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Met deze brochure heb je de juiste info over de reeds gekende en nieuwe verenigingen van Lede in de hand. 
Jong en oud, actief of minder actief, iedereen krijgt in Lede de kans om zijn vrije tijd op een aangename en 
zinvolle manier in te vullen. 

De jeugd-, sport- en cultuurdienst, bibliotheek en academie stellen hun uitgebreide werking aan je voor. Je 
kan ook kennismaken met onze jeugd-, senioren-, sport- en cultuurverenigingen en verenigingen ontwik-
kelingssamenwerking, die zorgen voor een gevarieerd vrijetijdsaanbod. 

De drijvende krachten achter deze verenigingen zijn steeds vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
hun vereniging of club. Vandaar dat wij de verenigingen maximaal willen ondersteunen bij hun werking.

Wil je graag een maandelijks overzicht van activiteiten? Raadpleeg dan zeker het gratis maandblad Lede In-
formeert en de UiTkalender die je er achteraan in terug vindt! Je vindt alles ook online terug op onze website 
www.lede.be en op onze gemeentelijke Facebookpagina.

Voorwoord
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De recent vernieuwde hoofdbibliotheek 
van Lede heeft een collectie van meer 
dan 50.000 boeken, tijdschriften, dvd’s, 
jeugdverhalen, maar ook Kamishibai-
vertelplaten, luisterboeken, Fundels en 
games. De bibliotheek werd heringericht 
en uitgerust met zelfuitleenbalies, een be-
taalautomaat en inleverkasten.

Ook de uitleenpost van Oordegem onder-
ging enkele jaren geleden een make-over, 
met een prettig ingerichte bibliotheek 
als resultaat, en een collectie gericht op 
jeugd, jonge gezinnen en senioren.

Beide bibliotheken zijn meer dan de klas-
sieke bibliotheek: er zijn internetpc’s, gra-
tis draadloos internet en je hebt toegang 
tot online Vlaamse kranten met GoPress. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn 
de Bibliotheekweek met boekenver-
koop de tweede zaterdag van oktober 
en de jeugdboekenweek, met een breed 
aanbod voor de lagere scholen. We or-
ganiseren ook lezingen voor middelbaar 
onderwijs en voorleesacties voor kleu-
terklassen en lagere scholen tijdens de 
Voorleesweek.

Verder organiseren we op regelmatige 
basis iPad- en computercursussen, film-
voorstellingen via de BibArtfilmclub, di-
verse cursussen i.s.m. VormingPlus en is 
er de tweemaandelijkse bijeenkomst van 
leeskring Leorim. 

Praktische info
Lede: Kerkevijverstraat 19a
Oordegem: Oordegemdorp 29
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be 
www.bibliotheek.lede.be
catalogus: lede.bibliotheek.be

 facebook.com/bibliotheeklede

Openingsuren
Bibliotheek Lede
Maandag: 15.30 – 19.30 uur  
Dinsdag: 9 – 12 uur 
Woensdag: 14 – 18 uur
Donderdag: 15.30 – 19.30 uur 
Vrijdag: 9 – 12 uur 
Zaterdag: 9 – 12 uur
Uitleenpost Oordegem
Woensdag: 14 – 16 uur
Donderdag: 17.30 – 19.30 uur
Zaterdag: 10 – 12 uur

Bibliothecaris
Raf Ermens

Bibliotheken
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Starten met Muziek of Woord?
Niet twijfelen.
Doen!

De 6- en 7-jarigen kunnen terecht in onze 
gemeentelijke initiatie. Tijdens deze initi-
atielessen leer je alle domeinen (muziek, 
woord en beeld) ontdekken.

Vanaf 8 jaar start je in het officiële Deel-
tijds Kunstonderwijs. Hier kan je dan 
kiezen voor Muziek en/of Woord. De 
academie heeft ook speciale groepen 
voor volwassenen en jongeren uit het 
secundair onderwijs. Ook leerlingen 
met een Muziek- of Woordverleden zijn 
steeds welkom voor een opfrissing of een 
verdere opleiding.

De academie is een volwaardige partner 
in het culturele leven van Lede. Hiervan 
getuigen de vele samenwerkingen samen 
met de gemeentediensten en de lokale 
verenigingen. Iedereen is steeds welkom 
op onze vele toonmomenten!

Inschrijven voor een volledig schooljaar 
gebeurt in juni en september (voor 1 ok-
tober). Bezoek onze website of Facebook-
pagina voor meer info!

Starten met Muziek of Woord?
Niet twijfelen.
Doen!

Praktische info
Secretariaat
Huize Moens, Markt 5, 9340 Lede
2e verdieping
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

 facebook.com/academie.lede

Openingsuren
Maandag: 13 – 18.30 uur  
Dinsdag: 13 – 18.30 uur 
Woensdag: 13 – 18.30 uur
Donderdag: 13 – 18.30 uur 
Vrijdag: 13 – 18.30 uur 
Zaterdag: 9 – 12 uur

Directeur
Bart Jonkers

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
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CULTUURDIENST
De cultuurdienst organiseert culturele 
evenementen en probeert in haar aanbod 
voor elk wat wils te brengen. We organise-
ren diverse avond- en namiddagvoorstel-
lingen,  lezingen en schoolvoorstellingen  
in GC De Volkskring (zie aparte brochu-
re). Daarnaast is er Camping Cultuur, 
een zomeractiviteit in een deelgemeente 
(i.s.m. jeugddienst en bib), een begeleide 
gezinswandeling, Dag van de Cultuuri-
nitiatie voor de leerlingen van de tweede 
graad, tweejaarlijkse Cultuurprijs en Cul-
tuurlaureaat, vormingsaanbod voor seni-
oren (o.a. computercursussen), het eerste 
zomerconcert i.s.m. feestcomité …

De cultuurdienst ondersteunt en coördi-
neert diverse activiteiten in samenwer-
king met drie adviesraden. Enkele acti-
viteiten i.s.m. de culturele raad zijn Lede 
Creatief, Erfgoeddag, Open Monumen-
tendag, Lede Gesmaakt en de Sterdagen. 
Activiteiten i.s.m. de seniorenraad zijn 
de filmnamiddagen en uitstappen. Als 
laatste zijn er ook de activiteiten i.s.m. 

LEEGO: lezingen, Café del Mundo en de 
11.11.11.-actie. 

De cultuurdienst zorgt bovendien voor 
ondersteuning en subsidiëring van ver-
enigingen die erkend zijn door de cul-
tuurraad, seniorenraad en LEEGO.  

De cultuurdienst ondersteunt en stimu-
leert ook buurtfeesten door het uitreiken 
van feestcheques.  Je kan er eveneens te-
recht voor informatie omtrent cultuur en 
toerisme in Lede, wandel- en fietspaden. 

Cultuur

Praktische info
Gemeentehuis, Markt 1, 9340 Lede, 
gelijkvloers 
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be 
www.volkskring.lede.be

 facebook.com/cultuurdienstlede

Openingsuren
Maandag: 9 – 12 uur  
Dinsdag: 9 – 12 uur 
Woensdag: 9 – 12 uur, 13.30 – 16 uur
Donderdag: 9 – 12 uur, 16 – 19 uur 
Vrijdag: 9 – 12 uur 

Cultuurbeleidscoördinator
Claudia Rombaut
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CULTURELE RAAD CULTURELE VERENIGINGEN 
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Hun hoofdtaak is advies geven aan het 
gemeentebestuur, op eigen initiatief of 
op vraag, over alle aangelegenheden 
betreffende cultuur. Naast deze advise-
rende taak organiseert de culturele raad 
ook activiteiten i.s.m. de cultuurdienst 
zoals Lede Creatief, Erfgoeddag, Open 
Monumentendag, Lede Gesmaakt en de 
Sterdagen.

Voorzitter
Hubert Topke
Br. De Saedeleerstraat  8/31, 9340 Lede
tel. 053 41 47 40
hubert.topke@telenet.be

• 11 november vriendenkring
 De oorlogsslachtoffers gedenken door huldigingen, lezingen, educatieve uitstappen 

en schaalprojecten.
  Johan De Ryck, johan.de.ryck1@telenet.be, tel. 0475 586 897
  de 11 november vriendenkring Wanzele

• Amici Cantores
 Opgericht in 1978 en sedert 1987 een zelfstandig koor. De wekelijkse repitities 

gaan door op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in het Stella Matutina Col-
lege, Bellaertstraat 11, Lede.

  Erik Van Rentergem, amicicantores@hotmail.com, tel. 053 80 08 37
  amici cantores

• Ampersand Lede
 Voor een gezellige, actieve of cuturele namiddag of avond kan je bij Ampersand te-

recht. Ampersand biedt haar leden ontmoetingskansen, ontspanning en vorming: 
debat over een actueel onderwerp, bijeenkomst met een gastspreker, daguitstap, 
gezellig ontbijt, kwis... 

  Rutger Goeman, rutger.goeman@telenet.be, tel. 0479 224 918

• Best Pittig Lede
 Best Pittig kruidt de vrije tijd van jonge (jong van geest), ambitieuze, pittige vrou-

wen! Pure metime in het gezelschap van toffe leeftijdsgenoten.
  Marike Godefroit, info@bestpittiglede.be, www.bestpittiglede.be
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• Bruis Lede
 Contactpunt van BEWEGING.NET.
  Martin Peynsaert, martinpeynsaert@hotmail.com,
 tel. 053 80 11 64

• Concertband Oordegem
 Concertband Oordegem verenigt enthousiaste muzikanten 

en staat onder de deskundige leiding van dirigent Gunter 
Carlier. Wekelijkse repetitie op dinsdag van van 20 tot 22 
uur in het ontmoetingscentrum Oordegem. Organiseert 
themaconcerten en luistert gelegenheidsconcerten op.

  Veerle De Mulder - David Buyst,
 veerle@concertbandoordegem.be, tel. 0475 563 369,
 www.concertbandoordegem.be

• Curieus Lede
 Curieus Lede organiseert zowel sociaal-culturele - als ont-

spanningsactiviteiten: curieuzeneuzenquiz, fietstocht, debat 
en gespreksavonden, theaterbezoek, concerten.

  Nadine De Schutter, deschutternadine@gmail.com,
 tel. 0476 249 007, www.curieus.be

• Davidsfonds Lede
 Het Davidsfonds is een vereniging die cultuurbevordering 

en actieve cultuurbeleving centraal stelt. Taal en lezen, 
geschiedenis en kunst komen tot uiting in o.a. het groot 
Nederlands Dictee, de Nacht van de Geschiedenis, cultuur-
toerischtische zoektochten, reizen en voordrachten.

  Geert Henderickx, geerthenderickx@gmail.com,
 tel. 0498 060 299, www.davidsfondslede.be
 

• Davidsfonds Oordegem
 Als vereniging stellen wij cultuurbevordering en actieve 

cultuurbeleving centraal door mensen in contact te brengen 
met taal, lezen, geschiedenis en kunst: drie essentiële do-
meinen. Cultuurbeleving in verenigingsverband: lezingen, 
gesprekavonden, overleg confrontatie van ideeën ...

  Daniël van Kerckhove, info@davidsfondsoordegem.be, 
tel. 09 366 16 10, www.davidsfondsoordegem.be

• De heren van Bourgondië
 Mannenkookclub – maandelijkse kookavond op vrijdag 

(behalve jul-aug) in OC Impe – 1 maal per jaar verrassen we 
onze partners (valentijn).

  Kris Wyndaele, kris.wyndaele@skynet.be
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• De Krebbeproevers
 Behouden en bevorderen van de Belgische biercultuur, 

organiseren van activiteiten en/of participeren aan pro-
 jecten die de Belgische bieren en hun waaier van alle moge-

lijke smaken kenbaar maken. Brouwerijbezoeken …
  Martine Janssens, martine.janssens55@gmail.com,
 tel. 0476 649 080

• De Leedse Persclub
 De Leedse Persclub organiseert enkele keren per jaar het
 actualiteitsdebat Lee Matinée. Hierin worden Ledenaars die 

op diverse terreinen hun verdienste hebben, geïnterviewd.

• De Volkstuin Lede
 Volkstuin Lede is een vereniging van mensen met een hart 

voor de tuin. De vereninging bevordert en ondersteunt 
hobby tuinieren, zowel met betrekking tot de moestuin, 
de kruidentuin, de fruittuin als de siertuin. Dit gebeurt 
via vergaderingen, voordrachten en andere tuingebonden 
activiteiten.

  Norbert Nijs, norbert.nijs@skynet.be, tel. 053 80 07 34
 

• Experimentele Art Lede
 Een schildersvereniging werkzaam in De Bron, iedere don-

derdag van 19 tot 22 uur.
  Simonne Presiaux, spresiaux@hotmail.com,
 tel. 053 80 78 83,
 sites.google.com/site/experimenteleartledenaar/home

• Femma Lede
 Een vrouwenorganisatie die ertoe bijdraagt om vrouwen op 

een aangename en toffe manier te leren kennen en ideeën 
uit te wisselen. Maandelijkse activiteiten: koken, uitstap, 
fietstocht, spreekavond. Voor elk wat wils.

  Mieke Vinck, steven.mieke@telenet.be, tel. 0497 080 797
 

• Fotoclub IRIS-LEDE
 We hebben een 30-tal leden en vergaderen om de 14 dagen 

in het clublokaal: Huize Moens. Tijdens de vergaderingen 
bespreken we foto’s en technieken of nodigen we gastspre-
kers uit. Daarnaast bezoeken we ook regelmatig fototen-
toonstellingen,  we gaan op foto-uitstap en we organiseren 
tweejaarlijks een tentoonstelling en een nationale fotowed-
strijd in september.

  Jozef Reynaert, jozefreynaert1@telenet.be,
 www.irislede.be
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• Gezinsbond Smetlede
 De Gezinsbond Smetlede organiseert ongeveer maandelijks 

een gezinsvriendelijke activiteit voor leden en niet-leden. 
Verder sluit de afdeling ook aan bij de overkoepelend geor-
ganiseerde activiteiten.

  Eddy De Backer, eddy.de.backer@scarlet.be,
 tel. 0499 163 669, home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede/
 index.htm
 

• Gezinsbond Impe-Papegem
 Wij organiseren diverse activiteiten: tweedehandsbeurs,
 paasontbijt, Sint-Maartenfeest, diverse workshops, voor-

drachten ...
  Laetitia Deschodt, gezinsbond.impe.papegem@gmail.com, 

tel. 0477 188 777
  gezinsbondImpePapegem
 

• Gezinsbond Lede
 De Bond die voor je opkomt en voor je zorgt, die meegroeit 

met jouw gezin, die jouw jong gezin ondersteunt, die ruimte 
biedt aan je tiener en waar grootouders thuis zijn.

  Marcia Van den eeckhout,
 marcia_vandeneeckhout@hotmail.com, tel 0473 293 872, 

www.gezinsbondlede.be
 

• Jonggezinnenactie
 Wij verzorgen twee keer per jaar een tweedehandsbeurs 

waar jonge ouders voor een prikje baby- en kinderartikelen 
kunen kopen. Jaarlijks is er een speelgoedbeurs. Tevens zijn 
er nog wisselende activiteiten voor ouders en kinderen.

  Katleen Van Hoecke, katleen_van_hoecke@hotmail.com, 
tel. 0472 428 480

  Ledegezinsbond
 

• K.B.O.F. De Glansmerel Lede
 Aanschaffen, kweken, veredelen en tentoonstellen van vo-

gels en inlichtingen verschaffen aan onze leden betreffende 
onze hobby.

  Arthur Matthijs, tel. 053 80 57 40

• Koninklijk Sint Bavo koor Wanzele
 Alle zaterdagen zingen we in de eucharistieviering, op 

woensdag repeteren we. We zingen ook op uitvaarten.
  Linda De Sutter, dslinda@hotmail.be, tel. 0478 276579
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• Koninklijke Harmonie St. Cecilia Lede
 Onze vereniging, opgericht in 1790, is een van de oudste 

nog bestaande harmonieën. We repeteren iedere vrijdag-
avond (niet tijdens juli en augustus) zodat we muzikaal 
verantwoorde optredens kunnen verzorgen.

  Freddy Chanterie, freddy.chanterie@telenet.be,
 tel. 053 80 72 88, www.harmonielede.be

• Koninklijke Heemkundige Kring Heemschut 
Lede

 Onze voornaamste doelstelling is: voor het nageslacht bewaren 
wat zich in de loop der tijden op eigen bodem heeft voorge-
daan. We geven jaarlijks de publicatie Ken uw dorp uit, orga-
niseren devotionalia, studieuitstappen, lezingen … Ook stellen 
wij ons documentatiecentrum elke maandagavond open voor 
het publiek (behalve op feestdagen en in augustus).

  Peter Van Accoleyen, peter.vanaccoleyen@gmail.com, 
tel. 0485 842 116, www.heemschutlede.be

• Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd vzw
 Vreugd in Deugd is een vereniging door en voor Leedse to-

neelliefhebbers. Door: al wie graag actief met toneel bezig is, 
willen wij de kans bieden zijn passie uit te oefenen binnen 
een vriendschappelijk kader. Voor: al wie graag een avond 
toneel komt, beleven willen wij dicht bij huis die mogelijk-
heid bieden. Om dit te realiseren brengen we twee keer per 
jaar een toneelproductie. 

  Christof De Pauw, info@vidlede.be, tel. 053 39 53 89, 
www.vidlede.be

  www.facebook.com/vreugdindeugd
 

• KVLV - Impe
 KVLV, dat zijn vrouwen met vaart! Bij ons kun je samen met 

ander vrouwen leuke dingen beleven op jouw maat. Wie 
je ook bent of wat ook je interesses zijn,  je vindt bij KVLV 
zeker een belevenis die jou op het lijf geschreven is. Je hoeft 
niet op alle actiteiten aanwezig te zijn. Kies eruit wat jij leuk 
vindt: groene vingers, de nieuwste keukentrends, creativi-
teit, cultuur opsnuiven …

  Marina Parmentier, marinaparmentier@hotmail.com, 
tel. 0474 333 093, www.kvlv.be

• KVLV Smetlede
 KVLV-vrouwen organiseren in gans Vlaanderen allerlei 

activiteiten: kookworkshops, sport en beweging, creatieve 
ateliers, gespreksavonden rond gezondheids- of opvoedings-
thema’s, samen het platteland beleven … De activiteiten 
zijn laagdrempelig, betaalbaar en kwaliteitsvol en richten 
zich naar alle vrouwen. Ook in Smetlede kan je regelmatig 
terecht voor activiteiten.

  Marleen Van Kerkhove, kvlv.smetlede@outlook.be,
 tel. 0495 69 09 91, www.kvlv.be
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• Landelijke Gilde Lede
  Evert Vermoesen, evert.vermoesen@telenet.be,
 tel. 053 81 00 15

• Liberale vriendenkring OSP
 (Oordegem - Smetlede - Papegem)
 In samenwerking met LIZO (Liberale Zorgen) organiseert 

de vriendenkring verschillende activiteiten met als doel 
mensen te verenigen rond bepaalde thema’s van uiteenlo-
pende aard.

  Sandra Van Den Eeckhaudt, sandravde@telenet.be
  Liberale vriendenkring OSP

• Markant Lede
 Wens je actieve en ondernemende vrouwen te ontmoeten 

die, net als jij, op zoek zijn naar inspiratie: dat is MAR-
KANT. Van creatieve workshops over interessante lezingen 
tot leerrrijke bezoeken, na elke markant ervaring ga je 
boordevol ideeën naar huis.

  Marie Samson, marie.samson@telenet.be,
 tel. 0472 804 868, www.markantvzw.be/Lede
 

• Natuurgroep De Gemzen vzw
 Natuurgroep De Gemzen vzw wil een ontmoetingsplaats 

zijn voor mensen met een bepaalde actieve belangstelling 
voor de natuur, waar, op een positieve en kameraadschappe-
lijke wijze, en in een open manier van denken en doen, ont-
spanningsmogelijkheden in de natuur aangeboden worden 
om zo van de natuur, in haar breedste betekenis, ten volle te 
genieten.

  Johan De Cremer, johan.decremer@telenet.be,
 tel. 0475 900 040, www.gemzen.be

• Natuurpunt Lede
 Natuurpunt Lede, onderdeel van Natuurpunt nationaal, is 

een vereniging die zorgt voor de bescherming van de natuur 
in Lede. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers voor het 
beheer van onze erkende natuurgebieden. Natuurpunt 
Lede organiseert heel wat activiteiten, zoals wandelingen, 
cursussen en excursies maar ook beheerswerken waaronder 
het aanplanten van bomen, kappen en snoeien, maaien … 
Wanneer ook jij een hart voor de natuur hebt en graag mee-

 helpt om de omringende natuur mee te beheren en te be-
 houden ben je steeds van harte welgekomen op een van 

onze beheerdagen. Contacteer de voorzitter en wij spreken 
verder af!

  Yvette Saerens, saerens_yvette@hotmail.com,
 tel. 0479 302 477
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• NoXs
 NoXs is een muziekvereniging in Lede die niet alleen zelf 

muziek speelt, maar ook muziekevenenmenten organiseert. 
Zo werd in 2013 Unplugged georganiseerd. Zin om ook 
muziek te spelen of mee te werken aan een muzikaal event? 
We horen het graag!

  Guy Van Hoorde, guy.van.hoorde@pandora.be,
 tel. 0475 433 844
  noxsrockband

• Ouderraad SMC (hogere afdeling)
 Onze doelstelling is het bevorderen van de samenwerking 

tussen de ouders en de school en het meewerken aan het 
verwezenlijken van het onderwijs- en opvoedingswelzijn 
van alle leerlingen en de betrokkenheid van ouders bij de 
school verhogen met het oog op een betere participatie van 
ouders en het optimaliseren van het opvoedingswelzijn van 
de kinderen.

  Dirk Schelfout, schelfhout.dirk@gmail.com,
 tel. 0477 42 67 34
  www.facebook.com/OuderraadSmcLedeHogereAfdeling

• Ouderraad ‘t Kwikstaartje
 De ouderrraad wil op een opbouwende wijze meewerken 

aan de verbetering van de opvoeding van al de leerlingen op 
school. Zij organiseert en ondersteunt op school allerlei ver-
gaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen. 

We vergaderen een zestal keer per schooljaar.
  Wim Parrez, info.kwikstaartje@skynet.be,
 tel. 0476 916 854, www.kwikstaartje.be

• Ouderraad Vrije Lagere School Lede
 De ouderraad van VLS Lede organiseert allerlei activiteiten 

zoals infoavonden, fietstocht, veldloop, babbelstandjes …. 
die ouders, leerlingen en leerkrachten dichter bij elkaar 
brengen wat de goeie sfeer ten goede komt. Vele activiteiten 
zijn voor iedereen toegankelijk. 

  Kor Van Hoof, ouderraadvlslede@scarlet.be,
 tel. 0479 615 261, www.ouderraadvlslede.be/wordpress

• OVK De Kleine Prins
 OVK De Kleine Prins is de oudervereniging en vrienden-

kring van basisschool De Kleine Prins, een vereniging 
van ouders, leerkrachten en sympathisanten met een hart 
voor de school. Elk jaar organiseren wij heelwat activitei-
ten voor de leerlingen en hun ouders zoals onthaal op de 
eerste schooldag, koekjesverkoop, gezond ontbijt voor de  
leerlingen, quiz, eetfestijn, receptie communie en lentefeest, 
schoolfeest, kinderfuif ... Met de opbrengst ondersteunen we 
de werking van de school.

  Michael Vinck, ovk@bsdekleineprins.be
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• Postzegelclub Leda
 Het verenigen van postzegelverzamelaars om door middel 

van ruil, uitwisseling van informatie en het smeden van 
vriendschapsbanden onderling, de filatelie als hobby maxi-
maal uit te bouwen en te beleven.

  Keppens Norbert, keppens-amant@telenet.be,
 tel. 053 80 11 76, www.postzegelkringleda.be

• Processiecomité OLV VAN ZEVEN WEEËN
 Het Processiecomité staat in voor de vijfjaarlijkse Mariale
 Processie. Op jaarbasis helpen we aan de uitbouw van de 

novene. In aanloop van 2019 zetten we een aantal Mariale
 activiteiten op. Zondag 5 mei 2019: Mariale Processie.
  Luc Rasschaert, lucjohan.rasschaert@gmail.com,
 tel. 0479 719 640, www.marialeprocessie.be
 

• SAVA V.Z.W. Reymeers
 Het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht is een sfeervolle, 

rustige plek waar men elkaar kan ontmoeten en gezellig kan 
genieten van een tas koffie. Je kan er vrijwillig deelnemen 
aan activiteiten, vooral gericht op het leggen van sociale 
contacten, ontspanning en vorming.

  Sarah Verbestel, ontmoetingscentrum@reymeers.be,
 tel. 053 41 47 18, www.reymeers.be

• Showkorps St. Martinus Oordegem
 Showkorps Sint-Martinus Oordegem is een muziekvereni-

ging die het muzikale aspect met het visuele combineert. 
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door brass, percussie 
en melodische instrumenten. Het visuele is in handen van 
twirlers en colourguards.

  Caroline De Moor, bjelo1@hotmail.com,
 tel. 0498 660519, www.showkorps-smo.be

• Sint Gregoriuskoor Lede
 Opluisteren kerkelijke vieringen, begrafenissen & huwelij-

ken, concertprojecten en muzikale gelegenheidsuitstappen.
  Freddy Pardaens, freddy.pardaens@telenet.be,
 tel. 053 80 45 51

• t Genootschap ‘t Hovaardig Boerke
 TTT HB wil het gemeenschapsleven in Lede aanstekelijk 

bevorderen als initiatiefnemer van projecten of optreden als 
katalysator tussen de verschillende verenigingen van Lede.

  Geert Henderickx, info@ttthovaardigboerke.be,
 tel. 0498 060 299, www.ttthovaardigboerke.be
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• Theater Rosie
 Theater Rosie is een Leedse toneelvereniging die in 2007 

werd opgericht door een enthousiaste groep oudleerlingen 
van de Theaterworkshop SMC Lede. Sindsdien brengen ze 
jaarlijks een nieuwe productie op de planken.

  Carlien Roels, info@theaterrosie.be
  theaterrosie

• Toneelkring VLOT
 Toneelkring VLOT, wat staat voor Veel Leute Op Toneel, 

is een enthousiaste groep kameraden die via het ondertus-
sen ten ziele gegane Jeugdhuis De Zok in 1996 op het idee 
kwam eens een opvoering te doen in Oordegem. Het bleef 
echter niet bij die ene opvoering. Ondertussen bestaat de 
groep 20 jaar en wordt elk jaar, de laatste twee weekends van 
november, een blijspel opgevoerd.

  Geert Timmermans, geert@toneelkringvlot.be,
 tel. 0468 229 835, www.toneelkringvlot.be

• Verenigde Wanzeelse Kineasten
  Eddy De Wilde, eddy.dewilde@hotmail.be,
 tel. 0495 611 617, www. VWK.be

• VVK Oordegem
 Jaarlijks organiseren we tweemaal onze uitdagende Bino-

quiz, periode oktober/november en maart/april. Volgende 
afspraak op 5 november 2016.

  Stefaan Vrombaut, vkvoordegem@gmail.com,
 tel. 0493 768 112
  www.facebook.com/vkvoordegem

• Vzw Parochiale Werken Sint-Denijs Impe
 Onze vzw organiseert jaarlijks in augustus Parochiefees-

ten in het parochiaal centrum Sint-Denijs, om de banden 
in onze gemeenschap te versterken: eetfestijn, jogging en 
animatie voor jong en oud. Met de opbrengst ondersteunen 
wij de parochiale verenigingen en de basisschool.

  Jozef De Troyer, marinaparmentier@hotmail.com,
 tel. 0475 859 47, www.joggingimpe.be
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• Vzw TiniTiaTief
 Vzw TiniTiatief is een culturele vereniging die een brede 

waaier van activiteiten organiseert. We richten ons met heel 
wat nieuwe initiatieven  tot alle cultuurliefhebbers van Lede 
en omstreken. Concerten, dans, een kwis, stand-upcomedy, 
kindervoorstellingen … Het muziekfestival Rock Lede in de 
zomer is ons belangrijkste evenement.

  Stijn Willockx, info@tinitiatief.be, tel. 053 80 09 88, 
www.tinitiatief.be

 

• Welzijnsschakel Lede
 Welzijnsschakel Lede organiseert ontmoetingen en activitei-

ten met en door mensen in armoede. Zo werken we samen 
aan een betere toekomst.

  Sindy Rottiers, rottierssindy@yahoo.com,
 tel. 053 80 39 81
  welzijnsschakel Lede

C
ul
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ur
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LEEGO VERENIGINGEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
LEEGO = Leeds Engagement voor Ge-
meentelijke Ontwikkelingssamenwerking.
Hun hoofdtaak is advies geven aan het 
gemeentebestuur, op eigen initiatief of 
op vraag, over alle aangelegenheden be-
treffende ontwikkelingssamenwerking. 
Naast deze adviserende taak organiseert 
LEEGO i.s.m. de cultuurdienst de Week 
van de Wereld en de 11.11.11.-actie. 

Voorzitter
Veerle Merckx
Heiplasstraat 73, 9340 Lede
tel. 0498 36 52 17
noel.cromphout@telenet.be

• Vredeseilanden
 Vredeseilanden Lede doet al meer dan 30 jaar  aan fondsenwerving o.a. met het 

spaghettiweekend en de verkoop van gadgets tijdens de jaarlijkse vredeseilanden-
campagne. We organiseren jaarlijks activiteiten zoals Café del mundo.

  Alain Vijverman, alain.vijverman@skynet.be, tel. 053 80 01 39

• Wereldwinkel Lede
 Met de vrijwilligers van Wereldwinkel Lede bieden we elke zaterdag kwaliteitspro-

ducten van eerlijke handel te koop aan. Je bent welkom als klant of medewerker in 
onze winkel, achteraan in de Kringwinkel.

  Jo Maebe, wereldwinkel.lede@gmail.com, tel. 0497 05 70 56,
 www.oxfamwereldwinkel.be/oostvlaanderen 
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SENIORENRAAD SENIOREN VERENIGINGEN 
Hun hoofdtaak is advies geven aan het 
gemeentebestuur, op eigen initiatief of op 
vraag, over alle aangelegenheden betref-
fende senioren. Naast deze adviserende 
taak organiseert de seniorenraad ook ac-
tiviteiten i.s.m. de cultuurdienst zoals de 
filmnamiddagen en uitstappen. 

Voorzitter
Monda De Smet
Z.  Lambertinestraat 27/31, 9340 Lede
tel. 053 39 97 73 
rudy.monda@telenet.be

• Liberale Vriendenkring Lede
  Magda De Beule, tel. 0478 31 74 94

• Okra Impe 
 Eerste woensdag van elke maand (behalve augustus): kaarting en koffietafel
 in St. Denijszaal Impe om 14.30 uur.
  Clement De Koker, tel. 053 80 22 21

• Okra Lede 
 Okra is een christelijke vereniging voor gepensioneerden die diverse activitei-

ten organiseert, zoals fietsen, sjoelen, infonamiddagen, ééndagsreizen, 6-daagse 
buitenlandse reis ...

  Arnold Meuleman, arnold.meuleman@telenet.be, tel. 053 80 35 14

• Okra Wanzele
 Wij organiseren maandelijks een gezellige koffietafel met gebak. Er wordt dan ook 

gekaart en gesjoeld. Vanaf 14 uur in het dienstencentrum Wanzele. Er is ook nog 
een jaarlijkse reis in augustus.

  Guy Meuleman, guy_meuleman@telenet.be
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• S-Plus
 Elke tweede en vierde donderdag van de maand: kaarten, 

sjoelen en hobbynamiddag. 4 tot 5 koffietafels per jaar,
 bingonamiddag, wandeltocht en dagreis.
  Freddy Matthys, matthys.freddy@skynet.be,
 tel. 0475 86 33 42 of
 Paul Troch, paul.troch2@telenet.be, tel. 0476 324 883 

• Vriendenkring van senioren Oordegem
 De vriendenkring van senioren is een onafhankelijke ver-

eniging, zonder enige filosofische, ideologische of politieke 
band. Iedereen vanaf 55 jaar kan lid worden. Wij organise-
ren uitstappen, infobijeenkomsten, gezellig samenzijn en 
hebben een eigen tijdschrift.

  Willy Van Kerckhove, Willy.van.kerckhove@telenet.be, 
tel. 0472 24 11 28 
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JEUGDDIENST
De jeugddienst wil ervoor zorgen dat 
kinderen en jongeren het goed hebben in 
onze gemeente en houdt zich bezig met 
jeugdwerk, jeugdbeleid ... Kortom, alles 
wat jeugd aanbelangt.

We organiseren doorheen het jaar tal van 
activiteiten zoals een goochelworkshop, 
Knutselatelier, Preventieactiviteiten, Bui-
tenspeeldag, Roefeldag, Camping Cul-
tuur, Speelpleinwerking, Theatervoorstel-
lingen, Dag van de vrije tijd …

De jeugddienst biedt ook ondersteuning: 
subsidies aan jeugdverenigingen, terug-
betaling kadervormingen, uitleendienst, 
toelagen voor nieuwbouw van jeugdloka-
len … We helpen bij vragen of problemen 
rond heel uiteenlopende thema’s en geven 
informatie waar nodig.

Verder staan we in voor het jeugdbeleid 
in onze gemeente en willen we de jeugd 
betrekken bij het vormgeven van het be-
leid door inspraakmomenten te voorzien, 

informele contacten, betrokkenheid en 
terugkoppeling jeugdraad.

Via diverse kanalen houden we de kin-
deren en jongeren op de hoogte: Lede 
informeert, folders, jeugdnieuwsbrief ... 
De jeugddienst is ook actief op Facebook.  
Regelmatig informeren we jullie over onze 
bezigheden. Oók jullie kunnen er bericht-
jes op posten. Maar vooral, onze deur staat 
open! Spring gerust eens binnen!

Jeugd

Praktische info
Gemeentehuis, Markt 1, 9340 Lede 
Gelijkvloers 
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be 

 Facebook.com/jeugddienstlede

Openingsuren
Maandag: 9 – 12 uur  
Dinsdag: 9 – 12 uur 
Woensdag: 9 – 12 uur, 13.30 – 16 uur
Donderdag: 9 – 12 uur, 16 – 19 uur 
Vrijdag: 9 – 12 uur 

Jeugdconsulent
Elsie De Winne

Je
ug

d
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JEUGDRAAD JEUGDVERENIGINGEN
Hun hoofdtaak is advies geven aan het 
gemeentebestuur, op eigen initiatief of op 
vraag, over alle aangelegenheden betref-
fende jeugd. Naast deze adviserende taak 
organiseert de jeugdraad ook activiteiten 
i.s.m. de jeugddienst zoals Waterpretdag, 
Pietendag, Tuttenboomdag, een activiteit 
voor tieners en Dag van de Jeugdbeweging.

Voorzitter
Jaga Barrez
Grotekapellelaan 8/31, 9340 Lede
tel. 0495 47 54 85
jagabarrez@telenet.be

• Jeugdhuis Leeuwerik
 Het is een jeugdcentrum voor en door jongeren, een plek waar je elkaar kan ont-

moeten, ideeën uitbouwen, samen genieten, sfeer en ambiance maken ...
  jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be, www.jeugdhuisleeuwerik.be, tel. 053 80 48 36

• KSA St Gerolf
 Met sport, spel en veel geravot leven we ons op zondagnamiddag telkens weer goed 

uit met onze beste vrienden, in en rond ons lokaal of in de Leedse bossen. KSA 
Lede, enkel voor stoere jongens.

  Bas Bombeke, bas.bombeke@live.be, tel. 0487 48 61 19

• Scouts en Gidsen
 Scouting, da’s samen spelen en durven dromen, verloren lopen en stil genieten. 

Da’s vuurtjes stoken en geheimen delen, buiten leven, vanbinnen warm worden. 
Da’s onze plan leren trekken en alles geven.

  Andy Van Cauter, info@scoutslede.be, tel. 0479 60 02 32, www.scoutslede.be

• Chiro St Lutgardis
 Chiro Papegem is ... elke zondag een middag vol plezier, spelen op het pleintje,  

genieten van elk moment, weten dat er echte vrienden zijn, uitkijken naar volgende 
week om weer te kunnen ravotten! 

  Anja Boelaert, chiropapegem@gmail.com, tel. 053 62 77 04 
  Chiro Sint-Lutgardis Papegem.
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• Chiro Nele
 Speel jij graag leuke spelletjes en maak je graag nieuwe 

vriendinnen? Heb je zin in spannende zoektochten, grap-
pige uitdagingen en gezellige knutselnamiddagen? Dan is 
Chiro Nele Lede vast iets voor jou! 

  Lieselot Malfroy, lieselotmalfroy@gmail.com,
 tel. 0494 32 92 84
 Sien Vergeylen, sienvergeylen@hotmail.com,
 tel. 0474 87 52 17, www.chironelelede.be 
  chiro Nele Lede

• Monitorenwerking Speelplein Krawietel
 Animatorenwerking Animananas weet gedurende de zomer 

honderden kinderen te amuseren. Onder het jaar zijn er tal 
van leuke activiteiten voor de monitoren zodat de zomer 
nooit ver weg is.

  Arno Beeckman, speelpleinkrawietel@gmail.com,
 tel. 0471 28 56 74
  www.facebook.com/speelplein-Krawietel-Lede

• Jeugd Rode Kruis Lede
 Jeugd Rode Kruis bevat de traditionele ingrediënten van het 

Rode Kruis maar dan overgoten met een flinke dosis jeugdig 
plezier! Wij organiseren tal van leuke activiteiten voor kin-
deren en jongeren van 6 tot 16 jaar.

  Toby Verhelst, jeugd@lede.rodekruis.be, tel. 0499 21 41 29
  jeugd Rode Kruis Lede

• Dansend Volkje Lede
 Volkskdans.
  Gudrun De Smedt, gudrun.desmedt@gmail.com,
 tel. 0476 70 68 18

• Jong N-VA Groot Lede
 Reizen, acties, studiedagen, fuiven ... Jong N-Va bewijst dat 

politiek allesbehalve een saaie bezigheid is!
  Stijn Droessaert, droessaert_stijn@hotmail.com,
 tel. 053 78 91 03, www.jongnva.be/lede
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Naast het beheer van de gemeentelijke 
sportaccommodatie staat de sportdienst 
in voor de begeleiding en ondersteu-
ning van de sportverenigingen, scholen 
en sportraad. De sportdienst stimuleert, 
organiseert en coördineert diverse spor-
tactiviteiten.  

Alle mogelijke initiaties worden aange-
bracht in de sportkampen en de Spor-
tacademie. De meest belangrijke partners 
hierbij zijn de diverse scholen en deze 
samenwerking uit zich in de school-
sportklassen, de sportdagen en de inter-

scholencompetitie. Voor de medioren en 
senioren hebben we ook onze activiteiten 
Plus Minus 50+. Willen we op alle leeftij-
den scoren dan gaan we voor activiteiten 
onder de noemer Sport voor Allen en 
komen we tot een waaier aan invalshoe-
ken: Sportgala, Buitenspeeldag, Start To 
Run, Regiosportdag, Obstacle Run, Gala 
der Seizoenen, Dwars door Lede (i.s.m. 
Vlieg), Dag van de Vrije Tijd, Veldloop 
’90, Stratenloop, Sportdag voor kansar-
men, Open Kubb tornooi …

Praktische info
Sportcomplex De Ommegang,
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
tel. 053 60 68 64, sport@lede.be

Openingsuren
Maandag: 9 – 12 uur  
Dinsdag: 9 – 12 uur 
Woensdag: 9 – 12 uur, 13.30 – 16 uur
Donderdag: 9 – 12 uur, 16 – 19 uur 
Vrijdag: 9 – 12 uur 

Sportfunctionaris
Geert Uyttenhove

Sport

SPORTDIENST
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SPORTRAAD SPORTVERENIGINGEN
Hun hoofdtaak is advies geven aan het 
gemeentebestuur, op eigen initiatief of op 
vraag, over alle aangelegenheden betref-
fende sport. Naast deze adviserende taak 
organiseert de sportraad ook activiteiten 
i.s.m. de sportdienst zoals Sportgala en de 
fietstocht Vlieg – Dwars door Lede.

Voorzitter
Chris De Wolf
Heiplasstraat 20, 9340 Lede
tel. 053 80 15 82
hildachris@telenet.be
sportraad@lede.be

• Able2Sport
 Stratenloop
  Vervaeke Mario, tel. 0475 55 58 85, mario.vervaeke@time2change.com 

• AVZA
 Zaalvoetbalcompetitie
  Dossche Kristof, tel. 0471 19 46 71, avza@telenet.be en www.avza.be

• Badmintonclub Dynamic Lede
 Badminton
  An Smekens, tel. 0496 78 61 03, info@dynamiclede.be, www.dynamiclede.be  

• Ballet Lede
 Ballet
  Van Impe Stefanie, balletlede@gmail.com

• BC Enjoy
 Biljart
  Weymeers Danny, tel. 0476 24 67 37, dewint.danny@pandora.be 

• BC Lede
 Basketbal
  Pauwels Freddy, tel. 053 80 95 07, pauwels.freddy@telenet.be, www.bclede.be
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• BC Lede
 Bowling
  Beelaert Luc, tel. 0471 69 41 96, luc.beelaert@gmail.com 

• BC ’t Kuipken
 Biljart
  Lemmens Gunter, tel. 0498 69 55 48,
 gunter-lemmens@skynet.be 

• BC Vikings Lede
 Basketbal
  Putteman Koen, tel. 0499 16 05 88,
 putteman_koen@hotmail.com, www.bcvikingslede.be 
  BC Vikings fanclub

• Bodyshape
 BBB, fatburning en zumba
  Lauwereys Els, tel. 053 83 19 63, els.lauwereys@skynet.be, 

www.zumba.com

• Dance Fever Lede
 Dans
  De Lannoy Lynn, tel. 0476 88 69 44 en
 Keppens Tanja, tel. 0486 40 05 20,
 secretariaat@dancefeverlede.be en www.dancefeverlede.be 
  Dance Fever Lede
 

• Dansend Volkje
 Volksdans
  De Smedt Gudrun, tel. 0476 70 68 18,
 gudrun.desmedt@gmail.com 

• De Leedse Curve Bowlsvrienden
 Curve bowls
  Pauwels Robert, tel. 053 80 50 09, robertp@live.be

• De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
 Organisatie wielersport
  Goeman Rutger, tel. 0479 22 49 18,
 rutger.goeman@telenet.be 

• De Smetleedse Sportvrienden
 Organisatie wielersport
  Van Heesvelde Sandra, tel. 0472 32 99 32,
 rob_matthys@hotmail.com 

• Dynaco Lede
 Volleybal
  Verbeiren Wim, tel. 0497 51 87 50, info@vclede.be,
 www.vclede.be
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• Dynamice RC
 Stepaërobic
  Rottiers Tania, tel. 0495 29 72 97,
 tania.rottiers@telenet.be 

• FC Melckenbeeck
 Voetbal
  Jacobs Tom, tel. 0476 91 99 70, tom.jaco@telenet.be

• FC Ronkenburg
 Voetbal
  Calinalti Veysel, tel. 0496 92 85 98,
 veyselcalinalti@gmail.com

• FC Smetlede
 Voetbal
  De Waele Marc, tel. 09 366 54 82,
 marc.de.waele4@telenet.be 

• Feniks Gehandicaptensportvereniging
 Rolstoelbasket
  Dierickx Daniël, tel. 0477 47 67 43,
 daniel.dierickx1@telenet.be

• Futsal Liga Lede
 Zaalvoetbalcompetitie
  Van Nuffel Emi, tel. 0494 07 68 82,
 emi.vannuffel@gmail.com 

• Gezinsbond GSF Lede
 Volleybal
  Triest Aimé, tel. 0477 59 87 49, aime.triest@belgacom.be, 

www.gezinsbondlede.be
 

• Goshindo Gakkö
 Jiu Jitsu
  Dullaers Patrick, tel. 0475 78 61 74
 goshindo.gakko@telenet.be

• Judoclub Lede
 Judo
  Goeman Lieven, tel. 0478 32 86 60,
 lievengoeman@judoclublede.be, www.judoclublede.be

• Kempo Personal Defense
 Zelfverdediging
  Buyle Jimmy, tel. 0478 30 40 94, jimmy.buyle@telenet.be 
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• KVC Jong Lede
 Voetbal
  Creutz Roland, tel. 0486 76 72 13,
 roland.creutz@skynet.be, www.kvcjonglede.be

• Mandara Yoga Studio
 Yoga
  Van Lommel Barbara, tel. 0477 66 59 27,
 barbaravanlommel@telenet.be 

• Okra Sport Lede
 Seniorensport
  Meuleman Arnold, tel. 053 80 35 14,
 arnold.meuleman@telenet.be

• Olympus
 Voetbal
  Brantegem Tom, tel. 0496 31 87 08,
 tombrantegem@gmail.com 

• Petanque Club Kantientje Lede
 Petanque
  Daelman Norbert, tel. 0474 24 51 97,
 m.daelman@proximus.be, users.telenet.be/pc.kantientje.lede

• PLOC
 Organisatie atletiek
  Smekens Greet, tel. 0474 75 99 86,
 greetsmekens@gmail.com 

• RSC Jumping Onions
 Rope skipping
  De Beul Dries, tel. 053 21 63 75 of 0496 59 21 15, 
 info@rscjumpingonions.be, www.rscjumpingonions.be

• Sint Hubertusgilde Oordegem
 Sportschieten
  Matthys Paul, tel. 0475 78 34 96, paulmatthys@skynet.be 

• Sport en Nering
 Organisatie wielersport
  Beeckman Patrick, tel. 0472 79 44 94,
 sportennering@telenet.be 

• Stal Fonck
 Paardrijden
  Fonck Frederic, tel. 0472 49 06 22,
 frederic.fonck@hotmail.be 
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• Taekwon-Do Lede
 Taekwondo
  Van De Sijpe Tom, tel. 0486 94 61 90,
 info@won-hyo.be, www.won-hyo.be
 

• Taisho karate club Lede
 Karate
  Mertens Hilde, tel. 0495 13 33 04,
 secretariaat@taisho-lede.be, www.taisho-lede.be
 

• TC Kenta
 Tennis
  Vanhauwe Peter, tel. 0499 70 62 74, info@tskenta.be, 

www.tskenta.be 

• TIOS Lede
 Turnen – sport en spel
  Lassuyt Kim, tel. 053 41 09 49, tioslede@hotmail.co,
 www.tios.be

• TTC Lede
 Tafeltennis
  Lammens Gunther, tel. 0486 54 86 69,
 gunther.lammens@telenet.be 

• VC Déja-Vu
 Volleybal
  Goeman Kurt, tel. 0472 38 08 42, kurtgoeman@gmail.com 

• Vedanta Yoga Lede
 Yoga
  Blondeel Joris, jorisblondeel@hotmail.com,
 www.vedantayogalede.be

• VK De Kouter
 Volleybal
  De Coensel Guy, tel. 0486 31 69 68,
 guy.de.coensel@telenet.be

• VK Mini’s Smetlede
 Voetbal
  Van Den Steen Steve, tel. 0478 96 11 42,
 stevevdsteen@telenet.be

• Vlierzele Sportief
 Atletiek
  Vannieuwenhuyse Geert, tel. 0476 68 19 44,
 info@vlierzelesportief.be
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• Wielervrienden Wanzele
 Organisatie wielersport
  Clinckspoor Johan, tel. 0470 79 00 92,
 johan.clinckspoor@minfin.fed.be 

• WTC De Heiplastrappers
 Wielertoerisme
  Govaert Herman, tel. 0475 57 87 22,
 guntherdepaepe@pandora.be 

• WTC Central
 Wielertoerisme
 Triest Thierry, tel. 052 42 20 34, sanitas.sport@skynet.be

• WTC Wanzeelse Wieler Wonderen
 Wielertoerisme
  Delporte Renaat, tel. 0473 22 18 29,
 renaat.delporte@gmail.com 

• Wanzele loopt
  Neckebrouck Kurt, tel. 0476 69 80 80,
 kurt.neckebrouck@gmail.com en www.wanzeleloopt.be

• ZVC Lazio Lede
 Zaalvoetbal
  Muylaert Guy, tel. 0496 04 97 58,
 guymuylaert@hotmail.com 

• ZVC Los Amigos
 Zaalvoetbal
  Verstockt Steven, tel. 0474 65 52 41, stock@telenet.be 

• ZVC The Red Stars
 Zaalvoetbal
  De Moor Caroline, tel. 0498 66 05 19, bjelo1@hotmail.com 

• ZVC The Vikings
 Zaalvoetbal
  Philips Dirk, tel. 053 41 96 12, dirk.philips3@telenet.be

• ZVC Torpedo Blanco
 Zaalvoetbal
  Van Langenhoven Christa, tel. 0486 96 60 15,
 luchtballonk2@hotmail.com
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UiTPAS: daar kan je nog eens mee buitenkomen!
WAT IS UITPAS?
UiTPAS is een elektronische spaar- en voordelenkaart voor 
inwoners van Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Ninove en Lede. Het 
is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactivi-
teiten. Met je UiTPAS kan je punten sparen bij elk activiteit en 
die omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel. Elke 
nieuwe pashouder krijgt ook een aantal welkomstgeschenken 
die ze zonder punten ontvangen.

Je UiTPAS kan je gebruiken bij alle gemeenten die met UiT-
PAS werken en bij organisaties in Brussel die de Paspartoe 
aanvaarden.

De UiTPAS zorgt er ook voor dat iedereen kan genieten van 
cultuur, sport en vrije tijd: mensen met een laag inkomen 
hebben recht op een UiTPAS met kansentarief, waardoor zij 
een verminderd tarief betalen.

Zie je het UiTPASicoontje staan bij een activiteit, dat betekent 
niet enkel dat je er een UiTpunt kan sparen, maar ook dat wie 
een UiTPAS met kansentarief heeft, een verlaagd tarief betaalt.

HOE WERKT UITPAS?
STAP 1   KOOP EEN UITPAS

Je UiTPAS koop je in je eigen gemeente. In Lede kan je terecht 
in het gemeentehuis, de bibliotheek of de sporthal. Een UiT-
PAS kost 5 euro of 2 euro wanneer je jonger dan 18 jaar bent. 
Een UiTPAS aan kansentarief is gratis. Voor meer informatie 
hierover kan je terecht bij het OCMW of Welzijnsschakel.

STAP 2   SPAAR UITPUNTEN
Kom je naar een activiteit, dan kan je aan de UiTPASzuil bij de 
ingang of aan de balie een UiTpunt sparen. Elke activiteit is 1 
punt waard. De punten worden digitaal opgeslagen op je kaart.

STAP 3   RUIL UITPUNTEN
Heb je al wat UiTpunten gespaard, dan kan je deze ruilen voor 
tal van voordelen.
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WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN?
Op www.uitpas.be kan je je puntenaantal nakijken. Je vindt er 
ook een volledig overzicht van alle activiteiten waar je UiTpun-
ten kunt sprokkelen en wat je met je UiTpunten kan doen. Je 
vindt UiTPAS Dender bovendien ook op Facebook terug.

Hou ook Lede informeert in de gaten. Zie je een UiTPASi-
coontje bij een bepaalde activiteit staan? Dan kan je er UiT-
punten sparen en kan je er ook met je UiTPAS aan kansenta-
rief terecht. Drie keer per jaar vind je op deze pagina’s
ook enkele leuke, exclusieve ruilvoordelen.

De Leedse verenigingen die met UiTPAS werken,
vind je in deze brochure
snel terug dankzij
het UiTPASlogo.

JOUW VERENIGING EN UITPAS: EEN PERFECTE MATCH!
Ben je lid van een Leedse vereniging of organisatie? Dan helpt 
UiTPAS je graag.

UiTPAS biedt je vereniging enkel voordelen:
• Bereik een breder publiek via de extra promotie die UiTPAS 

je biedt.
• Zorg voor extra service door UiTPASpunten uit te delen aan 

leden of aanwezigen. Die punten kunnen ze bij jou of elders 
ruilen voor allerlei voordelen. 

• Gebruik de UiTPAS als lidkaart voor je vereniging.
• Bied mensen in kansarmoede de kans om aan een voordeli-

ger tarief aan jouw activiteiten deel te nemen. 

Elke Leedse vrijetijdsaanbieder kan met UiTPAS werken. Voor 
meer info, neem contact op via 053 60 68 00 of uitpas@lede.be. 
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