte van verlies doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis
te gaan.

Word je geconfronteerd met het verlies of met de diefstal van je rijbewijs,
dan moet je altijd aangifte doen bij
de politie.
Wat gebeurt er na je telefoontje?
Na het vaststellen van je identiteit,
wordt je document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de site
www.checkdoc.be. Deze website
wordt door banken en andere instanties gebruikt om na te gaan of een
identiteitsdocument bekend staat
als gestolen, verloren, verstreken of
ongeldig.

ongeldig verklaard en je moet een
nieuw document aanvragen in het
gemeentehuis.
Paspoorten worden ongeldig
verklaard vanaf het moment dat je
DOCSTOP belt. Indien je een paspoort nodig hebt om te reizen, vraag
dan op tijd een nieuw aan in het
gemeentehuis.
Voor meer info, contacteer
info@docstop.be.

Betreffende identiteitskaarten en
verblijfstitels ontvang je na je telefoontje een brief waarin de melding
van verlies of diefstal wordt bevestigd. Het identiteitsdocument wordt

Awel zoekt vrijwilligers
Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp
bij Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor
kinderen en jongeren in België. Maar de
lijnen zijn zo drukbezet dat nog heel wat
kinderen en jongeren met hun verhaal
blijven zitten.
Wil jij graag een luisterend oor zijn?
Surf naar www.awel.be voor alle info.

Wespenverdelging brandweer
Last van wespen? Probeer ze niet zelf te verdelgen maar contacteer de brandweer via het e-loket!
Surf naar zuid-oost.hulpverleningszone.be, klik op e-loket en wespenverdelging.
Het verdelgen van wespen kost 30 euro. Hommels worden verplaatst, bijen worden weggehaald door een imker.
De brandweer komt in de late namiddag of avond bij je langs - afhankelijk van het aantal te verdelgen nesten.
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leeft

Jeugd Rode Kruis
Het Jeugd Rode Kruis Lede, afgekort JRK, is de jeugdbeweging van het Rode
Kruis van de afdeling Lede. Wij komen samen om, net zoals andere jeugdbewegingen, met de kinderen te spelen en te ravotten. Bovendien brengen we op
regelmatige basis onze leden op een speelse manier iets bij omtrent EHBO,
het correct verwittigen van de hulpdiensten en hoe om te gaan met gevaarlijke
situaties.
Wij komen om de 2 weken samen op zaterdag, van 14 tot 17 uur. Deze speelnamiddagen zijn gratis. Enkel grote activiteiten zoals zwemmen zijn betalend.
Kan je niet elke activiteit komen? Geen probleem! Je bent welkom in Katstraat
14 zoveel je wil.
De leidingsploeg bestaat momenteel uit 8 personen: de verantwoordelijke Vicky,
de adjunct-verantwoordelijke Isabeau en de leiding: Brantley, Toby, Koen, Chayenne, Jelte en Laura. Samen staan we te popelen om je te begroeten op een van
onze activiteiten.
Wil je graag mee op kamp? Dat kan zeker! Onze afdeling gaat in de zomervakantie op bivak, dit aan een voordelige prijs.
Is de jeugdbeweging niets voor jou maar wil je wel meer weten en leren over
EHBO? Dat kan! Wij geven regelmatig op maat van kinderen en jongeren EHBOinitiaties. De data kan je checken op de website van het Leedse Rode Kruis.
Heb je vragen of wil je je inschrijven? Mail naar jeugd@lede.rodekruis.be.
Je kan ook een kijkje komen nemen op onze startdag.
Ben je 16 jaar of moet je 16 jaar worden en zie je het zitten om regelmatig eens
een activiteit in elkaar te knutselen om onze kids te helpen spelen? Contacteer ons
want we zijn nog op zoek naar fantastische leiding om ons team te versterken!
Hopelijk tot binnenkort!
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JUBILEA

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Lucien Caudron & Celina Vermeiren
Lede, 4 juli 1958

Gouden bruiloft (50 jaar)
Hendrik De Sutter & Viviane Meurisse
Aalst, 8 juni 1968

Gouden bruiloft (50 jaar)
Albert Droesbeke & Rita Brondeel
Wanzele, 28 juni 1968

Gouden bruiloft (50 jaar)
Erik De Schrijver & Godelieve De Lathauwer
Lede, 5 juli 1968

Verkiezing
Schoonste
Dialectwoord
Je kan nog tot en met zondag 9 september je
favoriete Leedse dialectwoorden indienen via de
website schoonstedialectwoord.lede.be of in het
gemeentehuis of de bibliotheken. Wie helpt ons lijstje
langer te maken, maakt kans op een boekenbon.
Na de indieningsronde maakt onze jury een top tien
met de markantste woorden. Deze maken kans op
de titel Schoonste Dialectwoord van Lede. Vanaf
zaterdag 15 september gaan onze kieshokjes open
en kan je jouw stem uitbrengen in de bib van Lede of
via onze website.
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Academie Lede - Erpe-Mere - Wichelen
In de academie zijn we klaar voor het nieuwe schooljaar!
Alle lessen starten vanaf 1 september. De uurroosters vind
je terug op www.gamw.lede.be. Je vindt er ook een brochure
met alle info voor starters.

In de kijker!
Starten vanaf 6 jaar
Kinderen die naar het 1e of 2e leerjaar gaan worden wekelijks
1 uurtje ondergedompeld in de wondere wereld van muziek
en woord.
Starten met een instrument vanaf 8 jaar
Wie 8 jaar is en muziek volgt, kan starten met een
muziekinstrument. Op 15 september laten we je kennismaken
met alle instrumenten en daarna kan je aan de slag!
De Muzieklablessen starten vanaf 1 september.
Woord vanaf 8 jaar
Je creativiteit ontwikkelen? Je uitspraak verbeteren?
Je zelfvertrouwen vergroten? Je fantasie aanwakkeren?
Dit kan in de Woordlessen! Je bent welkom vanaf 8 jaar.
Lede, Erpe-Mere en Wichelen
Naast de lessen in Lede, kan je ook lessen volgen in ErpeMere en Wichelen. De uurroosters vind je op onze website.

Nieuw dit schooljaar
Radio maken (14+)
In samenwerking met Radio Lede leer je de knepen van
het vak: presenteren, interviewen, luisterspelen maken,
journalistiek … en dit 2 uur per week.
Het info- en startmoment gaat door op dinsdag
18 september om 20 uur.
Schrijven (14+)
Heb jij de schrijver in jou al ontdekt? Via deze cursus (3 uur
per week) ontdek je de verschillende facetten van het schrijven.
Meer info op de website eind augustus. Er volgt ook een
infomoment in september.
DJ/Soundscaping/studiotechniek (14+)
Ontdek en creëer digitale muziek, 2 uur per week.
Meer info op de website eind augustus. Er volgt ook een
infomoment in september.

Info en inschrijvingen
Online inschrijven
Geen zin in wachtrijen op het secretariaat? Je kan je ook
online inschrijven!
Heb je vragen? Gebruik in de vakantie de mail of
Facebookchatfunctie.
Vanaf 27 augustus kan je opnieuw terecht in de academie in
Lede voor meer informatie en/of om je in te schrijven.

7

Schooljaar 2018 - 2019
De inschrijvingsdata zijn:
• maandag 27 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• dinsdag 28 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• woensdag 29 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• donderdag 30 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• vrijdag 31 augustus: 15.30 – 19.00 uur.
Breng zeker je eID of kids-ID mee.
Inschrijven kan tot en met 30 september.
Voor de organisatie van de lessen vragen we aan iedereen
om zo snel mogelijk in te schrijven. Ook voor nieuwe
leerlingen is vroeg inschrijven belangrijk. Zo krijg je de eerste
keuze, want voor enkele lessen zitten de klassen snel vol!

Betalen
Het inschrijvingsgeld per domein (Muziek of Woord)
bedraagt:
• onder de 18 jaar: 70 euro (47 euro kortingstarief);
• 18- tot 24-jarigen: 134 euro;
• volwassenen: 312 euro.
Je krijgt korting wanneer meerdere leden uit hetzelfde gezin
les volgen, wanneer je Muziek en Woord samen volgt of als je
een UiTPAS aan kansentarief hebt. Voor meer informatie kan
je bij de academie terecht. Betalen kan met Bancontact.

Waarmee kan je op de academie starten?
We delen onze starters op in vijf groepen:
6- en 7-jarigen
Deze groep start met Muziek- en Woordinitiatie.

8- tot 12-jarigen
• Muziek (Lede, Erpe-Mere, Wichelen):
Je krijgt 2 uur Muzieklab en 1 uur instrument.
• Woord (Lede, Erpe-Mere, Wichelen/Serskamp):
Hier volg je 1 uur per week Woordatelier. Je stroomt in
volgens leeftijd: 2.1 (8 jaar), 2.2 (9 jaar) en 2.3 (10-12 jaar).
Volwassenen
• Muziek (Lede):
Je volgt 2 uur Muzieklab en 1 uur instrument.
• Woord (Lede):
Je volgt 2 uur per week Woordlab. In deze lessen maak je
kennis met de verschillende opties binnen Woord (vertellen,
spreken en spelen). Om je te helpen met je keuze laten we
de eerste twee lessen van september doorgaan op maandag
van 19 tot 21 uur. Zo krijg je een proevertje van alle opties en
begeleiden we je in je keuze. We proberen de 2 uur te laten
aansluiten zodat je 1 keer per week 2 uur les volgt.
13- tot 18-jarigen
Ook jullie kunnen starten met Muziek en/of Woord. Maak een
afspraak met het secretariaat en dan zoeken we uit waar je
het best terecht kan.
Herstarters
Heb je al ervaring? Wil je je oude instrument terug oppakken
of een nieuw instrument leren? Volgde je vroeger Woord en
geef je nu regelmatig presentaties waarin je wil gecoacht
worden? Maak een afspraak met het secretariaat en we
bekijken samen je mogelijkheden!
Zin gekregen in de academie? Niet aarzelen. Gewoon doen!

8

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 21 JUNI 2018

Reglement ereburgers
Vaststelling van het reglement voor ereburgers.
Toekenning van het ereburgerschap aan Jef Vermassen,
Lucien Van Impe en Frans Melckenbeeck als ereburgers.

Kerkfabriek Sint-Bavo Wanzele
Toekenning buitengewone toelage van 20.898,20 euro
voor de aanleg van een nieuwe aardgasverwarming in de
parochiale kerk.

Subsidiereglement voor infrastructuur lokalen
Vaststelling.

Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
Toekenning buitengewone toelage van 12.705 euro ter
financiering van de vernieuwing van de elektriciteit in de
parochiale kerk.
Gebruik van de gemeentelijke lokalen:
reglement en retributiereglement 2014 – 2018
Wijzigingen van de reglementen met betrekking tot het
nieuwe ontmoetingscentrum van Wanzele.
Verkaveling Steenstraat 172: wegenaanleg
Vaststelling.
Verkaveling Billegemstraat 81-83A
Vaststelling op te leggen grondafstand.
Aankoop vorkheftruck
Vaststelling lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.
De geraamde kostprijs bedraagt 50.820 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Leveren brandstof werktuigen
Vaststelling lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.
De geraamde kostprijs bedraagt 62.920 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Aankoop speeltoestel wijk Kleine Kouter
Vaststelling lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.
De geraamde kostprijs bedraagt 14.999,99 euro
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Vernieuwen KWS-wegen
Vaststelling lastvoorwaarden, wijze van gunning en
raming. De geraamde kostprijs bedraagt 91.840,21
euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Klimaatactieplan
Goedkeuring van het klimaatactieplan, opgemaakt in het
kader van het burgemeestersconvenant.

Toekenning van renteloze leningen ter ﬁnanciering van
onroerende infrastructuur voor de cultuur-, jeugd- en
sportsector
Vaststelling reglement.

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 9 JULI 2018
Jaarrekening 2017
Vaststelling. Het balanstotaal op 31 december 2017
bedroeg 71.737.867,16 euro.
Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019
Vaststelling van het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019,
in het bijzonder de staat van het financieel evenwicht.
Budgetherziening 1 voor het dienstjaar 2018
Vaststelling.
Recht van overgang
Goedkeuring modelovereenkomst van Van der Gucht
Advocaten om de drie huidige rechten van overgang te
regelen.
Grondafstand Dorenweg
Goedkeuring akte tot afstand van een perceel grond met
een oppervlakte van 14 m² langs de Dorenweg, opgelegd
voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.
Verkeersreglement betreffende het afschaffen van de
voorrang van rechts op lokale wegen II en Nieuwstraat
Goedkeuring.
Verkeersreglement betreffende het aanbrengen
van parkeerverbod in de Vijverstraat (deel tussen
Kerkevijverstraat en Administratief Centrum)
Instellen parkeerverbod langs beide zijden.
Nieuw academiereglement en Artistiek Pedagogische
Project
Vaststelling.
Seniorenraad
Goedkeuring nieuwe statuten.
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Oeps,
mijn jas
ligt nog op het
speelplein!

Sorteerstraatjes
IlvA

De monitoren vonden tijdens de speelpleinwerking
heel wat achtergebleven spullen.
Gedurende de maand september kan je je verloren
spulletjes bij de jeugddienst afhalen. Kom gerust
een kijkje nemen.

Minder afval produceren, dat is een grote uitdaging
voor ieder van ons. We moeten er bovendien ook
voor zorgen dat grondstoffen niet verloren gaan,
maar gerecycleerd worden.
Als we met zijn allen wat moeite doen, kan er nog
heel wat afval uit onze restfractie geweerd en dus
van de verbranding gered worden.
Daarom heeft ILvA nieuwe sorteerstraatjes voor
kleinere fracties gemaakt op de recyclageparken.
Daar kan je terecht met afval dat voordien bij je
restfractie belandde:

Begeleiders
knutselatelier

Kurk
Alles wat gemaakt is van kurk, behalve wand- en
vloerbekleding is welkom. Je mag er kurken stoppen
(van wijn of bier), kurkisolatie, onderleggers in kurk
of overschotten van kurk op rol in gooien. Ook alle
andere voorwerpen van zuivere kurk mogen erin,
zolang er geen metaal, leer, hout, plaaster … aan
vasthangt. Synthetische kurken en portokurken (met
plastic dop) zijn ook toegelaten.

We zijn op zoek naar vrijwilligers om op woensdagnamiddag een knutselatelier te begeleiden. Ben je
minstens 15 jaar en werk je graag met kinderen?
Dan kom je in aanmerking. Je kan opgeven welk
moment voor jou mogelijk is en kan kiezen uit de
knutselsessie van 13.30 of van 16 uur.
Je werkt met groepjes van maximum 16 lagereschoolkinderen. Knutselopdrachtjes en materiaal
worden voorzien. Wij bieden een vrijwilligersvergoeding. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op
met de jeugddienst.

Kaarsresten
Je mag alle kaarsresten, gekleurd of niet-gekleurd,
binnenbrengen. Ook bewerkte of geparfumeerde
kaarsen zijn welkom. Schalen, potten of andere
onderdelen mogen niet.
Cd’s en dvd’s
Heb je oude cd’s of dvd’s? Dan kan je de schijfjes
hier kwijt. De doosjes moeten in een andere
container.
Cd-doosjes
Maak de cd-doosjes helemaal leeg. De papiertjes
horen thuis in de papiercontainer.

ERPE-MERE · LEDE

Je kan bij ons terecht voor professioneel opvoedingsadvies, gratis ondersteuning bij al je vragen,
zorgen en twijfels rond de opvoeding van je kind
tussen 0 en 24 jaar.
Een afspraak maken kan via
www.huisvanhetkind@lede.be of op 053 60 34 90.

Plastic doppen
In de container van de plastic doppen mogen alle
schroefdoppen van plastic: plastic doppen van
water, frisdranken, melk, fruitsap, (af )-wasproducten,
maar ook van shampoos, douchegel en tandpasta.
Zelfs de grotere plastic doppen van bokalen (choco,
confituur ...) mogen erbij.

10

Klimaatplan met lef!
13 Zuid-Oost-Vlaamse steden
en gemeenten, waaronder Lede,
gaan samen de strijd aan tegen de
klimaatverandering. Wij laten van
ons horen in een gedurfd regionaal
actieplan dat doordrongen is van
onze klimaatgezonde visie. Het plan,
dat afgelopen jaar tot stand kwam
via het project Klimaatgezond ZuidOost-Vlaanderen, schuift een top
20 van meest dringende acties naar
voor. Een brede en doorgedreven
aanpak moet de ambities tegen 2030
helpen waarmaken: de CO2-uitstoot
op het grondgebied met 40%
verminderen en de gevolgen van de
klimaatverandering inperken.
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
Het project Klimaatgezond ZuidOost-Vlaanderen kadert binnen
een groter Europees verhaal, het
Burgemeestersconvenant. De
projectpartners (lokale besturen,
intercommunale SOLVA, Provincie
Oost-Vlaanderen en Streekoverleg
Zuid-Oost-Vlaanderen) kregen
één jaar de tijd om een regionaal
klimaatplan op te maken. Na een
intensief participatietraject van 63
bijeenkomsten ligt een lijvig plan
klaar om uitgevoerd te worden.
Gedurfd plan voor een duurzame
toekomst
Enkel een echte kentering op vlak
van wonen, ruimtelijke ordening,
mobiliteit, consumeren brengt de
ambitieuze doelstellingen van het
project binnen handbereik.

Huisdiersticker
Jaarlijks worden honderden dieren
het slachtoffer van een woningbrand,
CO2-vergiftiging of wateroverlast,
vaak omdat de brandweer
onvoldoende zicht heeft op het
aantal dieren dat aanwezig is in de
woning.

De evolutie naar een koolstofvrije en
klimaatgezonde regio tegen 2050
moet immers nu al ingezet worden.
Volgens onderzoek van studiebureau
Zero Emission Solutions,
ondersteunende partner in dit
project, is dit enkel haalbaar door
in te zetten op energiebesparing en
hernieuwbare energie. Het is ook
deze piste waar de projectpartners
bewust voor kiezen.
Gedeelde verantwoordelijkheid
De realisatie van het plan vereist
een moedig en doortastend beleid.
De 13 steden en gemeenten
stellen daarom het voorbeeld
door een klimaatgezonde reﬂex
te ontwikkelen in alle aspecten
van hun werking (verduurzaming
eigen gebouwen, wagenpark,
energieverbruik, verplaatsingen …).
Natuurlijke partners in dit verhaal
zijn de inwoners en bedrijven,
verenigingen, scholen … uit de
regio. Om de noodzakelijke omslag
te realiseren moeten ook zij breder,
verder, toekomstgerichter denken
en op basis daarvan mee actie
ondernemen.
20 prioriteiten voor de regio
Het plan telt alvast genoeg acties
om zich voor te engageren. De visie
en strategie van de projectpartners
werd vertaald in een beleidstekst met
meer dan 60 concrete maatregelen
en meer dan 300 acties. Een top
20 geeft de prioriteiten aan op vlak
van gebouwen, industrie, vervoer,
energie, landbouw en adaptatie.

Vanaf september kan je bij de
milieudienst een huisdiersticker
afhalen. Deze sticker laat de
hulpdiensten in één oogopslag
weten welke dieren in huis zijn.
Zo kan de brandweer bij gevaar
ook de huisdieren redden. Het is
de bedoeling dat je deze sticker
zichtbaar aan je raam hangt.

Zo staan onder andere volgende
maatregelen hoog op het to-dolijstje:
een duurzamer woonbeleid, hogere
energie-efficiëntie van gemeentelijke
gebouwen, scholen en (jeugd)
verenigingen betrekken, hogere
energieproductie via zonnepanelen
of windturbines, overstromingen
voorkomen door in te zetten op
waterinfiltratie en waterbuffering.
Vanaf dit najaar gaan de
gemeentebesturen over tot de
actiefase. Zo tonen we dat ons
engagement niet enkel op papier
leeft maar ook echt tot uitvoering
wordt gebracht.
Het finale klimaatplan is beschikbaar
via www.lede.be/klimaatgezond/
klimaatactieplan.

Voor meer info kan je bij de
milieudienst terecht.

11

KINDEROPVANG
Terug naar school!
Terug aan het werk!
Met het nieuwe schooljaar voor de deur wordt het zoeken naar
opvang voor de kinderen voor en na school, op woensdagnamiddag,
schoolvrije dagen en vakantiedagen.
Het gemeentebestuur zorgt voor een pedagogisch verantwoorde
opvang. In de buitenschoolse kinderopvang willen we je kinderen
de grootst mogelijke ontplooiingskansen bieden in een huiselijke
omgeving met aangepaste accommodatie en materiaal.
De kinderopvang is geen verlenging van de schooltijd: het initiatief
van de kinderen primeert. Ze kunnen kiezen of ze zich binnen of
buiten uitleven in knutselen, een fantasiespel ...
Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit
is de ideale manier voor de kinderen om hun ervaring van de dag
te verwerken. Naast het spontane spel is het geleid spel van groot
belang. Zeker op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen
bieden we een gevarieerd en creatief spelaanbod.
Wil je meer informatie? Surf naar www.lede.be of neem contact op
met de dienst kinderopvang.

Sluitingsdagen
•
•
•
•
•
•
•

donderdag 1 november: Allerheiligen
vrijdag 2 november: Allerzielen
donderdag 15 november: Dag van de Dynastie
maandag 24 december: brugdag Kerstmis
dinsdag 25 december: Kerstmis
woensdag 26 december: Tweede Kerstdag
maandag 31 december: brugdag Nieuwjaar

Woensdagnamiddag
Inschrijven voor kinderopvang op
woensdagnamiddag is verplicht. Dit kan
enkel via kinderopvang@lede.be met het
inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan
dit downloaden op www.lede.be. Je kan
inschrijven voor september en oktober op
donderdag 6 september vanaf 18.30 uur.
Voor woensdag 5 september moet je vooraf
niet inschrijven.
Je inschrijving wordt aanvaard tot de
voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang
de maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden. Je kan niet telefonisch
inschrijven. Enkel kinderen die ingeschreven
zijn, worden aanvaard.
Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je
ten laatste drie werkdagen vooraf schriftelijk
doen.

Inschrijvingsdata najaar
donderdag 4 oktober vanaf 18.30 uur
• voor de herfstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in november en
december
donderdag 29 november vanaf 18.30 uur
• voor de kerstvakantie
• voor woensdagnamiddagen in januari en
februari
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Kunstwerk voor het park van Mesen
Een gebaar

Kunstenaar Jean-Luc Bertel deed in 2015 mee aan een
kunstwedstrijd. Het universeel karakter van zijn ontwerp
trok de aandacht van het gemeentebestuur. Zo ontstond
het idee om de groene omgeving van het Markizaat te
verfraaien met een monumentale sculptuur.

een slap handje maar met overtuigd gestrekte vingers dat
de begroeting uitgebeeld wordt.
Het idee van de uitgestoken handen inspireerde Bertel
tot een gedicht dat in een van de zuilen gegraveerd staat:

Bovenaan reiken twee mensenarmen naar elkaar met
uitgestoken hand. Tegenover de strakke, harde lijnen
van de ijzeren zuilen geven deze menselijke vormen een
uitdrukking van zachtheid en vriendelijkheid.
Een handdruk is een vredevolle begroeting. Het
gebaar zou in zwang geraakt zijn in het Middeleeuwse
Europa van de ridders. Het reiken van een open hand
was een signaal dat men zonder wapens kwam, een
teken van vreedzame bedoelingen. Het is dit gebaar
dat de artistieke boodschap van het kunstwerk draagt:
wederkerigheid, het komt van beide kanten.
Kunstenares Nancy Calmeyn, die de armen boetseerde,
heeft die boodschap goed aangevoeld. Het is niet met

Foto: © André De Grauwe

Twee stalen pijlers priemen vijf meter hoog de lucht in.
Ze staan loodrecht en op twee meter afstand van elkaar,
alsof ze twee verschillende standpunten uitbeelden die
vastgeroest en onwrikbaar tegenover elkaar staan. De
evenwijdigheid van het geheel benadrukt die voorstelling
van twee tegengestelde opvattingen. Maar als je onder
het beeld staat en omhoog kijkt, is er een optisch effect
zichtbaar: de kolommen neigen naar elkaar toe!

Een gebaar
een teken
een groet
een brug
naar elkaar
om over
te steken
als ‘t moet

VACATURE

BESTUURSSECRETARIS PERSONEEL
TIJDELIJK CONTRACTUEEL - VOLTIJDS - NIVEAU A1A-A3A
WERVINGSRESERVE VAN 1 JAAR
VOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van de Belgische nationaliteit.
• Je bent houder van een functiegericht masterdiploma
(of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld
diploma) dat toegang verleent tot betrekkingen van
het niveau A.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig
voor de categorie B.
• Je slaagt voor een selectieproef.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diploma
uitsluitend per post uiterlijk 7 september 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 gemeentesecretariaat
of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden
niet aanvaard.
Je kan de functiekaart raadplegen op www.lede.be. Voor
meer informatie kan je bij de personeelsdienst terecht.

13

in Lede

The beguiled
CinéFolie terriﬁque

Opendeurdag
bib Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in
Oordegem haar deuren open tijdens de kermis
van 24 tot 26 augustus.
Dit jaar zetten we in
samenwerking met
het Davidsfonds twee
kunstenaars in de kijker:
broer en zus Michel en
Marleen Hofman. Ze
delen een voorliefde
voor aquarel en acrylverf. Michel beschrijft zijn stijl
als naïef realisme, van naïeve taferelen tot zuiver
realisme met soms een impressionistisch tintje.

De bibliotheek verwent je met een uitgebreid
filmaanbod. We geven op donderdag
13 september het startschot van deze reeks
themafilmavonden met The beguiled, de
historische thriller van Sofia Coppola.
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog wordt een
gewonde Yank opgesloten in een meisjesschool
in het zuiden van de VS. De vrouwen vallen al snel
voor zijn charmes. Er ontstaat een klimaat van
haat en bedrog tussen de vrouwen onderling en
uiteindelijk ook tegen hem …
We kleden de Volkskring 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
in ruil voor 10 UiTPAS-punten. Aan de kassa betaal
je 6 euro.

Marleen, ook gekend
als Maho, trekt de kaart
van het surrealisme
en impressionisme. Ze
geeft haar omgeving
weer in abstracte
vormen en kleuren.
We openen de gratis tentoonstelling op vrijdag
om 19 uur met een receptie. De expositie is op
zaterdag te bewonderen van 9 tot 12 uur en van
17 tot 21 uur. Op zondag kan je nog een kijkje
nemen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 20 uur.

Knutselatelier

1ste – 2de leerjaar

Lagereschoolkinderen maken samen met
leeftijdsgenootjes op woensdagnamiddag de leukste
werkjes om nadien mee naar huis te nemen.
Er is keuze tussen een sessie van 13.30 tot 15.30 uur of
een sessie van 16 tot 18 uur.
Een knutselsessie kost 4 euro, niet-inwoners betalen
6 euro. Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je
1,5 euro. De betaling gebeurt achteraf via facturatie.
Annuleren kan tot de dinsdag vooraf via mail of op de
dag zelf met een ziektebriefje.
Inschrijven kan vanaf woensdag 12 september
vanaf 13.30 uur bij de jeugddienst of via mail vanaf
donderdag 13 september naar knutselatelier@lede.be.
Het inschrijvingsstrookje vind je op www.lede.be –
diensten – jeugd – jeugdactiviteiten – knutselatelier.

3de – 6de leerjaar

19 september
3 oktober
17 oktober
14 november
28 november
12 december
9 januari

26 september
10 oktober
24 oktober
21 november
5 december
19 december
17 januari

The Minions
Ballonnenraketauto
Herfst: raven
Knutselen met luciferdoosjes
Kerstdambord
Driekoningenster
Creatief met zout en waterverf

Handlettering
3D-workshop
Uilenboomstam
Knikkerdoolhof
Driekoningenster
Kerstversiersels
Creatief met bijzondere materialen
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De wolf, de eend
en de muis

Vertel- en knutselnamiddag
Kinderen tussen 5 en 9 jaar kunnen op maandag
27 augustus om 14 uur komen luisteren naar dit
grappig verhaal in de bib van Oordegem. Nadien
knutselen we erop los.
Reserveren is verplicht
en kan tot 21 augustus
in de bib van Lede of
Oordegem of op de
website van de bib.

Soepconcert met
vliegen

Dag van de vrije tijd
Wil je starten met een
nieuwe hobby?
Ben je benieuwd naar
het vrijetijdsaanbod
in onze gemeente?
Of heb je gewoon zin
in een uitstapje? Kom
dan naar de Dag van de vrije tijd!
De academie, bibliotheek, cultuur-, jeugden sportdienst en meer dan dertig Leedse
verenigingen stellen hun werking voor. Je kan
trouwens ook deelnemen aan enkele activiteiten.
Voor de kinderen is er het grote DenkDoeDurfspel waarbij ze een medaille kunnen verdienen.
Bovendien is er een springkasteel, een clown en
een streepje muziek.
Dag van de vrije tijd is een ideale gelegenheid om
met de familie op stap te gaan. Kom langs op
zondag 2 september van 14 tot 18 uur in de
sporthal. De toegang is gratis.

Zomer van Vlieg

Zomerconcert
Banda del Mundo

Op vrijdag 24 augustus organiseert het
feestcomité het laatste concert van deze zomer
op het pleintje achter Huize Moens.
Banda del Mundo brengt wereldse pop. Je kan
onmogelijk blijven stilstaan op de tonen van
Bob Marley, Paul Simon, Buena Vista Social
Club, Galexico, Incognito ... Van deze band, met
uitgebreide bezetting van o.a. backing vocals en
percussie, krijg je een heerlijk zomers gevoel!
De toegang is gratis.
Ben jij deze zomer al op speurtocht geweest?
Je hebt nog enkele dagen want de knutselactie,
speurtocht in de bib en fietstocht zitten er bijna
op. Deelnemen kan nog tot en met zaterdag
1 september. Meer info over vind je op
vlieg.lede.be.
Benieuwd of je in de prijzen valt? Ontdek het op
zaterdag 22 september tijdens het Soepconcert
met vliegen! Meer info hierover vind je in de
volgende editie van Lede informeert.
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Repair Café in Lee!
Gooi jij een dvd-speler die niet meer open kan,
een broodrooster die niet meer werkt of een
wollen trui waar gaatjes in zitten, weg? Niet nodig!
Repareer ze in het Repair Café en geef ze een
tweede leven!
Een Repair Café is een pop-upatelier waar
bezoekers defecte spullen herstellen met de hulp
van handige vrijwilligers. Je kan er terecht met
elektro, kledij, meubelen, fietsen ….
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 kan hersteld worden? Onze
reparateurs weten ongetwijfeld raad.
Ook zonder kapotte spullen ben je welkom voor
een gezellige babbel, een Fairtradedrankje in het
Wereldwinkelcafé of een koopje in De Kringwinkel!

Waar en wanneer?
De eerste editie van Repair Café Lee was een
succes. De tweede editie vindt plaats op zaterdag
8 september 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 8 september niet langskomen?
Geen nood, er volgt dit jaar nog een Repair Café
op 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.

Sportelweek 50+
Deze actieve week voor vijftigplussers gaat door van maandag
17 tot en met vrijdag 21 september, telkens tussen 13.00 en
17.30 uur. Gekwalificeerde sportleerkrachten organiseren een
waaier aan activiteiten zoals squash, kubb, wandelen, fietsen …
Kan je je geen volledige week vrijmaken, dan mag je je ook
inschrijven voor één of een aantal dagen. Deelnemen kost 30
euro voor de volledige week of 8 euro per dag en gaat door in
de sporthal. Heb je een UiTPAS aan kansentarief dan betaal je
25% van de prijs of 3 euro per dag.

Project stookolietanksanering
Meer en meer gezinnen schakelen voor hun
verwarming over van stookolie naar aardgas.
Heel wat stookolietanks raken dus in onbruik.
Deze kunnen vroeg of laat beginnen lekken, wat
een risico op ernstige vervuiling van bodem of
grondwater met zich meebrengt. Dit kost veel
geld en wordt niet gedekt door de verzekeringen.
Daarom moet je een stookolietank die niet meer
gebruikt wordt verplicht laten verwijderen of
leegmaken door een erkende technicus.
Eenentwintig gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen
en SOLVA organiseren een collectieve tanksanering
voor de geïnteresseerde inwoners. Ook Lede doet
mee.
Heeft je woning een oude stookolietank die niet
meer gebruikt wordt en wil je er vanaf, schrijf
je dan in via de firma All – In tankservice op
09 241 41 72. Zij zullen de tanksanering uitvoeren.
Op woensdag 19 september om 19.30 uur wordt
het project voorgesteld tijdens een infoavond in
de Bron. Inschrijven voor de tankslag kan uiteraard
ook dan.
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Week van de Wereld
Wereldkraam
Wij openen op dinsdag 25 september de Week van
de Wereld met een wereldkraam: op de jaarmarkt
kan je deze educatieve stand met aandacht voor
ontwikkelingssamenwerking, een fairtradeboodschap en
wereldse fairtradeproevertjes bezoeken.

Lezing met VRT-journalist Majd Khalifeh
In de lezing Herboren, gebaseerd
op zijn gelijknamig boek, neemt
Majid je mee doorheen de
verschillende stappen van zijn
zoektocht: van nieuwkomer
tot actieve burger. Het is zijn
persoonlijk verhaal maar ook het
verhaal van vele vluchtelingen.
De lezing gaat door op woensdag
3 oktober om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kan
je kopen bij de cultuurdienst en kosten 5 euro of 3 euro
als je jonger bent dan 26 jaar. Heb je een UiTPAS aan
kansentarief dan betaal je 1,5 euro.

Café del Mundo
Café del Mundo, een organisatie van Rikolto
(ex-Vredeseilanden) en Leego, gaat door op zaterdag
6 oktober. Themaland dit jaar is Senegal.
Paco Diatta verzorgt het eerste
gastoptreden. Pacco is in zijn
thuisland vooral bekend van enkele
hits en omwille van zijn opmerkelijke
samenwerking met Youssou N’Dour.
Daarna volgt gelegenheidsband
Band del Mundo, samengesteld
door Dirk Doyen. Deze

Open monumentendag
Bezoek eens Wanzele

Zondag 9 september, van 10 tot 18 uur
Ontmoetingscentrum Wanzele
Met tentoonstellingen, projecties en een
zoekwedstrijd voor kinderen.
Deelname van o.a. de Wanzeelse kineasten,
vzw Parochiale Werken Wanzele, Gezinsbond
en Wanzeelse kunstenaars.
Gratis inkom en gratis brochure.

rasmuzikanten zijn ondertussen ook te zien op de Gentse
Feesten en de Parkconcerten. Op Café del Mundo
brengen ze met nog extra percussionisten een ode aan
het betere slagwerk. Be ready for a Rhythm Night!
Traditioneel wordt er afgesloten met een dj-set.
De deuren gaan open om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro
in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Studenten
betalen 3 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.
Heb je een UiTPAS aan kansentarief dan betaal je
1,5 euro.

Kookworkshop: koken in Syrië
Syrische vluchtelingen laten
ons kennismaken met hun
keuken. Samen met Kinda
Katat maken we ozi met
aubergine en kunnen we
proeven van een Syrisch dessertje en raka.
Deze kookavond gaat door op dinsdag 9 oktober en
start om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum van Impe.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij de cultuurdienst
of bij de leden van Leego. Deelnemen kost 6 euro. Heb
je een UiTPAS aan kansentarief dan betaal je 1,5 euro.
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Volksbal en opening nieuw marktplein

Vanaf 19 uur brengen de Leedse
dj’s Patje en Merckx het marktplein
al in de juiste sferen. De optredens
starten om 19.30 uur.
Koor Amici Cantores bijt de spits af.
Onder leiding van dirigent Joost De
Smedt en samen met verschillende
gastartiesten beloven zij de markt
meteen in feeststemming te
brengen.
Christoff, de schlagerkoning van
Vlaanderen, neemt het om 20.30
uur van hen over. Hij brengt zijn
grootste hits en geeft ongetwijfeld
een spetterend optreden.
Om 21.30 uur is het de beurt aan
onze Leedse schlagernonkels, De
Helaasheid der Zingen. Zij brengen
een speciale editie van hun welgekende café chantantformule. De
Helaasheid brengt een resem tophits die iedereen kan meezingen.
Smeer de kelen alvast!

© André De Grauwe

Zoals elk jaar sluiten we de
zomervakantie feestelijk af met het
Volksbal. Dit jaar gaat het feest
door op vrijdag 31 augustus.
En het wordt een bijzondere editie
want die dag openen we ook
officieel het nieuwe marktplein!

Daarna is het de beurt aan Stampen
en Dagen. Deze vaste waarde op
het Volksbal laat iedereen dansen
en zingen op Den Boemeltrein, Ons
Strotjen, Marie-Claire en andere hits.
Afsluiten doen we met een dj-set
van Patje en Merckx. Trek dus zeker
je dansschoenen aan!
Het Volksbal is gratis. De gemeente
trakteert bovendien alle aanwezigen
op enkele drankjes. Al wie voor
20.30 uur op het Marktplein
aankomt, krijgt gratis drankjetons
aan de inkom (te herkennen aan de
grote ballonnen).

Ereburgers
Sinds kort heeft onze
gemeente een nieuw
reglement. Iemand die een
aantoonbare band heeft met
Lede (inwoner, ex-inwoner,
geboren in Lede …) en grote
faam en aanzien verworven
heeft met een Vlaamse,
nationale of internationale
uitstraling, kan door de
gemeenteraad aangeduid
worden als ereburger.
Op het Volksbal worden
de eerste ereburgers Frans
Melckenbeeck, Lucien Van
Impe en Jef Vermassen
gehuldigd.

Lede
Agenda
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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.

De Schatten van Vlieg Fietzzztocht
tot 31 augustus
Info: vlieg@lede.be, vlieg.lede.be

De Schatten van Vlieg Zzzpeuren in de bib
tot 1 september
BibArt
Info: vlieg@lede.be, vlieg.lede.be

Tekenwedstrijd:
cartoonist-striptekenaar
Jeugdlaureaat voor 1 jaar
tot 15 september
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Doelpubliek: 7 tot 16 jaar. Tekening: max.
20-30 cm. Inleveren voor 15 september
via info@meaningfool.org of in bus in de
bib. Vermeld naam, voornaam, leeftijd,
e-mailadres. Elke deelnemer krijgt een
cartoonpostkaart. Op 22 september om
18 uur worden de winnaars uitgeroepen.
Meaningfool
Info: info@meaningfool.org

Zomerﬁetsen

dinsdag 14, 21, 28 augustus,
telkens van 19 tot 21.45 uur
Ongeveer 25 km met korte stop.
Start: Markt. Bij regen bel de infolijn:
0477 59 87 49.
Gratis.
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede Sport Vlaanderen
Info: 0477 59 87 49,
kod_lede@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be,
www.davidsfonds.be

De schatten van Vlieg Fietstocht Vlieg dwars door Lede

woensdag 15 augustus van 14 tot 18 uur
Sportcomplex De Ommegang
Inschrijven: 14 uur, vertrek: 14.30 uur stipt.
Keuze tussen tocht van 30 km of 15 km.
Er is begeleiding voor beide routes.
Halfweg pauzeren we voor een gratis
drankje en een ijsje. De fietstocht eindigt
rond 17.30 uur.
5 euro, -12 jaar: 3 euro.
Info: vlieg@lede.be, vlieg.lede.be

Vleermuizenavond

zaterdag 18 augustus van 19.30 tot
22.30 uur
Papegembos, benedenstraat 87
Met korte toelichting over het leven en
welzijn van deze diertjes, gevolgd door
een wandeling met batdetector door het
gebied.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Rommelmarkt

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

Gamen in de bib

woensdag 22, 29 augustus,
telkens van 14 tot 18 uur
Vriendschappelijk rondje op de Playstation
4. Vanaf 8 jaar. Je hoeft je niet aan te
melden. Er wordt geen begeleiding
voorzien.
Gratis.

Zomerconcert: Banda del Mundo
vrijdag 24 augustus
Zie pagina 14.

Opendeurdag bib Oordegem

vrijdag 24 t.e.m. zondag 26 augustus
Zie pagina 13.

Demo kringlooptuinieren

zaterdag 25 augustus van 9.30 tot
11.30 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Milieudienst
Info: kringloopkracht@lede.be

Zomerse kruidenwandeling

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

De wolf, de eend en de muis
maandag 27 augustus
Zie pagina 14.

Volksbal

vrijdag 31 augustus
Markt
Zie pagina 17.

Père Glorieux openbrouwerijdagen

zaterdag 1 en zondag 2 september,
telkens van 14 tot 22 uur
Kapellenhoek 30
Brouwerij Basanina, waar de artisanale
bieren Père Glorieux, Père Totale, Saison
du Lucien, Macharius, Smitteletha ...
ontstaan, opent de deuren. Rondleiding
met de brouwer als gids. Je kan
ongefilterd bier proeven, rechtstreeks
getapt uit de gisttank. Degustatie van
5 bieren en begeleidende hapjes waarin
onze Père Glorieuxbieren of -kaas verwerkt
zijn. Elke ingeschreven bezoeker krijgt een
75cl ﬂes Père Glorieux bier mee (tripel
of bruin). Reservatie via mail is verplicht.
Reservatie is pas geldig na overschrijving.
25 euro

Dag van de vrije tijd
zondag 2 september
Zie pagina 14.

Repair Café in Lee

zaterdag 8 september van 11 tot
16.30 uur
Zie pagina 15.

Ontmoetingsmoment

zaterdag 8 september van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Open monumentendag:
bezoek eens Wanzele
zondag 9 september
Zie pagina 16.

Gezinswandeling met spaghetti

zondag 9 september om 14 uur
Ontmoetingscentrum, Essestraat 4
7 km met sneukelstop en op het einde
spaghetti.
10 euro, -12 jaar 8 euro.
Inschrijven tot 31 augustus.
De Gemzen vzw

Open monumentendag:
wandelinging langs de monumenten
van de Geelstervallei
zondag 9 september van 14 tot 17 uur
Taverne De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Breng zeker je fototoestel mee. Bij regen
of nat: laarzen noodzakelijk.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Lede
Agenda
Open Monumentendag:
Fauconniersmolen

zondag 9 september van 10 tot 18 uur
Grote Steenweg z/n
Gratis rondleiding en maaldemonstratie.
Vraag je zakje meel aan de molenaar.
Kinderen krijgen een brochure op
kindermaat met opdrachten.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/mola

CinéFolie Terriﬁque:
The Beguiled

donderdag 13 september
van 19.45 tot 21.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 13.

Muzikale meditatieve reis
met Bert Evens

vrijdag 14 september
van 19.45 tot 23.30 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Een muzikale meditatieve reis met
inspirerende liederen en bezinnende
poëzie. Een schitterende avond vol
muziek, zang, poëzie en meditatie.
5 euro, UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro.
Mindfulness voor iedereen
Info: 09 366 04 07, 0485 72 01 41,
lieven.nicole@telenet.be,
lily.wille@telenet.be

Daguitstap Brussel

zaterdag 15 september
9 uur: vertrek sporthal, 10 uur:
koffie, muziekinstrumentenmuseum
‘Old England’, 11 uur: ondergrondse
ontdekkingsreis in het paleis van
Keizer Karel, 12.30 uur: middagmaal
Goudblommeke, 14 uur: geleide
wandeling in de Marollenwijk, 16.30 uur:
vrije tijd, 18.30 uur: vertrek.
Voor 7 september inschrijven en storten
op BE04 7805 5568 5731.
Leden en partners: 53 euro, niet-leden:
58 euro.
Femma
Info: 0475 93 87 68 of
hildeke.degendt@skynet.be

Workshop zilverklei:
eigenzinnig zilver

zaterdag 15 september van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Je kiest je juweel zelf. Past deze datum
niet of liever een workshop ‘s avonds?
Geef een seintje!
75 euro (zilver, koffie/thee en zoetigheid
inbegrepen).

Info: 0486 14 24 93,

info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Veldloop

zondag 16 september van 13 tot 19 uur
Sportterrein SMC, ingang Nieuwstraat
Eerste start om 14 uur, inschrijvingen vanaf
13 uur of via ouderraadvlslede@gmail.com.
Parcours: 300 tot 1200 m. Medaille voor
iedere deelnemer.
Ouderraad Vrije Lagere School Lede
Info: ouderraadvlslede@gmail.com

Tweedehandsbeurs

zondag 16 september van 13.30 tot
16.30 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,
Impedorp 57
Babykleding, speelgoed, boeken,
babyspullen, zwangerschapskleding,
kinderfietsen en meubilair voor
kinderkamers. Link om in te schrijven via
Facebook. Standgeld: 7 euro voor leden,
14 euro voor niet-leden. Heb je nog
bruikbare spulletjes die je niet meer nodig
hebt? Doneer ze dan in ons hoekje voor
Welzijnschakel Lede!
Gratis inkom.
Gezinsbond Impe
Info: 053 80 19 21,
chris.vandermeersch@telenet.be

Sportelweek 50+

maandag 17 t.e.m. vrijdag 21 september
Zie pagina 15.

Opening tentoonstelling cartoonist
AAaRGH

vrijdag 21 september om 19 uur
Kerkevijverstraat 41 A
Mario De Koninck is voor enkele maanden
huiscartoonist van herberg Koning-Ezel!
Zijn werk verschijnt in Metro, Story,
TEVEblad, De Streekkant, Sp!ts(nl) en
De zondag. Hij brengt zijn werk ook op
het podium in een nieuw theatergenre:
Cartoon Comedy. AAaRGH is ook een
ervaren improvisator bij De Nonsens
Alliantie en werkte mee aan programma’s
zoals De Rechtvaardige Rechters, De
Raadkamer en De Kazakkendraaiers. Deze
tentoonstelling loopt tot eind 2018.
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.koningezel.com, www.aaargh.be

Soepconcent met Vliegen
zaterdag 22 september
Zie pagina 14.

19
Jeugdcartoonist:
bekendmaking laureaten

zaterdag 22 september van 16 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Muziektheatervoorstelling:
Open Geest

maandag 24 september van 20 tot
22 uur
GC De Volkskring
Eline De Munck haar oma beroofde zich
van het leven toen Eline’s mama vijftien
was. Wat zijn de sporen een generatie
verder? Wouter Berlaen, bassist en
singer-songwriter, zorgt voor de muzikale
omkadering. Inschrijven is verplicht via
ginette.de.blende@fracarita.org.
Gratis.
Psychiatrisch Centrum Ariadne en Te Gek!?

Wereldkraam

dinsdag 25 september
Zie pagina 16.

Demo kringlooptuinieren

vrijdag 28 september van 17 tot 19 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Milieudienst Lede
Info: kringloopkracht@lede.be

´t Is allemaal de schuld van mijn
ouders

donderdag 27 september van 20.30 tot
22 uur
GC De Volkskring
Na een blijkbaar jarenlange afwezigheid
bij het maken van mijn eigen keuzes kom
ik tot de vaststelling dat mijn doen, zijn en
laten werden ingekleurd door mijn ouders.
Het resultaat is dat ik vandaag ben wie ik
ben: iemand met nenukaf.
VVK: 12 euro, ADK: 15 euro.
Nenukaf
Info: info@nenukaf.be,
www.nenukaf.be

André Brasseur & Band

zaterdag 29 september van 20 tot
22 uur
GC De Volkskring
De koning van het Hammondorgel
keert na veertig jaar terug met een
jonge en straffe begeleidingsgroep.
Belpopkenner Jan Delvaux vertelt vooraf
zijn fascinerende levensverhaal.
21 euro, -26,65+: 18 euro.
Cultuurdienst

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
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
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

