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2 v e r K e e r   verkeer@lede.be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef
Duur: 70 werkdagen
Startdatum: wordt later gecommuniceerd via www.lede.be
Omleiding: via Kasteeldreef, Markizaatstraat en Stationsstraat

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
22 juni, roefeldag 
Gedeelte Watermolenstraat tussen Wanzelekouter en Processieweg verkeersvrij.

5 juli, avondmarkt en zomerconcert 
Markt, Nieuwstraat en Administratief centrum afgesloten.

19 juli, zomerconcert 
Administratief centrum afgesloten.

2 augustus, criterium Lede 
Afgesloten parcours van 18.30 uur: Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, 
Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat en Kasteelstraat.

9 augustus, zomerconcert 
Administratief centrum afgesloten.

BOEKHOUDER (M/V) 
Niveau B1-B3  - voltijds - statutair
Als boekhouder werk je onder leiding van het diensthoofd  
financiën. De financiële dienst staat in voor het beheer van de 
volledige uitgaven-  en ontvangstencyclus van het gemeen-
tebestuur en het voeren van de gemeentelijke boekhouding. 
TAKEN
• Je staat in voor de verwerking van alle boekhoudkundige  
 documenten en gegevens.
• Je oefent de boekhoudkundige en financiële controles  
 uit.
• Je ondersteunt de werkzaamheden betreffende de  
 gemeentelijke boekhouding.
• Je zorgt voor de opmaak en opvolging van het budget en  
 de meerjarenplanning.
• Je voert een aantal administratieve handelingen uit.
• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de  
 wetgeving en regelgeving van belang voor de entiteit.

AANBOD 
• Een boeiende en afwisselende functie met verantwoorde- 
 lijkheid en ruimte voor initiatief.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsver- 
 goeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en  
 onbeperkt voor de publieke sector.
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één  
 jaar.
VOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van een functiegericht bachelor- 
 diploma.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de  
 categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

De functiekaart, het examenprogramma en alle verdere in-
lichtingen kan je raadplegen op www.lede.be of bij de perso-
neelsdienst (053 60 68 21 of via personeel@lede.be).
Je sollicitatiebrief samen met je cv en kopie van het vereiste 
diploma moet je uitsluitend per post sturen naar het college 
van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede uiter-
lijk 31 augustus 2013 (datum poststempel is bepalend).

v a c a T u r e S � info@lede.be
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Zomerconcerten
Het feestcomité organiseert opnieuw enkele zomerconcerten in het park van Lede. De toegang is gratis.

5 juli: Ritmo Latino (20 uur)
Nooit eerder salsa gedanst of de smaak juist helemaal te pakken? Kom om 20 uur naar het park van Lede voor een salsa-initiatie.
Na de initiatie volgt een optreden van Ritmo Latino. Deze band, bekend van o.a. Polé Polé in Gent, combineert salsa, cumbia, chachacha 
en jazz. Met zowel uptempomuziek als zwoele klanken garandeert Ritmo Latino telkens weer een fantastische optreden waarbij 
niemand op zijn stoel kan blijven zitten! Het feestcomité zorgt die dag voor een cocktailbar.
Dit zomerconcert wordt georganiseerd in samenwerking met de cultuurdienst.

19 juli: The Pledge (21 uur)
The Pledge is een zeskoppige band van ervaren muzikanten. Met een mix van pop, rock, Nederlands- en Engelstalige nummers bekoren 
ze jong en oud.

9 augustus: Chez Kit (21 uur)
Chez Kit is een covergroep die sfeervolle ambiancemuziek van vroeger en nu brengt. Op hun repertoire staan legendarische covers 
van onder andere CCR, The Beatles, The Rolling Stones, Status Quo, Gorky, Joan Jett, Tina Turner, Sister Sledge en The Pointer Sisters. 
Plezier verzekerd!

23 augustus: NoXS (21 uur)
NoXS is een Leedse coverband met een stevig rock & rollgehalte. Deze vijfkoppige rockformatie met jarenlange ervaring zal absoluut 
door muziekliefhebbers worden gesmaakt.

Avondmarkt 
De marktcommissie organiseert 
dit jaar opnieuw een avondmarkt 
met animatie op vrijdag 5 juli. 
Je kan, naast het bezoeken van 
vele marktkramen, ook een 
aantal oude ambachten zoals 
houtdraaien, klompen maken, 
koperslaan, manden maken, 
pottendraaien, spinnen, stoelen 
matten en weven, ontdekken.  
Tussen 19 uur en 21.30 uur 
brengt Theater Coper in première 
hun nieuwste act Freedom 
Fighter. Kinderen kunnen zich 
gratis laten schminken, een 
ballon laten draaien of zich 
uitleven op het springkasteel. Dit 
mag je dus niet missen!

Lede Zomert
Lede zomert is een organisatie van de middenstandsraad. 
De deelnemende handelaars vind je terug op 
www.middenstandsraadlede.be. 
Zij verwelkomen je graag en bieden je een extraatje aan.
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Rattenbestrijding
Ratten richten heel wat schade aan: vraat aan landbouw-
gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade 
aan elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van 
eieren … Een rat plant zich ook het hele jaar door voort.  
Ratten worden dus best zo snel mogelijk bestreden.

Het gemeentebestuur staat in voor de bestrijding van 
ongedierte op openbaar domein. Merk je ratten op langs 
gemeentelijke waterwegen kan je dit melden aan de dienst 
milieu en landbouw op 053 60 68 25, via milieu@lede.be of 
via het e-loket op www.lede.be.

De verdelging van ratten in private grachten en op andere 
eigendommen zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker. De bruine en zwarte rat zijn opgenomen in de lijst Voor 
planten en plantaardige producten schadelijke organismen (KB 19/11/87). Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw bezit, 
huurt of gebruikt voldoende maatregelen moet nemen om deze dieren te vermijden én te bestrijden.

Preventietips 
Om te beperken dat ratten voedsel, beschutting en water vinden, hou je best rekening 
met deze tips.

• Laat geen voedsel rondslingeren, maar bewaar het in een afgesloten recipiënt.
• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
• Voeder kippen of andere huisdieren spaarzaam.
• Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond.
• Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
• Verwerk geen gekookte etensresten of vlees op de composthoop.
• Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel …).
• Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Hoe bestrijd je ratten?
•  Plaats klemmen en vangkooien zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen.
•  Indien het voorgaande geen resultaat heeft, kan je met giftige lokazen bestrijden. Volg de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften op de 

verpakking. Bied voldoende gif aan en blijf er mee doorgaan tot  er niet meer van gegeten wordt. Zorg er voor dat kinderen of andere 
dieren niet bij het gif kunnen. Bij de dienst milieu en landbouw kan je, tot uitputting van de voorraad, nog een rattenvergifbakje 
aankopen voor 4 euro.

Opgelet
In het kader van de vermindering van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen en om budgettaire redenen stopt het 
gemeentebestuur met de bedeling van muizen- en rattenvergif 
zodra de huidige voorraad uitgeput is.

Bron: www.oost-vlaanderen.be

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van 
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen 
houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden. 
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Opendeurdag
Op dinsdag 25 juni, tussen 18 en 20 uur, organiseert de academie een opendeurdag. Voor kinderen van het derde tot en met het 
zesde leerjaar zijn er proeflessen Algemene muzikale vorming (notenleer). De lessen starten elk half uur. Om 19.30 uur start een les voor 
volwassenen. Ben je meer geïnteresseerd in Woord? Kom dan eens langs in de Woordklas. Juf Moïra zal je inwijden in de geheimen van 
de Algemene verbale vorming (dictie). Om 19.30 uur start een kennismakingsles voor volwassenen.
Ook in de instrumentklassen kan je een kijkje gaan nemen. Iedereen is welkom! 

Proclamatie
Omdat de academie het schooljaar in schoonheid wil afsluiten, 
nodigen we je uit voor onze jaarlijkse proclamatie. Deze gaat door 
op zaterdag 22 juni om 10 uur in GC De Volkskring.
In het eerste deel kan je luisteren naar een optreden van onze 
leerlingen. 
In het tweede deel krijgen de leerlingen die afstuderen in de 
lagere, middelbare en hogere graad hun diploma. De leerlingen 
uit de andere jaren krijgen daarna hun attesten.
Na afloop kan je met de leerkrachten nog wat nakaarten over 
het afgelopen schooljaar en vooruitblikken op de volgende jaren.

Een nieuwe opleiding: Amusement met tonen (AMT)
Wil je de akkoorden zoeken van je lievelingslied? Zou je graag een arrangement schrijven voor je band? Heb je zin om iets te componeren 
voor een strijkkwartet? Of wil je een melodie leren schrijven? 
Wie meer informatie over deze nieuwe opleiding wil, kan leerkracht Stijn Roels aanspreken of de medewerkers op het secretariaat 
contacteren via academie@gamw.lede.be.

Inschrijvingen schooljaar 2013 - 2014
Data
• maandag 24 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• dinsdag 25 juni: 16.00 tot 20.30 uur
• woensdag 26 juni: 14.00 tot 20.30 uur
• donderdag 27 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• vrijdag 28 juni: 16.00 tot 19.00 uur
• zaterdag 29 juni: 9.00 tot 12.30 uur

Je kan je ook in augustus of september nog inschrijven. Neem zeker de volgende documenten mee wanneer je komt voor een eerste 
inschrijving: elektronische identiteitskaart of kids-ID, SIS-kaart, UiTpas, bankkaart en eventuele diploma’s van vorige academies.
Op donderdag 29 augustus van 16.30 tot 19.00 uur zijn de leerkrachten aanwezig om de lesuren te bepalen.

Inschrijvingsgeld
• volwassenen:  205 euro
• volwassenen - verminderd tarief: 120 euro
• jongeren: 66 euro
• jongeren - verminderd tarief: 45 euro
• initiatie: 65 euro

• maandag 1 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• dinsdag 2 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• woensdag 3 juli: 14.00 tot 20.30 uur
• donderdag 4 juli: 14.00 tot 17.00 uur
• vrijdag 5 juli: 14.00 tot 17.00 uur

Het inschrijvingsgeld geldt voor het totale lessenpakket en 
kopieerkosten van teksten en partituren. Bij inschrijving 
betaal je het inschrijvingsgeld, je boek AMV en de huur van je 
instrument. Betaling gebeurt steeds met bancontact. Je kan 
ook inschrijven met een UiTpas aan kansentarief. 
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Plus Minus: sport voor 50+
Sinds jaren organiseert de sportdienst een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten voor de vijftigplusser. Ook in de zomermaanden 
gaan deze Plus Minusactiviteiten door. Kom gerust een kijkje nemen. 

Het programma tot en met september
• maandag, 13.30 uur: wandelen (vertrek aan sporthal)
• dinsdag, 15 uur: tennis (TC Vogelenzang) 
• woensdag, 12 uur: zwemmen (Aalst of Wetteren)
• donderdag, 15.30 uur: conditiegym (sporthal)
• vrijdag, 13.30 uur: fietsen (vertrek aan sporthal)

Op vrijdag 21 juni is er het allereerste Kubbs@Lede. Deelname is gratis! Voor verdere informatie kan je terecht bij Jan en/of Dieter op 
053 80 82 84 of via  sport@lede.be.

Tennis- en omnisportkamp
Dit kamp voor zes- tot achttienjarigen legt de focus op tennis, maar ook andere sporten komen aan bod. Een balletje (mis)
slaan in TC Vogelenzang (Paddestraat 40, Lede) kan van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli. Sporten is voorzien van 
9 - 12 uur en van 13 - 16 uur. Er is opvang van 8.15 tot 9.00 uur en van 16 tot 17 uur. De prijs voor deelname bedraagt 
75 euro. Inschrijven kan tot en met vrijdag 21 juni. De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij!

 

Zomersportkampen
Tijdens de twee laatste weken van augustus organiseert de sportdienst zomersportkampen in sportcomplex De Ommegang. 
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 
uur). Prijs: 30 euro.  
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus in een dagformule (van 
8.15 tot 17.00 uur). Prijs: 60 euro.  Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

        Boemel- en sportacademie
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uur komen sporten op 
woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakantieperiodes). Deze sportieve namiddag wordt georganiseerd door de sportdienst en 
gaat door in sportcomplex De Ommegang van 4 september tot 25 juni.
Lesuren voor het schooljaar 2013 - 2014
• derde kleuterklas:  13.30 – 14.30 uur 
• eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur
• tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur 
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur

Inschrijven voor activiteiten
Voor de zomersportkampen, boemel- of sportacademie kan je je inschrijven vanaf maandag 24 juni. Inschrijven gebeurt online via 
www.lede.be of via het inschrijvingsstrookje (online via www.lede.be of bij de sportdienst)
Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer BE10 0910 0954 2304 met mededeling ‘naam activiteit + naam deelnemer’ of 
contant bij de sportdienst. 
Meer informatie kan je krijgen via de promotiefolders, de digitale nieuwsbrief, www.lede.be, www.uitpas.be/lede of het communicatie-
scherm in sportcomplex De Ommegang.

Voor 50 euro (verzekering voor lichamelijke ongevallen 
inbegrepen) kan je een volledig kalenderjaar deelnemen aan 
diverse sportactiviteiten. Wie een UiTpas aan kansentarief 
heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

Voor 25 euro per trimester of 60 euro per jaar ben je lid van 
onze academie. Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan 
aan verminderd tarief sporten.



ocmw@lede.be� O c m W 7

Op en rond de werf van woonzorgcentrum Markizaat
De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum heeft door de late winterprik en enkele noodzakelijk meerwerken vertraging opgelopen. 
De initiële planning telde 450 werkdagen, wat overeenkomt met een uitvoeringstermijn van tweeënhalf jaar. De werken zijn gestart in 
augustus 2011, de oorspronkelijke oplevering werd dus geschat op eind 2013. Ten gevolge van het weerverlet en de meerwerken is 
de opleveringsdatum in de huidige planning verschoven naar maart 2014. 

Ondanks de vertraging vorderen de bouwwerken zienderogen. Eind mei werd het gevelmetselwerk zo goed als afgerond. Ook het 
grootste deel van de ramen is geplaatst. Door de plaatsing van geïsoleerde tussenwanden in het gehele gebouw worden ook de 
individuele kamers duidelijk zichtbaar. 
Sinds men begin mei gestart is met de pleisterwerken evolueren we beetje bij beetje van de ruwbouwfase naar de afwerkingsfase. Voor 
men met de pleisterwerken kon beginnen, dienden uiteraard alle leidingen voor elektriciteit, water, verwarming … te worden gelegd. 
Om een goed zicht te hebben op waar stopcontacten, verlichtingspunten, sanitair en dergelijke zich moeten bevinden, werd een 
modelkamer ingericht. De modelkamer is een voorbeeldkamer waarin wordt nagegaan of de kamer gebruiksvriendelijk is. Zo kunnen 
we eerst bepaalde zaken testen alvorens deze worden doorgevoerd in de overige 92 kamers.

De verhuis komt dus langzaam maar zeker dichterbij. Daarom wordt er volop vergaderd  over de inrichting van het gebouw, de verloop 
van de verhuis, de personeelsbezetting, de taakverdeling ... We willen dan ook goed voorbereid zijn zodat de bewoners van Villa Letha 
zo weinig mogelijk hinder ondervinden en van een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen blijven genieten.
Nieuwtjes met betrekking tot het nieuwe woonzorgcentrum en meer foto’s van de bouwwerken zijn terug te vinden op www.ocmw.
lede.be (rubriek ‘nieuws’).

Familiedag in Villa Letha
Traditiegetrouw gaat op zondag 23 juni de familiedag van woonzorgcentrum 
Villa Letha door. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur in de cafetaria. We hopen 
op een zonnige namiddag en willen jullie ook dit jaar verwennen met een lekkere 
ijscoupe, pannenkoek of 
een verfrissende sangria. 
Covergroep The Honey’s zal 
zorgen voor een sfeervol 
optreden. Ook voor de 
kleinsten wordt het vast een 
leuke namiddag, want zij 
kunnen zich uitleven op het 
springkasteel.

We hopen jullie allen te 
mogen verwelkomen!
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Vier de zomer in Lede met     voordelen
Haal de UiTPAS in huis en krijg 
een pak welkomstvoordelen* 
ter waarde van meer dan 25,-EUR zoals: 

• gemeentelijke wandelkaarten.
• een digitale theatercheque 
ter waarde van € 2.50 geldig in CC De Werf, Aalst.
• een gratis portie krokante popcorn ter waarde van € 2 
bij Cine Aalst.
• een kennismakingscheque van € 2 geldig bij 
Netwerk, Aalst.

Je kan onbeperkt genieten van vaste voordelen zoals 
• voor 5 UiTpunten: een frisse duik in het Zwembad Aalst 
aan UiTPAS-tarief (€ 1 in plaats van € 2.50)
• voor 5 UiTpunten: dinsdag fi lmdag, 
2de ticket tegen halve prijs in Cinema Feestpaleis en 
Palace.

UITPAS-verkooppunten in Lede: 
• bibliotheek
• uitleenpost Oordegem
• gemeentehuis
• sportcomplex De Ommegang
• jeugdhuis Leeuwerik

De UiTPAS is er voor iedereen
Wij willen dat iedereen kan meedoen aan sport 
en cultuur. Mensen met een laag inkomen kunnen 
daarom genieten van een gratis UiTPAS én een 
toegangsprijs van €1,50, het kansentarief (tenzij 
anders vermeld / info: 0486/06 09 45). 
Voor meer informatie:
• OCMW Lede 053/80 20 22
• Welzijnsschakel 053/80 47 13

Nog meer voordelen in de UiTPAS-zomerfolder of op www.UiTPAS.be
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Circus Barones
Voor stunt- en vliegwerk met je UiTPAS moet je deze zomer onder meer 
in Lede zijn. Van 22 tot 25 augustus komt Circus Barones daar op 
bezoek. 
Voor 5 UiTpunten kan je er een setjes jongleerballetjes krijgen. 

Circus Barones op het Marktplein in Lede
22-25 augustus
Voorstellingen 15 uur en om 18 uur, 
op zondag om 11 uur en om 15 uur
Jongleerballetjes voor 5 UiTpunten, 
om te ruilen in de Bibliotheek van Lede. 
TIP: Spring zeker ook gewoon eens binnen bij de bib: 
heel de maand augustus kan je er leuke boeken 
over het circus ontlenen.

Parkiesglaasje op? 
Laat je rijden! 
Wie vanuit Lede naar de Parkies in het stadspark in Aalst 
gaat, kan BOB thuis laten. UiTPAS voorziet een shuttle met drie 
opstapplaatsen in Lede op 15 juli en op 12 augustus 2013. 
De bus brengt je veilig naar de Parkies en terug. 

Punten: Op 15 juli komt Sioen en 12 augustus staat Kate Ryan 
op het podium van de Parkies in Stadspark Aalst. Je rijdt mee 
voor 5 punten. Inschrijven is noodzakelijk via info@uitpas.be of 
sms BUS LEDE, je opstapplaats + je UiTPASnummer naar 
0486 06 09 45. Schrijf tijdig in, want vol is vol!

Heenrit vanuit Lede:
• 15 juli: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk Smet 
- Lede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark
• 12 augustus: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk 
Smetlede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark 
Terugrit vanuit Aalst:
Vertrek park om 23 uur – laatste aankomst rond 23.45 uur

Met je UiTPAS naar de tweedehandsbeurs
Wie de tweedehandsbeurs in Lede bezoekt, krijgt voor vijf UiTpunten een mooie XL-boodschappentas die hij of zij 
kan vullen met de koopjes van die dag. De tweedehandsbeurs is een organisatie van de jonggezinnenactie van de 
gezinsbond in Lede. Je kan er onder meer baby- en kinderkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fi etsen en nog 
heel veel meer vinden voor weinig geld. Tijdens de tweedehandsbeurs is er bovendien kinderopvang voorzien.
Iedereen is van harte welkom. Leden brengen best hun lidkaart van de Gezinsbond mee, 
want niet-leden betalen 10 procent meer voor hun aankopen.

Zondag 15 september, inkom gratis - 14 uur tot 16.30 uur
5 UiTpunten inruilen aan de inkom tot einde voorraad
Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede

Het zomert in 
de bib met UiTPAS
Vanaf 1 juli kan je in de bibliotheek 10 punten ruilen tegen een 
prijsboek uit de  prijzenkast, zolang de voorraad strekt uiteraard. 
Er zitten zowel pareltjes voor de jeugd bij, als must read’s voor 
volwassenen. 

Vraag ernaar aan de bib-balie in Lede.
Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede – 053 82 53 30 

Neem deel aan de zomerfi etstochten in Lede
Zin in een gezellig fi etstochtje tijdens de zomermaanden? Afspraak elke dinsdag van juli en augustus op het Markt-
plein van Lede. Deelnemers met een UiTPAS ontvangen bij de start van elke fi etstocht een leuk gadget voor slechts 
vijf UiTpunten: een zadelhoesje of een bandenreparatiesetje.
Het zomerfi etsen in Lede is een jaarlijkse traditie. De fi etstocht is haalbaar voor iedereen, ook voor kinderen. 
Er is halverwege een korte stop voorzien, waarbij je even op adem kan komen. Afstand: ongeveer 25 km. 
De deelname aan de fi etstocht is verder geheel gratis. 
Op 27 augustus is er ook de relaxfi etstocht Gosa, een fi etstocht van 15 kilometer, waar je ook al vijf punten kan 
omruilen voor het gadget.

Elke dinsdag in juli en augustus. 
Vertrek om 19 uur.
Gadgets voor 5 UiTpunten.
U kan kiezen tussen een zadelhoesje 
of een bandenreparatiesetje, tot einde voorraad.
Inruilen bij het vertrek van de fi etstocht op de Markt van Lede.
Bij slecht weer gaat de fi etstocht niet door. 
Best even informeren of er gefi etst wordt 
op nummer 0473 29 38 72.
Gezinsbond Lede — www.gezinsbondlede.be 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

De zomer van de Leeuwerik 
Naar goede gewoonte organiseert Jeugdhuis Leeuwerik een zomer 
lang activiteiten waar je met een UiTPAS je profi jt kan doen. 
We zetten ze hier op een rijtje.

Vier de zomer in Lede met     voordelen
LEDE

Win de Tour
Gratis ticket voor stand up comedy 
“Steven Gabriëls wint de Tour” op de 
Ronde van Frankrijkdag in het jeugdhuis. 
Overdag kijken we gezamenlijk naar de tour 
op groot scherm, in het gezelschap van een 
stevig glas bier en een berg vlees op de barbecue. 
Alsof dat niet genoeg is, 
kunnen jullie lekker blij-
ven plakken en ’s avonds 
genieten van het optre-
den van Steven Gabriëls. 
Voor de barbecue kan je 
je nog apart (betalend) 
inschrijven

Op 7 juli
Gratis ticket voor 10 UiTpunten 
Normale prijs 6,-EUR / kansentarief 1,50-EUR
Zolang de zaal niet uitverkocht is, kan je inschrijven

Schuim
Voor 10 UiTpunten kan je gratis 
naar de schuimfuif. Je krijgt er 
nog een leuk aandenken bij. 

Schuimfuif
vrijdag 2 augustus, 21 uur
gratis toegang voor 10 UiTpun-
ten (normale prijs 5,- EUR, 3,- 
EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)
Omruilen aan de inkom

Happy weekend
Elke vrijdag en zaterdag krijg je 
tussen 20 en 22 uur een drankje 
aan 1,-EUR in ruil voor 5 UiTpun-
ten. Elke zondag tussen 17 en 19 
uur krijg je een portie nootjes of 
chips (twv 2,5 EUR) aan 1,- EUR. 
Je kan je UiTpunten tegen  
goedkope nootjes of dranken 
omruilen aan de toog of aan het 
secretariaat van het jeugdhuis.

Drink it out!
Tijdens de Rock it Out-party 
krijg je voor vijf UiTpunten twee 
consumpties

Rock it out!
vrijdag 23 augustus, 21 uur
5 UiTpunten inruilen aan de 
bonnetjesstand

EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)

vrijdag 23 augustus, 21 uur

Geen midlife-crisis in JH Leeuwerik
UiTPAS en je favoriete jeugdhuis hebben nog een heel speciale verrassing in petto 
voor de 45e verjaardag van Leeuwerik die op 4 en 5 oktober 2013 gevierd wordt. 
De staf van het jeugdhuis vraagt nu al aan alle leden en dus UiTPAShouders 
om die dagen vrij te houden voor wat ze aankondigen als het knetterend feest-
weekend. 
Omdat in deze folder alleen zomervoordelen staan, stellen we jullie geduld nog 
even op de proef. Alle details dus in de najaarsfolder.

Meer info over alle activiteiten van Jeugdhuis Leeuwerik
www.jeugdhuisleeuwerik.be – 053 80 48 36 – Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Wegwijs in de Open Monumentendag
Open Monumentendag Lede
8 september van 10 tot 18 uur
tot einde voorraad
Markizaatdomein, Kasteeldreef, Lede
Een organisatie van de Culturele Raad Gemeente Lede

Ook Lede heeft haar monumenten. Om de UiTPAS’ers wegwijs te maken in het aanbod van de 
Open Monumentendag op 8 september, kunnen ze op vertoon van hun UiTPAS die dag gratis 
en voor niks, de Open Monumentendag–brochure afhalen in het Markizaatdomein. 
Het thema van deze jubileumeditie (25 jaar Open Monumentendag) is “Het beste van 25 jaar 
op 1 dag”. Dat belooft.

Sportieve vakantie 
met de sportdienst
De sportdienst van Lede geeft in ruil 
voor 10 UiTpunten 2,50-EUR korting 
op al zijn activiteiten. 

Tennis- en omnisportkamp
van maandag 1 tot vrijdag 5 juli 
van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. 
Er is opvang van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via mail, telefoon of op de sportdienst tot 21 juni

Normale prijs 75,-EUR / kansentarief mogelijk
Plaats van het kamp: TC Vogelenzang
Paddestraat 40
9340 Lede 

Zomersportkampen
Voor de kleuters vindt het kamp plaats van maandag 19 tot vrij-
dag 23 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 uur). 
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van 
maandag 26 tot vrijdag 30 augustus in een dagformule (van 8.15 
tot 17 uur) 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via de website of op de sportdienst. 

Inschrijven vanaf 24 juni
Gemeentelijk sportcomplex ‘De Ommegang’
Ommeganglaan 60, Lede
Normale prijs: 25,-EUR kleuters / 50,-EUR lagere school
Kansentarief mogelijk
Meer info: sportdienst Lede
www.lede.be – 053 60 68 64 – sportdienst@lede.be

Het najaar in de 
Volkskring begint nu
Koop nu al je tickets voor de nieuwe voorstellingen in de Volks-
kring en bespaar 2,5-EUR in ruil voor 10 UiTpunten. 
De nieuwe programmatie van GC De Volkskring voor het najaar is 
bekend. De voorverkoop start al op zaterdag 8 juni in het gemeen-
tehuis, van 10 tot 12 uur. Kansentarief mogelijk. 
Zorg dat je er snel bij bent. 
Wie de eerste reserveringsronde mist, kan vanaf dinsdag 12 juni 
telefonisch of per mail terecht bij de Cultuurdienst. 
Aanbod enkel geldig voor de eigen programmatie.

Meer info, tickets en omruilen: 
Cultuurdienst Lede
Kasteeldreef 18 – Lede
www.volkskring.lede.be
053 60 68 60 – gcdevolkskring@lede.be

UiTPASSTUNT!

Word circusartiest met UiTPAS

Cirk!
Niet alleen Lede heeft zijn circusattractie. 
Ook in Aalst is het een zomer vol circusactiviteit, 
met als apotheose het jaarlijkse Cirk! op 23, 24 en 25 augustus.

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes
5 UiTpunten
stand UITPAS aan Belfort tijdens Cirk!

Cirk! 2013 kinderpakket
10 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Exclusieve map met Cirk!-tekeningen 
van Randal Casaer, door hem gehandtekend.
25 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Cirk! 2013 – Binnenstad Aalst
23, 24 en 25 augustus 2013
Dienst Cultuurbeleid Aalst
www.cirkaalst.be – 053 73 23 38

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes

van Randal Casaer, door hem gehandtekend.
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Vier de zomer in Lede met     voordelen
Haal de UiTPAS in huis en krijg 
een pak welkomstvoordelen* 
ter waarde van meer dan 25,-EUR zoals: 

• gemeentelijke wandelkaarten.
• een digitale theatercheque 
ter waarde van € 2.50 geldig in CC De Werf, Aalst.
• een gratis portie krokante popcorn ter waarde van € 2 
bij Cine Aalst.
• een kennismakingscheque van € 2 geldig bij 
Netwerk, Aalst.

Je kan onbeperkt genieten van vaste voordelen zoals 
• voor 5 UiTpunten: een frisse duik in het Zwembad Aalst 
aan UiTPAS-tarief (€ 1 in plaats van € 2.50)
• voor 5 UiTpunten: dinsdag fi lmdag, 
2de ticket tegen halve prijs in Cinema Feestpaleis en 
Palace.

UITPAS-verkooppunten in Lede: 
• bibliotheek
• uitleenpost Oordegem
• gemeentehuis
• sportcomplex De Ommegang
• jeugdhuis Leeuwerik

De UiTPAS is er voor iedereen
Wij willen dat iedereen kan meedoen aan sport 
en cultuur. Mensen met een laag inkomen kunnen 
daarom genieten van een gratis UiTPAS én een 
toegangsprijs van €1,50, het kansentarief (tenzij 
anders vermeld / info: 0486/06 09 45). 
Voor meer informatie:
• OCMW Lede 053/80 20 22
• Welzijnsschakel 053/80 47 13

Nog meer voordelen in de UiTPAS-zomerfolder of op www.UiTPAS.be
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Circus Barones
Voor stunt- en vliegwerk met je UiTPAS moet je deze zomer onder meer 
in Lede zijn. Van 22 tot 25 augustus komt Circus Barones daar op 
bezoek. 
Voor 5 UiTpunten kan je er een setjes jongleerballetjes krijgen. 

Circus Barones op het Marktplein in Lede
22-25 augustus
Voorstellingen 15 uur en om 18 uur, 
op zondag om 11 uur en om 15 uur
Jongleerballetjes voor 5 UiTpunten, 
om te ruilen in de Bibliotheek van Lede. 
TIP: Spring zeker ook gewoon eens binnen bij de bib: 
heel de maand augustus kan je er leuke boeken 
over het circus ontlenen.

Parkiesglaasje op? 
Laat je rijden! 
Wie vanuit Lede naar de Parkies in het stadspark in Aalst 
gaat, kan BOB thuis laten. UiTPAS voorziet een shuttle met drie 
opstapplaatsen in Lede op 15 juli en op 12 augustus 2013. 
De bus brengt je veilig naar de Parkies en terug. 

Punten: Op 15 juli komt Sioen en 12 augustus staat Kate Ryan 
op het podium van de Parkies in Stadspark Aalst. Je rijdt mee 
voor 5 punten. Inschrijven is noodzakelijk via info@uitpas.be of 
sms BUS LEDE, je opstapplaats + je UiTPASnummer naar 
0486 06 09 45. Schrijf tijdig in, want vol is vol!

Heenrit vanuit Lede:
• 15 juli: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk Smet 
- Lede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark
• 12 augustus: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk 
Smetlede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark 
Terugrit vanuit Aalst:
Vertrek park om 23 uur – laatste aankomst rond 23.45 uur

Met je UiTPAS naar de tweedehandsbeurs
Wie de tweedehandsbeurs in Lede bezoekt, krijgt voor vijf UiTpunten een mooie XL-boodschappentas die hij of zij 
kan vullen met de koopjes van die dag. De tweedehandsbeurs is een organisatie van de jonggezinnenactie van de 
gezinsbond in Lede. Je kan er onder meer baby- en kinderkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fi etsen en nog 
heel veel meer vinden voor weinig geld. Tijdens de tweedehandsbeurs is er bovendien kinderopvang voorzien.
Iedereen is van harte welkom. Leden brengen best hun lidkaart van de Gezinsbond mee, 
want niet-leden betalen 10 procent meer voor hun aankopen.

Zondag 15 september, inkom gratis - 14 uur tot 16.30 uur
5 UiTpunten inruilen aan de inkom tot einde voorraad
Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede

Het zomert in 
de bib met UiTPAS
Vanaf 1 juli kan je in de bibliotheek 10 punten ruilen tegen een 
prijsboek uit de  prijzenkast, zolang de voorraad strekt uiteraard. 
Er zitten zowel pareltjes voor de jeugd bij, als must read’s voor 
volwassenen. 

Vraag ernaar aan de bib-balie in Lede.
Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede – 053 82 53 30 

Neem deel aan de zomerfi etstochten in Lede
Zin in een gezellig fi etstochtje tijdens de zomermaanden? Afspraak elke dinsdag van juli en augustus op het Markt-
plein van Lede. Deelnemers met een UiTPAS ontvangen bij de start van elke fi etstocht een leuk gadget voor slechts 
vijf UiTpunten: een zadelhoesje of een bandenreparatiesetje.
Het zomerfi etsen in Lede is een jaarlijkse traditie. De fi etstocht is haalbaar voor iedereen, ook voor kinderen. 
Er is halverwege een korte stop voorzien, waarbij je even op adem kan komen. Afstand: ongeveer 25 km. 
De deelname aan de fi etstocht is verder geheel gratis. 
Op 27 augustus is er ook de relaxfi etstocht Gosa, een fi etstocht van 15 kilometer, waar je ook al vijf punten kan 
omruilen voor het gadget.

Elke dinsdag in juli en augustus. 
Vertrek om 19 uur.
Gadgets voor 5 UiTpunten.
U kan kiezen tussen een zadelhoesje 
of een bandenreparatiesetje, tot einde voorraad.
Inruilen bij het vertrek van de fi etstocht op de Markt van Lede.
Bij slecht weer gaat de fi etstocht niet door. 
Best even informeren of er gefi etst wordt 
op nummer 0473 29 38 72.
Gezinsbond Lede — www.gezinsbondlede.be 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

De zomer van de Leeuwerik 
Naar goede gewoonte organiseert Jeugdhuis Leeuwerik een zomer 
lang activiteiten waar je met een UiTPAS je profi jt kan doen. 
We zetten ze hier op een rijtje.

Vier de zomer in Lede met     voordelen
LEDE

Win de Tour
Gratis ticket voor stand up comedy 
“Steven Gabriëls wint de Tour” op de 
Ronde van Frankrijkdag in het jeugdhuis. 
Overdag kijken we gezamenlijk naar de tour 
op groot scherm, in het gezelschap van een 
stevig glas bier en een berg vlees op de barbecue. 
Alsof dat niet genoeg is, 
kunnen jullie lekker blij-
ven plakken en ’s avonds 
genieten van het optre-
den van Steven Gabriëls. 
Voor de barbecue kan je 
je nog apart (betalend) 
inschrijven

Op 7 juli
Gratis ticket voor 10 UiTpunten 
Normale prijs 6,-EUR / kansentarief 1,50-EUR
Zolang de zaal niet uitverkocht is, kan je inschrijven

Schuim
Voor 10 UiTpunten kan je gratis 
naar de schuimfuif. Je krijgt er 
nog een leuk aandenken bij. 

Schuimfuif
vrijdag 2 augustus, 21 uur
gratis toegang voor 10 UiTpun-
ten (normale prijs 5,- EUR, 3,- 
EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)
Omruilen aan de inkom

Happy weekend
Elke vrijdag en zaterdag krijg je 
tussen 20 en 22 uur een drankje 
aan 1,-EUR in ruil voor 5 UiTpun-
ten. Elke zondag tussen 17 en 19 
uur krijg je een portie nootjes of 
chips (twv 2,5 EUR) aan 1,- EUR. 
Je kan je UiTpunten tegen  
goedkope nootjes of dranken 
omruilen aan de toog of aan het 
secretariaat van het jeugdhuis.

Drink it out!
Tijdens de Rock it Out-party 
krijg je voor vijf UiTpunten twee 
consumpties

Rock it out!
vrijdag 23 augustus, 21 uur
5 UiTpunten inruilen aan de 
bonnetjesstand

EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)

vrijdag 23 augustus, 21 uur

Geen midlife-crisis in JH Leeuwerik
UiTPAS en je favoriete jeugdhuis hebben nog een heel speciale verrassing in petto 
voor de 45e verjaardag van Leeuwerik die op 4 en 5 oktober 2013 gevierd wordt. 
De staf van het jeugdhuis vraagt nu al aan alle leden en dus UiTPAShouders 
om die dagen vrij te houden voor wat ze aankondigen als het knetterend feest-
weekend. 
Omdat in deze folder alleen zomervoordelen staan, stellen we jullie geduld nog 
even op de proef. Alle details dus in de najaarsfolder.

Meer info over alle activiteiten van Jeugdhuis Leeuwerik
www.jeugdhuisleeuwerik.be – 053 80 48 36 – Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Wegwijs in de Open Monumentendag
Open Monumentendag Lede
8 september van 10 tot 18 uur
tot einde voorraad
Markizaatdomein, Kasteeldreef, Lede
Een organisatie van de Culturele Raad Gemeente Lede

Ook Lede heeft haar monumenten. Om de UiTPAS’ers wegwijs te maken in het aanbod van de 
Open Monumentendag op 8 september, kunnen ze op vertoon van hun UiTPAS die dag gratis 
en voor niks, de Open Monumentendag–brochure afhalen in het Markizaatdomein. 
Het thema van deze jubileumeditie (25 jaar Open Monumentendag) is “Het beste van 25 jaar 
op 1 dag”. Dat belooft.

Sportieve vakantie 
met de sportdienst
De sportdienst van Lede geeft in ruil 
voor 10 UiTpunten 2,50-EUR korting 
op al zijn activiteiten. 

Tennis- en omnisportkamp
van maandag 1 tot vrijdag 5 juli 
van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. 
Er is opvang van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via mail, telefoon of op de sportdienst tot 21 juni

Normale prijs 75,-EUR / kansentarief mogelijk
Plaats van het kamp: TC Vogelenzang
Paddestraat 40
9340 Lede 

Zomersportkampen
Voor de kleuters vindt het kamp plaats van maandag 19 tot vrij-
dag 23 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 uur). 
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van 
maandag 26 tot vrijdag 30 augustus in een dagformule (van 8.15 
tot 17 uur) 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via de website of op de sportdienst. 

Inschrijven vanaf 24 juni
Gemeentelijk sportcomplex ‘De Ommegang’
Ommeganglaan 60, Lede
Normale prijs: 25,-EUR kleuters / 50,-EUR lagere school
Kansentarief mogelijk
Meer info: sportdienst Lede
www.lede.be – 053 60 68 64 – sportdienst@lede.be

Het najaar in de 
Volkskring begint nu
Koop nu al je tickets voor de nieuwe voorstellingen in de Volks-
kring en bespaar 2,5-EUR in ruil voor 10 UiTpunten. 
De nieuwe programmatie van GC De Volkskring voor het najaar is 
bekend. De voorverkoop start al op zaterdag 8 juni in het gemeen-
tehuis, van 10 tot 12 uur. Kansentarief mogelijk. 
Zorg dat je er snel bij bent. 
Wie de eerste reserveringsronde mist, kan vanaf dinsdag 12 juni 
telefonisch of per mail terecht bij de Cultuurdienst. 
Aanbod enkel geldig voor de eigen programmatie.

Meer info, tickets en omruilen: 
Cultuurdienst Lede
Kasteeldreef 18 – Lede
www.volkskring.lede.be
053 60 68 60 – gcdevolkskring@lede.be

UiTPASSTUNT!

Word circusartiest met UiTPAS

Cirk!
Niet alleen Lede heeft zijn circusattractie. 
Ook in Aalst is het een zomer vol circusactiviteit, 
met als apotheose het jaarlijkse Cirk! op 23, 24 en 25 augustus.

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes
5 UiTpunten
stand UITPAS aan Belfort tijdens Cirk!

Cirk! 2013 kinderpakket
10 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Exclusieve map met Cirk!-tekeningen 
van Randal Casaer, door hem gehandtekend.
25 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Cirk! 2013 – Binnenstad Aalst
23, 24 en 25 augustus 2013
Dienst Cultuurbeleid Aalst
www.cirkaalst.be – 053 73 23 38

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes

van Randal Casaer, door hem gehandtekend.
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Vier de zomer in Lede met     voordelen
Haal de UiTPAS in huis en krijg 
een pak welkomstvoordelen* 
ter waarde van meer dan 25,-EUR zoals: 

• gemeentelijke wandelkaarten.
• een digitale theatercheque 
ter waarde van € 2.50 geldig in CC De Werf, Aalst.
• een gratis portie krokante popcorn ter waarde van € 2 
bij Cine Aalst.
• een kennismakingscheque van € 2 geldig bij 
Netwerk, Aalst.

Je kan onbeperkt genieten van vaste voordelen zoals 
• voor 5 UiTpunten: een frisse duik in het Zwembad Aalst 
aan UiTPAS-tarief (€ 1 in plaats van € 2.50)
• voor 5 UiTpunten: dinsdag fi lmdag, 
2de ticket tegen halve prijs in Cinema Feestpaleis en 
Palace.

UITPAS-verkooppunten in Lede: 
• bibliotheek
• uitleenpost Oordegem
• gemeentehuis
• sportcomplex De Ommegang
• jeugdhuis Leeuwerik

De UiTPAS is er voor iedereen
Wij willen dat iedereen kan meedoen aan sport 
en cultuur. Mensen met een laag inkomen kunnen 
daarom genieten van een gratis UiTPAS én een 
toegangsprijs van €1,50, het kansentarief (tenzij 
anders vermeld / info: 0486/06 09 45). 
Voor meer informatie:
• OCMW Lede 053/80 20 22
• Welzijnsschakel 053/80 47 13

Nog meer voordelen in de UiTPAS-zomerfolder of op www.UiTPAS.be
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Circus Barones
Voor stunt- en vliegwerk met je UiTPAS moet je deze zomer onder meer 
in Lede zijn. Van 22 tot 25 augustus komt Circus Barones daar op 
bezoek. 
Voor 5 UiTpunten kan je er een setjes jongleerballetjes krijgen. 

Circus Barones op het Marktplein in Lede
22-25 augustus
Voorstellingen 15 uur en om 18 uur, 
op zondag om 11 uur en om 15 uur
Jongleerballetjes voor 5 UiTpunten, 
om te ruilen in de Bibliotheek van Lede. 
TIP: Spring zeker ook gewoon eens binnen bij de bib: 
heel de maand augustus kan je er leuke boeken 
over het circus ontlenen.

Parkiesglaasje op? 
Laat je rijden! 
Wie vanuit Lede naar de Parkies in het stadspark in Aalst 
gaat, kan BOB thuis laten. UiTPAS voorziet een shuttle met drie 
opstapplaatsen in Lede op 15 juli en op 12 augustus 2013. 
De bus brengt je veilig naar de Parkies en terug. 

Punten: Op 15 juli komt Sioen en 12 augustus staat Kate Ryan 
op het podium van de Parkies in Stadspark Aalst. Je rijdt mee 
voor 5 punten. Inschrijven is noodzakelijk via info@uitpas.be of 
sms BUS LEDE, je opstapplaats + je UiTPASnummer naar 
0486 06 09 45. Schrijf tijdig in, want vol is vol!

Heenrit vanuit Lede:
• 15 juli: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk Smet 
- Lede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark
• 12 augustus: 19.15 uur Kerk Oordegem – 19.30 uur Kerk 
Smetlede – 19.45 uur Grote Markt Lede – 20 uur Stadspark 
Terugrit vanuit Aalst:
Vertrek park om 23 uur – laatste aankomst rond 23.45 uur

Met je UiTPAS naar de tweedehandsbeurs
Wie de tweedehandsbeurs in Lede bezoekt, krijgt voor vijf UiTpunten een mooie XL-boodschappentas die hij of zij 
kan vullen met de koopjes van die dag. De tweedehandsbeurs is een organisatie van de jonggezinnenactie van de 
gezinsbond in Lede. Je kan er onder meer baby- en kinderkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fi etsen en nog 
heel veel meer vinden voor weinig geld. Tijdens de tweedehandsbeurs is er bovendien kinderopvang voorzien.
Iedereen is van harte welkom. Leden brengen best hun lidkaart van de Gezinsbond mee, 
want niet-leden betalen 10 procent meer voor hun aankopen.

Zondag 15 september, inkom gratis - 14 uur tot 16.30 uur
5 UiTpunten inruilen aan de inkom tot einde voorraad
Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede

Het zomert in 
de bib met UiTPAS
Vanaf 1 juli kan je in de bibliotheek 10 punten ruilen tegen een 
prijsboek uit de  prijzenkast, zolang de voorraad strekt uiteraard. 
Er zitten zowel pareltjes voor de jeugd bij, als must read’s voor 
volwassenen. 

Vraag ernaar aan de bib-balie in Lede.
Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede – 053 82 53 30 

Neem deel aan de zomerfi etstochten in Lede
Zin in een gezellig fi etstochtje tijdens de zomermaanden? Afspraak elke dinsdag van juli en augustus op het Markt-
plein van Lede. Deelnemers met een UiTPAS ontvangen bij de start van elke fi etstocht een leuk gadget voor slechts 
vijf UiTpunten: een zadelhoesje of een bandenreparatiesetje.
Het zomerfi etsen in Lede is een jaarlijkse traditie. De fi etstocht is haalbaar voor iedereen, ook voor kinderen. 
Er is halverwege een korte stop voorzien, waarbij je even op adem kan komen. Afstand: ongeveer 25 km. 
De deelname aan de fi etstocht is verder geheel gratis. 
Op 27 augustus is er ook de relaxfi etstocht Gosa, een fi etstocht van 15 kilometer, waar je ook al vijf punten kan 
omruilen voor het gadget.

Elke dinsdag in juli en augustus. 
Vertrek om 19 uur.
Gadgets voor 5 UiTpunten.
U kan kiezen tussen een zadelhoesje 
of een bandenreparatiesetje, tot einde voorraad.
Inruilen bij het vertrek van de fi etstocht op de Markt van Lede.
Bij slecht weer gaat de fi etstocht niet door. 
Best even informeren of er gefi etst wordt 
op nummer 0473 29 38 72.
Gezinsbond Lede — www.gezinsbondlede.be 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

De zomer van de Leeuwerik 
Naar goede gewoonte organiseert Jeugdhuis Leeuwerik een zomer 
lang activiteiten waar je met een UiTPAS je profi jt kan doen. 
We zetten ze hier op een rijtje.

Vier de zomer in Lede met     voordelen
LEDE

Win de Tour
Gratis ticket voor stand up comedy 
“Steven Gabriëls wint de Tour” op de 
Ronde van Frankrijkdag in het jeugdhuis. 
Overdag kijken we gezamenlijk naar de tour 
op groot scherm, in het gezelschap van een 
stevig glas bier en een berg vlees op de barbecue. 
Alsof dat niet genoeg is, 
kunnen jullie lekker blij-
ven plakken en ’s avonds 
genieten van het optre-
den van Steven Gabriëls. 
Voor de barbecue kan je 
je nog apart (betalend) 
inschrijven

Op 7 juli
Gratis ticket voor 10 UiTpunten 
Normale prijs 6,-EUR / kansentarief 1,50-EUR
Zolang de zaal niet uitverkocht is, kan je inschrijven

Schuim
Voor 10 UiTpunten kan je gratis 
naar de schuimfuif. Je krijgt er 
nog een leuk aandenken bij. 

Schuimfuif
vrijdag 2 augustus, 21 uur
gratis toegang voor 10 UiTpun-
ten (normale prijs 5,- EUR, 3,- 
EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)
Omruilen aan de inkom

Happy weekend
Elke vrijdag en zaterdag krijg je 
tussen 20 en 22 uur een drankje 
aan 1,-EUR in ruil voor 5 UiTpun-
ten. Elke zondag tussen 17 en 19 
uur krijg je een portie nootjes of 
chips (twv 2,5 EUR) aan 1,- EUR. 
Je kan je UiTpunten tegen  
goedkope nootjes of dranken 
omruilen aan de toog of aan het 
secretariaat van het jeugdhuis.

Drink it out!
Tijdens de Rock it Out-party 
krijg je voor vijf UiTpunten twee 
consumpties

Rock it out!
vrijdag 23 augustus, 21 uur
5 UiTpunten inruilen aan de 
bonnetjesstand

EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)EUR vvk, kansentarief 1,50-EUR)

vrijdag 23 augustus, 21 uur

Geen midlife-crisis in JH Leeuwerik
UiTPAS en je favoriete jeugdhuis hebben nog een heel speciale verrassing in petto 
voor de 45e verjaardag van Leeuwerik die op 4 en 5 oktober 2013 gevierd wordt. 
De staf van het jeugdhuis vraagt nu al aan alle leden en dus UiTPAShouders 
om die dagen vrij te houden voor wat ze aankondigen als het knetterend feest-
weekend. 
Omdat in deze folder alleen zomervoordelen staan, stellen we jullie geduld nog 
even op de proef. Alle details dus in de najaarsfolder.

Meer info over alle activiteiten van Jeugdhuis Leeuwerik
www.jeugdhuisleeuwerik.be – 053 80 48 36 – Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Wegwijs in de Open Monumentendag
Open Monumentendag Lede
8 september van 10 tot 18 uur
tot einde voorraad
Markizaatdomein, Kasteeldreef, Lede
Een organisatie van de Culturele Raad Gemeente Lede

Ook Lede heeft haar monumenten. Om de UiTPAS’ers wegwijs te maken in het aanbod van de 
Open Monumentendag op 8 september, kunnen ze op vertoon van hun UiTPAS die dag gratis 
en voor niks, de Open Monumentendag–brochure afhalen in het Markizaatdomein. 
Het thema van deze jubileumeditie (25 jaar Open Monumentendag) is “Het beste van 25 jaar 
op 1 dag”. Dat belooft.

Sportieve vakantie 
met de sportdienst
De sportdienst van Lede geeft in ruil 
voor 10 UiTpunten 2,50-EUR korting 
op al zijn activiteiten. 

Tennis- en omnisportkamp
van maandag 1 tot vrijdag 5 juli 
van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur. 
Er is opvang van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via mail, telefoon of op de sportdienst tot 21 juni

Normale prijs 75,-EUR / kansentarief mogelijk
Plaats van het kamp: TC Vogelenzang
Paddestraat 40
9340 Lede 

Zomersportkampen
Voor de kleuters vindt het kamp plaats van maandag 19 tot vrij-
dag 23 augustus in een halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 uur). 
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van 
maandag 26 tot vrijdag 30 augustus in een dagformule (van 8.15 
tot 17 uur) 
10 UiTpunten omruilen op de sportdienst Lede
via de website of op de sportdienst. 

Inschrijven vanaf 24 juni
Gemeentelijk sportcomplex ‘De Ommegang’
Ommeganglaan 60, Lede
Normale prijs: 25,-EUR kleuters / 50,-EUR lagere school
Kansentarief mogelijk
Meer info: sportdienst Lede
www.lede.be – 053 60 68 64 – sportdienst@lede.be

Het najaar in de 
Volkskring begint nu
Koop nu al je tickets voor de nieuwe voorstellingen in de Volks-
kring en bespaar 2,5-EUR in ruil voor 10 UiTpunten. 
De nieuwe programmatie van GC De Volkskring voor het najaar is 
bekend. De voorverkoop start al op zaterdag 8 juni in het gemeen-
tehuis, van 10 tot 12 uur. Kansentarief mogelijk. 
Zorg dat je er snel bij bent. 
Wie de eerste reserveringsronde mist, kan vanaf dinsdag 12 juni 
telefonisch of per mail terecht bij de Cultuurdienst. 
Aanbod enkel geldig voor de eigen programmatie.

Meer info, tickets en omruilen: 
Cultuurdienst Lede
Kasteeldreef 18 – Lede
www.volkskring.lede.be
053 60 68 60 – gcdevolkskring@lede.be

UiTPASSTUNT!

Word circusartiest met UiTPAS

Cirk!
Niet alleen Lede heeft zijn circusattractie. 
Ook in Aalst is het een zomer vol circusactiviteit, 
met als apotheose het jaarlijkse Cirk! op 23, 24 en 25 augustus.

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes
5 UiTpunten
stand UITPAS aan Belfort tijdens Cirk!

Cirk! 2013 kinderpakket
10 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Exclusieve map met Cirk!-tekeningen 
van Randal Casaer, door hem gehandtekend.
25 UiTpunten
museumcafé tijdens Cirk! 2013 – Oude Vismarkt 13 9300 Aalst 

Cirk! 2013 – Binnenstad Aalst
23, 24 en 25 augustus 2013
Dienst Cultuurbeleid Aalst
www.cirkaalst.be – 053 73 23 38

Een mooie set van 3 UITPASjongleerballetjes

van Randal Casaer, door hem gehandtekend.

25
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Zomer van het spannende boek
Naast het aanbod van spannende boeken (Pieter Aspe, Toni Coppers, John 
Grisham, Anne Holt …) zal je moeilijk kunnen kijken. In de zomer staan 
detectives en thrillers steevast centraal. Durvers vinden de thrillers van 2013 
vanaf eind juni in het spannendste hoekje van de bibliotheek. 

Opendeurdagen in Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem haar deuren open tijdens de kermis van vrijdag 23 tot en met zondag 25 
augustus. Dit jaar valt er heel wat te zien. Naast een tentoonstelling springt ook de vernieuwde bibliotheek zelf in het oog.  
De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met de jaarlijkse vertelnamiddag op maandag 26 augustus. Kinderen van vijf tot negen 
jaar kunnen komen luisteren naar het verhaal van de sluwe Reuzenkrokodil.

           Creatief en op schattenjacht 
 met Vlieg

Vanaf zaterdag 29 juni is Vlieg weer op post in de bibliotheek. Dit jaar 
zoemt ze in hogere sferen en ontdekt ze de wereld van de hedendaagse 
kunst. Creatieve geesten tot 14 jaar kunnen in de bib of bij de jeugddienst 
een blanco canvas oppikken waarop ze al hun fantasie, verf, lijm, glitter ... 
op los kunnen laten. Laat je werk ophangen in de bib en geniet de hele 
zomervakantie van de roem! 

Speurneuzen snuffelen ook dit jaar naar kunstschatten 
binnen en buiten de bib. Zzzoem je al van plezier? Ga 
dan vliegensvlug naar de bibliotheek voor meer info!

Gegrond  
de wereld rond
Graaf dit jaar eens  wat dieper tijdens de 
vakantie! Trek je ver weg of kampeer je 
deze zomer in de tuin? Breng ons wat 
aarde, steentjes, zand, schelpjes … mee van 
je vakantiebestemming en maak van de bib 
een grootgrondbezitter. Wie geen plaats 
meer vindt in zijn koffer, kan een foto  
van dit souvenir posten op onze  
Facebookpagina. We belonen enkele lustige 
gravers met een weekendje weg op eigen 
bodem of een boekenpakket.

Het zomert in de bib
Lentekriebels zijn passé, lang leve de zomer! 
Ook deze zomer organiseert de bibliotheek 

de traditionele zomeracties.

Extra 
uitleenmogelijkheden
De bibliotheek gunt iedereen van 
maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 
augustus een week langer lezen. 
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Speelpleinwerking
Tijdens de zomervakantie kan je acht weken lang naar het speelplein in Wanzele 
komen. Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van woensdag 3 juli tot en met 
dinsdag 27 augustus. Er is geen werking voorzien op donderdag 11 juli, donderdag 
15 augustus en vrijdag 16 augustus. 

Deze werking wordt georganiseerd voor kinderen die op 1 januari 2013 minstens 
4 jaar zijn en geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2013.  Jongere kinderen kunnen 
terecht in de buitenschoolse kinderopvang. Voor meer informatie hierover kan je 
terecht bij de dienst kinderopvang. 

Inlichtingenfiche
We moeten van elk kind een inlichtingenfiche 2013 in ons bezit hebben. Op basis 
van deze gegevens wordt de factuur en later ook het fiscaal attest opgemaakt.  
Het inlichtingenformulier 2013 vind je terug op www.lede.be (diensten – jeugd 
– gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel – downloads) en kan je 
indienen bij de jeugddienst. 

Badge
Sinds 2011 werken we niet meer met abonnementen maar met een badge per kind. 
Het aankopen van een badge kost 2,50 euro. Als je nog een badge van vorig jaar 
hebt, moet je deze opnieuw laten activeren bij de jeugddienst. Voor de activatie, die 
gratis is, bezorg je het ingevulde inlichtingenformulier 2012 aan de jeugddienst. Ben 
je de badge van vorig jaar kwijt, dan moet je een nieuwe aankopen (5 euro). Deze 
kost wordt op de eerstvolgende factuur aangerekend.
Data waarop je een badge kan aankopen of activeren  
• vrijdag 14 juni van 17.00 tot 18.45 uur
• woensdag 26 juni van 14.00 tot 16.00 uur
• maandag 1 juli van 9.00 tot 12.00 uur

Kostprijs en facturatie
De dagprijs voor de speelpleinwerking bedraagt:
• 4 euro voor een volledige dag;
• 2 euro voor een halve dag.
In de prijs is de ongevallenverzekering inbegrepen. 
Wie een UiTPAS aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief naar de 
speelpleinwerking komen.

Er zijn twee facturatieperiodes: eind juli en eind augustus. De factuur wordt 
opgestuurd naar het adres op de inlichtingenfiche. De verschuldigde bedragen 
moeten binnen een termijn van 14 dagen worden betaald. Indien facturen niet 
of laattijdig betaald worden, kan de toegang tot de speelpleinwerking geweigerd 
worden. In het huishoudelijk reglement lees je hierover meer (www.lede.be, diensten 
– jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel). 

Roefel
De Dag van het kind is een dag vol speel-
plezier voor kinderen van het eerste tot 
en met het zesde leerjaar. Op zaterdag 
22 juni wordt het speelplein van 
Wanzele een groot kinderparadijs! Wie 
ingeschreven is, moet  de dag zelf de 
roefelpas ter plaatse afhalen tussen 
12.30 en 12.50 uur.  
De activiteiten zelf starten stipt om 13 
uur. Het einde is voorzien om 17.15 uur. 

Wie deze dag wil helpen bij een 
activiteit of een groepje kinderen wil 
begeleiden, kan contact opnemen met 
de jeugddienst. 
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Geschillen omtrent geluidsoverlast
We wonen zo dicht op elkaar dat het vrijwel onmogelijk is de 
buren niet te horen.
Vooral in de zomerperiode zijn de behoeften omtrent geluid 
niet altijd op elkaar afgestemd. 
Grasmachine
Zondag is in onze cultuur een rustdag. Veel mensen willen 
dan rust in en rondom het huis. Grasmachines, drilboren, 
slijpschijven … produceren veel lawaai en zijn dus op zon- en 
feestdagen verboden. Bij overtreding kan je hier een boete voor 
krijgen. Gras maaien mag op andere dagen tussen 7 en 21 
uur. Maar gebruik je gezond verstand en schat het ritme van je 
buren in. Rij bijvoorbeeld je gras niet af terwijl er bij de buren 
een tuinfeest is.
Muziek 
Je hebt het recht om in je eigen huis naar muziek te luisteren. 
Probeer echter goede afspraken te maken met de buren indien 
dit hen stoort. Je kan samen een geluidsproef doen waarbij 
jullie samen nagaan hoe hard jij de muziek kan zetten alvorens 
het de buren stoort. Je kan ook een koptelefoon opzetten om 
naar muziek te luisteren.
Feest
Een feestje in huis of in de tuin moet kunnen. Maar stel je 
sociaal op. Hou het feestgedruis ’s avonds en ‘s nachts sterk 
binnen de perken. Licht zeker de buren in en inviteer ze mee, 
indien mogelijk. 

Ook met eenvoudige maatregelen kan geluidshinder worden 
voorkomen. Plak bijvoorbeeld viltjes onder stoelpoten, plaats 
geluidsinstallaties niet rechtstreeks tegen een muur, loop niet 
met naaldhakken over het parket, sla niet met deuren en plaats 
rubberen doppen onder de wasmachine. 

Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat hun gedrag 
overlast oplevert. Het is dan ook goed mogelijk dat problemen 
door een gesprek kunnen worden verholpen. Je kan samen 
een tussenweg vinden waardoor beide partijen tevreden zijn. 
Leer bovendien ook je kinderen om rekening te houden met 
de buren. 

Geschillen omtrent de tuin, het voetpad en de straat 
Vuurtje stoken 
Zaken verbranden in de tuin mag niet. Als je betrapt wordt, 
moet je een boete betalen. Veel afval kan je gewoon meegeven 
met een ophaalronde. Het containerpark ontvangt bijna al het 
andere afval van huisgezinnen zo goed als kosteloos. 
Haag, afsluiting, garage …
Voor de voorwaarden en mogelijkheden omtrent het plaatsen 
van een haag, afsluiting, garage … informeer je je best bij de 
dienst stedenbouw.
Bespreek ook vooraf met je buur je plannen. 

Overhangende takken 
Je buren moeten dit voorkomen. Je moet je buren toegang tot 
jouw tuin verlenen als ze alleen van daaruit de takken kunnen 
snoeien. 
Onkruid en sneeuw
Het voetpad en de straatgoot voor je woning moet je onkruid-, 
sneeuw- en ijsvrij houden, dat staat zo in het politiereglement. 
Onkruid geeft een onverzorgde aanblik en trekt ongedierte 
aan. Sneeuw en ijs op hun beurt kunnen gevaarlijk zijn voor 
voorbijgangers. 

Communiceer met je buren
Een goede verstandhouding met je buren kan geschillen 
voorkomen. Sla af en toe een praatje over koetjes en kalfjes, 
maar ook over toekomstige plannen in je huis of tuin. Ook 
wanneer de buren zich niet aan de gemaakte afspraken 
houden, praat je best met hen. Maak ze vriendelijk attent op de 
gemaakte afspraken. Misschien waren ze het vergeten.
Bel ook niet onmiddellijk aan als iets je stoort. Denk na of jij zelf 
niet af en toe doet wat jou momenteel aan de buren stoort. 
Heb jij nog nooit de muziek wat te hard gezet? Was een gezellig 
tuinfeestje niet wat aan de luide kant? De buren kunnen zich 
ook aan jou eens storen. Hou de kerk dus in het midden.
Krop je gevoelens echter niet op. Als je blijvende overlast hebt 
van je buren moet je het probleem met hen bespreken. Doe dit 
niet als je geïrriteerd bent, maar neem de tijd om te kalmeren. 
Zo zeg je geen dingen waar je laten spijt van hebt, of die een 
averechts effect hebben. 
Hou zelf ook rekening met de wensen en voorkeuren van je 
buren. Als zij zien dat je hun gevoelens respecteert, zullen ze 
sneller bereid zijn ook voor jou opofferingen te doen.

Geraak je er samen niet uit, dan kan je de wijkagent inschakelen. 
De wijkagent kan je verder helpen door advies te geven en/of 
als bemiddelaar op te treden tijdens een gesprek met je buren. 
Voor het telefoonnummer van je wijkagent kan je terecht op 
www.erpemerelede.be (wijkwerking). 

Burengeschillen 
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Wie verwikkeld is in een burenruzie weet dat maar al te goed. Burengeschillen komen nog 
te vaak voor, ook in onze gemeente. Ze ontstaan meestal door kleine ergernissen en kunnen heel snel uit de hand lopen. Een burenruzie 
kan een groot effect hebben op je privéleven. Je huis moet een plek zijn waar jij je goed voelt. Een burenruzie verstoort dit gevoel en 
moet dus worden voorkomen of opgelost. 



Overlijdens 
Louis Van Hauwermeiren, † 30 april
Laura Vermeulen, † 2 mei
Madeleine De Kerpel, † 4 mei
René Standaert, † 5 mei
Etienne Van Hauwermeiren, † 9 mei
Maurice Minnebo, † 14 mei 
Alfonsine Coppens, † 16 mei  
Maria Vermassen, † 17 mei 
Maurice De Pauw, † 23 mei 
Marcel De Geyter, † 24 mei 
Augusta Nijs, † 24 mei 
Willy Roelandt, † 26 mei 
Leo De Braekeleer, † 29 mei 
Mathilde Maes, † 29 mei 
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Gezonde Gemeente
Op dinsdag 23 april ondertekenden het gemeente- en OCMW-bestuur in samenwerking 
met Logo Dender het charter Gezonde Gemeente. Lede is hierbij één van de 118 
gemeenten in Vlaanderen die het charter op het symposium ondertekenden. We 
willen als gemeente blijven inspelen op het belang van een goede gezondheid. Soms 
lezen we dat het niet zo goed gesteld is met onze gezondheid. Veel mensen hebben 
overgewicht. Bovendien roken nog heel wat mensen. Daarom vinden de gemeente 
het haar taak om ook rond deze thema’s verder te werken.

Logo Dender zal de gemeente de komende maanden ondersteunen. In samenwerking 
met Logo Dender heeft de gemeente de voorbije jaren al een aantal gezondheidsacties 
opgestart. Denk maar aan 10.000 stappen, de tweejaarlijkse actie rond 
borstkankerscreening, de rookstopcampagne 24 uur niet roken ... Deze en andere 
initiatieven wil Lede in de toekomst zeker verder zetten.

Om de communicatie met onze inwoners te stroomlijnen, zullen we het nieuwe logo 
Gezonde Gemeente gebruiken op al onze affiches en flyers. En we hebben ook enkele 
mooie vlaggen gekregen die we met plezier aan ons gemeentehuis gaan hangen om 
te tonen dat wij een echte gezonde gemeente zijn.

Jubilea 
Diamanten bruiloft (60 jaar)
Henri Töpke & Victorine De Neef (1)
Hofstade, 10 april 1953

Gouden bruiloft (50 jaar)
Clement De Wolf & Imelda Krick (2)
Uitbergen, 27 april 1963

Frans Vital Arts & Godelieve Van Goethem (3)
Hofstade, 29 april 1963

Juliaan De Clercq & Magda De Keyser (4)
Smetlede, 30 april 1963

François Piscador & Annie De Paepe (5) 
Lede, 3 mei 1963

100-jarige  

Gustaaf De Boeck (6)

1 2 

3 4 

5 6
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n Café Tricoté
vrijdag 14 en donderdag 27 juni van 19.30 tot 22 uur
Je eigen project met breiwol uit de winkel. Wij helpen je 
met het kiezen van een breipatroon en geven de nodige 
uitleg.
8 euro (inclusief drankje en begeleiding). Je kan je voor  
1 avond of meer inschrijven. 
Petitbear, Kasteeldreef 34 
Info: www.petitbear.be/Cafee-tricotee

n Sneukelfietstocht voor dames
vrijdag 14 juni van 19.15 tot 23 uur 
Hapje en drankje aan elke pitstop. 
10 euro 
Femma Lede 
Start: De Bron 
Info: steven.mieke@telenet.be 
UiTPAS

n Groendecoratie Duurzaam geschikt
vrijdag 14 juni van 19 tot 22 uur 
Door Miek Maerschalck. 
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Compostdemo
vrijdag 14 juni van 17 tot 19 uur 
Tijdens Juni Compostmaand zetten we compostgebruik 
in de kijker. 
Gemeentebestuur  
Compostdemopark, Vijverstraat

n Bezoek thuiszorgwinkel
dinsdag 18 juni om 13.30 uur  
KVLV Lede 
Info: 053 80 28 71, monique.dhondt@smclede.be

n Lede Zomert
van vrijdag 21 tot zondag 30 juni   
Zie pagina 3

n Verrassingswandeling en -bezoek
vrijdag 21 juni van 19 tot 22 uur 
Wandeling door Lede gekoppeld met een bezoek aan 
een bedrijf, handelaar, project … 
Femma Lede 
Vertrek: Markt Lede 
Info: hildeke.degendt@skynet.be

n Jaarlijkse proclamatie academie
zaterdag 22 juni van 10 tot 12 uur 
Zie pagina 5

n Kruidenavontuur Kruiden Claus
zaterdag 22 juni van 14 tot 17 uur  
7,5 euro
Gezinsbond Impe-Papegem
Info: www.gezinsbond-impe-papegem.com, www.
kruidenclaus.be

n Roefel
zaterdag 22 juni 
Zie pagina 11

n Open provinciaal kampioenschap vijfkamp en 
meerkamp jeugd
zaterdag 22 juni van 9.30 tot 19 uur  
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Familiedag Villa Letha
zondag 23 juni 
Zie pagina 7

n Dagreis Groot-Bijgaarden en de druivenstreek 
Overijse
maandag 24 juni van 8 tot 20 uur 
Vertrek rondrit door Lede: 8 uur, vertrek Markt : 8.30 
uur. 
45 euro (vervoer per luxeautocar, bezoek, degustatie, 
middag en avondmaal, rondrit met gidsleiding en 
dienstvergoeding chauffeur inbegrepen). 

Seniorenraad  
Info: 053 60 68 60

n Opendeurdag academie
dinsdag 25 juni van 18 tot 20 uur 
Zie pagina 5

n Bloemschikken (laatste les)
woensdag 26 juni van 20 tot 22 uur
Een maandelijkse workshop, boordevol activiteitideaal 
voor groene vingers. Nieuwe cursisten kunnen zich dan 
voor volgend schooljaar inschrijven.
JH Leeuwerik 
Info: 053 80 48 36, www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Concert Happy Days
vrijdag 28 juni om 20 uur 
Met gastartiesten Matthias Sercu en Sandy Maessen. 
Kaarten via de website. 
12 euro 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Erpe 
GC De Volkskring 
Info: www.harmonie-erpe.be

n Buitenspeurtocht
van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus  
Vlieg heeft in de bib interessante kunstschatten 
achtergelaten. Speur ze op, voltooi de opdrachten en 
maak kans om de bibbox te winnen! 
Info: www.bibliotheek.lede.be

n Familie-uitstap
zondag 30 juni van 9 tot 17 uur  
7 km door de natuur van Lede met opdrachten en 
sneukels. 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be, www.gemzen.be

n Tennis- en omnisportkamp
maandag 1 t.e.m. vrijdag 5 juli
Zie pagina 6

n Zomerfietsen
vanaf dinsdag 2 juli tot dinsdag 27 augustus  
Vertrek: Markt Lede, 19 uur. Bij slecht weer gaat 
de fietstocht niet door. Afstand: 25 km (korte stop 
onderweg). 
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede 
Info: www.gezinsbondlede.be,  
0477 59 87 49, 0479 91 20 00 
UiTPAS

n Bloed geven
dinsdag 2 en woensdag 3 juli van 18.30 tot 21 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
Rode Kruis Lede 
De Bron 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Ritmo Latino
vrijdag 5 juli om 20 uur 
Zie pagina 3

n Compostdemo
vrijdag 5 juli van 17 tot 19 uur  
Gemeentebestuur  
Compostdemopark, Vijverstraat

n Avondmarkt
vrijdag 5 juli om 18 uur 
Zie pagina 3

n Flanders Cup Memorial Leon Buyle
zaterdag 6 juli van 13 tot 23 uur 
Atleten van meer dan 25 nationaliteiten strijden voor de 
overwinning.  
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 6 juli van 13.30 tot 16 uur 
Met koffie en een koekje. 
Rode Kruis, Katstraat  14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 
UiTPAS

n Fietshappening
zondag 7 juli om 13.30 uur  
In het kader van Vlaanderen feest. Samenkomst om 13 
uur aan JH Leeuwerik, vertrek om 13.30 uur stipt. Vooraf 
inschrijven verplicht.   
Gezinsbond Lede  
Info: www.gezinsbondlede.be

n Bloed geven
maandag 8 juli van 18.30 tot 20. 30 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
Rode Kruis Lede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n Vlaanderen feest, Lee-uw-feesten
woensdag 10 juli 
19.30 uur:  wijze kleinkunst van vandaag met Geert 
Vandenbon, aansluitend:  Lede zingt in het park samen 
met Tantris. Gratis liedjesbundel met UiTPAS.   
Lee-uw-feesten met steun van gemeentebestuur en 
Gezinsbond Lede.
Huize Moens 
Info: geerthenderickx@gmail.com

n A.D. Delhaize Flanders Cup jeugdmeerkamp
zaterdag 13 juli van 11 tot 18.30 uur 
Start cadetten: 11 uur, start ben-pup-min: 14 uur.   
Vlierzele Sportief 
BLOSO,  Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Bloed geven
dinsdag 16 juli van 18.30 tot 20.30 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
Rode Kruis Lede 
OC Oordegem, Oordegemdorp 29 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.be

n The Pledge
vrijdag 19 juli om 21 uur 
Zie pagina 3

n Petanquetornooi
zaterdag 27 juli 
We spelen 3 tegen 3 na loting. Inschrijven vanaf 13 uur. 
Start: 14 uur. Prijzengeld: totale inleg + bijdrage 30 euro 
van Pasar Lede. Aandenken voor eerste dame en eerste 
heer. Hapjes en drankjes zijn voorzien.  
Deelname:  2,50 euro 
Pasar Lede 
Poortendriesplein 
Info: 053 80 62 58, pasar.lede@skynet.be, 
www.pasar.be/lede

n Gezinsfietstocht
zondag 28 juli om 14 uur 
Langs landelijke wegen. 
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Schuimfuif
vrijdag 2 augustus om 21 uur 
JH Leeuwerik

n Forest Festival
vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 
Drie gebieden en veertig artiesten geselecteerd door zes 
platenlabels.  
Festivalterrein, Grote Steenweg  346 
Info: forestfestival.be

n Rock Lee Reloaded
zaterdag 3 augustus vanaf 17 uur 
Affiche: De Mens, Mint, Alaska, A Boy Named Johnny, 
People Who Know  Kung Fu
18 euro (wees er snel bij!)
vzw TiniTiaTief
terreinen KSA Lede, Blikstraat 27
Info: www.rockleereloaded.be
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Kerkfabrieken: budgetwijzigingen 2013
Goedkeuring van de budgetwijzigingen nr. 1 voor het dienstjaar 
2013 van de kerkfabrieken Sint-Martinus Lede, Sint-Pharaïldis 
Smetlede en Sint-Bavo Wanzele.
 
Kerkfabriek Vlierzele: jaarrekening 2012
Gunstig advies omtrent de jaarrekening dienstjaar 2012 van de 
kerkfabriek Sint-Fledericus Vlierzele, zoals die door de kerkfa-
briekraad werd vastgesteld.
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement.
 
Raamcontracten met de provincie Oost-Vlaanderen
Toetreding tot de raamcontracten met de provincie Oost-Vlaan-
deren voor de aankoop van informaticamaterieel, datacommu-
nicatieinfrastructuur en multifunctionals.
 
Bijzondere toelage
Principebeslissing tot toekenning van een bijzondere toelage van 
500 euro voor hulp naar aanleiding van het aanhoudende ge-
weld in Syrië.
 
Gemeentelijke begeleidingscommissie verkeer
Oprichting van een gemeentelijke begeleidingscommissie in het 
kader van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Aanvullend verkeersreglement tot het invoeren van één-
richtingsverkeer in de Dokter Prieelslaan (deel)
Wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrek-
king tot het eenrichtingsverkeer in de Dr. Prieelslaan (lusvormig 

gedeelte), met name het schrappen 
van de uitzondering voor fietsers en 
bromfietsers.
  
Aankoop bestelwagen technische dienst 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning voor aan-
schaf van een kleine bestelwagen ten behoeve van de tech-
nische dienst. De geraamde kostprijs bedraagt 18.150 euro 
(inclusief 21% btw). De opdracht zal gegund worden bij onder-
handelingsprocedure zonder bekendmaking.

Heraanleg van voetgangersbruggen over de Molenbeek 
te Impe 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning voor twee 
voetgangersbruggen over de Molenbeek te Impe. De geraamde 
kostprijs bedraagt 30.298,40 euro (inclusief 21% btw). De op-
dracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
Jeugdbeleid: verantwoordingsnota 2012
Goedkeuring van de verantwoordingsnota 2012 voor het ge-
meentelijk jeugdbeleid.

Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen: financieel ver-
slag en werkingsverslag 2012
Goedkeuring van de jaarrekening 2012 en het bijhorende jaar-
verslag van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-
Oost-Vlaanderen.

De volledige notulen van de gemeenteraad zijn ook te raadple-
gen op onze website.

Uit de gemeenteraad van 16 mei 2013

n Topsport Lebbeke sprintmeeting
dinsdag 6 augustus van 18.30 tot 22.30 uur  
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Chez Kit
vrijdag 9 augustus om 21 uur 
Zie pagina 3

n Kaart- en sjoelnamiddag
vrijdag 9 augustus 
Zie pagina 16

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 10 augustus van 13.30 tot 16 uur 
Met koffie en een koekje. 
Rode Kruis, Katstraat  14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 
UiTPAS

n Halfoogst jeugdmedaillemeeting
zondag 11 augustus van 14 tot 18 uur  
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Ino: bestuur@vlierzelesportief.be

n Kaart- en sjoelnamiddag
vrijdag 16 augustus 
Zie pagina 16

n Zomersportkamp kleuters
maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus 
Zie pagina 6

n Zomersportkamp lager onderwijs
maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 
Zie pagina 6

n Open Ost Office vakantiemeeting
donderdag 22 augustus van 18.30 tot 22.30 uur 
Spannende wedstrijden van de atleten. 
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Ino: bestuur@vlierzelesportief.be

n NoXS
vrijdag 23 augustus om 21 uur 
Zie pagina 3

n Kaart- en sjoelnamiddag
vrijdag 23 augustus 
Zie pagina 16

n Opendeurdagen bib Oordegem
vrijdag 23 tot zondag 25 augustus
Zie pagina 10

n Grote kermis Oordegem
zondag 25 en maandag 26 augustus 
Met vuurwerk op maandag om 22 uur. 
Info: 053 60 68 50

n Vertelnamiddag
maandag 26 augustus 
Zie pagina 10

n Relaxfietstocht
dinsdag 27 augustus om 19 uur 
Vertrek: 19 uur aan kerk Lede. Afstand: 15 km.
Iedereen welkom. 
gratis 
Gezinsbond Lede - Davidsfonds Lede 
Info www.gezinsbondlede.be 
UiTPAS

n Compostdemo
zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 11.30 uur  
Gemeentebestuur  
Compostdemopark, Vijverstraat



Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be

Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be 

andere diensten

Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur

Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur

Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede 
tel. 053 60 68 64 
sport@lede.be

Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), 
secretariaat@brandweer.lede.be

Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem: 
Oordegemdorp 29, 

tel. 09 366 03 08
Wanzele: 
Watermolenstraat 13, 
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be

Wachtdienst 

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 

www.avlva.be of www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal 
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en 
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. 
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt  1 / 
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 7900 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 12 augustus.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Kaart- en sjoelnamiddag
In augustus organiseert de seniorenraad drie kaart- en sjoelnamid-
dagen. Mannen en vrouwen kunnen deelnemen aan de kaartspe-
len, sjoelen wordt enkel voor de vrouwen georganiseerd. 

Elke namiddag wordt er een klassement opgesteld. Er worden ook 
prijzen uitgedeeld. Bovendien krijgen alle deelnemers een boterham 
met kop.

Deze activiteit gaat door in De Bron op vrij-
dag 9 augustus, vrijdag 16 augustus en 
vrijdag 23 augustus. We starten telkens 
om 14 uur. De inleg bedraagt 1,5 euro. 
Vooruitkaarting is telkens 75 euro, vooruit - 
sjoelen is telkens 50 euro. Kaarten zijn te 
koop bij de seniorenraad en de cultuurdienst. 

Oproep Lede Gesmaakt 
Water en Vuur

De Week van de Smaak gaat dit jaar door van 14 tot 24 novem-
ber. Op zondag 17 november organiseren de cultuurdienst en 
cultuurraad naar jaarlijkse traditie de beurs Lede Gesmaakt in De 
Bron. Het thema dit jaar is Water en Vuur.

Wil je als vereniging, handelaar of individu je culinair talent in 
de kijker zetten en Ledenaars laten 
proeven van vurige gerechten? Mail 
dan je ingevulde deelnamefiche (te 
downloaden via www.lede.be of te 
verkrijgen bij de cultuurdienst)  naar 
cultuur@lede.be. Wij contacteren je dan 
voor verdere afspraken.

16 c u L T u u r � � cultuur@lede.be


