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Sacramentsprocessie 

De sacramentsprocessie zal doorgaan 

op zondag 22 juni om 14 uur in plaats

van om 15 uur. Het vertrek is aan de 

Sint-Martinuskerk in Lede.

 

Overlijdens 
 April 2014

Martha Deridder  † 1 april

Wilfried Librecht  † 2 april

Walter Temmerman  † 5 april

Maurice De Bruyne  † 8 april

Simonne De Lathauwer † 16 april

André Blondeel  † 16 april

Denise Willems  † 17 april

Mariette De Cuyper  † 21 april

Estella De Vuyst  † 21 april

Emma D’Haese  † 21 april

Willy Bombeeck  † 30 april
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Tijdelijke verkeershinder door 
manifestaties
25 t.e.m. 29 mei: Blauwe Kanne 
kermis Oordegem 
Dries gedeeltelijk afgesloten tussen 
Beekstraat en Dries.
Speurtstraat gedeeltelijk afgesloten 
tussen Dries en Klinkaard.  
Omleiding via Klinkaard, Schoot, 
Houwstraat, Dries.

29 mei: wielerwedstrijd Oordegem 
aankomst: Speurtstraat

1 juni: kermis Smetlede

8 juni: kermis Wanzeledorp

8 juni: wielerwedstrijd Wanzele 
aankomst: Nonnenbosstraat

15 juni tot en met 22 juni: Ommegangkermis 

22 juni: wielerwedstrijd  
aankomst: Kasteeldreef

Gemeentelijke 
cadeaucheques
Oproep aan de handelaars

Het gemeentebestuur start in de loop van juni met een 
systeem van gemeentelijke cadeaucheques. 
Deze cheques zullen een extra stimulans bieden om in 
onze eigen gemeente aankopen te doen. 
Daarvoor rekenen we op de medewerking van de 
handelszaken. Iedere handelaar kan gratis deelnemen
door zich te laten registreren. Alle kosten voor deze 
actie zijn ten laste van het gemeentebestuur.
Het inschrijvingsformulier en meer informatie kan 
je krijgen bij de dienst patrimonium.

WIJZIGING



Met wie woon je hier?
Katrijn: Ik woon hier met mijn man Jos en onze kinderen Ella (3 jaar) en 
Briek (1 jaar). 

Wat zijn je hobby’s? 
Katrijn: Ik zit in het bestuur van de toneelkring Vreugd in Deugd. Af en 
toe speel ik ook mee in een van de toneelstukken die we brengen.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Katrijn: Ik heb altijd in Lede gewoond en ben het hier gewoon. Bovendien 
werk ik in Aalst, dicht bij huis dus. Ik ga elke dag met de trein werken 
en vind dit gemakkelijk.  Wat ik ook een pluspunt vind, is dat er in onze 
gemeente veel georganiseerd wordt voor kinderen.  

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Katrijn: We gaan regelmatig naar het park van Mesen, op wandelafstand 
van ons huis. De kinderen vinden het leuk om naar de eendjes te kijken en 
te spelen in de speeltuin.  

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede? 
Katrijn: Vermits we twee kleine kinderen hebben, komt het er niet snel 
van om op café te gaan. We gaan wel regelmatig naar Den Bonten Os. 
We zijn blij dat deze zaak weer open is. 

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? 
Vind je die positief? 
Katrijn: Vooral de afbraak van de oude Volkskring blijft me bij. Als kind 
maakte ik al deel uit van onze toneelkring. Daardoor heb ik daar veel tijd 
doorgebracht. Het was vreemd toen die zaal plots verdween. We zijn ook 
tevreden met de nieuwe Volkskring, al is het niet altijd gemakkelijk om de 
zaal te huren vermits ze zo druk gebruikt wordt. We waren wel heel blij 
toen Kaatjes Tralalaatjes Theatershow naar De Volkskring kwam. 
Wat me ook opvalt, zijn de mooie zalen in de sporthal. Ella gaat er 
regelmatig turnen.   

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Katrijn: Ik zou van de Bellaertstraat een éénrichtingsstraat maken want het 
is hier vaak enorm druk, zeker wanneer de scholen beginnen of uit zijn.  

Huisnummer 10
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Deze maand strijken we neer in de 
Bellaertstraat.Oproep aan de 

handelaars
Doe mee voor het behalen van de titel 
FairTradeGemeente

Lede wil op een heel concrete manier 
bijdragen aan een waardig bestaan voor 
zowel de kleine boer uit het Zuiden als de 
duurzame producent in het Noorden. Onze 
gemeente wil dit graag bereiken door onder 
andere lokale en duurzame producten naar 
voren te schuiven in de  winkels, bedrijven 
en organisaties.

Ook als handelaar kan je deelnemen aan 
de campagne FairTradeGemeente. Wij 
zijn dan ook op zoek naar handelaars die 
fairtradeproducten willen opnemen in hun 
assortiment of bedrijven die intern deze 
producten willen gebruiken.

Er zijn heel wat mogelijkheden: koffie, 
wijn, fruitsap, snacks, vers fruit, chocolade, 
maaltijden, geschenken, professionele 
kledij … Er is keuze uit meer dan duizend 
producten. Op www.fairtradebizz.be kan je 
op zoek gaan naar fairtradeproducten op 
jouw maat. 

Heb je interesse of bied je al minimum 
twee fairtradeproducten aan? Neem dan 
contact op met de cultuurdienst of de 
fairtradetrekkersgroep (Veerle Merckx, 
053 80 78 33). Wij helpen je verder, 
nemen je op in al onze persartikels en 
plaatsen jouw zaak op www.lede.be.
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Zomervakantie in de 
kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in Wanzele open 
van maandag 30 juni tot en met vrijdag 29 augustus.
We zijn gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en 
vrijdag 15 augustus. 
De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur. We verzorgen 
eveneens de vooropvang (van 6.45 tot 8.00 uur) en de naopvang 
(van 17.15 tot 18.30 uur) van de speelpleinwerking. Hiervoor 
moet je niet op voorhand inschrijven, enkel het algemene 
inschrijvingsdossier op voorhand in orde brengen.

   TARIEF  SOCIAAL TARIEF

vooropvang/naopvang 0,90 euro  0,45 euro

< 3 uur  3,70 euro  1,85 euro

tussen 3 en 6 uur 5,60 euro  2,80 euro

> 6 uur  11,20 euro 5,60 euro

Inschrijvingen
Tijdens iedere vakantieperiode is inschrijven verplicht en dit kan 
enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. 
Wie zich persoonlijk aanmeldt heeft voorrang op wie zich via e-mail 
inschrijft. Let op, dit is enkel voor kinderen waarvan minstens één 
van de ouders op het grondgebied wonen of school lopen in Lede.
Woensdag 2 juli tot en met dinsdag 26 augustus (tijdens   
deze periode is er ook speelpleinwerking):
- voor schoolgaande kinderen van het geboortejaar 2010 - 2011: 
 vanaf donderdag 22 mei van 18 tot 19 uur en de daarop   
 volgende werkdagen;
-  voor kinderen geboren voor 1 januari 2010 (deze kinderen   
 kunnen ook naar de speelpleinwerking): 
 vanaf donderdag 5 juni van 18 tot 19 uur en de daarop   
 volgende werkdagen. 
Maandag 30 juni, dinsdag 1 juli en van woensdag 
27 augustus tot en met vrijdag 29 augustus (tijdens deze   
periode is er geen speelpleinwerking, de opvang is enkel   
open in Wanzele): 
vanaf donderdag 5 juni van 18 tot 19 uur en de daarop   
volgende werkdagen.

Voor kinderen die nog niet naar de kinderopvang kwamen, kan 
je een inschrijvingsdossier afhalen bij de dienst kinderopvang of 
downloaden via www.lede.be. Het inschrijvingsdossier geef je af 
voor je kind naar de opvang komt.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang.

Ongewenste gasten 
in je tuin

Sinds de maartse buien en aprilse grillen zien we 
de plantjes in onze tuin weer groeien en bloeien. 
Jammer genoeg is dit ook zo voor heel wat 
ongewenste planten en dieren. Via deze tips kan je
het gebruik van ongezonde pesticiden vermijden. 
Zo bescherm je meteen je gezondheid, die van je gezin 
én de natuur.

Slakken eten graag. Helaas lusten ze niet alleen 
onkruid maar ook je mooie planten. Deze beestjes 
kunnen dus een ravage aanrichten in je moestuin. 
Om schade te vermijden, kan je best gootjes met water 
of ‘biervallen’ rond de zaailingen plaatsen. 
Deze laatste zijn heel doeltreffend. Graaf een potje 
in tot de bovenkant ervan gelijk komt met het 
grondoppervlak. Vul het potje voor een derde met bier 
en bescherm ze tegen de regen met een dakje. 
Zonder dakje wordt het bier verdund met water en 
verliest het ook voor slakken zijn aantrekkingskracht. 
Slakken hebben een voorkeur voor bruin bier. 
Let er wel op dat je deze vallen niet té dicht bij de 
zaailingen zet.

Heel wat insecten die overlast kunnen veroorzaken, 
kan je aanpakken door je tuin geschikt te maken 
voor vogels zoals de koolmees. Deze eet dagelijks 
de helft van zijn lichaamsgewicht aan insekten. Om 
meer vogels aan te trekken, kan je bijvoorbeeld bes- 
of vruchtdragende bomen en struiken planten of 
nestkastjes hangen.

Vliegen kunnen, als ze op je voeding zitten, ziektes 
overbrengen. Allerlei spuitbussen gebruiken, is echter 
geen gezonde oplossing. Je zorgt er beter voor dat ze 
niet binnen kunnen komen door goede vliegenramen 
te plaatsen. Zitten ze toch binnen, dan zijn vliegen-
vangers nog altijd een van de meest efficiënte 
middeltjes.

Meer informatie over pesticiden en gezondheid vind je 
op ww.mmk.be/pesticiden.
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Aanvraag erkenning sportverenigingen
Sportverenigingen die erkenning willen voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 
30 juni 2015 moeten uiterlijk op zaterdag 31 mei hun aanvraagformulier indienen 
bij de sportdienst. Het erkenningsreglement en aanvraagformulier kan je verkrijgen 
in de sporthal of via de website. Erkenning door de gemeente is een voorwaarde 
om in aanmerking te komen voor:
• financiële ondersteuning (subsidie);
• logistieke en materiële ondersteuning;
• lagere prijscategorie bij gebruik van de gemeentelijke lokalen;
• uitschrijven van fiscale attesten.

Verenigingen die een aanvraag indienen, worden ten laatste op maandag 30 juni op de hoogte gebracht van hun eventuele 
erkenning.

Mijn fiets gestolen … Wat nu?
In België worden jaarlijks achtendertigduizend fietsen gestolen. 
Dat zijn er ruim honderd per dag. Bovendien wordt 65 % van het 
aantal fietsdiefstallen niet aangegeven.

Preventietips
•  Laat je fiets graveren of labelen (in de politiezone Erpe-Mere/  
 Lede krijg je een sticker).
•  Maak je fiets altijd slotvast.
•  Gebruik degelijke sloten die diefstalvertragend werken. Een   
 goed slot kost minstens 30 à 40 euro (U-slot of beugelslot).   
 Deze investering kan het waard zijn. 
• Gebruik bij voorkeur twee verschillende sloten.
• Veranker je fiets, bij voorkeur met het kader, aan een vast   
 voorwerp (fietsenrek, hek, paal …).
• Vermijd slecht verlichte of verlaten plaatsen. Als het enigszins  
 kan, maak gebruik van bewaakte stallingen.

Wat doe je als je fiets werd gestolen?
Doe zo snel mogelijk aangifte bij de plaatselijke politie of 
via internet. Het e-loket van de politie vind je terug op 
www.police-on-web.be. Geef een zo goed mogelijke beschrijving 
van je fiets (merk, model, type, soort, kleur, bijzondere kenmerken).

Surf ook eens naar www.gevondenfietsen.be en start je zoektocht 
in Oost-Vlaanderen. Als een fiets wordt teruggevonden en men kan 
de eigenaar niet opsporen, dan publiceert de politie een foto van 
de fiets op deze website. De gevonden 
fietsen worden slechts gedurende 
drie maanden getoond op de site.

Wens je meer info? 
Contacteer de lokale politie op 
053 60 64 64.

Vraag tijdig je kids-ID aan!
Heb je een reis gepland naar een land waarvoor geen 
reispas vereist is, dan heeft je kind jonger dan 12 jaar een 
kids-ID nodig. Deze kaart is drie jaar geldig. De aanvraag 
doe je als ouder  best zo vlug mogelijk bij de dienst 
burgerzaken. De periode tot de afhaling kan oplopen 
tot twintig werkdagen. Je kind moet verplicht aanwezig 
zijn bij de aanvraag om de identiteitscontrole te kunnen 
doen. Je moet een recente, gelijkende pasfoto en 10 euro 
meebrengen. Ben je te laat met je aanvraag, dan wordt de 
kids-ID een stuk duurder (dringende aanvraag voor 120 
euro of zeer dringende aanvraag voor 190 euro). Wacht 
dus niet te lang en kom langs, we helpen je bij de dienst 
burgerzaken met veel plezier verder!

Reizen naar Turkije
Vanaf 11 april moet je elektronische identiteitskaart 
minimaal zes maanden geldig zijn na je terugkeer naar 
België. Dit geldt ook voor de kids-ID. Controleer dus tijdig 
je identiteitskaart!

Vóór elk vertrek naar het buitenland informeer 
je je best over de vereiste reisdocumenten. Deze 
informatie kan je in je reisbureau vragen of 
opzoeken op diplomatie.belgium.be. 
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Uit de gemeenteraad van 17 april 2014
Kerkfabrieken: jaarrekeningen
Advies over de door het Centraal Kerkbestuur Lede vastgestelde jaar-
rekeningen 2013 van de kerkfabrieken Sint-Denijs Impe, Sint-Martinus Lede, 
Sint-Martinus Oordegem, Sint-Pharaïldis Smetlede en Sint-Bavo Wanzele.
 
Kerkfabrieken: budgetwijzigingen
Goedkeuring van de eerste budgetwijzigingen 2014 van de kerkfabrieken 
Sint-Denijs Impe, Sint-Pharaïldis Smetlede en Sint-Bavo Wanzele.
 
Subsidiereglement voor sportevenementen
Aanbrengen van enkele wijzigingen in het subsidiereglement.
 
Aankoop van een perceel grond
Principebeslissing van de aankoop van een perceel grond langsheen de 
Hoogledezijdestraat met een oppervlakte van 1.190 m².
 
Plaatsing vaste bewakingscamera’s 
Advies omtrent de plaatsing van vaste bewakingscamera’s op niet-besloten 
plaatsen op het grondgebied van de gemeente.
 
Renovatie grafkapel: kennisgeving gunning bij hoogdringendheid
Kennisgeving van het besluit d.d. 18 maart 2014 van het college van 
burgemeester en schepenen houdende gunning, bij dwingende en 
onvoorziene omstandigheden, van de opdracht Opfrissing grafkapel in 
de Molenbergstraat tegen het nagerekende bedrag van 38.502,20 euro 
(inclusief btw) aan nv NDS – P. Nijs.
 
Reglement inzake het uitgeven van gemeentelijke cadeaucheques
Vaststelling van het reglement.

Vrijstellingsbesluit ook 
in verkavelingen
De Vlaamse Regering heeft een lijst vastgesteld 
van werken die niet vergunningsplichtig zijn, 
maar stelde o.a. dat deze werken niet strijdig 
mogen zijn met de verkavelingsvoorschriften. 
Zo was het dus mogelijk dat je een tuinhuis van 
40 m² kon zetten zonder vergunning en dat je 
buur, wiens perceel wel in een verkaveling ligt, 
een vergunning (met openbaar onderzoek) nodig 
had voor dezelfde constructie. 

Om deze ongelijkheid op te heffen, wijzigde
de gemeenteraad de gemeentelijke bouw-
verordening. De deputatie keurde op 20 maart 
deze wijziging goed. Concreet betekent dit dat 
het vrijstellingsbesluit dus ook van toepassing 
is binnen verkavelingen ongeacht de eventuele 
beperkte voorwaarden van de verkaveling. 

Het vrijstellingsbesluit kan je terugvinden op 
de website (bouwen en wonen/vergunningen/
vergunning of melding) of op 
www.ruimtelijkeordeninge.be.
Je kan ook steeds terecht bij de dienst 
stedenbouw voor meer informatie.

Het OCMW zoekt vrijwilligers

Als woonzorgcentrum willen wij het verblijf voor onze bewoners zo 
aangenaam mogelijk maken. Wij zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers. 
Vrijwilligers geven een meerwaarde aan onze bewonersbenadering, 
zij bieden extra mogelijkheden en kunnen het aanbod aan activiteiten 
vergroten en verbeteren. Bovendien help je als vrijwilliger niet alleen iemand 
anders, je krijgt ook vaak veel genegenheid terug.

Reeds verschillende mensen steken de handen uit de mouwen als vrijwilliger 
in woonzorgcentrum Villa Letha. Je kan ondersteuning bieden in de 
animatie, kleine boodschappen doen, begeleiden bij ziekenhuisbezoeken, 
een wandeling maken met de bewoners, de krant voorlezen, de cafetaria open 
houden, de rijdende bib verzorgen, seizoensdecoratie aanbrengen ... Heb jij 
nog wat tijd vrij, ook al is het maar een uurtje per week, neem dan contact op 
met de kwaliteitscoördinator Sabrina Vandenbussche op 053 60 12 09.

E-boeken in de bib
De bibliotheek trad op 6 mei in het digitale 
tijdperk met de introductie van e-boeken. De 
bib stapt mee in een initiatief van Bibnet dat 
tweehonderd fictie- en tweehonderd non-
fictiewerken voor volwassenen aanbiedt. Deze 
kan je lezen op je Androidtablet of smartphone. 
Zo heb je altijd een boek op zak met de 
e-boekenapplicatie. Benieuwd welke boeken 
je zal kunnen lenen? Neem dan een kijkje op 
Pinterest!

Om e-boeken te lenen, koop je in de bib een 
e-boekenkaart aan 5 euro voor drie werken. 
De e-boeken zijn te lezen op je tablet via de 
e-boekenapplicatie die je kan downloaden 
in de Google Play Store. Zodra je een e-boek 
downloadt, start de leentermijn van vier weken. 
Na vier weken verdwijnt het boek van je tablet.

Eind mei wordt de applicatie voor 
iOStoestellen (iPad, iPhone) gelanceerd!



7

De sportraad 
volgens voorzitter 
Chris De Wolf 
 

Werking
De sportraad ondersteunt het 
sportbeleid van de gemeente 
door advies te geven.  
Ook communicatie met de 
sportdienst en de verenigingen speelt 
een belangrijke rol. Op dat vlak is al heel 
wat werk geleverd: alle aangesloten clubs 
ontvangen een beknopt verslag van de 
maandelijkse vergadering, elke club die in 
aanmerking komt voor subsidies ontvangt 
een gedetailleerde berekening van zijn eigen
beleid- en impulssubsidies en in de 
maandelijkse vergaderingen is er de vaste
rubriek Nieuws van de sportclubs opgenomen. 
Ook biedt de sportraad meer administratieve 
ondersteuning aan de sportdienst en de 
sportclubs in plaats van zelf activiteiten te 
organiseren. Enkel de fietstocht Dwars door 
Lede en het Sportgala zijn twee evenementen 
die de sportraad jaarlijks organiseert in 
samenwerking met de sportdienst.  Dit zijn 
dan ook echte klassiekers voor de Leedse 
liefhebbers van de sport.

Samenstelling
De algemene vergadering telt zevenenveertig 
leden en komt een keer per jaar samen. 
Agendapunten zijn: activiteitenverslag, 
financieel verslag, gegeven adviezen, 
programma en budget, aanvaarding en 
uitsluiting leden ...
Het dagelijks bestuur telt elf leden en 
vergadert maandelijks (behalve in juli).
Indien nodig worden ook nog werkgroepen 
samengesteld om specifieke problemen te 
bespreken en projecten te ondersteunen, 
bijvoorbeeld voor het opstellen van 
reglementen, organiseren fietstocht, 
Sportgala ... Het verslag van deze 
vergaderingen wordt dan voorgelegd aan het 
bestuur. Het resultaat daarvan is een vraag of 
advies aan het schepencollege.

Hoogtepunt
Ongetwijfeld het Sportgala. Op deze avond 
worden mensen die iets voor de sport in Lede 
betekenen, zowel kampioenen, laureaten 
als vrijwilligers, gehuldigd. De huldigingen 
worden afgewisseld met optredens van eigen 
clubs en een topattractie. Dit jaar hebben we 
zelfs voor een muzikale omlijsting gezorgd. 
De avond wordt afgesloten met een receptie.

Meer info
sportraad@lede.be

Dag van de Cultuurinitiatie
Op donderdag 24 april namen meer dan honderdvijftig kinderen van de Leedse 
scholen deel aan de Dag van de Cultuurinitiatie. Er werden  maar liefst vijftien 
culturele workshops georganiseerd. Kinderen leerden zowel beatboxen als 
kantklossen, maakten een stripverhaal en leerden volksdansen. We tonen jullie 
graag enkele sfeerbeelden. 

Deze dag werd georganiseerd door 
de cultuur-en jeugddienst, 
de bibliotheek en de academie. 
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Internationale Dag 
Tegen Homofobie 
en Transfobie
Op zaterdag 17 mei is het IDAHOT, 
Internationale Dag Tegen Homofobie en 
Transfobie. De bedoeling van deze dag is om 
aandacht te vragen voor de discriminatie van 
holebi’s en transgenders. Over heel de wereld 
worden er acties gevoerd om solidariteit 
te tonen met holebi’s en transgenders en 
beleidsmakers attent te maken op homo- en 
transfobie.

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- 
en transgenderverenigingen, roept alle 
gemeenten op om op zaterdag 17 mei de 
regenboogvlag uit te hangen als teken van 
solidariteit. De Provincie ondersteunt deze 
actie door iedere Oost-Vlaamse gemeente een 
vlag aan te bieden. Bevoegde gedeputeerde 
Eddy Couckuyt: “Het provinciebestuur wil 
streven naar een tolerante samenleving die 
respect heeft voor iedereen. Vandaar dat wij 
er voor gekozen hebben om deze actie te 
ondersteunen. In Oost-Vlaanderen hingen 
in 2013 eenentwintig gemeentes de vlag 
op. Hiermee zijn we als provinciebestuur 
tevreden, maar we willen dit jaar beter doen!”

Lede geeft alvast gehoor aan deze oproep 
en toont dat onze gemeente begaan is met 
al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele 
oriëntatie of genderidentiteit. “Het doet 
ons plezier om de regenboogvlag te zien 
wapperen in Lede”, zegt Jeroen Borghs, 
woordvoerder van Çavaria. “Dit klein gebaar 
geeft een duidelijk signaal, namelijk dat 
iedereen hier welkom is en dat discriminatie 
niet getolereerd wordt.”

Dit jaar valt IDAHOT samen met de 
Pride4Every1, de kleurrijke optocht door de 
straten van Brussel die in het teken staat van 
de verkiezingen. Met de slogan Kies voor 
gelijkheid roepen de organisatoren op om 
bewust te kiezen. Zoek je meer informatie 
over de holebi- en transgenderstandpunten 
van de verschillende partijen? Neem dan een 
kijkje op www.regenboogbeleid.be.

Verkiezingen
Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus. Maar waarover gaan deze 
verkiezingen eigenlijk? En hoe zit het met de praktische kant? Wij willen je op weg 
helpen en zetten de meest gestelde vragen over de verkiezingen op een rijtje. 

Op welk bestuursniveau vinden deze verkiezingen plaats?
De verkiezingen vinden plaats op federaal, Vlaams en Europees niveau. Je krijgt in je 
hokje maar liefst drie verschillende stembrieven mee. Je kiest vertegenwoordigers voor:
• het Vlaams Parlement (regionale verkiezingen) met de roze brief;
• de Kamer van volksvertegenwoordigers (federale verkiezingen) met de witte brief;
• het Europees Parlement (Europese verkiezingen) met de blauwe brief.

Wat zijn geldige redenen om niet te gaan stemmen?
• Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland.
 Dan heb je een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de 
 burgemeester van je gemeente, nodig. Je vraagt dit attest uiterlijk op 23 mei 2014   
 aan. Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in het buitenland bent?
 1) Je kan je aanvraag staven met bewijsstukken zoals reservatie bij een reisbureau,   
  een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van 
  een boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet ...
 2) Je kan geen bewijzen voorleggen (je gaat bijvoorbeeld met je eigen wagen op reis, 
  op bezoek bij familie of vrienden...). Dan leg je voor de burgemeester van je   
  gemeente een verklaring op eer af dewelke je bij het attest van tijdelijk verblijf in   
  het buitenland voegt.
•  Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. 
 Dan heb je een medisch attest nodig.
•  Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.  
 Dan heb je een attest van de werkgever nodig. 
•  Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken.
 Dan heb je een attest van de werkgever nodig. 
•  Jij of iemand van je gezin met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper,   
 marktkramer of kermisreiziger uit. 
 Dan heb je een attest, afgegeven door de burgemeester van je gemeente, waaruit de  
 uitoefening van het beroep blijkt, nodig.
•  Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
 Dan heb je een attest van de directie van je school nodig.

 Opgelet: je moet deze attesten samen met je oproepingsbrief aan de dienst burger-  
 zaken bezorgen. Wanneer je een volmacht geeft, voeg je deze attesten toe aan het   
 volmachtformulier.

Ben ik verplicht een volmacht te geven als ik niet kan gaan stemmen?
Neen, een volmacht geven is geen verplichting.

Aan wie kan ik een volmacht geven?
Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer. De volmachtkrijger stemt in jouw 
plaats in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. De volmachtkrijger geeft 
aan de voorzitter van het stembureau waar jij had moeten gaan stemmen de volgende 
documenten af:
• zijn eigen identiteitskaart;
• zijn eigen oproepingsbrief;
• jouw oproepingsbrief; 
• volledig ingevuld volmachtformulier, ondertekend door zowel volmachtgever als   
 volmachtkrijger;
• attest dat bewijst dat je niet naar het 
 stemlokaal kan (attest tijdelijk verblijf in het    
 buitenland, medisch attest, attest werkgever, 
 attest uitoefening van het beroep of    
 attest school).
 
Meer informatie kan je vinden op 
www.verkiezingen.fgov.be. Hier vind je ook de 
formulieren terug die je nodig hebt om volmacht 
te geven.Je kan ook steeds terecht bij de dienst 
burgerzaken.
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Kermissen
Zondag 25 t.e.m. donderdag 29 mei

Blauwe Kanne kermis Oordegem 

Zondag 1 juni
Kleine kermis Smetlede 

Zondag 8 juni
Kleine kermis Wanzele 

Zondag 15 t.e.m. 22 juni
Ommegangkermis Lede 

Roefel
De Dag van het kind is een dag vol speelplezier 
voor kinderen van het eerste tot en met het zesde 
leerjaar. Op zaterdag 21 juni wordt het speelplein 
in Wanzele dan ook een groot kinderparadijs! Een 
namiddag roefelen kost 6 euro voor inwoners van 
Lede en 12 euro voor niet-inwoners. 

Je kan je enkel vooraf inschrijven op:
• woensdag 21 mei: van 14 tot 16 uur 
• zaterdag 24 mei: van 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 4 juni: van 14 tot 16 uur 
• donderdag 5 juni: van 16 tot 19 uur 
• dinsdag 11 juni: van 9 tot 12 uur
We aanvaarden geen telefonische inschrijvingen. 
Inschrijven kan  enkel met het inschrijvingsformulier 
dat via de scholen, de bibliotheek en het 
gemeentehuis verspreid wordt. Je vindt het ook terug 
op onze website. 

De dag zelf moet je je 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. 

Plus Minus
Vijftigplussers die graag 
bewegen, kunnen van mei 
tot en met augustus 
deelnemen aan de volgende 
Plus Minusactiviteiten:

•  maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur);
•  dinsdag: badminton/kubb (sporthal, van 15 tot 16 uur);
•  woensdag: zwemmen (Aalst/Wetteren, van 12 tot 13 uur);
•  donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 16.30 uur);
•  vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur). Opgelet: in juli 
 en  augustus gaat het fietsen door op donderdag.

Sport Overdag
19-50 jarigen die graag bewegen, 
kunnen van mei tot en met augustus 
deelnemen aan de volgende activiteiten 
van Sport Overdag:
• maandag: omnisport 
 (sporthal, van 16.30 tot 17.30 uur);
• dinsdag: badminton/kubb
 (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• vrijdag: fietsen (vertrek sporthal om 13.30 uur). Opgelet: in juli 
 en augustus gaat het fietsen door op donderdag.

Prijzen voor Plus Minus en 
Sport Overdag 
Een jaarabonnement kost 60 euro voor Ledenaars, niet-Ledenaars 
betalen 120 euro. Hiermee kan je onbeperkt deelnemen aan de 
activiteiten (begeleiding, materiaal, sportongevallenverzekering 
inbegrepen). Een tienbeurtenkaart kost 30 euro voor Ledenaars, niet-
Ledenaars betalen 60 euro. Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, 
kan aan verminderd tarief sporten. Niet twijfelen, gewoon doen!
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Vlieg is terug!
Vlieg strijkt vanaf 1 juni neer in de 
bibliotheek en bij de jeugddienst. Hij liet daar 
een leuke opdracht achter voor creatieve knutselaars: vouw en 
versier je eigen boomhut! Pik je formulier op en ga aan de slag 
met je knutselgerief. Breng je knutselwerkje weer binnen in de 
bib of bij de jeugddienst en wij zoeken een geschikt plaatsje om 
het tentoon te stellen. In ruil ontvang je een leuke verrassing en 
bovendien maak je kans op een unieke Bzzzzz-bibbox!

Vanaf 1 juli kunnen avontuurlijke fietsers weer met Vlieg 
op speurtocht. Vlieg hield de lippen nog op elkaar over de 
opdrachten en het parcours, maar smeer alvast je fietsketting! 
Meer info volgt in de volgende editie van Lede informeert!

Kippen houden
Infoavond 

Kippen zijn prettig gezelschap in je tuin: ze leggen eieren en 
helpen bij het verwerken van je organisch afval.  Dat kippen 
houden ‘in’ is, merkten we aan de massale belangstelling voor 
ons kippenproject. Maar kippen vragen ook verzorging.  Hoe 
willen kippen wonen?  Wat moeten ze eten?  Worden kippen 
wel eens ziek? 

Om antwoord te geven op al deze vragen organiseert het 
gemeentebestuur in samenwerking met VLACO en ILvA een 
infoavond op dinsdag 27 mei in GC De Volkskring. 
We starten om 19.30 uur. Je hoeft niet vooraf in te schrijven 
en de toegang is gratis.

Dag van het park 
Op zondag 18 mei is het Dag van het park. Ook onze 
gemeente doet mee en organiseert allerlei activiteiten in het 
park Van Mesen.

Programma
10 - 17 uur:  bezoek aan het park van Mesen. 
 Je krijgt hier 1 UiTPASpunt. Er is ook een infostand.
10 - 11 uur:  jogging.
14 - 16 uur: kringloopdemo door kringloopkrachten. 
14 - 17 uur:  geleide natuur- en gedichtenwandeling met
 vier stopplaatsen.
14.30 - 15.30 uur: toneelvoorstelling door jeugdtheater Prikkel.

Dit is een organisatie van de milieu-, sport– en cultuurdienst, de 
academie en de milieu- en cultuurraad.

Leeskring Leorim 
De tweeling van 
Tessa De Loo

Twee bejaarde vrouwen ontmoeten 
elkaar bij toeval in het kuuroord 
Spa. Ze herkennen in de ander hun 
verloren gewaande tweelingzuster. 
Gedurende hun kuur - beiden 
lijden aan artrose - vertellen ze 
hun levensverhaal. Het wordt de 
laatste kans om een kloof van bijna 
zeventig jaar te overbruggen. 

Zin om je leeservaring te delen of de sfeer van onze leeskring 
op te snuiven? Kom dan op donderdag 22 mei om 20 uur 
naar de bib.

The Broken Circle Breakdown
BibArt Filmclub

De BibArt Filmclub is een serie van filmvoorstellingen 
georganiseerd door BibArt en ondersteund door de provincie 
Oost-Vlaanderen. Van september tot juni is er iedere maand 
een filmvoorstelling in een BibArtbibliotheek. De toegang is 
gratis, de films worden zorgvuldig uitgekozen en professioneel 
ingeleid de avond zelf! Wil je zeker zijn van een plaatsje, mail 
dan naar bibartbeeld@bibliotheek.be.

Op dinsdag 17 juni kan je om 19.45 uur in GC De Volkskring 
naar The Broken Circle Breakdown komen kijken. De film 
vertelt het liefdesverhaal van Elise en Didier. Ondanks hun grote 
verschillen is het liefde op het eerste gezicht. Hun geluk is 
compleet met de geboorte van hun dochter. Wanneer zij echter 
zwaar ziek wordt, gaan ze elk op een andere manier om met 
hun verdriet en wordt hun relatie zwaar op de proef gesteld.
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Camping Cultuur
Op zondag 15 juni strijkt een karavaan neer in de Kerkhofstraat in Smetlede. Of de zon zal 
schijnen, kunnen we niet garanderen maar Camping Cultuur wordt in elk geval een warm 
evenement. De bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst hopen je er te ontmoeten en er samen
een leuk feest van te maken! 

Programma 
9.30 uur: ontbijt met aperitief en fanfareconcert
Die Verdammte Spielerei, het vrolijkste zeskoppige wandelorkest van Vlaanderen, vertrekt 
om 9.30 uur aan de kerk van Smetlede richting Camping Cultuur. Daar starten wij de dag met 
en goed ontbijt en een lekkere aperitief. Je mag ook zelf je boterhammen, pistolets of 
koffiekoeken meebrengen.

11.00 uur: circusvoorstelling Dynamite and Poetry
Het internationale, jonge circusgezelschap 15ft.6 brengt een acrobatische performance van 
hoogstaand niveau en met gevoel voor humor. Deze zomer staan ze met hun voorstelling op de 
planken in Italië, Israël, Duitsland en Zwitserland, maar gelukkig maken ze eerst nog een kleine 
stop in Smetlede!

14.30 uur: theatervoorstelling Maria Dolores Esperanza
Maria Dolores Esperanza is een exotische kipachtige vogel met rode en blauwe veren die geen 
eieren maar tomaten legt. De boer, die houdt van cha cha cha, brouwt tomatensap van de 
heerlijke tomaten van Maria. Dit loopt prima, tot de boerderijdierenhandelaar jaloers wordt op 
hun succes … 
Deze familievoorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, maar zal iedereen boeien en 
vertederen. 

18.00 uur: optreden Les Busiciens
Les Busiciens zijn zeven jonge muzikanten die elk jaar met hun busje toeren in Frankrijk, Spanje, 
Italië en zelfs in Congo en China! Ze brengen wereldmuziek met een vakantiesfeertje: van 
feestelijke balkan, ska, latin en reggae tot prachtige intieme walsjes. Zij sluiten onze eerste editie 
van Camping Cultuur af. 

Doorlopend:
Voorleesmomenten in de 
bibwagen
Voor kinderen die graag naar 
verhaaltjes luisteren, zijn er 
in de boekwagen vertel- en 
voorleesmomenten. In de rekken 
van ons lichtblauwe busje vind je 
een collectie stripverhalen, romans 
en prentenboeken voor kinderen en 
volwassenen om ter plaatse te lezen 
of te bekijken. 

Expo fotoproject Propere was
Op Camping Cultuur hangt er een 
wasdraad met unieke portretten 
van Leedse inwoners. Deze 
portretten werden genomen door 
een professionele fotograaf. Naast 
achttien prachtige opnames kregen 
we nog een woordje uitleg over hun 
leven, dromen en verwachtingen. 

Diverse workshops en 
activiteiten
De lagere school van Smetlede 
en een aantal Smetleedse 
verenigingen organiseren 
doorlopend activiteiten 
en workshops. Kijk op 
campingcultuur.lede.be 
of op de posters en affiches voor 
het definitieve programma.
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Speelplein Krawietel
 
Jongens en meisjes die op 1 januari 2014 minstens 4 jaar zijn en geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2014 kunnen deze zomer naar het 
speelplein in Wanzele komen. De speelpleinwerking gaat door van woensdag 2 juli t.e.m. dinsdag 26 augustus, met uitzondering van 
vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus. 
 

Inschrijven 
Ben je niet (meer) in het bezit van een badge? Bezorg ons dan een ingevulde inlichtingenfiche. Deze kan je op de jeugddienst zelf 
afhalen of downloaden via www. lede.be. Deze fiche geef je af wanneer je een badge aankoopt. Een badge kost 2,50 euro. Bij verlies 
van een badge, kan je een nieuwe laten aanmaken voor 5 euro.

Badges kan je kopen op volgende data:  
• tijdens de avonddiensten (donderdag van 16 tot 19 uur) in mei en juni
• woensdag 21 mei: van 14 tot 16 uur 
• zaterdag 24 mei: van 9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 18 juni: van 14 tot 16 uur

Opgelet! De badges van de vorige jaren zijn niet meer actief. Activeren kan vooraf gratis op de jeugddienst. Daarvoor bezorg je ons een 
ingevulde inlichtingenfiche. Je kan deze fiche ook downloaden via www.lede.be en mailen naar jeugd@lede.be. Wij activeren de badge 
voor jou. 

Meer informatie over de speelpleinwerking kan je krijgen bij de jeugddienst.

Regiotour
Op zaterdag 14 juni organiseert de Interlokale Vereniging
Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen voor de zestiende 
keer een mountainbiketocht door de Vlaamse Ardennen. 

Er zijn zes vertrekplaatsen die fungeren als controlepost en 
bevoorrading. Je kan starten tussen 7.00 en 10.30 uur. Een basislus van 
80 km kan opgebouwd worden tot maximum 145 km. Elke vertrekplaats (behalve Haaltert) 
voorziet een extra plaatselijke lus. Op het traject van de 80 km krijgen de sympathisanten 
604 hoogtemeters voor de wielen geschoven, voor de omloop van 145 km tellen we 1242 
hoogtemeters. Als extraatje voorziet Zottegem een lus van 17 km en een van 35 km. Op dit 
plaatselijk traject dienen voor de 17 km 87 hoogtemeters overwonnen te worden en voor 
de 35 km 355 hoogtemeters.

De organisatie staat garant voor duidelijke en correcte signalisatie, ruime parking, 
kleedkamers en douches, uitgebreide bevoorrading en après-mountainbike (muziek, hapje, 
drankje …). Je kan je inschrijven bij de sportdienst.

Wielerwedstrijd
Op donderdag 29 mei organiseert 
Sport en Nering een wielerwedstrijd, 
categorieën elite zonder contract en 
beloften. De start is om 14 uur aan 
Speurtstraat 54.
Op zondag 8 juni organiseren de 
Wielervrienden Wanzele een wieler-
wedstrijd, categorie gentlemen. 
De start is om 14 uur aan Hoop in 
de Toekomst.
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Workshop lightgraffiti
Deze cursus gaat door op woensdag 28 mei 
in het jeugdhuis en start om 14.30 uur.  

Inschrijven  voor deze workshop kan  op 0473 29 38 72 en kost 8 euro. Dit is een 
organisatie van Gezinsbond Lede en Davidsfonds Lede.

UiTPASactie: voor 10 uitpaspunten krijgen kinderen van 8 
tot 14 jaar een leuke verrassing.                                                                                                         

Dinsdag = 
UiTPASdag 
in Ciné Aalst!
Ruil 5 UiTpunten in aan de balie van het gemeentehuis, de 
cultuurdienst of de bibliotheek. Je ontvangt een waardebon 
die recht geeft op een tweede cinematicket aan de helft 
van de prijs bij aankoop van 1 cinematicket. Enkel geldig op 
dinsdag in cinema’s Feestpaleis en Palace.

UiTPASvoordelen bij de jeugddienst
Vanaf donderdagavond  22 mei kunnen UiTpassers van 5 tot en met 25 jaar voor 
15 UiTpunten twee cinematickets ontvangen. Dit nieuwe omruilvoordeel is tijdelijk 
beschikbaar zolang de voorraad strekt. Een leuke activiteit voor een regenachtige dag 
tijdens de grote vakantie. Zorg dat je er snel bij bent want op is op!

In juli en augustus kan je voor 5 Uitpaspunten een zonnebril van de jeugddienst krijgen aan 
het onthaal. Ideaal voor op zomerse dagen!

Ice cube party
Deze fuif gaat door op zaterdag 28 juni in het jeugdhuis.

IJs- en waterpret in een uniek interieur gegarandeerd!  

UiTPASactie: voor 10 punten hoef 
je geen inkom te betalen of ruil 

15 punten en geniet van 
een smaakvolle 

cocktail.

Spelnamiddag 
voor kinderen
Dit gaat door op zaterdag 28 juni om 
14 uur in het jeugdhuis. Thema ijs- en 
waterpret. 
                                            

UiTPASactie: voor 5 uitpas-
punten kan je genieten van 
lekkere ijslollies.

Zomerfietsen
Afspraak elke dinsdag 
van juli en augustus 
om 19 uur aan de kerk 
voor een fietstocht van ongeveer 25 km. Deelnemen is gratis.

Dit is een organisatie van Gezinsbond Lede en Davidsfonds 
Lede. Voor meer info kan je terecht bij Katrien Goeman op 
0479 91 20 00  of Aime Triest op 0477 59 87 49.

UiTPASactie: in ruil voor 10 Uitpaspunten 
ontvang je een gratis zadelhoesje of 
fietsherstelsetje (vooraf reserveren).
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Agenda

n  Cursus bloemschikken
woensdag 14 mei van 20 tot 22 uur 
Met Joris De Kegel. Cursus op jaarbasis. 
Vooraf inschrijven in JH Leeuwerik. 
Lesmateriaal meebrengen of bestellen bij 
Meander. 
50 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n  Kinderworkshop Burgers en 
ballekes
woensdag 14 mei van 14 tot 16 uur 
Koken voor kinderen vanaf 6 jaar door 
Vera Criel. 
Kinderen van leden: 3 euro, kinderen van 
niet-leden: 5 euro 
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Info: 0495 69 09 91

n  Groot actualiteitsdebat met 
Oost-Vlaamse lijsttrekkers 
donderdag 15 mei om 20 uur 
Volgende lijsttrekkers zullen aanwezig zijn: 
Alexander De Croo, Sigfried Bracke, Pieter 
De Crem, Karin Temmerman, Stefaan Van 
Hecke en Barbara Pas. Moderator: Frank 
Van Laecken. 
i.s.m. TV OOST 
Intermezzo, Kasteeldreef 55 
Info: info@intermezzo-lede.be

n  Concert BOENK
vrijdag 16 en zaterdag 17 mei om 
20 uur 
Een muzikale avond met slagwerk als 
thema. Samen met enkele solisten-
slagwerkers brengt de harmonie van Erpe 
een divers programma. 
12 euro 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Erpe 
(i.s.m. vzw TiniTiaTief) 
GC De Volkskring 
Info: www.harmonie-erpe.be,
www.tinitiatief.be

n  Dag van het park
zondag 18 mei van 10 tot 17 uur 
Zie pagina 10.

n  Wandeling Land van Saeftinghe
zondag 18 mei van 7 tot 19 uur 
Tocht tot aan de Schelde doorheen het 
Land van Saeftinghe. 
De Gemzen 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be

n  Kookles: picknick
maandag 19 mei om 19.30 uur 
Door Christine Willems. Bord en bestek 
meebrengen. Het kookboek voor dit 
werkjaar kan je aankopen voor 10 euro 
(geen verplichting). 
KVLV  Lede 
Stella Matutina, Kluisberg 1 
Info: 053 80 28 20, 0478 63 31 83, 
linda.depaepe@telenet.be

n  Vergadering AA-groep De Leeuwerik
dinsdag 20 mei van 20 tot 22 uur 
Iedere dinsdag.  
JH Leeuwerik 
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
Postbus 1, 9340 Lede, permanentie: 
0470 26 90 22

n  Meibedevaart
dinsdag 20 mei 
Vertrek: Markt om 13.15 uur. De bus stopt 
ook in Smetlede. Terug rond 18 uur. 
Leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro 
(busvervoer) 
KVLV  Lede 
Info en inschrijvingen: 053 80 28 71, 
monique.dhondt@smclede.be

n  Bedevaart naar Oostakker
dinsdag 20 mei van 13 tot 17.30 uur  
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Info: 0495 69 09 91

n  Filmnamiddag:  Planes
woensdag 21 mei om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n  Vlaamse SVS Kampioenschappen 
Atletiek
woensdag 21 mei 
De provinciale elite zal de titel van Vlaams 
Scholenkampioen betwisten. Spanning is 
verzekerd. 
SVS 
Vlierzele Sportief VZW, 
Grote Steenweg 304B 
Info: www.vlierzelesportief.be

n  Kookles: picknick
woensdag 21 mei van 14 tot 16 uur 
Door Vera Criel. 
3 euro 
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Info: 0495 69 09 91

n  Leeskring Leorim: De tweeling
donderdag 22 mei 
Zie pagina 10.

n  Blauwe Kanne kermis Oordegem
Zondag 25 t.e.m. donderdag 29 mei

n  Infoavond: kippen houden
dinsdag 27 mei van 19.30 tot 21.30 uur  
Zie pagina 10. 

n  Workshop lightgraffiti
woensdag 28 mei om 14.30 uur 
Vanaf 8 jaar. Breng zeker je zaklamp mee. 
Inschrijven op 0473 29 38 72.  
8 euro (workshop en een snack) 
Davidsfonds Lede - Gezinsbond  - Crefi - 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be, 
www.davidsfondslede.be
Zie pagina 13.

n  Wielerwedstrijd
donderdag 29 mei
Zie pagina 12.

n  IFAM Oordegem: International 
Flanders Athletics Meeting
zaterdag 31 mei om 10 uur 
De ideale meeting voor iedereen die een 
warm hart toedraagt aan de atletiek.  
vzw Maspoe 
Putbos, Grote Steenweg 1 
Info: www.ifam.be
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n  Open tuindagen bij 
kringloopkracht Frieda
zaterdag 31 mei en zondag 1 juni, 
telkens van 10 tot 18 uur 
Tuin volgens de principes van de 
biologische kringloop met aandacht voor 
nestgelegenheid voor dieren. Tijdens de 
Open tuindagen wordt aandacht besteed 
aan het begrip ‘ecologische tuin’ en kan je 
het streekbier Kwibus proeven! 
Velt - Ecologisch Leven en Tuinieren 
Vuystermansstraat 6 

Info: www.lede.be

n  Kleine kermis Smetlede
zondag 1 juni

n  Tuttenboomdag
zondag 1 juni van 14 tot 17 uur 
De Tuttenboom is een boom waar kindjes 
hun tutter kunnen inhangen wanneer 
zij er geen meer nodig hebben. Een 
nieuwe Tuttenboom wordt ingehuldigd 
en dat wordt gevierd met een kinderfeest 
(animatie voor jong en oud). 
JCI Aalst 
Park Lede 

Info: www.tuttenboom.be

n  Daguitstap naar de Westhoek
zondag 1 juni van 8 tot 21.30 uur  
Info: www.davidsfondslede.be, 

053 80 52 09 of info@davidsfondslede.be

n  Babymassage
dinsdag 3 juni van 19 tot 20.30 uur 
Voor baby’s tussen zes weken en zes 

maanden. Inschrijven op naam van de 

baby. Door Marianne Mox. 

10 euro, gratis indien de baby CM-lid is 

CM Midden-Vlaanderen (dienst 

gezondheidspromotie) 

Kind & Preventie, Kerkevijverstraat 19 

Info: 09 267 57 35, 

gezondheidspromotie.mvl@cm.be, 

www.cm.be/agenda

n  Kaartnamiddag
donderdag 5 juni 
Elke eerste donderdag van de maand. 
De Wijmenier, Ledezijdestraat  74 
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

n  Demo kringlooptuinieren
zaterdag 7 juni van 9.30 tot 11.30 uur 
De kringloopkrachten geven je tips over 
het verwerken van tuin- en keukenafval en 
het nuttig gebruik van compost in je tuin. 
Milieudienst  
Kringlooptuin, Vijverstraat

n  Kleine kermis Wanzele
zondag 8 juni

n  Wielerwedstrijd
zondag 8 juni
Zie pagina 12.

n  Leirovins Jeugdmeeting
maandag 9 juni van 14 tot 17.30 uur  
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B 
Info: www.vlierzelesportief.be

n  CinéFolie Brasilique
vrijdag 13 juni 
Een reeks eigen filmavonden in GC De 
Volkskring. Onze filmkenner zorgt voor de 
inleiding, we zorgen voor een thematische 
inkleding en een drankje. We tonen de 
Braziliaanse film The Year My Parents Went 
on Vacation.
Bibliotheek
4 euro VVK, 6 euro ADK of in ruil 
voor 10 UiTPAS-punten.

n  Regiotour
zaterdag 14 juni 
Zie pagina 12.

n  Camping Cultuur
zondag 15 juni 
Zie pagina 11.

n  Ommegangkermis Lede
zondag 22 juni

n  The Broken Circle Breakdown
dinsdag 17 juni 
Zie pagina 10.

n  Bedrijfbezoek hoedenmaakster 
Kristin Marcoux in Dendermonde. 
woensdag 18 juni om 14 uur 
Afsluiten van het jaar met etentje.  
Markant Lede 
Vertrek: Markt.  
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

n  Cursus bloemschikken
woensdag 18 juni van 20 tot 22 uur 
Met Joris De Kegel. Cursus op jaarbasis. 
Vooraf inschrijven in JH Leeuwerik. 
Lesmateriaal meebrengen of bestellen bij 
Meander. 
50 euro 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n  Sneukelfietstocht voor dames
vrijdag 20 juni van 19.15 tot 23 uur 
Inclusief pitstops voor een hapje en 
drankje. 
12 euro 
Femma Lede 
Vertrek: De Bron 
Info: steven.mieke@telenet.be

n  Roefel
zaterdag 21 juni 
Zie pagina 9.

n  Ice cube party
zaterdag 28 juni
Zie pagina 13.

n  Spelnamiddag voor kinderen
zaterdag 28 juni
Zie pagina 13.



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)
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  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,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

Openingsuren

wo  14.00 - 16.00 uur

do  17.30 - 19.30 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.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: 8.000 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 11 juni.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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