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Zomervakantie  
in de kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in  
Wanzele open. We zijn gesloten op 11 juli, 12 juli en 
15 augustus.

Inschrijven is verplicht en kan enkel via kinderop-
vang@lede.be (met inschrijvingsformulier als bijlage):
• op donderdag 23 mei vanaf 18.30 uur: voor school- 

gaande kinderen van het geboortejaar 2015 – 2016 
(die niet naar de speelpleinwerking mogen);

• op donderdag 6 juni vanaf 18.30 uur: voor  
kinderen geboren voor 1 januari 2015 (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 kinder-
opvang voor je kind naar de opvang komt.

Vakantietoezicht
De vakantie staat voor de deur: veel mensen gaan dan op reis. Maar 
niet iedereen denkt eraan zijn woning voldoende te beschermen  
tegen inbrekers. Met een paar kleine ingrepen maak je het voor die-
ven oninteressant om jouw woning uit te kiezen.

Wees discreet

Trek niet de aandacht van potentiële inbrekers door aan iedereen te 
vertellen dat je op reis vertrekt of door een briefje op de deur of het 
raam te plakken voor de bakker of melkboer die aan huis levert. 
Wees ook uiterst voorzichtig met wat je op Facebook, Twitter of an-
dere sociale netwerksites schrijft. Dieven lezen namelijk mee!
Zorg ervoor dat iemand je brievenbus regelmatig komt leegmaken. 
Een volle brievenbus is voor een dief een signaal dat de bewoner 
voor langere tijd afwezig is. De persoon die je brievenbus leegmaakt 
kan ook de rolluiken of gordijnen openen of sluiten en indien nodig 
het gras maaien of de haag snoeien.

Bescherm je goederen

Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch vergeten mensen het af en toe: 
sluit alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en dakven-
sters. Laat ook geen ladders of gereedschap slingeren in de tuin. Be-
denk dat een inbreker na gemiddeld drie minuten zijn poging staakt, 
omdat na die tijd het risico aanzienlijk vergroot. Bewaar waardevolle 
voorwerpen in een kluis en wanneer dat niet kan, noteer dan de serie-
nummers en verberg ze op een niet voor de hand liggende plaats.

Sleutels en alarm

Laat je sleutels niet in het slot zitten: geef ze aan de persoon die de 
brievenbus komt leegmaken of neem ze mee.
Activeer het alarm wanneer je vertrekt en breng de alarmcentrale op 
de hoogte van je afwezigheid.

Lokale politie

Ook de lokale politie kan een oogje in het zeil houden tijdens je  
afwezigheid. Je kan afwezigheidstoezicht aanvragen via police- 
on-web of op het commissariaat. Bezorg het ingevulde formulier 
minstens 7 dagen voor vertrek.
Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen 
aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als ‘s nachts. Wanneer 
problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt  
de politie een van de contactpersonen die je hebt opgegeven. Deze  
service is gratis.

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: 8.600 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 juni. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

VACATURE
 

BEGELEID(ST)ER(S)  
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie 2019

Aanwervingsvoorwaarde
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor  
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen  
zoals vermeld in het ministerieel besluit van  
23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeen-
tebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 
9340 Lede en dit voor woensdag 29 mei.

Voor de functiekaart en meer informatie kan je  
terecht bij de dienst kinderopvang.
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Werelddag zonder tabak

Bouwen aan Generatie Rookvrij

In Vlaanderen sterven jaarlijks 7.800 mensen aan de gevolgen van ta-
bak. Wereldwijd is het de belangrijkste vermijdbare oorzaak van (chro-
nische) ziekte en overlijden. Jongeren beginnen vaak te roken omdat 
ze anderen in hun omgeving zien roken. Ze lopen bovendien ook ge-
zondheidsrisico’s doordat anderen in hun nabijheid roken. 

Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: kinderen die 
geboren worden vanaf 2019, rookvrij laten opgroeien. Zo kunnen deze 
kinderen in de toekomst een rookvrije generatie vormen, waar niet 
roken de norm is! 
Help jij mee dit doel te bereiken? Geef kinderen het goede voorbeeld. 
Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Rook dus niet in het 
zicht of bijzijn van kinderen: aan de schoolpoort, de sporthal, de speel-
tuin … 
Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij. 

Vind jij ook dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien? 
Geef mee een sterk signaal door op vrijdag 31 mei, Werelddag zon-
der Tabak, bellen te blazen. Post je foto of filmpje op sociale media 
met #generatierookvrij. 

Lees meer op www.generatierookvrij.be. 

De Kunstacademie 
valt in de prijzen!
Op 2 mei ontving de compositieklas van Stijn 
Roels de 3e prijs op de compositiewedstrijd van 
Concertgebouw Brugge en Musica, Impulscen-
trum voor Muziek.

De leerlingen van onze Kunstacademie kregen de  
opdracht om een jingle van 1 minuut te schrijven,  
geïnspireerd op de Prélude van Charpentiers Te 
Deum, ook  bekend als de tune van het Eurovisie- 
songfestival.

Bravo voor deze geweldige prestatie!

Gouden bruiloft
Harry Roelandt & Paula Peytier  
Opwijk, 18 april 1969
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Uit de gemeenteraad van 18 april 2019

Subsidie #M - Beeld van Liefde
Toekenning van een bijkomende subsidie van 10.000 euro ter financiering van het evenement.

Erfpacht parkeerstrook Hellinckxwegel
Goedkeuring van de ontwerpakte erfpacht, om de parkeerplaatsen in de Hellinckxwegel te realiseren.
 
Akte grondafstand Billegemstraat
Goedkeuring van de akte tot afstand van een strook grond met een oppervlakte van 61,59 m² langs de Billegemstraat, opgelegd 
voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.

Leveren van boeken voor de bibliotheek 
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 70.475 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij onder-
handelingsprocedure zonder bekendmaking en gepubliceerd en beheerd via e-Procurement.

Leveren en plaatsen terrasschermen Markt
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 70.000 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij onder-
handelingsprocedure zonder bekendmaking en gepubliceerd en beheerd via e-Procurement.
 
Verbroedering met Mesen
Goedkeuring.

Verkiezingen in Papegem
Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt er in Papegem geen stembureau ingericht. 
Er komen wel twee bureaus in Impe (ipv één).
 
Het college van burgemeester en schepenen nam deze beslissing om volgende redenen:
• Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk eigen gebouwen gebruiken.
• De mensen van Papegem kunnen heel dicht hun stemplicht vervullen.
• In het bureau van Papegem zelf zijn er 641 kiezers, 158 daarvan wonen al op het grondgebied van Impe. 
 Ook inwoners van deelgemeente Lede moeten bvb. gaan stemmen in Wanzele. Op die manier proberen 
 we het totale aantal stembureaus te beperken.
• Het is een voordeel voor de bemanning van de stembureaus en de voorzitters: nu zijn ze met twee in 
 één gebouw, ze kunnen elkaar steunen bij calamiteiten 
 maar ze kunnen ook bij elkaar ten rade gaan indien nodig.
• Het is efficiënter voor de praktische organisatie: er is een 
 locatie minder voor het opzetten van de bureaus vóór de 
 verkiezingen, voor de bevoorrading en voor de politie op 
 de dag zelf en ook voor de poetsdienst op de dag erna.
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TOOGPRAAT

Praat mee over ons  
regionale erfgoed! 
Erfgoedcel Denderland nodigt je uit om mee de toe-
komst van ons erfgoed te bepalen. Voor onze nieuwe 
beleidsperiode kennen we graag jouw mening over en-
kele vraagstukken. Zo kunnen we de komende jaren werk 
maken van het erfgoed dat jou nauw aan het hart ligt!

Vul dus snel de korte enquête in op erfgoedceldender-
land.be! Door deel te nemen kan je een groepsdeelname 
aan escapegame De klopjacht op Jan de Lichte in het 
belfort van Aalst winnen (t.w.v. max. € 180). De enquête 
loopt tot en met woensdag 22 mei.

Aangezien de beste ideeën besproken worden aan de 
toog ben je ook welkom op onze TOOGPRAAT-avond. 
We schotelen je dan vier streekbieren voor. In ruil voor 
deze traktatie ontvangen wij graag jouw mening! Wij ge-
ven enkele vragen die we bespreken of die je kan beant-
woorden op je bierkaartje. Uiteraard krijgen jullie bij de 
bieren ook de nodige achtergrondinformatie en degusta-
tietips.

Praktisch
• Waar: Café In Den Biekorf, Aalst
• Wanneer: woensdag 29 mei van 20.00 tot 21.30 uur
• Inschrijven: verplicht via erfgoedceldenderland.be
• Prijs: gratis

Deze TOOGPRAAT kadert in het beleidsplanningstraject 
2021-2026, waarbij Erfgoedcel Denderland op zoek is 
naar iedereen met een mening over het erfgoed uit Aalst, 
Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove. 

Premie  
voor de vervanging van 
kachel en open haard
Stoken met hout of steenkool in oudere toestellen zorgt voor 
het vrijkomen van fijn stof, dioxines en benzo(a)pyreen. Dat is 
uiteraard heel slecht voor het milieu. De Vlaamse overheid geeft 
daarom een premie voor wie zijn kachel of open haard vervangt. 
Deze premie bedraagt 25% van de aankoopprijs, met een maxi-
mum van 250 euro. De premie wordt verhoogd tot 50% voor 
kwetsbare personen en mensen met een beperkt inkomen, met 
een maximum van 1000 euro.

Voorwaarden
Deze premie geldt voor het vervangen van een: 
• kachel gestookt met steenkool, hout, houtpellets …;
• open haard gestookt met hout; 
• accumulatiekachels. 
De premie geldt niet voor het vervangen van ketels.

Jouw nieuw verwarmingssysteem moet aan volgende voorwaar-
den voldoen:
• Het is een individueel verwarmingssysteem in dezelfde ruimte.
• Het systeem wordt niet gevoed door vaste of vloeibare brand-

stoffen zoals hout, turf, bio-ethanol …
• Het systeem heeft minstens een energie-efficiëntie klasse A. 

Elektrische verwarmingstoestellen voldoen niet aan deze 
voorwaarde.

• Vervangingswerken moeten uitgevoerd worden door een  
installateur. Deze bezorgt het vereiste attest en zorgt voor de 
verwijdering en vernietiging van het oude toestel.

Hoe aanvragen?
Je moet de premie binnen de 3 maanden na de installatie aan-
vragen. Je doet de aanvraag online, via mail of per post bij het 
departement Omgeving. Voeg zeker de nodige attesten toe.

Meer informatie 
www.omgevingvlaanderen.be/premie-huishoudelijke- 
verwarming
milieudienst, 053 60 68 26, milieu@lede.be
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Contactloos  
betalen in de bib

Staat er een pictogram met vier radiogolfjes op je nieuwe 
bankkaart? Dan kun je contactloos betalen aan de betaal- 
automaat in de bib. Om je openstaand bedrag te betalen, 
volstaat het om je bankkaart dicht bij de terminal te houden. 
Voor bedragen kleiner dan 25 euro 
moet je geen pincode invoeren. 
Voor bedragen boven de 25 euro 
moet je wel je pincode ingeven op 
de betaalterminal.

Pleinspeelgoed
In het parkje achter Huize Moens en op het speelplein in 
Papegem vind je een grote geelgroene koffer met plein-
speelgoed.

Kinderen kunnen met dit speelgoed op het plein spelen. Na 
het spel berg je alles terug op in de koffer, zo vind je het de 
volgende keer vlot terug. Vergeet het deksel niet te sluiten 
zodat alles niet nat wordt als het regent.
De koffer blijft de hele zomer staan.

Heb je nog buitenspeelgoed dat je 
niet meer gebruikt? Dat mag je aan 
de jeugddienst bezorgen. Zo kun-
nen we onze koffer nog beter vullen!

VACATURE
 

TECHNISCH ASSISTENT(E) - SCHILDER
contractueel onbepaalde duur – voltijds –  

niveau D1-D3 met een wervingsreserve van 1 jaar 

Taken
• Je voert binnen en buiten kleine schilderwerken uit.
• Je voert meer geavanceerde toepassingen m.b.t. 

schilder- en behangwerken uit. 
• Je verzorgt de aanplakkingen op de gemeentelijke 

aanplakborden. 

Aanwervingsvoorwaarden
• Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor 

de categorie B. 
• Je slaagt voor een aanwervingsprocedure.

Interesse? 
Je kan je inschrijven t.e.m. 28 mei 2019. Alle info vind 
je op www.lede.be – vacatures of bij de personeels-
dienst (053 60 68 20, personeel@lede.be).

OPROEP  
kandidaten Gecoro

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) 
wordt opnieuw samengesteld. Deze commissie adviseert het 
gemeentebestuur bij aangelegenheden inzake ruimtelijke or-
dening. Naast de wettelijke taken, zoals adviesverlening bij de 
opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, geeft de commissie o.a. ook 
advies over grootschalige projecten, verkavelingen met we-
genaanleg en aanvragen over gebouwen met erfgoedwaarde.

De commissie telt 12 leden, waarvan 5 deskundigen, 2 ver-
tegenwoordigers van de maatschappelijke geleding milieu 
en telkens 1 vertegenwoordiger van de maatschappelijke 
geleding werkgevers, werknemers, handelaars, landbouw 
en wonen. Elk lid, behalve de voorzitter, heeft een plaatsver-
vanger. Maximaal 2/3 van de leden mogen van hetzelfde 
geslacht zijn.

Ben je professioneel bezig met ruimtelijke ordening of aan-
verwante sectoren of ben je geïnteresseerd in ruimtelijke or-
dening? Dan kan je je kandidaat stellen, hetzij als deskundige 
hetzij als vertegenwoordiger van een van de hoger genoem-
de maatschappelijke geldingen. Als vertegenwoordiger van 
een maatschappelijke geleding moet je wel voorgedragen 
worden door een vereniging of een gemeentelijke raad.

De aanvraag tot kandidaatstelling met een motivering, richt  
je aan het gemeentebestuur, per brief (Markt 1, 9340 Lede)  
of via e-mail naar stedenbouw@lede.be en dit voor 15 juni 
2019.

Voor meer informatie kan je terecht bij de omgevingsambte-
naar op 053 60 68 40 of via stedenbouw@lede.be.
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Wanneer 
Van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 27 augustus kan je 
naar de speelpleinwerking komen. Donderdag 11 juli, vrijdag 
12 juli en donderdag 15 augustus is het speelplein gesloten.
Je hoeft vooraf niet door te geven welke dagen je kind komt.

Wie
Ieder kind vanaf geboortejaar 2014 tot en met de leeftijd van 
13 jaar kan naar het speelplein komen. Kinderen worden bij 
voorkeur in leeftijdsgroepen opgedeeld. De activiteiten worden 
gemengd georganiseerd.
Jongere kindjes kunnen terecht in de buitenschoolse kinder-
opvang. 

Waar
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
053 80 76 09 (enkel tijdens zomer)

Dagindeling

8.00 - 
09.15 uur

Inschrijving: aanmelden kan uitsluitend met een 
badge.

9.30 - 
12.00 uur

Activiteitenaanbod. We bieden ook een tussen-
doortje aan.

12.00 - 
13.00 uur

Middageten: boterhammetjes niet vergeten!
Bij het middageten kunnen kinderen enkel water 
drinken.
Drankjes van thuis worden niet toegestaan. 
Je kan je kind afhalen van 11.45 tot 12.00 uur.

13.00 - 
13.30 uur

Inschrijving: aanmelden kan uitsluitend met een 
badge.

13.30 - 
17.00 uur

Activiteitenaanbod. We bieden een vieruurtje en 
een drankje aan.
Afhalen ’s avonds is mogelijk vanaf 16.30 uur.
Na 17.15 uur worden kinderen uit het kleuter-  
en lager onderwijs die nog niet afgehaald zijn, 
automatisch ingeschreven in de buitenschoolse 
kinderopvang.

Tijdens de speelpleinwerking vragen we kinderen regelmatig 
om water te drinken.
Voorzie indien nodig een petje en zonnecrème.

Inschrijven
Je schrijft je kind(eren) in door ons de inlichtingenfiche(s) 2019 
te bezorgen. Deze kan je doorsturen via het e-loket, downloaden  
van onze website of afhalen bij de jeugddienst.

Op het speelplein zelf meldt ieder kind zich aan met een 
badge. Je kan deze eenmalig aankopen voor 2,50 euro en ie-
der jaar opnieuw gebruiken. Bij verlies betaal je 5 euro voor 
een nieuwe badge.

In mei en juni kan je deze badge aankopen:
• iedere woensdag van 14 tot 16 uur;
• iedere donderdag van 16 tot 19 uur.

Betaling
Betaling gebeurt aan de hand van een factuur begin augustus 
en begin september. Deze factuur wordt opgestuurd naar het 
adres op de inlichtingenfiche. 
Meer info over de betalingsvoorwaarden vind je in het huis-
houdelijk reglement.

Prijs
a) Kinderen waarvan een van de ouders gedomicilieerd is in 

Lede en/of die het afgelopen schooljaar in Lede naar school 
gingen alsook voor pleegkinderen die door een gezin in 
Lede worden opgevangen:
• 6,00 euro voor een volledige dag;
• 3,00 euro voor een halve dag.

b) Kinderen niet bedoeld onder a):
• 9,00 euro voor een volledige dag;
• 4,50 euro voor een halve dag.

c) Het sociaal tarief bedraagt 50% van bovenstaande tarieven.
 Je komt in aanmerking met een belastbaar inkomen tot 

20.000 euro (per persoon ten laste mag hier 1.000 euro wor-
den bijgeteld) tijdens het voorafgaande aanslagjaar. Dit so-
ciaal tarief moet je elk jaar aanvragen en uiterlijk voor 30 
juni vergezeld van de vereiste bewijsstukken bij het ge-
meentebestuur binnenbrengen.

d) Houders van een UiTPAS met kansentarief:
• 1,50 euro voor een volledige dag;
• 0,75 euro voor een halve dag.

Een ongevallenverzekering is inbegrepen in de dagprijs.

Huishoudelijk reglement
Animatoren en medewerkers komen soms in aanraking met 
kinderen waarvan het gedrag niet getolereerd kan worden. 
Het gemeentebestuur hanteert een strenge aanpak voor ver-
baal en fysiek geweld.
Alle informatie hierover vind je in het huishoudelijk reglement 
voor de speelpleinwerking. Je kan dit nalezen op de website of 
afhalen bij de jeugddienst.
Wie zijn kind inschrijft voor de speelpleinwerking verklaart zich 
akkoord met dit huishoudelijk reglement.

Speelpleinwerking
Met je speelkleren aan ben je helemaal klaar voor de speelpleinwerking.  
Ons speelpleinteam staat voor jullie klaar!
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Gemeente Lede stopt 
met de organisatie  
van kermisvuurwerk

Ons kermisvuurwerk wordt al enkele jaren regelmatig in vraag ge-
steld. Op verschillende locaties blijkt de aantrekkingskracht ook 
sterk gedaald. Bovendien komt ook het aspect dierenwelzijn 
steeds meer naar voor in het debat. Meerdere politieke partijen 
nemen dit thema ter harte en dierenwelzijn is sinds deze legis- 
latuur opgenomen als officiële bevoegdheid binnen het college 
van burgemeester en schepenen. Recent kwam daarbovenop  
het wetsvoorstel van de Vlaamse regering om vuurwerk algemeen 
te verbieden en het nog slechts bij uitzondering toelaatbaar te  
maken.
 
Deze elementen hebben er toe geleid dat het gemeentebestuur 
van Lede de beslissing neemt om geen vuurwerk meer te organi-
seren.
 
Met deze voorbeeldbeslissing hoopt het gemeentebestuur ook 
de burgers extra  te sensibiliseren i.v.m. individueel eindejaars-
vuurwerk. Hoewel dit al meerdere jaren verboden is, blijkt het toch 
een groeiend fenomeen dat een definitieve halt moet worden toe-
geroepen. Op eigen houtje vuurwerk afsteken is altijd gevaarlijk 
en elk jaar opnieuw gebeuren er dan ook zware ongevallen.  
Samen kunnen we dit in Lede vermijden door een algemene stop-
zetting van vuurwerk.

Maak ruimte voor 
Oost-Vlaanderen 
2050
Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en 
te ontspannen. Maar onze beschikbare ruimte raakt stil-
aan opgebruikt. De Provincie maakt daarom werk van 
een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de lange-
termijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaan-
deren. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar 
dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte van-
daag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we 
goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen steeds voor ogen houden. 

Ook jouw mening telt! Je kan op verschillende momen-
ten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan 
je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties 
met ons delen. Hou zeker onze website in de gaten 
voor meer info: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Studeren in de bib
Heb je nood aan een stille studieplek? Kan je goed 
studeren samen met anderen? Ben je thuis te veel af- 
geleid? Kom dan studeren in de bib!
 
Gedurende de maand juni gooien we onze deuren extra 
open voor de studenten! We voorzien een aantal rustige 
plekjes achteraan in de bibliotheek van Lede, maar ook 
gratis draadloos internet voor je laptop en tablet. We 
zorgen ook voor wat water en verdeelstekkers. Speciaal 
voor jullie past de bib haar openingsuren aan, je kan dan 
van ‘s ochtends tot sluitingstijd komen blokken in de bib:
 

•  maandag: 9 –19.30 uur
•  dinsdag: 9 – 17 uur
•  woensdag: 9 – 18 uur
•  donderdag: 9 – 19.30 uur
•  vrijdag: 9 – 12 uur
•  zaterdag: 9 – 12 uur

Wespenverdelging
Heb je een wespennest? Dan kan je De Hulpverleningszone Zuid-Oost  
aanspreken om de wespen te verdelgen. De Zone roept iedereen op om dit via  
het e-loket, op brw.aalst.be/wespen/online.asp, te doen.
De brandweer voert dit - onder voorbehoud van brand of andere dringende  
interventies - op de dag van melding uit (van de vooravond tot zonsondergang).
Je krijgt achteraf een factuur voor een bedrag van 30 euro.
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leeft Chiro Nele lede
Last van saaie zondagen? Toch nog eens die toets voor morgen studeren, op bezoek 
bij tante Philomena, helpen met de grote lenteschoonmaak, lastige broers? Meer zin 
in een superspannend dorpsspel, een zoektocht naar een verborgen schat, een ge-
zellige knutselnamiddag, een tocht door de modder ...?  Dan is Chiro Nele Lede iets 
voor jou! Elke zondag van 14 tot 17 uur komen meisjes van het eerste leerjaar tot en 
met het zesde middelbaar samen in de Groenstraat. Bovendien is er nog een kerst-
feestje, een Chiroweekend, een ouderavond, tal van Chirofuiven en niet te vergeten 
een 10- (of 5-) daagse Chirokamp!
 
Voel je het kriebelen? Kom dan zondag eens meespelen en beslis nadien of Chiro 
iets voor jou is. 

We zijn met de Chiro niet 
enkel bezig met leuke 
zondagen in elkaar te 
steken of eetfestijnen te 
organiseren. We werken 
momenteel ook hard aan 
ons verbouwingsproject 
#ChiroNeleLedeBouwt, 
want onze gebouwen 
hebben hun beste tijd 
wel gehad … Ook groeit 
onze Chiro nog elk jaar in ledenaantal wat we natuurlijk geweldig vinden, maar ons 
lokaal groeit jammer genoeg niet mee. We hebben al veel centjes ingezameld  
en kregen al steun uit veel verschillende hoeken (zie ook pagina 15, Garden Party), 
maar we zijn er nog niet helemaal. Iedereen die onze Chiro graag zou steunen kan 
een gift doen op dit rekeningnummer: BE67 0000 1507 2887 met als mededeling: 
GIFT OM3108. 

We hopen jullie snel eens te zien op zondag of op een van onze volgende evene-
menten ! 

Meer info over Chiro Nele Lede? Neem zeker een kijkje op www.chironelelede.be of 
stuur een mailtje naar hoofdleiding@chironelelede.be
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De leerlingen van de kunstacademie 
laten zien wat ze kunnen!

Van 15 mei tot 15 juni kan je 
in de academie de openbare 
proeven bijwonen. Onze leer-
lingen laten op het podium 
horen en zien wat ze geleerd 
hebben.
Meer info over data, uur en 
plaats vind je op onze web-
site en via Facebook.

Repair Café in Lee!
In dit pop-upatelier kun je met de hulp 
van handige vrijwilligers defecte spul-
len (elektro, kledij, meubelen, fietsen 
…) herstellen. Afspraak op zaterdag 
15 juni van 11.00 tot 16.30 uur in De 
Kringwinkel (Hoogstraat 7). Inschrijven 
doe je ter plaatse en kan tot 15 uur. 

Je kan gratis het aanwezige gereed-
schap gebruiken. Weet je welk onder-
deel stuk is? Breng dan een vervang-
stuk mee. Twijfel je of het kan hersteld 
worden? Onze reparateurs weten on-
getwijfeld raad.

Ook zonder kapotte spullen ben je wel-
kom voor een gezellige babbel, een 
Fairtradedrankje in het Wereldwinkel-
café of een koopje in De Kringwinkel!

Kan je op 15 juni niet langskomen? 
Geen nood, er volgen dit jaar nog twee 
Repair Cafés: zaterdag 21 september 
en zaterdag 7 december.

Zin om mee te helpen?
We zoeken nog vrijwilligers met her-
steltalent en mensen die willen mee-
werken aan het onthaal. Heb je een 
specifieke vaardigheid en wil je graag 
eenmalig langskomen? Ook dat is mo-
gelijk. 
Wil jij ons team versterken? Contacteer 
de milieudienst.

Verhaaltje voor het slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het leukste voorleesuurtje! We  
organiseren op vrijdag 14 juni om 19 uur een stoere piraten- 
verhaaltjesavond voor kinderen van 5 tot 8 jaar in de bib van  
Lede. Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, kunnen ouders 
snuisteren in de bib. Voorleesexperts staan klaar met een kop koffie 
en toffe boekentips. 

Deelnemen kan enkel als je vooraf ingeschreven bent. Inschrijven 
kan in de bib of via de website.

De misdaad van graaf Neville –  
Amélie Nothomb
Leeskring Leorim

Het gezin Neville bezit nog een adellijke titel, 
maar geen geld. Ze moeten hun landgoed verko-
pen. Nog een keer zullen ze, traditiegetrouw, een 
tuinfeest geven. Maar als een waarzegster graaf 
Neville voorspelt dat hij op het feest een van zijn 
gasten zal vermoorden, komen de familieverhou-
dingen op scherp te staan. Zal de voorspelling 
uitkomen?

Op donderdag 13 juni om 20 uur komt leeskring 
Leorim samen in de bib om deze roman te be-
spreken. Toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro met 
een UiTPAS aan kansentarief. 

Je kan het leeskringboek ontlenen aan de balie van 
de bibliotheek in Lede en Oordegem. Iedereen is 
welkom, ook als je het boek niet gelezen hebt.

De leeskring komt vijf keer per jaar samen om ideeën en meningen uit te wisse-
len. Dit is de laatste bespreking van het seizoen. In het najaar starten we een 
nieuwe editie.
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Kubbtornooi 
De slag om Lee

Op zondag 30 juni van 14 tot 17 uur organiseert 
de sportdienst een kubbtornooi voor jong en oud 
in de sporthal.

Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Elk team 
krijgt zes drankbonnetjes. Doe je graag mee? 
Schrijf je dan ten laatste op vrijdag 28 juni in bij 
de sportdienst. Vermeld zeker je ploegnaam, 
naam deelnemers (minimum drie per ploeg), con-
tactadres, e-mail en telefoonnummer.

Hopelijk tot dan!

Bebloemingswedstrijd
Zet je graag de bloemetjes buiten? 

Verzorgde en bebloemde vensterbanken, gevels en 
voortuintjes frissen de straten op. Ook ecologisch be-
heerde voortuinen zijn een streling voor het oog. Om 
Lede in de bloemetjes te zetten, organiseert het ge-
meentebestuur voor de achtste keer een bebloe-
mingswedstrijd. 

Je kan meedoen in twee categorieën: Bebloemde 
vensterbanken, gevels of (voor-) tuintjes of Ecologi-
sche tuin. De voorwaarde is dat de gevels en tuinen 
vanaf de straat zichtbaar zijn. Ook dit jaar kan je een 
andere tuin nomineren.
Twee juryleden komen tussen 14 juni en 30 augustus 
twee keer onaangekondigd langs om punten te geven.

Meedoen aan deze wedstrijd is gratis en je maakt kans 
op mooie prijzen. Bovendien worden de eigenaars 
van de mooiste en/of meest ecologische tuinen op de 
prijsuitreiking in de bloemetjes gezet. Dit zal door-
gaan in het najaar in het gemeentehuis. Alle deelne-
mers krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Wil je zelf meedoen of jouw buur, vriend, broer/zus … 
nomineren? Inschrijven kan tot en met vrijdag 31 mei 
bij de dienst milieu en landbouw, via milieu@lede.be 
of op 053 60 68 25. Geef bij de inschrijving zeker je 
naam, adres, telefoonnummer en de categorie door. 
Je kan het wedstrijdreglement nalezen op www.lede.
be of bij de dienst milieu en landbouw.

Het gemeentebestuur wenst je veel tuinierplezier!
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Roefel
Zaterdag 22 juni is het Roefeldag aan sportcomplex 
De Ommegang. Je kan je kind(eren) inschrijven tot  
7 juni.

Hoe inschrijven?
• Bij de jeugddienst vanaf 22 mei elke woensdag 

van 13.30 tot 16 uur en elke donderdagavond 
van 16 tot 19 uur. Het inschrijvingsformulier vind 
je in de Kadetgazet of kan je downloaden op  
www.lede.be.

• Online via het e-loket (met overschrijving).
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Betalen kan vooraf contant of via overschrijving.  
De prijs voor inwoners is 6 euro, niet-inwoners  
betalen 9 euro. Je krijgt 2,5 euro korting in ruil voor 
10 UiTPAS-punten. Met een UiTPAS aan kansen- 
tarief betaal je 1,5 euro. 

Wil jij graag helpen?
We zoeken nog vrijwilligers om een groepje kinderen 
of een activiteit te  begeleiden. Als je interesse hebt, 
mail dan jouw gegevens door via roefel@lede.be. 

Kookworkshop: Turkije
Leego organiseert kookavonden waarin telkens een  
ander land centraal staat.
Ayshegul en Kadir, beiden meer dan twintig jaar inwo-
ner van Lede, geven op woensdag 29 mei een Turkse 
kookles. Kleine en grotere Turkse gerechten, wijn en 
bier uit Turkije komen op tafel. Terwijl ze samen met de 
deelnemers koken, vertellen ze over het land, de cul-
tuur, de uitdagingen, het dagelijkse leven, de eet- en 
kookgewoonten …

Deze kookworkshop gaat door in het ontmoetings- 
centrum van Impe en start om 19 uur. Je betaalt 15 euro 
voor de les, de maaltijd en drank. Heb je een UiTPAS 
met kansentarief, dan betaal je 1,5 euro. Je moet vooraf 
inschrijven via cultuur@lede.be of op 053 60 68 61.
Noteer alvast woensdag 11 september voor onze  
Tsjechische kookworkshop.

Camping cultuur
Op zondag 9 juni is het weer Camping cultuur. Voor de zesde keer al komt onze 
cultuurkaravaan naar een Leedse deelgemeente. Dit jaar strijken we neer in een 
weide aan de Bresillestraat in Lede zelf en organiseren daar leuke voorstellingen en 
activiteiten. Samen met de verenigingen en vrijwilligers uit Lede maken we er een 
leuke dag van!

De dag start rond 9.30 uur met fanfare ‘t Klein Muzieksken. Om 11 uur kan je genie-
ten van de voorstelling Home Made van Circus Marcel. Tussendoor zijn er leuke 
activiteiten en workshops van de deelnemende verenigingen. Er is ook een fototen-
toonstelling en er zijn doorlopend vertel- en voorleesmomenten in de bibwagen.
Het volledige programma vind je op campingcultuur.lede.be.
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AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 ur
Bellaertstraat 11
Permanentie groep: 0470 26 90 22.
Info: ADB Antwerpen: 03 239 14 15 of via 
deleeuweriklede@hotmail.com

Proeven academie
tot 15 juni
Zie pagina 10.

Yoga voor senioren en  
chronisch zieken (YEDA) 
tot en met 28 juni, elke vrijdag van  
10 tot 11 uur 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Proefles: 10 euro, losse les: 15 euro, 
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be 

Kaarting en sjoelen
tot en met 30 juni, elke tweede en 
vierde donderdag van de maand
De Kuip, Nieuwstraat 
2 euro
Info: 0476 24 90 07

Tentoonstelling cartoonist Fien 
Cools
tot en met 30 juni 
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Illustratrice, cartooniste en fotografe. 
Fien geeft ook workshops Cartoons leren 
tekenen.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Gezinsfietstochten 
tot en met 18 september, elke 
woensdag van 19 tot 21 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
25 - 30 km. Met stop om de dorstigen te 
laven. Vermelding van fietstocht + naam 
op BE31 9730 3026 6155. Bij regen gaat 
de fietstocht niet door. 
7 euro
Gezinsbond Smetlede
Info: 09 369 18 37, marc.vandemaele@
pandora.be, home.scarlet.be/
gezinsbondsmetlede

Initiatiesessies theater:  
improvisatie 
vrijdag 10 mei en dinsdag 14 mei van 
19 tot 21 uur, zaterdag 25 mei van 14 
tot 16 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
Ervaring of niet? Iedereen is 
welkom! 1: algemene sessie over 
improvisatietechnieken, 2: teambuilding 
tussen spelers via improvisatie,  

3: personageontwikkeling via improvisatie. 
Je kan voor elke sessie apart inschrijven. 
O. l.v. Katrien Vandepitte, improvisator bij 
Compagnie Amai. Sschrijf je in via info@
theaterrosie.be.
gratis
Theater Rosie VZW
Info: www.theaterrosie.be 

Contakids Lede 
woensdag 15 mei, 22 mei, telkens van 
14 tot 14.45 uur
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2, 5 tot 5 jaar. 
Meer data en inschrijven via de site.
Info: 0485 45 15 15, contakids.aalst.lede@
gmail.com, contakids.be

Contakids Lede: 2-jarigenspecial 
woensdag 15 mei, 22 mei, telkens van 
10 tot 14.45 uur
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen. Meer data en 
inschrijven via de site.
Info: 0485 45 15 15,  
contakids.aalst.lede@gmail.com, 
contakids.be

Vertelavond over Congo 
woensdag 15 mei van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Met documentairemaakster E. 
Spillebeen, schrijver D. Verbelen en 
beleidsmedewerker Congo N. Nsayi. 
5 euro, UiTPAS met kansentarief:  
1,5 euro
Leego i.s.m. Cultuurdienst 

Leeskring Leorim:  
Een onberispelijke man -   
Jane Gardam
donderdag 16 mei van 20 tot 23 uur
Bibliotheek 
Je kan het leeskringboek ontlenen, maar 
je kan ook komen luisteren zonder het 
boek gelezen te hebben. 
2 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Bib i.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en 
Oordegem

Concert: Dancing with Fairytales
vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei,  
telkens van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Muziek aangevuld met interessante 
feiten en grappige details. De harmonie, 
o.l.v. Bob Van Der Strieckt, neemt je 
mee langs bekende en minder bekende 
fantasieverhalen. 
14 euro, -12: 7 euro
Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe

Contakids Lede 
zaterdag 18 mei, zaterdag 25 mei, 
telkens van 10.30 tot 11.15 uur
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2, 5 tot 5 jaar. 
Meer data en inschrijven via de site.
Info: 0485 45 15 15,  
contakids.aalst.lede@gmail.com, 
contakids.be

Doe iets leuks met  
oude boeken! 
zaterdag 18 mei van 14.30 tot 
16.30 uur
De Bron
Heb je een oude boeken die je niet meer 
leest? Maak er iets moois van! Inschrijven 
verplicht. 
5 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Gezinsbond Lede met steun van 
cultuurraad en bib 
Info: 0473 29 38 72 

Lang en gelukkig 
zondag 19 mei van 14.30 tot 16 uur
GC De Volkskring
Een verzameling van klassieke 
sprookjes en een parade aan bekende 
sprookjesfiguren. Een mengsel van 
slapstick, meezingers en magische 
transformaties. 
12 euro, UiTPAS met kansentarief:  
1,5 euro 
vzw TiniTiaTief
Info: tinitiatief.be 

Theatervoorstelling: Afscheid 
maandag 20 mei van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Weduwnaars Roger (Gerd De Ley, 
bekend van o.a. Witse, Familie, Thuis 
...) en Fernand (Raymond De Bruyne, 
bekend van o.a. Thuis, Familie, Spoed...) 
ontmoeten mekaar toevallig. Ondanks 
hun totaal verschillende achtergronden 
hebben ze meer met mekaar gemeen dan 
ze vermoeden.
PC Ariadne
Info: Enkel via gratis gereserveerde 
kaarten, 053 76 21 63,  
ginette.de.blende@fracarita.org.
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Lezing: Bewustzijn en  
je innerlijke kind 
donderdag 23 mei van 20 tot  
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Als iets fout gaat, reageer je vaak anders 
dan je eigenlijk zou willen, dit door 
patronen die zijn ontstaan vanuit ons 
innerlijke kind. Deze lezing legt uit hoe  
dit werkt en waarom deze patronen ook  
in je huidig leven nog naar boven komen.  
En hoe je meer vrijheid, een grotere 
innerlijke ruimte en een groeiend 
bewustzijn krijgt, ook als het even  
allemaal fout gaat. Vooraf inschrijven.
5 euro, UiTPAS met kansentarief:  
1,5 euro 
Info: 0497 89 96 70, info@centrum-
inbalans.be

Juwelen maken met fietsbanden
vrijdag 24 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91, 09 369 84 39

Ifam Outdoor
zaterdag 25 mei 
Bloso, Grote Steenweg 304
Maspoe
Info: 0479 02 02 33, leden@ifam.be,  
www.ifam.be, www.maspoe.be

Talentenfestival
zaterdag 25 mei 
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
Schoolfeest in festivalsfeer. Start vanaf 
13.30 uur. 
Info: 053 46 34 00, directeur@
bsdekleineprins.be,  
www.bsdekleineprins.be

Muziekavond:  
nonkel Bombardon 
zaterdag 25 mei van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
O.l.v. Jan Huib Nas. Presentatie: Arnout 
Willockx.
10 euro
Koninklijke Harmonie st. Cecilia Lede
Info: 053 80 72 88,  
www.harmonielede.be

Aperitiefconcert: Kies keurig  
voor Katrien, Rudy en Skip
zondag 26 mei van 11 tot 13 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Muzikanten van eigen bodem brengen 
Keltische en Ierse muziek.
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Ifam Relays
zondag 26 mei van 12 tot 22 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Internationale wedstrijden en 
clubwedstrijden. Kadetten en scholieren: 
4x100, 4x800 AC: 4x100, 4x200, 4x400 en 
4x800. Inschrijven tot 18 mei.
10 euro per ploeg
Maspoe
Info: 0479 02 02 33, leden@maspoe.be, 
leden@ifam.be, maspoe.be

Kookworkshop: Turkije
woensdag 29 mei
Zie pagina 12.

Putbos Memorial Leon Buyle 
Atletiekmeeting 
zaterdag 1 juni 
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote 
Steenweg 304
Vlierzele Sportief
Info: memorialbuyle.be

‘T Markiz@T BierfesTival
zaterdag 1 juni van 14 tot 24 uur, 
zondag 2 juni van 14 tot 20 uur
Evenementenplein Markizaat
Maak kennis met streekbieren van diverse 
brouwers. Een hongertje stil je bij de 
foodtrucks. Zaterdag 20 uur: Men From 
The Barn, zondag 15 uur: Kliekakoestiek. 
gratis
‘T genooTschap ‘T hovaardig boerke
Info: 053 80 42 44, www.
ttthovaardigboerke.be

Garageverkoop Kleine Kouter 
(boomstraatnamen)
zondag 2 juni van 8 tot 17 uur
Lindestraat en omliggende straten
Garageverkoop Kleine Kouter Lede
Info: garageverkoop@kleinekouterlede.be

Familiefietszoektocht voor  
de natuur
zondag 2 juni van 14 tot 18 uur
Café Oude Mol, Impedorp 
8 of 20 km met  natuurvragen en 
opdrachten onderweg. Langs het parcours 
zijn rustplaatsen en gratis versnaperingen. 

Je kan de route van 8 km ook te 
voet doen. De opbrengst gaat naar 
onze aankoopprojecten binnen het 
natuurgebied Geelstervallei. 
Leden: 7 euro, tot 12 jaar (en zelf fietsen): 
4 euro, niet-leden: 10 euro, tot 12 jaar:  
6 euro. 
Natuurpunt Lede
Info: 0486 92 05 90, 0479 30 24 77, 
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be

Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 6 juni van 19 tot 22 uur 
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Meditatieretraite (Engelstalig)
vrijdag 7 juni - zondag 9 juni 
Huize Ronkenburg, Ronkenburgstraat 25
Ontwikkelen van een juiste balans in 
meditatie, onderhouden van de meditatie-
ervaring, omgaan met verwachtingen ...  
Begeleiding door Phra Nicholas 
Thanissaro, Boeddhistische monnik en 
lesgever uit Engeland. Programma op 
www.bronvanstilte.be/retraite.
120 euro
Bron van Stilte
Info: 0497 24 32 84, info@bronvanstilte.be

Camping cultuur
zondag 9 juni
Zie pagina 12.
Info: campingcultuur.lede.be 

Ruildag devotionalia en 
doodsprentjes met   
tentoonstelling over Sint-Martinus
zondag 9 juni van 7 tot 13 uur
De Bron
1 euro, UiTPAS met kansentarief: 1 euro 
Koninklijke Heemkundige Kring 
Heemschut Lede
Info: marcschockaert@skynet.be 

Binnen en buiten: Thijs en Luc De Clus
zondag 9 juni van 16.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org 

Groepswandeling 
dinsdag 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal 
Begeleide wandeling (10 km) in en rond 
Lede. Elke tweede dinsdag van de maand. 
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com,  
wsv-gezellige-blommes.webnode.be
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Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 13 juni van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Leeskring Leorim:  
De misdaad van graaf Neville -  
Amélie Nothomb
donderdag 13 juni om 20 uur
Zie pagina 10.

Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 14 juni
Zie pagina 10.

He Folk(s) Patt Mayeu & Son 
brengen Blues
vrijdag 14 juni van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Repair Café
zaterdag 15 juni
Zie pagina 10.

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 15 juni van 13.30 tot  
16 uur 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Grote bingo
zaterdag 15 juni van 19 tot 23 uur
De Kuip, Nieuwstraat 
3 euro
Info: 0476 24 90 07

Contakids Lede 
zaterdag 15 juni van 10.30 tot 11.15 
uur
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2, 5 tot 5 jaar. 
Meer data en inschrijven via de site.
Info: 0485 45 15 15, contakids.aalst.lede@
gmail.com, contakids.be

Eetfestijn Vriendenkring 
zaterdag 15 juni, van 18 tot 20.30 uur, 
zondag 16 juni van 11.30 tot 14.30 uur
De Bron
Brandweer Lede, Hulpverleningszone 
Zuid-Oost
Info: secretariaat@brandweer.lede.be

Franse Ardennenwandeling rond 
Lac Val Jolie
zondag 16 juni van 7 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Lunchpakket meebrengen.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Rommelmarkt Wanzele
zondag 16 juni van 7 tot 17 uur
Wanzeledorp en Nonnenbosstraat
Standhouders kunnen zich aanmelden op 
Wanzeledorp vanaf 7 uur. De auto staat 
bij de stand. Inschrijven via krisderick@
telenet.be of 053 80 75 13.
2 euro
Gezinsbond Wanzele
Info: users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Lee Ommegang
dinsdag 18 juni van 20 tot 21 uur
Vertrek: kerk 
Kvlv Lede
Info: 053 80 28 71

Surprise walk & diner 
vrijdag 21 juni van 19 tot 22 uur
Sporthal 
Femma Lede

Roefel  
zaterdag 22 juni van 13 tot 17.30 uur
Zie pagina 12.

Garden party 
zaterdag 22 juni vanaf 19 uur
Den Bonten Os 
20.30 uur: optreden De Wittekes.
Met cocktail- en cavabar, home made 
lemonade, tapas ...
VVK: 5 euro, ADK: 7 euro
Oud-leidsters Chiro Nele Lede, tvv de 
verbouwing van de chirolokalen
Info: sarabeelaert@hotmail.com

Garageverkoop Wanzele 
zondag 23 juni van 8 tot 17 uur
Plannetjes met deelnemende adressen 
kan je vanaf 8 uur krijgen aan Parochiehuis 
De Spinsch (Wanzeledorp), bij de 
deelnemers of via users.telenet.be/
gezinsbondwanzele. Inschrijven voor 22 
juni.
Deelnemers: 2 euro per stand.
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be

Ontbijtwandeling
zondag 23 juni van 8 tot 11 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
5 km door de Smetleedse velden met 
nadien een ontbijtbuffet. 
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Familiewandelzoektocht 
zondag 23 juni van 9 tot 10.30 uur
De Bron
6 km in en rond Lede. Kinderanimatie 
bij start/aankomst. Het parcours is te 
volgen via indianentekeningen en niet 
via de traditionele pijlen. Fotozoektocht 
onderweg voor de kinderen.
2,50 euro, leden Wandelsport Vlaanderen 
vzw: 1,50 euro, -12 jaar: gratis
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com, wsv-
gezellige-blommes.webnode.be

Open tuinen: architecturale tuin van 
familie Impens-Vidts
zaterdag 29 juni, zondag 30 juni, 
telkens van 10 tot 18 uur
Leedshouwken 52
Het thema van Open Tuinen dit jaar is 
de generatietuin. In deze tuin is voor elk 
gezinslid wel een hoekje om tot rust te 
komen of te genieten. 
Info: 053 70 93 05, 0479 31 40 97, danny.
impens@telenet.be

Petanquetornooi Patrick Libaut
zaterdag 29 juni van 14 tot 18 uur
Café ‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
2,50 euro

Kubbtornooi
zondag 30 juni
Zie pagina 11.

Fietstocht in het Scheldeland
zondag 30 juni van 10 tot 17 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
63 km via Schellebelle, Wetteren, 
Kalken, Overmere, Berlare, Appels en 
Schoonaarde.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be

ANDERE DIENSTEN

Kunstacademie 
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11 
9340 Lede

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
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