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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 dinsdag 13 augustus. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Extra afval in de PMD-zak
Vanaf 1 juni 2019 mogen alle plasticverpakkingen in de PMD-zak. Botervlootjes, folies, plastic 
zakjes, snoepwikkels, plastic bloempotjes … mogen dus voortaan allemaal bij het PMD. Aan de 
regels voor de metaalverpakkingen en de drankkartons verandert er niets. Net als  vroeger mogen 
de verpakkingen van motorolie, pesticiden en giftige stoffen nog altijd niet bij het PMD.

De prijs van de blauwe zakken blijft 0,25 euro per zak. Je mag ook de oude zakken blijven gebruiken.

Er zijn een aantal nieuwe regels die strikt zullen worden toegepast. Zo moeten de verpakkingen los 
in de zak worden aangeboden en niet in elkaar gestoken. Je kan hierover meer informatie vinden in 
de folder die ILvA in mei in de bussen stak.

Voor alle informatie over de nieuwe regels kan je terecht op www.denieuweblauwezak.be.

Verbroedering Lede met Mesen

De verbroedering tussen Lede en Mesen werd officieel gemaakt op 4 mei in het park van Mesen. In aanwezigheid van een 
delegatie van de stad Mesen en van de Koninklijke Stichting Mesen werd samen met het college van burgemeester en schepenen  
het verbroederingsbord onthuld.  Je kan het bord vinden naast het kunstwerk Een gebaar.  

Een beetje geschiedenis …
Het Koninklijk Gesticht van Mesen werd opgericht door keizerin Maria-Theresia in 1776 en was gevestigd in de stad Mesen.  
Het gesticht had als doel de wezen van gesneuvelde soldaten op te voeden en te onderwijzen.
Bij het uitbreken van WO I moesten de leerkrachten met de kinderen  vluchten naar Frankrijk. Na de oorlog waren alle gebouwen 
verwoest, ze konden dus niet meer naar Mesen. Het Koninklijk Gesticht van Mesen kocht daarom in 1919 het Leedse gebouwen- 
complex bestaande uit het kasteel van de markiezen de Bette uit 1749 en de schoolgebouwen opgericht door de Zusters 
Kanunnikessen St.-Augustinus in 1900 en 1906.  Ze behielden de oorspronkelijke benaming Royale de Messines - Koninklijk 
Gesticht van Mesen. Voortaan sprak men in Lede van ‘de Messines’. Zo kent Lede in 2019 Mesen dus 100 jaar. 

Brochure
De brochure Lede kent Mesen 100 jaar, geschreven door Hubert Topke, kan je kopen bij de cultuurdienst voor slechts 2 euro.

Nu is het aan jou.
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Wijk-Werken Aalst-Lede
Jaarlijks verlof kantoor Lede: maandag 5 t.e.m. vrijdag  
23 augustus 2019.
Tijdens deze periode is het kantoor enkel open op volgende 
2 zitdagen:
• donderdag 8 augustus;
• donderdag 22 augustus.

Je kan tijdens het verlof terecht bij Elien De Geest op  
0476 99 73 94, 053 77 93 00 (vragen naar Wijk-Werken) of via 
elien.degeest@vdab.be.

101-jarige

Marie-Madeleine Van Neck

Gouden bruiloft 

Freddy Dauwe & Magdalena Redant 
Vlierzele 9 mei 1969

Gerard Cobbaut & Maria Schuddinck 
Lede, 16 mei 1969

Wie is jouw  
buurtinspecteur? 
De buurtinspecteur is voor de buurtbewoners meestal het 
vertrouwde gezicht en eerste aanspreekpunt van de politie. 
Hij/zij heeft ook een signaalfunctie. Met jouw medewerking 
weet de wijkagent wat er leeft in jouw buurt en kan hij/zij pro-
blemen voorkomen of aanpakken. 

De buurtinspecteur onderhoudt ook contact met externe 
partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisa-
ties. Samen bespreken ze pijnpunten en overleggen hoe en 
door wie de problemen adequaat kunnen aangepakt worden. 
Ook hier is informatie uit de buurt van essentieel belang. 

Naast leefbaarheid staat ook veiligheid op de planning van 
de buurtinspecteurs. Zij kunnen ook repressief optreden en 
een proces-verbaal opstellen. 

Heb je vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid en 
leefbaarheid in je buurt of wijk, neem dan contact op met de 
buurtinspecteur. 
Weet je niet wie de buurtinspecteur in jouw buurt is, raad-
pleeg dan de website van de politiezone www.lokalepolitie.
be/5441 of neem contact op het commissariaat:  
• Administratief centrum 2, Lede;
• 053 60 64 64;
• PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu.
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Uit de gemeenteraad van 16 mei 2019

Retributies voor de levering van dranken 
Aanpassing van de retributies voor de levering van dranken in De Bron en GC De Volkskring. Er werden ook een aantal dranken 
uit het aanbod geschrapt. 
 
Aankoop grond ter realisatie van de rooilijn en aanleg van het voetpad
Watermolenstraat 38, perceel Sie A nr. 632 f.
Dit betreft een strook grond met een breedte aan de rooilijn van 6,16 m en een  oppervlakte van 9,34 m2 . Deze grond wordt 
geschat op 1.868 euro.
 
Aankoop grond ter realisatie van de parking kinderopvang
Watermolenstraat 17, perceel Sie A nr. 639 a3.
Dit betreft een voortuin dat wordt afgesplitst van het perceel nr 639 x2 met een breedte van 3,46 m langs de rooilijn, een  
gemiddelde diepte van +/- 7 m en een oppervlakte van 23,26 m2. 
Deze grond wordt geschat op 4.625 euro.
 
Akte grondafstand 
Goedkeuring akte tot afstand van een strook grond met een oppervlakte van 6,84 m² langs de Putbosstraat 53, opgelegd voor 
het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.

Organisatie busvervoer kinderopvang 2019 - 2020 en 2020 - 2021 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 82.000,01 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij onderhande-
lingsprocedure zonder bekendmaking en gepubliceerd en beheerd via e-Procurement.

VACATURE 

TECHNISCH BEAMBTE GROENDIENST
niveau E1-E3 – voltijds – contractueel

wervingsreserve van 1 jaar 

Aanwervingsvoorwaarde
Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv of ingevuld inschrijvingsformulier per post 
uiterlijk dinsdag 27 augustus 2019 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst. Inschrijvingen per mail en  
sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard. 

Meer informatie op www.lede.be of bij de personeelsdienst op 053 60 68 20 of via personeel@lede.be.
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Programmabrochure  
GC De Volkskring
Errata

Er slopen 3 foutjes in onze programmabrochure: 
• De muziekvoorstelling Smartschade op zaterdag 14 maart  

start om 20 uur en niet om 15 uur. 
• De lezing van Sarah Van Gysegem gaat door op donderdag 

23 januari 2020. 
• De filmvoorstelling Emma Peeters gaat door op dinsdag  

11 februari 2020.
 

Ticketverkoop

De ticketverkoop voor de abonnementen ging al van start. Donderdag 20 juni om 16 uur start de ticketverkoop voor losse 
tickets. Je kan enkel tickets kopen door langs te komen. Via mail (gcdevolkskring@lede.be) of telefoon kan je vanaf maandag 
24 juni reserveren.

Zomer van het  
spannende boek
Bloedstollende vakantiemaanden voor de boeg? Wel als het aan de 
Zomer van het spannende boek ligt! Adrenalineverslaafden vinden dé 
thrillers van 2019 nu in het spannendste hoekje van de bibliotheek.

Academie
Schooljaar 2019 - 2020

Bekijk het aanbod op onze site academielede.be. 
Je kan online inschrijven vanaf 15 juni en in de aca-
demie vanaf de laatste week van juni.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het 
secretariaat.

Het zomert 
in de bib
Lang leve de zomer! De bibliotheek 
gunt iedereen van 1 juli tot 31  
augustus een week langer lezen.

© Johan-Jacobs
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5 jaar Fairtrade Lede
Met succes in de kijker:   
fairtradefietstocht en de Korte Ketenmarkt 

Dit initiatief vond plaats aan het WZC Markizaat. Traditie- 
getrouw werden de bezoekers verwelkomd door de fairtrade- 
ambassadeurs. Een van de ambassadeurs gaf ook extra uitleg 
over fair trade en de korte keten.

Fair trade staat garant voor: 
• respect en waardering voor de mensen die ons voedsel 

produceren, hier en elders. 
• duurzaamheid, wat wil zeggen respect voor onze grond, 

ons water, onze lucht en onze planeet. 
• respect voor correcte verloning en correcte sociale ver- 

houdingen. Dit zowel vanuit ethische overwegingen maar 
eveneens omdat deze houding op termijn de enige is die 
toelaat dat de planeet aarde zal overleven. Eerlijk duurt ook 
hier het langst.

Lede draagt al enige tijd het label Fairtradegemeente en daar 
mogen we best fier op zijn. De trekkersgroep blijft dan ook 
aan de weg timmeren om dit gedachtegoed nog verder te 
verspreiden en uit te bouwen.

Primeur!
Bij de start van de fietstocht  werd ook de eerste fietskaart van 
Lede voorgesteld. Zij bevat alle bedrijven die de voorbije vijf 
jaar bezocht zijn tijdens de fairtradefietstochten en alle  
handelszaken, ondernemingen en horecagelegenheden die 
de fairtradegedachte in hun zaak genegen zijn.
De fietskaart kan je kopen bij de cultuurdienst voor 1 euro.
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leeft Jeugd FC Smetlede 
FC Smetlede is een voetbalploeg met een rijke traditie in het opleiden van jeugd-
voetballers. Momenteel zijn er zo’n 120 jeugdspelers actief op de Smetleedse voet-
balvelden. In de opleiding staan respect, creativiteit en beleving centraal. De club  
wil via voetbal mensen bij elkaar brengen en laten samenwerken. Plezier en inzet 
hangen bij FC Smetlede onlosmakelijk samen.

Elke zaterdag is er een gezonde nervositeit te bespeuren op de voetbalvelden in de 
Schildekensstraat. De jeugdspelers tonen tijdens de match hun voetbalkunstjes die 
ze gedurende de week geleerd hebben op training. De talloze thuissupporters ge-
nieten er steeds met volle teugen van! Maar het eindresultaat is nooit het allerbe-
langrijkste. Een wedstrijd is pas echt geslaagd wanneer iedereen zich geamuseerd 
heeft.

Voor het komende voetbalseizoen zoekt de club nog nieuwe spelers van geboorte-
jaar 2007 en 2010. Maar ook spelers van andere leeftijden kunnen polsen of er nog 
plaatsje vrij is. 
Ook nieuwe trainers mogen zich aanbieden: hoe meer trainers hoe meer jeugd- 
ploegen er actief kunnen zijn.

Meer info kan je vinden op www.fcsmetlede.be.

Jeugd FC Smetlede 
 
FC Smetlede is een voetbalploeg     
met een rijke traditie in het      
opleiden van jeugdvoetballers.   
Momenteel zijn er zo’n 120     
jeugdspelers actief op de    
Smetleedse voetbalvelden. Het   
opleiden gebeurt met respect,    
waarbij creativiteit en beleving    
centraal staan. De club wil via      
het voetbal mensen bij elkaar     
brengen en laten samenwerken. 
Plezier en inzet hangen bij FC      
Smetlede onlosmakelijk samen. 

 
Elke zaterdag is er een gezonde nervositeit te bespeuren op          
de voetbalvelden te Schildekensstraat. De jeugdspelers tonen       
dan hun voetbalkunstjes die ze gedurende de week geleerd         
hebben op training. De talloze thuissupporters genieten er        

steeds met volle teugen van, de tegenstanders iets minder. Echter is het eindresultaat             
nooit het allerbelangrijkste. Zolang iedereen zich geamuseerd heeft. 
 
Voor het komende voetbalseizoen zoekt de club nog nieuwe         
spelers van geboortejaar 2007 en 2010. Maar ook spelers         
van andere leeftijden kunnen eens polsen of er nog plaatsje          
vrij is. Eveneens kunnen nieuwe trainers zich aanbieden        
want hoe meer trainers hoe meer jeugdploegen er actief         
kunnen zijn. 
 
Meer info is terug te vinden op de website van FC Smetlede, www.fcsmetlede.be 
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The game is on!
Gamen tussen de boeken, dat kan in 
de bib van Lede! Laat deze zomer zien 
wat je kan tijdens gamenamiddagen.  
In juli en augustus kan je je elke 
woensdag tijdens de openingsuren 
uitleven op onze PS4.

Deze activiteit is bedoeld voor ieder-
een ouder dan 8 jaar. Deelnemen is 
gratis en je hoeft je niet aan te melden. 
We voorzien geen begeleiding.

Kubbtornooi 
De slag om Lee gaat door op zondag 
30 juni van 14 tot 17 uur in de sporthal. 
Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 
28 juni bij de sportdienst. 

Zomer = spelen!
Roefel
Roefeldag, het kinderfeest van het jaar! Ben je ingeschreven? 
Dan zien we graag op zaterdag 22 juni aan de sporthal.

 
 
Speelplein Krawietel
Is je zomer niet compleet zonder de speelpleinwerking?  
Haal een inlichtingenfiche 2019 bij de jeugddienst en we 
zien jou met plezier in Wanzele!

 
De zomer van Vlieg
Proef jij wat ik proef? Alle info vind je op de pagina hiernaast.

Vrij spelen … dat is pas vakantie!
Van 8 uur tot zonsondergang kan je ravotten in het 
vernieuwde park van Mesen, het speelplein in 
Papegem en, wanneer er geen speelpleinwerking 
is, op het speelterrein in Wanzele.
Buitenspelen op een speeltoestel kan ook in het 
parkje achter Huize Moens, in Oordegem naast de 
kinderopvang en in de Lijsterstraat.
Achter Huize Moens en op het speelplein in Papegem 
staat een speelkoffer met spelletjes klaar.

Spelen maar!
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Deze zomer wil Vlieg proeven van alles wat onze  
gemeente te bieden heeft! Help jij hem een handje  
tijdens een van onze activiteiten?

Als je een UiTPAS hebt, verdien je per deelname een 
extra UiTPAS-punt! Elke deelnemer krijgt per activiteit 
ook een smakelijke beloning en een sticker voor de 
Zzzpaarkaart. Spaar mee en misschien ga jij wel aan de 
haal met een grote bzzzboxzzz vol leuks!

Neem een kijkje op onze website vlieg.lede.be voor 
meer uitleg of kom naar een Vliegpunt (bib Lede, bib 
Oordegem en jeugddienst).

Knutzzzel: maak een smaakkunstwerk op een bord 

Tekenen, schilderen, fotograferen, knutselen, boetseren 
of versieren? Haal de knutselinstructies op bij een van 
onze Vliegpunten.
Tover je lievelingsgerecht te voorschijn, kook een 
mengelmoes van je lievelingssmaken of combineer 
een knotsgek topgerecht met wat je wel en niet lust. 
Alles kan, maar gebruik geen bederfbare voeding. 
Indienen kan van maandag 1 juli tot en met zaterdag 
31 augustus in een van de Vliegunten. 

Smakelijke speurtocht

Vlieg verstopte opdrachten in de bibliotheken van 
Lede en Oordegem. Breng alle opdrachten tot een 
goed einde en verzamel tips om de schatkist te vinden!
De zoektocht voor kleuters vanaf 3 jaar gaat door in de 
bib Lede. De speurtocht voor kinderen vanaf 7 jaar 
gaat door in de uitleenpost Oordegem. Van maandag 
1 juli tot en met zaterdag 31 augustus kan je speuren 
tijdens de openingsuren.

Vlieg dwars door Lede

Ontdek op donderdag 15 augustus Lede op de fiets! 
Tijdens Vlieg dwars door Lede zorgen we voor de 
ideale mix van familieplezier, sport en cultuur. 
Je kan kiezen tussen een tocht van 15 of 30 km. Er is 
begeleiding voor beide routes.
De inschrijvingen starten om 14 uur in de sporthal. Je 
betaalt 3 euro voor kinderen onder 12 jaar, vanaf 12 
jaar betaal je 5 euro. 
We vertrekken om 14.30 uur stipt. Halfweg pauzeren we 
voor een circusact. Elke deelnemer krijgt hier een gratis 
consumptie. De fietstocht eindigt rond 17.30 uur aan de 
sporthal. Alle deelnemers krijgen ook een gratis gadget.

Zomer van Vlieg
Proef jij wat ik proef?  
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Zomerconcerten
Deze zomer zorgt het feestcomité voor twee concerten op het 
pleintje achter Huize Moens. 

Vrijdag 5 juli, 20 uur: Hound Dog Jr plays Elvis
Puur voor de lol sloegen Paul De Weerdt, Frank Vander Linden 
(De Mens), Jan Van Eyken (De Kreuners) en Dirk Jans (De Mens) 
een aantal jaren geleden de handen in elkaar om het repertoire 
van Elvis Presley te brengen. 
Vergeet alle Elvislookalikes, dit is rock-‘n-roll van de bovenste 
plank! De sound herinnert aan de jonge Elvis uit de jaren vijftig, 
maar soms gaat het er ook ruiger aan toe. 

Vrijdag 23 augustus, 21 uur: The Crowd
The Crowd is een fenomeen in het Belgische rockcircuit. De 
rockgroep, opgericht in 1987, is intussen uitgegroeid tot de 
Belgische coverband bij uitstek met meer dan 800 optredens 
op hun palmares. 

De toegang voor deze optredens is gratis.

Avondmarkt 

Op vrijdag 5 juli van 18 tot 22 uur kan je terecht op het 
dorp voor een gezellige avondmarkt met verschillende 
kramen. Voor de kinderen voorzien we een gratis 
schminkstand en springkasteel. Op de kinderboerderij  
kan je zelfs de boerderijdieren aaien. Kom dus zeker eens 
langs!

Ommegangkermis  
Op 16 juni kwamen Disneyprinsessen Ariel, Belle en Elsa 
langs. Op zondag 23 juni van 15 tot 18 uur zijn de PJ 
Masks Pyjamahelden van de partij. Tijdens hun bezoek kan 
je je gratis laten schminken.
Kleur hun tekening (zie Kadetgazet) in en geef ze af aan de 
Pyjamahelden. In ruil krijg je een leuke verrassing!

Lede zomert  
Van 16 tot en met 30 juni kan je bij de deelnemende handelszaken genieten van veel voordelen. De deelnemers vind je terug 
op www.middenstandraadlede.be.

We sluiten Lede zomert in stijl af met de Pop-uphandelsbeurs op zondag 30 juni. Zie pagina 12.
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Sportacademie
Kinderen van de derde kleuterklas tot en 
met het zesde leerjaar kunnen tijdens het 
schooljaar een uurtje komen sporten op 
woensdagnamiddag. Deze sportacademie 
start vanaf 4 september in de sporthal.

Lesuren schooljaar 2019 - 2020
• derde kleuterklas en eerste leerjaar:  

14 – 15 uur
• tweede en derde leerjaar: 15 – 16 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16 – 17 uur

Jaar Trimester

Ledenaar (inwoner/ 
schoolgaand)

60 euro 25 euro

Niet-Ledenaar 90 euro 37,50 euro

UiTPAS aan  
kansentarief

15 euro 6,25 euro

10 UiTPAS-punten -2,50 euro

Sociaal tarief -50%

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit 
een deel van je inschrijvingsgeld terug.

Inschrijvingen 
sportkampen en 
sportacademie
Wanneer
• Lager onderwijs: van maandag 17 juni 

tot en met vrijdag 9 augustus
• Kleuteronderwijs: van maandag 17 juni 

tot en met vrijdag 16 augustus
• Sportacademie: vanaf maandag 17 juni 

(instappen is mogelijk gedurende het 
schooljaar)

Hoe
• Online via www.lede.be
• Via e-mail (met inschrijvingsstrookje als 

bijlage) naar sport@lede.be
• In de sporthal
Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden  
via www.lede.be. 

Betalen 
• Via overschrijving op BE10 0910 0954 

2304 met vermelding van de naam van 
de deelnemer en de activiteit 

• Contant of met Bancontact in de sporthal

Zomersportkampen
Ben je nog op zoek naar een leuke activiteit tijdens de vakantie? 
Schrijf je dan in voor ons zomersportkamp!

Lager onderwijs
Kinderen uit de lagere school zijn 
welkom van maandag 19 tot en 
met vrijdag 23 augustus. Er wordt 
gesport van 9 uur tot 16 uur, vanaf 
8.15 uur en tot 17 uur is er opvang.
Kinderen die ’s middags blijven eten, 
brengen een lunchpakket en zakgeld 
voor een drankje (minimum 2 euro) mee. Breng ook een drank-
je en een koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

Kleuteronderwijs
Voor de kleuters gaat het kamp door 
van maandag 26 tot en met vrijdag 
30 augustus. Van 9 uur tot 12 uur 
bieden we een leuke mix van sport 
en spel aan. We voorzien opvang 
vanaf 8.15 uur en tot 12.15 uur. 
Neem zeker een drankje en een koek 
of fruit mee voor tijdens de pauze.

Tarieven
Lager Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 60 euro 30 euro

Niet-Ledenaar 90 euro 45 euro

UiTPAS aan kansentarief 15 euro 7,50 euro

10 UiTPAS-punten -2,50 euro

Sociaal tarief -50%

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel van je  
inschrijvingsgeld terug.

Loopomloop   
Op 26 april werd ook in Lede een 
Vlaamse Loopomloop geopend. 
Het is de 29ste  loopomloop voor 
de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het parcours start aan sportcentrum Sport Vlaanderen Oordegem 
en bestaat uit drie lussen van 5,9 km, 8,1 km en 10,2 km.
De loopomloop is bewegwijzerd met enerzijds afstandsbordjes 
om de halve kilometer en anderzijds een intervalzone van 600 
meter, aangeduid met bordjes om de 100 meter. De parcours 
loopt voor ongeveer 70% over onverharde paden en is dus ook 
geschikt voor wandelaars.  

Je kan de routes vinden op www.lede.be en de website van 
Sport Vlaanderen.
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Pop-uphandelsbeurs  
Wil je graag de handelszaken in Lede ont- 
dekken? Kom dan naar de Pop-uphandels- 
beurs op zondag 30 juni van 11 tot 18 uur in 
en rond De Bron.
Ontdek en proef er een brede waaier aan 
specialiteiten in een leuke sfeer. Er is boven- 
dien ook kinderanimatie. Graag tot dan!
Deze beurs is de afsluiter van de actie Lede 
zomert. Zie pagina 10 voor meer info.

Opendeurdag academie 
Op dinsdag 25 juni zetten wij de deuren open van 17 tot 19 uur. 
Heb je vragen of wil je meer info over de academie? Dan is dit het 
moment! 

In Huize Moens plannen we een expositie met de werken van 
onze leerlingen Beeldende kunst. Er zullen ook optredens en  
proeflessen zijn. 

Bij goed weer palmen we het park achter Huize Moens in. Volg 
onze Facebookpagina voor het volledige programma.

Marcs grote  
gevaarlijke tanden
Vertel- en knutselnamiddag 

Marc is een buitengewoon gevaarlijke 
krokodil die iedereen in het oerwoud de 
stuipen op het lijf jaagt. Daar is hij het 
allerbeste in. Maar dan gebeurt iets 
verschrikkelijks: de dieren in de jungle 
ontdekken zijn Grote Geheim. Zal hij ooit 
weer angstaanjagend kunnen zijn?

We vertellen dit grappige verhaal op 
maandag 26 augustus in de bib van 
Oordegem. Nieuwsgierige kinderen tussen 
5 en 9 jaar zijn vanaf 14 uur welkom om te 
komen luisteren. Nadien knutselen we erop 
los.
Wees er snel bij want plaatsen zijn beperkt. 
Reserveren is verplicht en kan tot 21 au- 
gustus in de bib van Lede of Oordegem, 
op 053 82 53 30 of via de website van de 
bib.
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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
Info: www.meaningfool.org

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

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

Gedachte-kracht
woensdag 19 juni van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Op creatieve wijze gedachten en 
gevoelens leren begrijpen. Vervelende 
gedachten veranderen in fijne. 
Mindfulness. Meditatie. Dankbaarheid 
oefenen. Ademhalingsoefeningen.  
Zichzelf graag leren zien. 
25 euro, broer of zus: 10 euro korting.
Info: 0472 22 08 59, 052 22 14 44,  
info@klavertje-4.org

Contakids Aalst/Lede i.s.m. Huis 
van het Kind 
woensdag 19 juni van 16 tot 17 uur
Sporthal 
Een gratis proevertje voor wie het nog 
niet kent: Contakids = samen verbindend 
rollebollen met je peuter of kleuter. 
Fysiek actief maar ook dichtbij knuffelend 
en hilarische situaties! Inschrijven via 
huisvanhetkind@erpe-mere.be of  
050 60 34 90.
Info: contakids.aalst.lede@gmail.com, 
www.contakids.be

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

Roefel  
zaterdag 22 juni van 13 tot 17.30 uur
Sporthal 
Vooraf inschrijven is verplicht.  
De dag zelf moet je je aanmelden  
tussen 12.15 en 12.45 uur. 
Jeugddienst

Garden Party
zaterdag 22 juni om 19 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Met cocktail- en cavabar, home made 
lemonade, tapas ... Om 20.30 uur: 
optreden De Wittekes. Dit is een 
organisatie van de oud-leidsters 
Chiro Nele Lede, ten voordele van de 
verbouwing van de chirolokalen.
VVK: 5 euro, ADK: 7 euro.

Bezoek PJ Masks Pyjamahelden  
op de kermis
zondag 23 juni 
Zie pagina 10.

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

Ontbijtwandeling
zondag 23 juni van 8 tot 11 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Ochtendwandeling van 5 km door 
Smetleedse velden met nadien een lekker 
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. Het parcours is te 
volgen via indianentekeningen en niet via 
de traditionele pijlen. Met fotozoektocht. 
Kleine surprise voor elk deelnemend kind. 
Kinderanimatie bij start/aankomst.  
WSV Gezellige Blommes
2,50 euro, leden Wandelsport Vlaanderen 
vzw: 1,50 euro, -12 jaar: gratis.
Info: 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com,  
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Sacramentsprocessie
zondag 23 juni van 15 tot 17 uur
Processie met het Heilig Sacrament en het 
beeld van de Zoete Nood Gods door de 
straten van Lede. 
Info: 053 81 04 99 

Opendeurdag academie
dinsdag 25 juni
Zie pagina 12.

Open tuinen: Tille’s tuin
zaterdag 29 en zondag 30 juni, telkens 
van 10 tot 18 uur 
Leedshouwken 55
Een verzameling van unieke planten en 
bomen in een gezellige sfeer.
Landelijke Gilden
Info: katrienannaert@hotmail.com

Open tuinen: architecturale tuin  
van familie Impens-Vidts 
zaterdag 29 en zondag 30 juni,  
telkens van 10 tot 18 uur 
Leedshouwken 52
Gestructureerde tuin waar hagen met 
vormsnoei het patroon bepalen. Er zijn 
ook tuinkamers met diverse vaste planten, 
rozen, siergrassen en bodembedekkers. 
Ook een waterpartij, een pergola met 
clematis en een collectie potten. Van op 
beide terrassen kan men genieten van het 
groene landschap dat de tuin omsluit. 
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: De slag om Lee
zondag 30 juni van 14 tot 17 uur
Zie pagina 8.
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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

Pop-uphandelsbeurs
zondag 30 juni van 11 tot 18 uur
Zie pagina 12.

Schatten van Vlieg: BibArt 
speurtocht
1 juli tot en met 31 augustus 
Zie pagina 9.

Zomerfietsen
juli en augustus, elke dinsdag om 19 uur
Markt 
25 km met korte stop.  Bij regen bel de 
infolijn: 0477 59 87 49.
Davidsfonds Lede - Gezinsbond Lede en 
Sport Vlaanderen
Gratis
Info: kod_lede@hotmail.com, www.
gezinsbondlede.be

The game is on
juli en augustus, elke woensdag
Zie pagina 8.

Kamsalamandertocht door  
de Vallei van de Serskampbeek 
vrijdag 5 juli van 14 tot 16.30 uur
Sparrenhof, Oud-Smetledestraat 100
O.a. door natuurgebied D’Heide, 
Paelepelbos, boom- en rozenkwekerijen 
van het Wetterse. De wandeling is 
toegankelijk voor iedereen, maar vnl. 
gericht op mensen met pijn, chronische 
zieken en mensen met burn out, 
depressie …. Vooraf inschrijven via de 
website. Vermeld aan welke afstand je 
wil deelnemen (5,5 km of 7,5 km). Bekijk 
ook Facebookgroep Carpoolers van Effen 
Weg. 
Niet-leden: 2 euro, leden: gratis.
Effen Weg vzw
Info: 0472 57 71 19, info@effenweg.be, 
www.effenweg.be

Zomerconcert:  
Hound Dog Jr plays Elvis
vrijdag 5 juli om 20 uur
Zie pagina 10.

Avondmarkt
vrijdag 5 juli van 18 tot 22 uur
Zie pagina 10.

Euraudax 
zaterdag 6 juli van 7 tot 12 uur
Café ‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Groepswandeling aan 6 km/u door  
de natuurpracht van Lede met  
Honegem-Solegem en de Wichelse 
tuinbouw. Geen honden toegelaten.  
Tel. startplaats: 053 80 42 18.
Niet-leden: 2,40 euro, leden: 2 euro.
Info: 0484 78 05 17,  
de.backer.etienne@skynet.be

Ovenfeest: Van graan tot ovenkoek
zondag 7 juli om 14.30 uur 
Hof van Robyns, Oordegemkouter 46
14.30 uur: toegang, tss. 14.30 en 
15.30 uur: vertrek vrije wandeling. Met 
degustatie en animatie voor jong en oud. 
Gratis inkom.
Gezinsbond Oordegem
Info: 09 366 28 30,  
k.schollaert@telenet.be,  
www.facebook.com/gezinsbondoordegem 

Zomercartoonwandeling:  
De vergeten beerput 
zondag 7 juli van 14 tot 19 uur, 
zaterdag 13 en zondag 14 juli,  
zaterdag 20 en zondag 21 juli,  
zaterdag 27 en zondag 28 juli,  
zaterdag 3 en zondag 4 augustus, 
zaterdag 10 en zondag 11 augustus, 
zaterdag 17 en zondag 18 augustus, 
telkens van 10 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
3 km door het centrum van Lede.  
Werken van 10 cartoonisten laten je  
even wegdromen van de werkelijkheid. 
Meaningfool
Brochure met parcours: 2 euro.
Info: 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Fietstocht: De heuveltjes van …
zondag 7 juli van 14 tot 19 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Op eigen tempo. Keuze uit 2 trajecten: 
25 km langs rustige paden en deels 
onverharde wegen en een mountainbike 
parcours van 40 km. Vertrek tussen  
14 en 14.30 uur. Onderweg is er een 
tussenstop met een hapje en een  
drankje. Rond 18 uur kan je genieten  
van een broodje Breydelspek of veggie  
en een drankje. Inschrijven tot en met  
3 juli, tenzij maximaal aantal deelnemers 
vroeger is bereikt. Betalen op  
BE31 9730 3026 6155 met vermelding  
van naam en Fietstocht.
Gezinsbond Smetlede
12 euro
Info: 0498 40 13 33,  
ineke.hutse@telenet.be,  
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

Vlaanderen Feest :  
optreden Dizzy Fingers
zondag 7 juli van 18 tot 20 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Bloed geven
dinsdag 9 en woensdag 10 juli, telkens 
van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
als groep inschrijven. 
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be
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Ontmoetingsmoment  
zaterdag 13 juli van 13.30 tot 16 uur 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Midzomertocht
zaterdag 20 juli van 7 tot 15 uur
Uitleenpost Oordegem,  
Oordegemdorp 29
Landelijke wandeling langs kleine 
wandelpaadjes. Gratis attentie, zolang  
de voorraad strekt. Info parcours:  
0473 43 45 53.
Niet-leden: 2 euro, leden: 1,50 euro.
Info: 0475 78 11 96,  
erik-lievens@skynet.be

Zomerconcert in den hof : Mr & Mss
zondag 21 juli van 16 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Semi-akoestische set met nummers van 
o.a. Bonnie Raitt, Neil Young, First Aid Kit, 
PJ Harvey en Johnny Cash
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Pasar Zomert 
vrijdag 26 juli van 19 tot 22 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 76
We gaan in de ruime regio van het 
Scheldeland op zoek naar die kleine 
stukjes groen die we moeten blijven 
koesteren.
Pasar Wetteren Lede Rondom
Niet-leden: 1,50 euro, leden: gratis.
Info: wim.liebrecht@telenet.be

Garageverkoop Papegem
zaterdag 27 juli 
Papegem, Bovenstraat 13-15
70-tal kramen, eet- en drankstanden, 
roofvogelshow en plantenverkoop.

Gildenfeest
zaterdag 3 en zondag 4 augustus
Bosstraat 56
Zaterdag: welkom vanaf 20 uur, optreden 
Willie Jacop and the Velvet Cat om 21 uur. 
Zondag: Oogstmis om 10.30 uur, aperitief 
om 11.30 uur, Partybord à volonté 
(volwassenen: 19 euro, kinderen: 12 euro) 
om 12 uur, optreden Full Coverage om  
16 uur, ovenkoeken om 17 uur, optreden 
Just Born om 20 uur. Toegang, optredens 
en kinderanimatie gratis!
Landelijke Gilde Lede
Info: 0486 91 14 62, 053 81 00 15,  
evert.vermoesen@telenet.be

Schatten van Vlieg:  
Vlieg dwars door Lede 
donderdag 15 augustus van 14 tot 
17.30 uur
Zie pagina 9.
5 euro, - 12 jaar: 3 euro, UiTPAS Dender: 
1,5 euro.

Info-avond: Nacht van de vleermuis 
zaterdag 17 augustus van 19.30 tot  
22 uur
Taverne Wijmenier,  Ledezijdestraat 76
In België tellen we 21 soorten, waarvan 
er 13 met uitsterven bedreigd zijn. 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn 
wettelijk beschermd, maar dat alleen 
is onvoldoende om van alle soorten 
levensvatbare populaties te behouden. 
Speciale acties, zoals het inrichten 
van zolders, kunnen de aantallen 
weer opkrikken. Ontdek hoe jij je tuin 
vleermuisvriendelijk kan maken.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477,  
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be

Zomersportkampen lager onderwijs
maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus
Zie pagina 11.

Zomerconcert: The Crowd
vrijdag 23 augustus, 21 uur
Zie pagina 10.

Rommelmarkt
zondag 25 augustus van 7.15 tot 16 uur
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
Je kan de rommelmarkt ook bereiken via 
de Vijverstraat. 
OVK De Kleine Prins vzw
5 euro per stand.
Info: OVK_rommelmarkt@outlook.com

Zomersportkampen 
kleuteronderwijs
maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus
Zie pagina 11.

Vertel- en knutselnamiddag:  
Marcs grote gevaarlijke tanden
maandag 26 augustus
Zie pagina 12.

Petanquetornooi Kantientje
zaterdag 31 augustus van 14 tot 18 uur
Nachtegaallaan 10
Deelname: 2,5 euro. 
Individueel klassement —3 rondes - 
prijzen: inleg + 100 euro.

Dag van de vrije tijd
zondag 1 september van 14 tot 18 uur
Terwijl je kinderen spelen, kom je alles 
te weten over het vrijetijdsaanbod in je 
gemeente. Meer info in de volgende 
editie van Lede informeert.



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
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


