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Word jij onze nieuwe 
lesgever voor het  
knutselatelier?
Ben je 18 jaar of ouder en knutsel je graag? Werk je graag met 
kinderen en ben je vrij op woensdag van 13.15 tot 15.45 uur 
of van 15.45 tot 18.15 uur? Dan zijn we op zoek naar jou!

We bieden onze lesgevers een vrijwilligerscontract aan. Je 
kiest zelf welke dagen en momenten je les wil geven. Probeer 
je dit liever eens uit vooraleer je je engageert? Ook dat is 
geen probleem. 
Neem contact op met jeugddienst op 053 60 68 67 of via 
knutselatelier@lede.be.

Speelplein  
Krawietel
Bijna zomer, bijna speelpleintijd! De speelpleinwerking is er 
voor elk kind vanaf geboortejaar 2014 tot en met de leeftijd 
van 13 jaar.
Van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 27 augustus ben je 
van harte welkom! Op donderdag 11 juli, vrijdag 12 juli en 
donderdag 15 augustus is het speelplein gesloten.

Je moet je kind vooraf inschrijven met het inlichtingenformu-
lier. Dit kan via het e-loket, maar je vindt het ook op de web-
site of bij de jeugddienst.
De dagen waarop je kind komt, hoef je vooraf niet door te 
gegeven.

Komt je kind naar het plein, dan moet hij/zij zich ‘s ochtends 
aanmelden met een badge. Je kan deze badge in mei en juni 
elke woensdag van 14 tot 16 uur en elke donderdag van 
16 tot 19 uur kopen.

Betaling gebeurt met  
een factuur achteraf.  
De tarieven blijven  
onveranderd.

Voor meer informatie  
kan je terecht bij de  
jeugddienst of op  
www.lede.be.

Speeltoestel  
Lijsterstraat

In de Lijsterstraat werd een nieuw speeltoestel geplaatst.  
Er is een torentje, een hangbrug en een glijbaan.  
Kom jij eens klimmen en klauteren?  
Speelplezier verzekerd!

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.600 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 
Het volgende nummer verschijnt op woensdag 15 mei. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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100-jarige 

Alphonsina Grepdon   

Diamanten bruiloft 

Jozef Van Zwol & Yvonne De Loose
Wanzele, 2 januari 1959

Het Vlaams Woningfonds
Bijzondere sociale lening

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop 
woonkrediet voor:
• de aankoop of het behoud van een woning/appartement 

eventueel gecombineerd met werken;
• werken aan een woning of appartement.

De belangrijkste troeven van een Woningfondskrediet:
• lenen tot 100 % van de kostprijs of waarde van de woning;
• uiterst lage rentevoet;
• kosteloze schatting van de woning;
• lagere kredietaktekosten;
• lage dossierkost;
• geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van  

verzekeringen;
• geen reserveringskosten voor je verbouwkrediet.

Huurwaarborglening

Je kan hier ook terecht voor een huurwaarborgleningen voor de 
financiering van de waarborg die je moet betalen bij het huren 
van een woning/appartement (met uitzondering van sociale wo-
ningen). De huurwaarborglening is renteloos en kan je kosteloos 
aanvragen. Het maximaal bedrag wordt vastgesteld in functie 
van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning.

Sociale huurwoningen

Het Vlaams Woningfonds realiseert sociale huurwoningen in de 
strijd tegen de verkrotting en dit voornamelijk in de stedelijke 
centra van het Vlaams Gewest. De huurwoningen zijn hoofdza-
kelijk geschikt voor 5 of meer personen. Geïnteresseerden wor-
den na inschrijving geregistreerd op de wachtlijst en worden 
gecontacteerd zodra er een passende woning vrijkomt.

Gebruik sportinfrastructuur 2019 - 2020
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode augustus 2019 - juni 2020 gebruik willen 
maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur, kunnen bij de sportdienst terecht voor een aanvraagfor-
mulier en informatie. Het aanvraagformulier kan je ook downloaden op www.lede.be. Je kan je aanvraag 
binnenbrengen tot en met 19 april.

Contactgegevens en meer info over o.a. de voorwaarden vind je op www.vlaamswoningfonds.be.
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Geef een boek, neem een boek

Ruilbibliotheken
Ken jij de ruilbibliotheken al? Het zijn zes kleine boekenkastjes die je verspreid over 
onze gemeente vindt. Het principe is simpel: je kiest een boek uit het kastje en zet zelf 
een aanrader in de plaats.

De kastjes werden in november geplaatst en zijn intussen al goed ingeburgerd.  
17 peters en meters houden een oogje in het zeil en merken een mooi verloop  
van boeken op. Als het leesvoer dreigt op te raken, vullen zij aan met nieuwe boeken. 
Zo is er altijd genoeg voorraad. 

Toch roepen we graag nog eens op om de kringloopgedachte ‘Neem een boek, geef 
een boek’ te respecteren en niet zomaar boeken mee te nemen. Alleen zo kunnen we 
voor iedereen een mooi project uitbouwen.

Benieuwd om zelf eens te snuisteren? Je vindt de ruilbibs op volgende locaties:
• Oordegem: speelpleintje tussen Hazel en Grote Steenweg
• Papegem: kerk
• Lede: ‘t Kantientje - Nachtegaallaan
• Impe: Dorp
• Wanzele: Dorp 
• Smetlede: Schildekensstraat - aan de geboorteboom voor het voetbalplein

Minder Mobielen Centrale van start!
Bezoekje aan de kapper? Boodschappen doen? Bingo- 
avond? Dat is nu voor iedereen mogelijk dankzij de  
Minder Mobielen Centrale!  

Mensen die omwille van ouderdom, ziekte, een handi- 
cap … problemen hebben om zich te verplaatsen, kun-
nen een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.  
Zo halen we ook mensen met mobiliteitsproblemen uit 
hun sociaal isolement. De Minder Mobielen Centrale be-
perkt zich tot sociaal vervoer. Ziekenvervoer behoort niet 
tot de mogelijkheden. Om gebruik te maken van deze 
dienst moet je ook voldoen aan een inkomensvoor- 
waarde.

Voor dit nieuw initiatief doen we een beroep op enthou-
siaste vrijwilligers met een eigen wagen. Je kan je dus 
nog altijd kandidaat stellen!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met  
Eline Van De Velde op 053 60 56 30 of via mmc@ocmw.
lede.be.
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Voorstelling gemeenteraad

Onderste rij: schepen Geertrui Van de Velde (CD&V), schepen Elke Meganck (CD&V), burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V), 
schepen Robert De Mulder (CD&V), schepen Bart Heestermans (Groen), schepen Dirk Rasschaert (De Coöperatie)
 
Middelste rij: An-Sofie D’Hondt (Groen), Stijn Wille (Open Lede), Rutger Goeman (CD&V), Danny Moens (CD&V), Guy Meuleman 
(CD&V), Joris Van der Linden (Lede Vlaams & Zinvol), Paul De Jaeger (CD&V), Elsy De Geyter (CD&V), Isabelle Derder (CD&V), 
Stijn Droessaert (N-VA), voorzitter gemeenteraad Jo Maebe (Groen), algemeen directeur Pascal Vandermeersch
 
Bovenste rij: Peter Venneman (Open Lede), Sibylle Buys (Open Lede), An Van Wesemael (N-VA), Kris Wyndaele (N-VA),  
Jan Lievens (N-VA), Reinout Grepdon (Open Lede)
 
Niet op de foto: Marc Boterberg (Lede Vlaams & Zinvol),  Franky Van Gyseghem (De Coöperatie)

Voorstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Voorzitter Geertrui Van de Velde (CD&V), André De Grauwe (CD&V), Daisy De Grauwe (De Coöperatie), Filip Bauters (Lede Vlaams  
& Zinvol), Erik Vandormael (CD&V), Jozef Lemmens (Groen), Johan De Ryck (De Coöperatie), Daniël Van Kerckhove (N-VA), Pascal 
Vandermeersch (algemeen directeur), Sam Daelman (medewerker sociale dienst), Sofie Couck (hoofd sociale dienst)

Niet op de foto: Raïsa De Cuyper (CD&V)
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Uit de gemeenteraad 
van 21 februari 2019
OCMW-budget 2019 
Kennisname van de beleidsnota en financiële nota.  
De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 2.328.185 euro. 
 
Raamcontracten ICT  
Toetreding tot de opdrachtencentrale van:
• de stad Brugge voor de aankoop van diverse ICT-producten;
• Provincie Oost-Vlaanderen voor de aankoop van diverse 

ICT-producten;
• V-ICT-OR voor de aankoop van microsoftlicenties en aanvul-

lende diensten.
 
Verkaveling Stokstraat 
Vaststelling op te leggen grondafstand en aanleg wegenis.
 
Vanaf de Stokstraat wordt een weg voorzien om een deel van 
het binnengebied achter het station te ontsluiten. Het ontwerp 
laat ook toe dat het resterende deel van het binnengebied kan 
ontsloten worden. 

Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-Oost  
voor het jaar 2019 
Goedkeuring. Voor de gemeente Lede bedraagt deze dotatie 
705.540,93 euro voor exploitatie en 178.319,38 euro voor in-
vesteringen.
 
Aanstelling bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiger 
vervoerregioraad Aalst
De Vlaamse regering heeft het Vlaamse Gewest ingedeeld in 
15 vervoerregio’s. Lede behoort, samen met Aalst, Berlare, 
Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, 
Lebbeke, Lede, Ninove, Wichelen, tot de Vervoerregio Aalst. 
Goedkeuring van de schepen van mobiliteit en de verkeers-
deskundige  als respectievelijk politiek en ambtelijk vertegen-
woordiger van onze gemeente in de Vervoerregioraad Aalst. 

Verkeersreglement: invoering fietsstraat in Kleine Omme-
gangweg en Bellaertstraat (tussen Nieuwstraat en Tuinwijk) 
Vaststelling.
 
Aanschaf conferentiesysteem voor de opname van een  
digitaal zittingsverslag 
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
45.000 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij on-
derhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 

Huur en onderhoud van werkkledij voor de technische 
dienst, sportdienst en OCMW 
Vaststelling van het bestek. Er zal ingetekend worden op het 
raamcontract van CREAT. De totale geraamde kostprijs bedraagt 
2.542,69 euro (inclusief btw) per maand of 122.049,31 euro (in-
clusief btw) voor 4 jaar.

Uit de gemeenteraad 
van 21 maart 2019
Verkeersreglement: invoeren van enkele richting in Rodt- 
straat  
Invoeren van enkele richting in de Rodtstraat, tussen huisnum-
mers 56 en 42. De bocht in de lus is onoverzichtelijk en smal, 
waardoor kruisend verkeer gevaarlijk is. De enkele richting 
wordt ingevoerd vanaf de inrit van het WZC Prieelshof.  

Leveren en plaatsen kleedkamercontainers voetbalterrein 
Smetlede 
Vaststelling lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs bedraagt 
54.999,99 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gepubli-
ceerd en beheerd via e-Procurement.
 
Leveren en plaatsen elektrische zonwering en verduiste-
ring OC Wanzele  
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 16.000 
euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij onderhan-
delingsprocedure zonder bekendmaking en gepubliceerd en 
beheerd via e-Procurement.
 
Wegmarkeringen 2019 - 2022 
De opdracht wordt uitgevoerd via de raamovereenkomst van 
Creat (Farys) en gegund aan Wegmarkeringen De Groote 
(Deinze). De geraamde kostprijs bedraagt 44.770 euro (inclu-
sief btw) per jaar of 179.080 euro (inclusief btw) gedurende de 
volledige looptijd.
 
Collector Klinkaard - Kriephoek 
Goedkeuring eindafrekening van Wegenwerken De Moor nv 
(Wetteren). Het eindtotaal wordt vastgesteld op 4.628.301,63 
euro (exclusief btw).
Aquafin nv betaalt 3.427.748,12 euro (exclusief btw).
TMVW – Aquario betaalt 532.127,73 euro (exclusief btw).
Gemeente Wetteren betaalt 290.751,20 euro (exclusief btw).
Gemeente Lede betaalt 595.487,66 euro (exclusief btw).
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Provincie 
Oost-Vlaanderen.
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Verkeersmaatregelen #M

Parkeerverbod op de Markt: 26 april t.e.m. 6 mei
Van vrijdag 26 april om 5 uur tot maandag 6 mei om 24 uur 
geldt een parkeerverbod op het marktplein voor de kerk. Van-
af dinsdag 30 april om 6 uur wordt het parkeerverbod uitge-
breid tot het volledige marktplein. 

Generale repetitie en voorstellingen: 2, 3, 4 en 5 mei
Op 2, 3, 4 en 5 mei geldt een parkeerverbod van 16.30 uur  
tot 24 uur in onderstaande straten. Deze straten worden ook 
telkens tussen 18.30 uur en 24 uur afgesloten:
• Markt, gedeelte tussen de gewestweg N442 en Nieuwstraat;
• Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuw-

straat (rijbaan achter de kerk);
• Parking De Bron & GC De Volkskring;
• Nieuwstraat, gedeelte tussen Markt en Katstraat;
• Kasteeldreef, gedeelte tussen Pastorijstraat en Kerkevijver-

straat.
 
De Kasteeldreef, gedeelte tussen Kasteelstraat en Pastorij-
straat, wordt telkens van 18.30 tot 24 uur doodlopend en dub-
bele richting. Hier zal aan de kant van de pare huisnummers op 
2,3,4 en 5 mei een parkeerverbod gelden van 16.30 tot 24 uur. 
Er wordt een omleiding voorzien via Kleine Ommegangweg – 
Bellaertstraat – Ommeganglaan – N442.
 

De gewestweg N442, gedeelte tussen Brilstraat en Vijver-
straat, wordt op deze dagen afgesloten van 20 uur tot 23 uur. 

Er wordt een omleiding voorzien:
• voor het verkeer komende van Erpe: via N442 – Brilstraat – 

Zuster Lambertinestraat – Rammelstraat. Er geldt, telkens 
van 18 uur tot 23 uur, een parkeerverbod in de Zuster Lam-
bertinestraat en Rammelstraat, gedeelte tussen Zuster Lam-
bertinestraat en N442.

• voor het verkeer komende van Wichelen: via Wijstraat – 
Guchtstraat – Reymeersstraat – Grotekapellelaan. Er geldt, 
telkens van 18 uur tot 23 uur, een parkeerverbod in de Wij-
straat en de Guchtstraat, gedeelte tussen Hoenderbocht-
weg en Reymeersstraat. 

 
Parkeertips tijdens de voorstellingen op 3, 4 en 5 mei
• Parking sportcomplex De Ommegang – Ommegang- 

laan 60A
• Pendelparking station - Stationsstraat
• Parking Stella-Matutinacollege – Bellaertstraat 11
• Parking Carrefour Market – Zuster Lambertinestraat
• Parkings Psychiatrisch Centrum Ariadne – Reymeersstraat en 

Hellinckxwegel

Stel je vraag aan de gemeenteraad
Sinds kort kan je rechtstreeks vragen stellen aan de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuurtje. 

Je moet je vraag via e-mail of schriftelijk bezorgen aan de algemeen directeur, minstens 7 dagen voor de gemeenteraadszitting. 
Vragen die niet tijdig binnenkomen worden doorgeschoven naar de volgende gemeenteraadszitting. Vermeld duidelijk dat dit 
een vraag is voor het vragenhalfuur van de gemeenteraad en aan wie je de vraag wil stellen. 

De algemeen directeur bezorgt de vragen aan de gemeenteraadsvoorzitter. De voorzitter beslist of jouw vraag besproken wordt.
Je kan vragen stellen over het gemeentebeleid, beslissingen die door de gemeenteraad werden genomen of onderwerpen die 
van belang zijn in Lede. De vragen mogen niet handelen over persoonlijke dossiers of over personen. Ook anonieme vragen, 
vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn, worden niet behandeld.

Je ontvangt in het begin van de week van de gemeenteraadszitting een uitnodiging om jouw vraag kort toe te lichten op de 
gemeenteraad. Wordt jouw vraag niet behandeld, dan word je hiervan op de hoogte gebracht samen met de reden waarom de 
vraag niet behandeld wordt.

Het vragenhalfuurtje gaat door net voor de gemeenteraadszitting en kan maximum een half uur duren. Je krijgt vijf minuten de 
tijd om jouw vraag toe te lichten. Een raadslid beantwoordt de vraag. De voorzitter van de gemeenteraad leidt het gesprek in 
goede banen en beslist wanneer het onderwerp wordt afgesloten.

Voor meer info hierover kan je terecht bij de algemeen directeur of de voorzitter van de gemeenteraad.
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Plus Minus 
50+

Van 1 mei tot en met 30 september kunnen senioren aan volgende sporten 
deelnemen: 
• maandag: wandelen (vertrek: sporthal om 13.30 uur) en tennis (TS Kenta, 

van 15 tot 16 uur).
• dinsdag: kubb/curve bowls (sporthal, van 14 tot 16 uur) en/of badminton 

(sporthal, van 15.00 tot 16.15 uur). In juli is de sporthal gesloten.
• woensdag: zwemmen (De Warande, van 12 tot 13 uur). In juli en augustus 

gaat dit door in het zwembad van Aalst.
• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 16.30 uur). In juli en au-

gustus is er geen conditiegym en gaan we fietsen.
• vrijdag: fietsen (vertrek: sporthal om 13.30 uur).

Voor informatie over 
de tarieven en de  
terugbetaling van je 
mutualiteit kan je te-
recht bij de sport-
dienst.

Sportelen@C 
50+

Op donderdag 6 juni organiseert onze sportdienst i.s.m. ILV Regiosport-
dienst Zuid-Oost Vlaanderen een sportieve uitstap voor vijftigplussers naar 
Oostende. 

We vertrekken met de bus om 8 uur aan de sporthal. ’s Ochtends worden we 
onthaald in Thermae Palace met koffie. Tijdens de voormiddag wandelen we 
naar de Koninklijke stallingen. Je mag je lunchpakket meebrengen, maar je 
kan ook ter plaatse lunchen. Na de middag gaan we naar het sportstrand. 
Daarna gaan we met de bus naar Mr. V-Arena. Rond 19.30 uur zijn we terug 
in Lede.

De prijs bedraagt 20 euro en inschrijven kan tot en met dinsdag 14 mei bij 
de sportdienst. 

Phantom Thread
BibArt Filmclub

Leedse filmliefhebbers kunnen uitkijken 
naar een nieuwe themafilmavond in GC 
De Volkskring. We keren op dinsdag 
21 mei terug naar de jaren vijftig met 
de romantische film Phantom thread.

De gerenommeerde couturier Reynolds 
Woodcock en zijn zus vormen samen 
het middelpunt van de glamoureuze 
Britse modewereld in het naoorlogse 
Londen van de jaren vijftig. Op een dag 
ontmoet hij de jonge Alma en raakt 
door haar begeesterd. Maar hij ervaart 
deze liefde als een nauwsluitend keurs-
lijf, dat het leven dat hij voor zichzelf zo 
zorgvuldig op maat gemaakt had, over-
hoop gooit.

Om 19.45 uur start de inleiding en om 
20 uur begint de film. Kaarten kan je 
kopen in de bib aan 5 euro of online via 
bibart.be/webshop.
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Erfgoeddag 
Hoe maakt u het? 
 
Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april volop de schijn- 
werpers op vakmanschap, meesterschap, ambachten, leren en maken in Vlaanderen.

Dit jaar is er ook speciale aandacht voor de jongsten. Bij elke Erfgoeddagactiviteit kunnen ze een ambachtsproef 
uitvoeren. Indien ze drie verschillende proeven tot een goed einde brengen ontvangen ze als echte vakmannen 
een leuke ambachtelijke verrassing. 

Een overzicht van alle activiteiten in de regio vind je op erfgoedceldenderland.be. Een greep uit het Leedse aanbod:

100 jaar Mesen in Lede
Na de Eerste Wereldoor-
log werd het domein Mar-
kizaat aangekocht door 
het Koninklijk Gesticht 
van Mesen. De eerste 
schoolkinderen kwamen 
aan in 1919. Met een ei-
gen boerderij op het do-
mein was de school gro-
tendeels zelfvoorzienend. 
Op zondag 28 april kan 
je van 10 tot 18 uur te-
recht in de kelder van het 
Hollands Paviljoen op het domein Markizaat. Daar zal 
een tentoonstelling en presentatie een licht werpen op 
100 jaar Mesen in Lede. 

Speciaal voor deze gelegenheid brengt postzegelkring 
Leda een luxueus Mystampblad met 10 zegelbeelden uit. 
Deze kan je enkel op Erfgoeddag aankopen (20 euro).

Houtdraaier Robert Piccart zal ook aanwezig zijn en een 
demonstratie geven.

Voor de kinderen organiseren we doorlopend een 
workshop koekjes versieren. 

Dit is een organisatie van de culturele raad en cultuur-
dienst en is gratis. 

Demonstratie goudsmid
Maak kennis met de traditionele technieken in het  
Atelier van Natascha Mattens, Barrevoetsehoek 74 
(achter het huis).

Demonstraties:
• 11 uur: zilver smelten 

en tot draad trekken 
• 14 uur: jumprings  

maken 
• 16 uur: solderen 

Na de demonstraties kan 
je vragen stellen.

Demonstratie ambachtelijk malen 

Op 28 april is het naast Erfgoeddag ook Vlaamse Mo-
lendag. De Fauconniersmolen hijst de feestvlaggen en 
zet de meelschuif open. De molenaars en molengidsen 
zetten het ambacht van de steenscherper in de kijker 
met demonstraties. Er zijn doorlopend gratis rondlei-
dingen en bij voldoende wind ook maaldemonstraties. 
Vraag gerust een zakje meel om thuis mee aan de slag 
te gaan!

Waar: Fauconniersmolen, Grote Steenweg 41
Wanneer: 10 – 18 uur

Dit is een organisatie van Provinciaal Molencentrum 
MOLA.

Wandel je mee met Martinus?

Je kan op Erfgoeddag een deel van deze pelgrimsrou-
te langs diverse Martinuskerken meewandelen. Starten 
doen we in Aalst, het eindpunt is Massemen. Je kan 
aansluiten in Lede (totaal 16 km). In de kerken ontdek-
ken we prachtige staaltjes van vakmanschap, gemaakt 
door echte ambachtslieden.

Dit is een organisatie i.s.m. gemeente Wetteren,  
Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Den-
derland, stad Aalst en Landelijke Gilde Massemen

Inschrijven en meer info via toerisme@wetteren.be.

© Provincie Oost-Vlaanderen/Anne Deknock 
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SPOORSTRAAT

AFSCHAFFING 
VOORRANG VAN 

RECHTS OP LOKALE 
HOOFDWEGEN

SCHAAL : 1/15.000

Z

N

OW

OP DEZE TWAALF HOOFDASSEN IS DE VOORRANG 
VAN RECHTS AFGESCHAFT

• Oordegemkouter • Molenhoek • Smetlededorp • Schildekensstraat • Smetledestraat •
   Hofsmeer • Hoogledezijdestraat • Rijststraat • Reymeersstraat • Grotekapellelaan. 
Dit is de belangrijkste hoofdas. Andere lokale hoofdassen die aantakken op deze as moeten hun voorrang afstaan.

• Hoging • Zwaanstraat
• Stichelendries
• Klinkaard • Speurtstraat • Oordegemdorp
• Oud-Smetlede • Kapellenhoek
• Serskampstraat
• Papegemstraat • Essestraat • Langehaag
• Bredestraat • Watermolenstraat
• Ommeganglaan
• Dr. Moenslaan • Olmendreefrede • Broeder De Saedeleerstraat • Steenstraat
• Spoorstraat
• Poortendriesstraat • Ronkenburgstraat • Suikerstraat

AFSCHAFFING
VOORRANG VAN
RECHTS OP LOKALE
HOOFDWEGEN
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OW

OP DEZE TWAALF HOOFDASSEN IS DE VOORRANG 
VAN RECHTS AFGESCHAFT

• Oordegemkouter • Molenhoek • Smetlededorp • Schildekensstraat • Smetledestraat •
   Hofsmeer • Hoogledezijdestraat • Rijststraat • Reymeersstraat • Grotekapellelaan. 
Dit is de belangrijkste hoofdas. Andere lokale hoofdassen die aantakken op deze as moeten hun voorrang afstaan.

• Hoging • Zwaanstraat
• Stichelendries
• Klinkaard • Speurtstraat • Oordegemdorp
• Oud-Smetlede • Kapellenhoek
• Serskampstraat
• Papegemstraat • Essestraat • Langehaag
• Bredestraat • Watermolenstraat
• Ommeganglaan
• Dr. Moenslaan • Olmendreefrede • Broeder De Saedeleerstraat • Steenstraat
• Spoorstraat
• Poortendriesstraat • Ronkenburgstraat • Suikerstraat

De voorrang van rechts werd afgeschaft op deze twaalf hoofdassen: 
1. Oordegemkouter - Molenhoek - Smetlededorp - Schildekensstraat - Smetledestraat - Hofsmeer –  

Hoogledezijdestraat - Rijststraat - Reymeersstraat - Grotekapellelaan
2. Hoging - Zwaanstraat
3. Stichelendries
4. Klinkaard - Speurtstraat - Oordegemdorp
5. Oud-Smetlede - Kapellenhoek
6. Serskampstraat
7. Papegemstraat - Essestraat - Langehaag
8. Bredestraat - Watermolenstraat
9. Ommeganglaan
10. Dr. Moenslaan - Olmendreefrede - Broeder De Saedeleerstraat - Steenstraat
11. Spoorstraat
12. Poortendriesstraat - Ronkenburgstraat - Suikerstraat
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Een onberispelijke man –  
Jane Gardam
Leeskring Leorim

Alles aan Edward Feathers is vlekkeloos: zijn garderobe, 
zijn manieren, zijn glansrijke carrière als topadvocaat in 
Hongkong. Maar zijn onberispelijkheid is bedrieglijk en 
misleidend, zelfs voor zichzelf. Na de dood van Betty, zijn 
geliefde echtgenote, komen met de herinneringen ook 
de twijfels. 
Een oer-Brits verhaal over onderdrukte verlangens en 
verborgen smarten.

Op donderdag 16 mei om 20 uur komt leeskring  
Leorim samen in de bib om deze roman te bespreken. 
Toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro met een UiTPAS aan 
kansentarief.

Je kan het leeskringboek ontle-
nen aan de balie van de biblio-
theek in Lede en Oordegem. 
Iedereen is welkom, ook als je 
het boek niet gelezen hebt.

De leeskring komt vijf keer per 
jaar samen om ideeën en me-
ningen uit te wisselen. Volgen-
de leesafspraak op donderdag  
13 juni voor het boek De  
misdaad van graaf Neville van 
Amélie Nothomb.

Muziek-Woord-Beeld-Weekend 
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei organiseert Kunstaca- 
demie Lede Erpe-Mere Wichelen een Muziek-Woord-Beeld-
Weekend voor de leerlingen van de academie en de leden van de 
koren en muziek- en toneelverenigingen uit de regio.

Ben je lid van een muziekvereniging of koor? Dan kan je zaterdag 
met de leerlingen van de academie aan de slag gaan in het koor, 
het slagwerkensemble, het strijkensemble of het harmonieorkest. 
De repetitiemomenten zijn afhankelijk van leeftijd en niveau.
Om 12.30 uur, 14 uur en 18 uur is iedereen welkom om te komen 
luisteren naar het resultaat van de repetities.

Op zondag brengen de leden van de toneelverenigingen en onze 
Woordleerlingen ’t Kortste stuk met ‘t langste eind. We geven de 
voorstelling vorm op de repetities van maandag 6 en vrijdag  
10 mei. Op zondag 12 mei repeteren we verder en om 16.30 uur 
wordt het stuk gebracht. De toonmomenten gaan door in GC De 
Volkskring.

Deze activiteiten kaderen in #PoweredByWak, de opvolger van 
Week van de Amateurkunsten. Meer info vind je op academie- 
lede.be. 
Online inschrijven is verplicht. Deelname is gratis.

Theatervoorstelling Vuur  
23 januari 1974. Er breekt brand uit op het college van 
Berkenbos, Heusden-Zolder. Drieëntwintig jongens in 
de slaapzaal van het internaat laten het leven. Niet en-
kel de regio, maar het hele land wordt in diepe rouw 
gedompeld.

Theatermaker Christophe Aussems interviewde 41 jaar 
later overlevenden, hulpverleners en nabestaanden van 
de ramp. In Vuur reconstrueert hij het pijnlijke verleden 
en onderzoekt hij hoe deze traumatische gebeurtenis 
nog nazindert in het heden. 
Acteur Jonas Van Thielen (Ten oorlog, De leeuw van 
Vlaanderen, Groupe Diane) is een krak in transforme-
ren, maar zet zijn talent in Vuur subtieler en meeslepen-
der dan ooit in. Huismuzikant Bert Hornikx en Myrthe 
Luyten (Astronaute) brengen live muziek die soms 
snijdt, maar des te vaker troost.

De voorstelling gaat door op vrijdag 10 mei om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst aan  
16 euro. Jongeren en senioren (-26, 65+) betalen 14 euro. Met een UiTPAS met kansentarief kost het jou 1,5 euro.
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Jubileumeditie Fairtradefietstocht in Lede
Samen vieren met Korte Keten!

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de trekkersgroep 
Fairtrade in samenwerking met de cultuurdienst een 
fietstocht in het teken van eerlijke handel. Dit jaar gaat 
de fietstocht door op zondag 12 mei. Met dit sportief 
initiatief willen we zoveel mogelijk Ledenaars enthousi-
ast maken om zowel de lokale handelaars als de boe-
ren in het Zuiden te steunen.

Tijdens deze tocht van 25 km maken we drie stops in 
het teken van de Korte Keten of Fairtrade.
We bezoeken twee initiatieven van lokale producenten: 
schapenboerderij Hof van Dorset en herberg Koning 
Ezel, een lokale kroeg waar je naast het nuttigen van 
lekkere fairtradesapjes ook elke week je lokale produc-
ten kan bestellen via het platform Boeren en Buren. De 
derde stop - Café Rico – schenkt (h)eerlijke en ecologi-
sche koffie met aandacht voor de boeren in Honduras.

Je kan op voorhand inschrijven via cultuur@lede.be 
met vermelding van naam en aantal personen. Ook op 
de dag zelf kan je om 13.15 uur nog inschrijven. Je 
betaalt 2 euro per persoon. Voor kinderen tot 12 jaar is 
het gratis.

De fietstocht start om 14 uur aan het evenementen-
plein van het Markizaat. 

Korte Ketenmarktje

Niet-fietsers kunnen  genieten van de streekproducten 
(bieren, bio-appelsap, kazen … ) op het marktje van de 
Korte Keten. De lokale band Billie’s Jeans zorgt voor 
de muzikale noot. 
Deze markt gaat door van 13.30 tot 18.00 uur aan het 
evenementenplein van het Markizaat. 

Lede Creatief
In het kader van de Week van de amateurkunsten kan je ook dit jaar Lede 
Creatief bezoeken. De 24ste editie gaat door in De Bron op zaterdag  
18 en zondag 19 mei. Op zaterdag is de beurs open van 14 tot 18 uur, op 
zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De inkom is gratis.

Ben je creatief of handig in beeldhouwwerken, 
kalligrafie, schilderen, tekenen, borduren, juwelen 
maken … en wil je graag jouw kunstwerken laten 
zien op deze beurs? Meld je dan aan als stand-
houder voor Lede Creatief 2019! Je schrijft je in 
door je gegevens te mailen naar cultureleraad@
lede.be voor 4 mei.

4 mei tot 12 mei 2019
LEKKER  LOKAAL
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Congo  
Lezing met E. Spillebeen,  
D. Verbelen en N. Nsayi 

Elien Spillebeen staat bekend als een ge-
dreven documentairemaakster. In Backup 
Butembo focust ze op de verhalen van ster-
ke vrouwen in Oost-Congo. Met Beni Files 
richtte ze een visueel herdenkingsmonu-
ment op voor de slachtoffers van schijnbaar 
willekeurige moordpartijen in Noord-Kivu. 
Beni Files bestond uit een webdocumentai-
re, een tv-reportage (Vranckx, Canvas), een online monument 
en een expo waarmee de slachtoffers opnieuw een gezicht 
krijgen.
Elien schrijft ook artikels voor MO*Magazine.

Dimitri Verbelen is schrij-
ver en woont in Lede. Zijn 
tweede roman Boven-
huids werd deels geïnspi-
reerd door de documen-
taires en persoonlijke 
verhalen van Elien Spille-
been. Door zijn research 
kwam hij in contact met 
Ivan Godfroid, een in 
Congo residerend mede-
werker van Rikolto/Vredes- 

eilanden. Ook zijn verhalen vonden hun weg naar zijn boek. 
Met zijn roman probeert Dimitri de door de media genegeer-
de realiteit in Noord-Congo onder de aandacht te brengen.

Nadia Nsayi legt vanuit 
haar werksituatie als be-
leidsmedewerker Congo 
de focus op vrede en in-
spraak in dit land met bij-
zondere aandacht voor 
de hoofdstad Kinshasa en 
de conflictzones Noord- 
en Zuid-Kivu. Ook de  
situatie in de buurlanden 
Rwanda en Burundi volgt 
ze op.

Deze lezing is een organisatie van 
Leego en gaat door op woensdag 
15 mei om 20 uur in GC De Volks-
kring. Tickets kosten 5 euro. Met 
een UiTPAS aan kansentarief betaal 
je 1,50 euro. Je kan tickets kopen 
bij de cultuurdienst, via cultuur@
lede.be of op 053 60 68 61.

Roefel
Zaterdag 22 juni is het Roefeldag aan Sport- 
complex De Ommegang. 
Het wordt opnieuw een groot kinderfeest met  
waterpret, buitengewone spelletjes, springkastelen, 
drums alive, een goochelaar, rodeo-stier, mini-jeeps, 
bumperballen en nog veel meer! 
 
De activiteiten zijn leeftijdsgericht. We doen ons 
best om bij het samenstellen van groepjes vriend-
jes zoveel mogelijk samen te houden.

Om te kunnen deelnemen, moet je inschrijven 
voor 7 juni. Het inschrijvingsformulier vind je in  
Kadetgazet of kan je downloaden op www.lede.be.

Inschrijven kan je:
• iedere donderdagavond van 9 mei tot en met 

6 juni van 16 tot 19 uur; 
• dinsdag 14 mei  van 9.00 tot 11.45 uur;
• woensdag 22 mei van 13.30 tot 16 uur;
• online via het e-loket (met overschrijving).
Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. 

Voor inwoners kost een namiddag roefelen 6 euro, 
niet-inwoners betalen 9 euro. In ruil voor 10 UiTPAS- 
punten krijg je 2,5 euro korting. Met een UiTPAS 
aan kansentarief kost de activiteit 1,5 euro. Je be-
taalt vooraf contant of via overschrijving. 

Je Roefelpas haal je zaterdag 22 juni af in de 
sporthal tussen 12.10 en 12.40 uur. Om 13 uur 
stipt starten de activiteiten. We eindigen met een 
slotshow om 17.15 uur. 

We zoeken nog hulp om die dag een activiteit of 
een groepje kinderen te begeleiden. Zie jij dit wel 
zitten, neem dan contact op met de jeugddienst 
via roefel@lede.be.
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leeft Atletiekclub Vlierzele Sportief
Meer dan 75 jaar geleden richtte Leon Buyle in Oordegem Vlierzele Sportief op. 
Sinds 1943 organiseert onze club atletiektrainingen en wedstrijden op nationaal en 
internationaal niveau. Doorheen de jaren groeide Vlierzele Sportief uit tot een toon-
aangevende atletiekclub met meer dan 500 atleten en vrijwilligers.

Werking
Iedereen, van jong tot oud, is welkom om bij ons aan atletiek te doen. Onze club is 
er voor de ganse familie! 
Voor de jeugd zijn er verschillende trainingsgroepen, van kangoeroe tot miniem, die 
elk begeleid worden door gediplomeerde trainers. Vanaf 6 jaar kunnen atleetjes zich 
inschrijven en spelenderwijs worden de basistechnieken van atletiek aangeleerd. Ge-
leidelijk aan bouwen we op, beginnen we meer technisch te trainen en leren we hen 
verschillende disciplines aan. 
Eens cadet worden de basisvaardigheden intensiever getraind en beginnen de atle-
ten een richting uit te kiezen en te specialiseren in één of meerdere disciplines. 
We hebben ook joggroepen met verschillende niveaus.
Bovendien organiseren we elk jaar in de lente een start-to-run en hebben ondertus-
sen al duizenden mensen 5 km leren lopen. 

Activiteiten
Onze grootste organisatie is de Putbos Memorial Leon Buyle op zaterdag 1 juni.  
Dit is een internationale topwedstrijd die aan zijn 28ste editie toe is en in de top 100 
van beste atletiekwedstrijden in de wereld staat. Ook organiseren we dit jaar het 
Kampioenschap van Vlaanderen voor cadetten en scholieren, het Belgisch studen-
tenkampioenschap outdoor en verschillende jeugdwedstrijden, de eerste op zater-
dag 20 april. Jaarlijkse activiteiten zoals het eetfestijn, de wintercross, Kids Athletics, 
de indoorwedstrijd in de Gentse Topsporthal en de Summer kick-off voor de jeugd 
mogen ook niet ontbreken.

Inschrijvingen 
De inschrijvingen voor de cadetten en ouder (vanaf geboortejaar 2006) gebeuren 
vanaf eind september in de cafetaria van de club. De inschrijvingen voor de jeugd 
(volgend seizoen: van geboortejaar 2013 tot en met 2007) gebeuren via online voor-
inschrijvingen begin juli.

Meer info 
Surf naar www.vlierzelesportief.be, mail naar info@vlierzelesportief.be of kom eens 
langs: Sport Vlaanderen Oordegem, Grote Steenweg 304.
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AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Bellaertstraat 11
Permanentie groep: 0470 26 90 22.
Info: ADB Antwerpen: 03 239 14 15 of via 
deleeuweriklede@hotmail.com

Salsation® danslessen
dinsdag 5 maart - 25 juni, telkens van 
20 tot 21 uur
Sport Vlaanderen, Grote Steenweg 304
Fitnessprogramma dat verschillende stijlen 
(Salsa, Bachata, Reggaeton ...) combineert 
met functionele training.
Info: christina.salsation@outlook.com

Kaarting en sjoelen
1 april - 30 juni 
De Kuip, Nieuwstraat 
Elke tweede en vierde donderdag van de 
maand.
2 euro
Info: 0476 24 90 07

Gezinsfietstochten 
woensdag 3 april - 18 september, 
telkens van 19 tot 21 uur
Vertrek: Veerleheem, Smetlededorp 20
25-30 km, met tussenstop. Vermelding 
van fietstocht + naam op BE31 9730 3026 
6155. Bij regen gaat de fietstocht niet 
door.
7 euro
Gezinsbond Smetlede
Info: 09 369 18 37, marc.vandemaele@
pandora.be, home.scarlet.be/
gezinsbondsmetlede

Tentoonstelling: cartoonist  
Fien Cools
5 april - 30 juni 
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Elke week tekent ze voor KW Knack 
Weekend.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Contakids: losse proef- en 
opfrissessies 
zaterdag 6 april, 4 mei, 15 juni, telkens 
van 10.30 tot 11.15 uur 
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2,5 tot 5 jaar. 
Voor diegenen die al een reeks volgden, 
is er een beurtenkaart waarmee je kan 
komen opfrissen op eender welk moment 
in Lede of Aalst. Meer data en inschrijven 
via de site.
48 euro
Info: 0485 45 15 15, contakids.aalst.lede@
gmail.com, contakids.be

KVLV Koken: Italiaanse favorieten
maandag 15 april van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57B
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Bloed geven
dinsdag 16 april van 18.30 tot 21 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je  
71 jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven. 
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Salsation
dinsdag 16 april van 21 tot 22.30 uur
Sporthal 
Best Pittig Lede

Ruben Van Gucht - Sportman
donderdag 18 april van 20 tot 23.30 uur
GC De Volkskring
Ruben vertelt kleine en grote anekdotes: 
de zoektocht naar Johan Bruyneel in 
Madrid, racen met Tom Boonen en Niels 
Albert op Francorchamps, een aanvaring 
met Marc Wilmots in Brazilië ... Een 
voorstelling waarin naast verhalen ook een 
belangrijke rol weggelegd is voor muziek 
en het publiek. Samen met de zaal wordt 
er een nieuwe WK-hymne geschreven. 
VVK: 12 euro, ADK: 15 euro
Wanzeelse Wieler Wonderen
Info: wanzeelsewielerwonderen.be

He Folk(s): Lyrondell
zaterdag 20 april van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Balkanstijl met Geert Peeters op viool, 
zoon Merijn op piano en zang van Monica 
Rudyte uit Litouwen. 
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Paaseierenworp
zaterdag 20, zondag 21 en maandag  
22 april 
De Bron
Wanzele: 20 april om 17 uur (Vrije Basis- 
school). Lede: 21 april, afgebakend terrein  
aan De Bron om 10 uur (1ste- 3de kleuter- 
klas) en voor het gemeentehuis om  
10.30 uur (1ste- 4de leerjaar). Smetlede:  
21 april om 10 uur (Veerleheem) (tot  
12 jaar). Oordegem: 22 april om 9.30 uur 
(buitenschoolse kinderopvang).
Culturele raad, Torencomité, Gezinsbond 
Lede, Smetlede en Oordegem, Parochiale 
Werken Wanzele en Chiro Papegem 
Info: cultureleraad@lede.be

Paasontbijt
maandag 22 april van 8 tot 11 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Inschrijven is verplicht.
Leden: 7 euro, niet-leden: 9 euro.
Gezinsbond Oordegem
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Paasontbijt 
maandag 22 april van 9 tot 11 uur
De Bron
Buffet open van 9 tot 10 uur. Inschrijven 
tot 15 april.
Leden: 6 euro pp (gezin: 20 euro), niet-
leden: 8 euro pp (gezin: 30 euro). 
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00, kod_lede@hotmail.
com, www.gezinsbondlede.be

Workshop: Soep is hot
dinsdag 23 april van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Met verrassende ingrediënten en 
combinaties en extra toppings voor meer 
‘bite’ en ‘crunch’.
KVLV Smetlede
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Contakids: 2-jarigenspecial 
woensdag 24 april, 8 mei, 15 mei,  
22 mei, telkens van 10 tot 10.45 uur 
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2 tot 3 jaar.  
Je kan een proefsessie komen volgen. 
48 euro
Info: 0485 45 15 15, contakids.aalst.lede@
gmail.com, contakids.be

Contakids
woensdag 24 april, 8 mei, 15 mei,  
22 mei, telkens van 14 tot 14.45 uur 
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2,5 tot 5 jaar. 
Je kan een proefsessie komen volgen. 
48 euro
Info: 0485 45 15 15, contakids.aalst.lede@
gmail.com, contakids.be

Buitenspeeldag  
woensdag 24 april van 14 tot 17 uur
Oc Wanzele en sporthal 
Dit jaar komen alpaca’s op bezoek! Trek 
zeker speelkleding aan en neem gerust 
eigen spelmateriaal of een pick-nick 
mee. Deelname is gratis, er zijn geen 
inschrijvingen. Kinderen spelen onder de 
verantwoordelijkheid van ouders.
Jeugddienst

Kijk zonder handen! - Over veilig 
fietsen op elke leeftijd
woensdag 24 april van 20 tot 22 uur
De Bron
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Experts van Mobiel 21 vertellen ons 
tijdens een praktische vormingsavond hoe 
kinderen en volwassenen vaker en veiliger 
de fiets kunnen nemen. Graag voor  
15 april inschrijven.
Landelijke gilde Lede i.s.m. KVLV, Femma 
en Gezinsbond. 
Info: 053 81 00 15, 0486 91 14 62, evert.
vermoesen@telenet.be

Kookles: Italiaans
donderdag 25 april van 19.30 tot  
22 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
KVLV lede

Wijndegustatie: favorieten van het 
bestuur
donderdag 25 april van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: info@commanderijmolenberg.be, 
www.commanderijmolenberg.be

Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 25 april van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede 
Info: spresiaux@hotmail.com

Theater Rosie: donderdag
vrijdag 26 en zaterdag 27 april om  
20 uur, zondag 28 april om 19 uur
Zie pagina 19. 

Yeda - Yoga voor senioren en 
chronisch zieken
vrijdag 26 april - 28 juni
Zie pagina 19. 

Reisverhaal: Een sigaar  
roken met Fidel 
vrijdag 26 april van 20 tot 22.30 uur
De Bron
Uniek reisverslag over Cuba door Roland 
Lemmens. 
Niet-leden: 5 euro, leden: 3 euro,  
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro  
(cocktail en hapje inbegrepen).
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfonds.be,  
www.davidsfondslede.be

Contakids 
zaterdag 27 april, 11, 18 en 25 mei, 
telkens van 10.30 tot 11.15 uur 
Playgrounds, Suikerstraat
Speel- en beweegmoment voor ouders/
begeleiders en kinderen van 2,5 tot 5 jaar.  
48 euro

Info: 0485 45 15 15,  
contakids.aalst.lede@gmail.com, 
contakids.be

Ezeldomavond: 
gezelschapspelletjes
zaterdag 27 april om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org, www.meaningfool.
org

Bingoquiz XIII
zaterdag 27 april 
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Teams van 4 personen. De deuren openen 
om 19 uur, de quiz start om 19.30 uur. 
5 euro per ploeg
VKV Oordegem
Info: vkvoordegem@gmail.com

Erfgoeddag
zondag 28 april
Zie pagina 9.

Soundhealingmeditatie met 
Tibetaanse klankschalen 
zondag 28 april van 16 tot 17.30 uur, 
vrijdag 24 mei van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Zie pagina 19.
15 euro per sessie, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro
Info: 0497 88 96 70, info@centrum-
inbalans.be

In concert: Van Geel &  
Van Den Begin 
dinsdag 30 april van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Nederlandstalige klassiekers in een 
bigbandjasje en Nederlandstalige versies 
van croonerhelden. 
23 euro, -26, 65+: 20 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro
Cultuurdienst 
Info: gcdevolkskring@lede.be

Mountainbiketocht
woensdag 1 mei van 9 tot 12 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be,  
www.gemzen.be

Het rommelt in Lede 
woensdag 1 mei van 10 tot 17 uur
Parking sporthal 
Inschrijven verplicht. 
Standhouders: 5 euro voor 2,5 meter  
(1 parkeerplaats).
Info: griet.desmet@arteveldehs.be

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 4 mei van 13.30 tot  
16 uur 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Vlaamse ardennenwandeling in het 
Brakelbos
zondag 5 mei van 7 tot 18 uur
Vertrek: Gemzenlokaal,  
Kerkevijverstraat 91
Lunchpakket meebrengen.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Bezoek geitenboerderij en 
workshop kaas maken
zondag 5 mei van 14 tot 18 uur
De Klaverlochting, Hofsmeer 23
14 - 15.30 uur: bezoek geitenboerderij 
met proevertjes, 15.30 - 18 uur: workshop 
kaas maken (halloumi obv geitenkaas). 
Je krijgt een portie kaas mee naar huis. 
Inschrijven kan voor het bezoek of voor 
het bezoek en de workshop. Voorzie 
laarzen en kledij die vuil mogen worden. 
Met een springkasteel en andere 
activiteiten. 
5 euro
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77, gezinsbond.impe.
papegem@gmail.com

Op stap met de Kleinste Prins-
zoektocht
zondag 5 mei van 14 tot 18 uur
Br. De Saedeleerstraat 82
Wandelzoektocht langs de rustige  
paadjes van Lede. Twee parcours: 3 km en  
7 km. Graag inschrijven. Leuke prijzen te 
winnen.
2 euro  (incl. drankje en stuk fruit)
OVK De Kleine Prins vzw
Info: 0478 51 44 05, 
wandelingdekleinsteprins@gmail.com

Bedevaart naar Oostakker
maandag 6 mei van 13 tot 18 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39

Meibedevaart
maandag 6 mei van 13.15 tot 18 uur
Vertrek: Aldi of sporthal om 13.15 uur, 
Smetlededorp om 13.25 uur. 
KVLV lede

Bloemschikken
maandag 6 mei van 19.30 tot 22 uur
De Bron
KVLV lede
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Ladies @ the movies 
donderdag 9 mei van 19.30 tot 20 uur
Ledebaan 51, Wichelen 
Femma Lede

Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 9 mei van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede 
Info: spresiaux@hotmail.com

Vuur  
vrijdag 10 mei van 20 tot 22.30 uur
Zie pagina 12.

Trappistenavond
vrijdag 10 mei om 20 uur 
De koepel, Papegemstraat 41a
Chiro Papegem
Info: kermis.papegem@outlook.com

Belotting
vrijdag 10 mei van 20 tot 23.30 uur
Voetbalplein Stormvogels Papegem, 
Gentsesteenweg 19
100 euro vooruit, 2 euro inleg 
Stormvogels Papegem
Info: kermis.papegem@outlook.com

He Folk(s): Bruno Deneckere
vrijdag 10 mei van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Belgishe singer-songwriter, muziek die 
haar oorsprong vindt in Country en 
Americana.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro 
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Muziek-Woord-Beeld-Weekend 
zaterdag 11 en zondag 12 mei
Zie pagina 12.

Optreden: ATMID goes Belgium
zaterdag 11 mei om 20 uur
De koepel, Papegemstraat 41a
Info: kermis.papegem@outlook.com

Fairtradefietstocht en Korte 
Ketenmarktje
zondag 12 mei
Zie pagina 13.

Ontbijt aan huis op Moederdag
zondag 12 mei van 7.30 tot 10 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57B
Wij bezorgen het ontbijt aan huis in Impe. 
Afhalen kan ook. 
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Optreden: Man from the Barn
zondag 12 mei om 20 uur
De koepel, Papegemstraat 41a
Info: kermis.papegem@outlook.com

Optreden: De Vlaamse Zanger
maandag 13 mei om 19.30 uur
De koepel, Papegemstraat 41a
Info: kermis.papegem@outlook.com

Kookles: feestmenu
dinsdag 14 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91

Groepswandeling 
dinsdag 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal 
Begeleide wandeling (10 km) in en rond 
Lede. Elke tweede dinsdag van de maand. 
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com,  
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Lezing met E. Spillebeen,  
D. Verbelen en N. Nsavi: Congo
woensdag 15 mei
Zie pagina 14.

Leeskring Leorim:  
Een onberispelijke man -   
Jane Gardam
donderdag 16 mei om 20 uur 
Bibliotheek 
Zie pagina 12. 
2 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 

Workshop: Doe iets leuks  
met oude boeken! 
zaterdag 18 mei van 14.30 tot  
16.30 uur
De Bron
Heb je een stapel oude boeken die je niet 
meer leest? Maak er iets moois van! Graag 
inschrijven.  
5 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Gezinsbond Lede met steun van 
cultuurraad en bib 
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.
com, www.gezinsbondlede.be

Lede Creatief
zaterdag 18 en zondag 19 mei
Zie pagina 13.

Toneel TAL: Lang en gelukkig
zondag 19 mei van 14.30
GC De Volkskring
12 euro
Vanaf 8 jaar.
Info: www.tinitiatief.be

BibArt Filmclub:  
Phantom Thread
dinsdag 21 mei
Zie pagina 8.

Bewustzijn en  
je innerlijke kind 
donderdag 23 mei van 20 tot  
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Zie pagina 19.
5 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Info: 0497 89 96 70, info@centrum-
inbalans.be

Juwelen maken met fietsbanden
vrijdag 24 mei van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91, 09 36984 39

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

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

Muziekavond
zaterdag 25 mei 
GC De Volkskring
Info: 053 80 72 88, www.harmonielede.be

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

Ifam Relays
zondag 26 mei van 12 tot 22 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Internationale wedstrijden en 
clubwedstrijden. Programma: Kadetten 
en scholieren: 4x100, 4x800 AC: 4x100, 
4x200, 4x400 en 4x800. Inschrijven tot  
18 mei.
10 euro per ploeg
Maspoe
Info: 0479 02 02 33, leden@maspoe.be, 
leden@ifam.be, maspoe.be
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YEDA - Yoga voor elke dag
Yoga voor senioren en chronisch zieken
We oefenen een uurtje per week rustige, aangepaste 
yogahoudingen met de nadruk op het soepeler en 
sterker maken van spieren en gewrichten. De les is 
afgestemd op personen die kampen met chronisch 
fysieke aandoeningen in de rug, schouders, knieën … 
en/of typische ‘ouderdomskwaaltjes’ zoals zwakker 
wordende spieren of stijve gewrichten.
We leren eenvoudige technieken die je zelfstandig  
kan oefenen om zo je klachten te verlichten en je  
zelfredzaamheid en welbevinden te vergroten.

Wanneer: 10 lessen, van vrijdag 26 april t.e.m.  
28 juni, telkens van 10 tot 11 uur.
Waar: Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Lesgever: Jan Van Olmen
Inschrijven: 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.be
Prijs: 100 euro per reeks, 10 euro voor een proefles 

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten kan je een gratis proef-
les volgen.

Donderdag 
Theater Rosie 
Theater Rosie brengt 
een hilarische bewer-
king van Romeo en 
Julia. Samen met  
Sarah Van Overwaelle maken ze gehakt van Shake- 
speare, draaien ze alle theatercodes door de vlees- 
molen en serveren ze jou de fijnste beelden op een 
plateautje. Dit alles uiteraard overgoten met de nodige 
absurditeit, jeugdige ambiance en vooral veel liefde.

Wanneer: vrijdag 26 en zaterdag 27 april om 20 uur, 
zondag 28 april om 19 uur
Waar: GC De Volkskring 
Tickets: www.theaterrosie.be/reservaties

Omruilvoordeel
In ruil voor 4 UiTPAS-punten krijg  
je 1 glas cava gratis.

Bewustzijn en 
je innerlijke kind
Lezing

Hoe reageer jij als er iets fout gaat in je leven? Wijs  
je iemand anders met de vinger of zit je juist vol zelf-
kritiek? Komt er ook een drang naar een sigaret of 
een snoepje? Vaak reageer je anders dan je eigenlijk 
zou willen. Deze patronen zijn ontstaan vanuit ons in-
nerlijke kind. 
In deze lezing leggen we je uit hoe dit alles precies 
werkt en waarom deze patronen ook in je huidig le-
ven nog naar boven komen. En belangrijker nog: hoe 
je meer vrijheid, een grotere innerlijke ruimte en een 
groeiend bewustzijn krijgt, ook als het even allemaal 
fout gaat.

Wanneer: donderdag 23 mei om 20 uur
Waar: Centrum in  Balans, Molenbergstraat 2 
Spreker: Bart Belaen
Inschrijven: 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.be
Prijs: 5 euro   

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten kan je de lezing gratis 
bijwonen. 

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

10 UiTPAS
PUNTEN 5 UiTPAS

PUNTEN

4 UiTPAS
PUNTEN

Soundhealing
Meditatie met  
Tibetaanse klankschalen

 
Ervaar de harmoniserende werking van klanken en trillin-
gen van de Tibetaanse klankschalen. Laat je meevoeren 
in een diepe ontspanning of meditatieve stilte.
De klankschalen nemen je mee op een woordeloze reis 
naar je eigen binnenwereld. Lichaam en geest ondergaan 
de weldadige invloed van de helende klanken.

Wanneer: zondag 28 april van 16 tot 17.30 uur,  
vrijdag 24 mei van 20 tot 21.30 uur
Waar: Centrum in Balans, Molenbergstraat 2 
Begeleiding: Lissette Schuddinck
Inschrijven: 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.be
Prijs: 15 euro per sessie

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 5 euro korting.

5 UiTPAS
PUNTEN
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

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

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11 
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17 
9340 Lede

Knutselatelier
Rammelstraat 1A

Bibliotheek 

Hoofdbibliotheek Lede  
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren: 
ma 15.30 - 19.30 uur 
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur

Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29 
09 365 08 05
Openingsuren: 
wo 14.00 - 16.00 uur 
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur

Brandweer 
Vijverstraat 2A
9340 Lede
112
secretariaat@brandweer.lede.be 

Buitenschoolse kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7  
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29 
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13 
053 82 85 00

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede 
053 80 20 22

Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

Sportdienst
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 60 68 64
sport@lede.be

WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum 
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie 
1813 
www.zelfmoord1813.be 
Wachtdienst huisartsen 
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers 
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen 
053 70 90 95
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