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Wegeniswerken 
Riolerings- en wegeniswerken 
Diepestraat – Serskampstraat - Schildekensstraat
Duur : vermoedelijk tot augustus
Omleiding: Schildekensstraat — Molenhoek —
Oordegemkouter – N9 – Papegemstraat – Essestraat – 
Langehaag — Smetledestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
•  18 juni, Roefeldag, gedeelte Watermolenstraat tussen  
 Wanzelekouter en Processieweg verkeersvrij
•  19 juni, wielerwedstrijd te Lede, aankomst Kasteeldreef
•  19-26 juni, Kermis Lede
•  26 juni, wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst Nonnen- 
 bosstraat
•  1 juli, avondmarkt en zomerconcert, Markt, Nieuw- 
 straat en Administratief centrum afgesloten
•  15 juli, zomerconcert, Administratief centrum afgesloten
•  29 juli, criterium te Lede, afgesloten parcours van 18.30  
 uur, Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat,  

 Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat,  
 Markizaatstraat, Stationsstraat en Kasteelstraat
•  5 augustus, zomerconcert, Administratief centrum  
 afgesloten
•  19 augustus, zomerconcert, Administratief centrum  
 afgesloten
•  27 augustus, criterium te Oordegem, afgesloten  
 parcours vanaf 17 uur, Oordegemdorp, Oordegem 
 kouter, Dr. Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard en  
 Speurtstraat
•  28 tot 29 augustus, Oordegem kermis, Oordegem- 
 dorp afgesloten, wegomlegging via Grote Steenweg 
 en Beekstraat
•  30 augustus, wielerwedstrijd te Oordegem, aankomst  
 Oordegemkouter
•  4 september, kermis Smetlededorp
•  11 september, wielerwedstrijd te Wanzele, aankomst  
 Nonnenbosstraat
•  11 september, kermis Wanzele, Wanzeledorp afgesloten

ocmw@lede.be O C m W

Garry Hagger in Villa Letha!
Woonzorgcentrum Villa Letha organiseert op zondag 26 juni haar jaarlijkse familiedag. Vanaf 14.30 uur kan je in 
Villa Letha terecht voor een verfrissende sangria, een lekkere ijscoupe, een hot dog en een uitgebreid gamma drank-
jes. Voor de kinderen is er een springkasteel voorzien. De namiddag wordt muzikaal ingezet door niemand minder 
dan Garry Hagger. Hij zorgt voor de nodige sfeer met bekende hits die iedereen kan meezingen. De volledige 
opbrengst van deze familiedag gaat naar de bewoners van het woonzorgcentrum. Zo werden er onlangs nieuwe 
zetels, tafels en lampen aangekocht om de praathoekjes op de 1ste en 2de verdieping te verfraaien.
Woonzorgcentrum Villa Letha heet je van harte welkom!

Terugblik op een geslaagd paasfeest 
Op woensdag 13 april organiseerde de sociale dienst van het OCMW voor de eerste maal een paasfeest. Het feest 
vond plaats in “de Bron”. Het paasfeest was er in de eerste plaats op gericht om een aantal Leedse gezinnen met 
kinderen een ontspannende namiddag te bezorgen. Voor gezinnen met een laag inkomen is het niet altijd vanzelf-
sprekend om deel te nemen aan socio-culturele activiteiten. De organisatie van een paasfeest geeft ook deze gezin-
nen de kans om samen met hun kinderen deel te nemen aan een fijne activiteit in de schoolvakantie.
Daarnaast was het paasfeest ook een mogelijkheid om op een meer informele manier in contact te komen met 
de OCMW-medewerkers. In totaal waren er een vijftigtal kinderen en (groot-)ouders aanwezig.  Voor de kinderen 
was er animatie door clown Pignouf en haar assistenten. Met muziek, dans, leuke spelletjes en cadeautjes werd er 
gezorgd voor een onvergetelijke namiddag. Met de kinderen onder de hoede van clown Pignouf konden de ouders 
gezellig praten bij een drankje.
Tot slot werden de aanwezigen getrakteerd op zelfgebakken pannenkoeken en warme chocolademelk. 
Voor de kleinsten waren er natuurlijk ook paaseitjes. 

De namiddag was een feest voor groot en (vooral voor) klein. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!

Coverfoto:
Arno aan de 
Fauconniers-
molen, 
Oordegem

Backcover:
Arno in de 
Ouden 
Heirweg,
Oordegem
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Leedse kunstenaars 
stellen tentoon

Raadzaal gemeentehuis, gratis toegang
zondag 19 juni van 15 uur tot 21 uur

maandag 20 juni tot vrijdag 24 juni van 18 uur tot 21 uur
dinsdag 21 juni van 9 uur tot 12 uur en van 18 uur tot 21 uur

zaterdag 25 juni van 15 uur tot 21 uur
zondag 26 juni van 9 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 21 uur

Kermissen
Lede ommegangkermis: 19 juni tot en met 26 juni

Oordegem grote kermis: 28 augustus
Vuurwerk: maandag 29 augustus om 22 uur

Smetlede grote kermis: 4 september
Vuurwerk: maandag 5 september om 22 uur

Wanzele grote kermis: 11 september
Vuurwerk: maandag 12 september om 22 uur

Middenstandsraad organiseert 
voor de 2de maal “Lede zomert” 

Van 24 tot en met 30 juni kan je meedoen aan de tombola. 
Doe je aankopen voortaan bij de deelnemende handelaars en ontvang loten 

voor de tombola! De handelaren kan je herkennen aan de groene loper. 
Natuurlijk vallen er fantastische prijzen te winnen met de tombola. 

Zo kan je vier Europese weekend city-trips voor twee personen of twee 
dagtrips per autocar winnen. Met de hoofdprijs daarentegen vlieg je

naar een 5 sterren hotel voor twee personen (half pension) 
op het Griekse eiland Kos. 

De trekking van de winnende loten gebeurt op 30 juni.  De winnaars worden 
opgebeld en kunnen hun prijs afhalen tijdens de pauze van het 1ste zomer- 

concert op vrijdag 1 juli in de kiosk in het park achter het Cultureel Centrum.  

Zomerconcerten
Zin in een gezellige zomeravond in het 
park van Lede? Kom samen met vrien-

den en familie naar deze  
fantastische groepen luisteren.

Vrijdag 1 juli: Professor Deaf 
Belgian Swing & Blues Band

Vrijdag 15 juli: Electric Boogie
It’s crazy…it’s shocking! Steaming fifties!

Vrijdag 5 augustus: Raw Blues Experience 
Pure maar rauwe blues in de traditie

 van de groepen uit de British blues boom in 
de jaren ‘60

Vrijdag 19 augustus: Big Belly Boogie
rock-coverband

Avondmarkt
De marktcommissie zorgt dit jaar opnieuw voor een fijn 

marktgebeuren met animatie op vrijdag 1 juli. 
Je kan er leuke spulletjes kopen en rustig langs de

 verschillende kraampjes flaneren.  
Er worden ook een aantal oldtimers tentoongesteld.  
Om 18.00 uur, 19.30 uur en om 21.00 uur kan je de 

spectaculaire voorstelling “De Wabboes” 
bewonderen van Patru Poli.  

Dus zeker voor elk wat wils.
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Opendeurdag academie
Wil je weten wat er allemaal gebeurt in dat gebouw aan de post. Wil je weten waar al die gekke klanken vandaan 
komen? Heb je zin om toneel te leren spelen? Kom dan langs tijdens onze opendeurdag.
Op dinsdag 28 juni kan je tussen 18 en 20 uur deelnemen aan kennismakingslessen algemene muzikale vorming  
(AMV - notenleer) en algemeen verbale vorming (AVV - dictie). Je bent ook welkom in de klassen instrument, waar 
je leerkrachten en leerlingen aan het werk kan zien.
Kinderen die volgend jaar naar het eerste leerjaar gaan, kunnen een kennismakingsles initiatie meemaken.

PROCLamaTiE
Om dit schooljaar in schoonheid af te sluiten,  nodigen we je uit op onze jaarlijkse proclamatie. 
In een eerste deel kan je genieten van een optreden. Je hoort leerlingen die zich op de een of andere manier 
onderscheidden tijdens de afgelopen examenperiode, onze klassen samenzang zingen samen en onze ‘Flying 
Basses’ (2 trombones en 2 bastuba’s) leggen als allerlaatste hun examen af. De proclamatie vindt plaats op zaterdag 
25 juni om 10 uur in zaal De Bron.

inSCHRijVinGEn
Binnenkort kan je je inschrijven voor het volgende schooljaar. Je vindt hier de inschrijvingsdata in juni en juli:

juni                  juLi

- maandag 27/6  16.00 tot 19.00 uur - vrijdag 1/7   14.00 tot 17.00 uur

- dinsdag 28/6        16.00 tot 20.00 uur - maandag 4/7  14.00 tot 17.00 uur

- woensdag 29/6 14.00 tot 20.30 uur - dinsdag 5/7  14.00 tot 17.00 uur

- donderdag 30/06  14.00 tot 19.00 uur - woensdag 6/7  14.00 tot 20.30 uur

 De inschrijvingsdata voor de maanden augustus en september vind je op www.gamw.lede.be.

jE BEnT nOOiT TE OuD Om TE LEREn
Muziek maken is op ieder niveau en op elke leeftijd, alleen of in groep, een aangename en verrijkende ervaring. Voor 
de vakken Algemene Muzikale Vorming (notenleer) en Algemene Muziekcultuur (muziekgeschiedenis) organiseren 
we cursussen voor volwassenen. Als volwassene kan je direct met een instrument beginnen. Je hoeft dus niet eerst 
een jaar AMV te volgen. In september volg je meteen je eerste les notenleer en je eerste  les instrument.
Voel je je meer aangetrokken tot voordracht en toneel, dan kan je je inschrijven voor de cursus woord voor 
volwassenen. Vanaf september krijg je iedere week één uur verbale vorming (dictie) en één uur voordracht of toneel.
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je regelmatig sollicitatiegesprekken af? Of wil je iets zelfverzekerder 
overkomen bij je baas? Misschien is de cursus welsprekendheid dan iets voor jou.

WaaR VinD jE OnS? 
Neem gerust een kijkje op onze website www.gamw.lede.be 
Bezoek ons secretariaat op: Markt 5 - 2e verdieping - Lede of contacteer ons op: 053 60 68 70 - academie@gamw.lede.be 
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Voor wie?
De buitenschoolse kinderopvang richt zich naar alle kinde-
ren van het kleuter- en lager onderwijs in Lede of van wie 
de ouders op het grondgebied van Lede wonen.

Waar? 
Er zijn drie vestigingsplaatsen:
* Lede, Steenstraat 7, Lede, 053 80 89 21
* Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem, 09 366 03 08
* Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele, 053 82 85 00

Openingsuren 
De opvang is open van 6.45 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s 
avonds. Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en in 
de vakantie is de opvang enkel in Wanzele open.

inschrijvingen
Je kind is welkom in de kinderopvang vanaf het moment 
dat wij het volledige inschrijvingsdossier gekregen hebben. 
Hiervoor kan je terecht bij de dienst kinderopvang.
Tijdens elke vakantieperiode en op schoolvrije dagen is 
inschrijven verplicht. Dit kan enkel via het inschrijvings-
formulier of via e-mail (kinderopvang@lede.be). Vóór elke 
vakantie worden folders met inschrijvingsformulieren ver-
spreid via de scholen. Wie zich persoonlijk aanbiedt, heeft 
voorrang bij de inschrijving.

Website: www.kinderopvangzov.be
Opvang vinden voor je kinderen is niet altijd een makkelijke klus. Waar vind je de adressen? Welke openingsuren heeft een 
opvanginitiatief? Wanneer zijn er plaatsen vrij? Waar kan je terecht met specifieke vragen? Er is een eenvoudige manier 
om op deze vragen een antwoord te krijgen. Surf naar de website www.kinderopvangzov.be. Hier kan je voor de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen een antwoord vinden op je vragen over kinderopvang. Klik op de gemeente waar je opvang wil 
vinden. Via vier zoekcriteria (leeftijd, type opvang, tijdstip en plaats) kan je op zoek gaan naar gepaste opvang. Voor de 
regio Aalst en Oudenaarde is deze nu al operationeel.
Financiering voor deze website gebeurt door SOLVA en vanuit de budgetten van de lokale werkwinkels. De algemene 
coördinatie gebeurt door Streekoverleg ZOV. De gemeentebesturen van Aalst, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Denderleeuw 
gingen een samenwerkingsovereenkomst aan. Het gemeentebestuur van Lede sloot een partnerschap af met de opvang-
voorzieningen op het grondgebied waarbij de opvangvoorzieningen gratis hun informatie online kunnen plaatsen. Dat op 
voorwaarde dat de opvangvoorzieningen hun gegevens up-to-date houden. 

Informatie
Bij vragen of problemen kan je steeds terecht bij de dienst kinderopvang, 
op het nummer 053 60 68 63 of via e-mail op kinderopvang@lede.be.

IBO ’t Klavertje 4
Ouders zijn en blijven de voornaamste opvoeders van hun kinderen. Bij de keuze voor kinderopvang is het belangrijk dat je 
je kinderen met het volste vertrouwen kan achterlaten. Daarom bieden wij je onze diensten aan. De buitenschoolse opvang 
is echter geen verlenging van de schooltijd, het initiatief van de kinderen primeert. De kinderen kiezen of ze zich binnen of 
buiten uitleven in motorisch spel, in rustig spel, in knutselen, in fantasiespel,… Op schooldagen krijgt vooral het spontane 
spel de aandacht. Dit is de ideale manier om je kinderen de ervaringen van die dag te laten verwerken. Naast het spontane 
spel is het geleid spel van groot belang. Zeker op woensdagnamiddag bieden we een gevarieerd en creatief spelaanbod.

@
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Vertel-
namiddag
Op maandagnamiddag 29 augustus in de 
bibliotheek van Oordegem voor kinderen 
van 5 tot 8 jaar. Thema: Maria Dolores  
Esperanza, de kip die tomaten legt.

Zomer van het 
spannende boek
Van 16 juni tot 31 augustus zetten we 
de nieuwste thrillers en detectives in de 
kijker! Nicci French, Arnaldur Indridason 
en Val McDermid maar ook Vlaamse 
misdaadliteratuur van Jo Claes, Bavo 
Dhooge, Frank van Laecke en natuurlijk 
Pieter Aspe zijn vertegenwoordigd.

Geboekt
Onze zonnige kaartjesklassieker. 
Stuur ons van 15 juni tot 15 septem-
ber een vakantiekaartje óf stuur ons 
een vakantiefoto via e-mail of Face-
book. Daarmee maak je kans op een 
weekend-arrangement of één van 
de twee Book-in-a-Box boekenpak-
ketten.

Zoek de schat 
van vlieg
Ga op zoek naar de schat van de 
Vlieg in de bib van Lede en maak 
kans op drie superdeluxe bib-
boxen. De allerkleinsten kunnen 
ook meedoen aan onze knutsel-
wedstrijd!

Opendeurdagen 
in bibliotheek 
Oordegem
Kunst in de bib in samenwerking met 
Davidsfonds van 26 tot 29 augustus.

Extra uitleen-
mogelijkheden
Tijdens de zomervakantie loopt de uit-
leentermijn van je boeken automatisch 
een weekje langer! Je mag ze dus vier 
weken houden.
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Informatieve boeken: 
vernieuwd 
indelingssysteem (ZIZO)
Onze informatieve boeken (de zogenaamde non-fiction) worden in 
Lede sinds kort geplaatst volgens een nieuw en duidelijker plaat-
singssysteem. Daarom werden een kleine 10.000 boeken aange-
past in de catalogus en kregen ze een nieuw etiket. Het resultaat 
is een gemakkelijke en klantvriendelijke plaatsing volgens enkele 
logische rubrieken.

Enkele voorbeelden:
• boeken over baby’s, zwangerschap, opvoeding worden logisch   
 gegroepeerd
•  handige rubrieken zoals Beroemde Koks groeperen de boeken   
 van Piet Huysentruyt tot Jeroen Meus
• kunstboeken vind je nu terug per stroming (van Art Deco tot   
 Vlaamse Primitieven)
•  boeken over bloemschikken, cartoontekenen, snoeien vind je nu  
 in een logischere rubriek

Wellicht zal je in het begin nog even je weg moeten zoeken na 
deze omschakeling, ook voor ons is de nieuwe opstelling nog even 
wennen. Er wordt ook werk gemaakt van een betere signalisatie, 
daarbij staan we open voor alle suggesties.

Sporthal ommegang
ommeganglaan 60a
lede
van 10u tot 12u & van 13.30u tot 17u www.lede.be
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Plus Minus
Vanaf maandag 2 mei vangt “Plus Minus”voor 50+ aan. Het is vijf maanden lang genieten van sport op regelmatige 
basis, in openlucht en onder diverse vormen. De sportpromotoren verzorgen – samen met een reeks sportgangmakers - 
gedurende de eerste twee maanden wekelijks:
• fietsen korte lus 15 km (maandag 15.00 uur sporthal)
• fietsen lange lus opbouw van 25 km naar 45 km (maandag 13.30 uur sporthal)
• tennis (dinsdag 15.00 uur sporthal, vanaf juni TC Vogelenzang)
• zwemmen (woensdag 12.00 uur Zwembad De Warande Wetteren, vanaf juni Stedelijk Zwembad Aalst)
• conditiegym (donderdag 15.30 uur sporthal)
• wandelen (vrijdag 13.30 uur sporthal)

Voor de som van 40 euro kan je onbeperkt deelnemen aan de Plus Minusactiviteiten (begeleiding, materiaal, sport-
ongevallenverzekering inbegrepen) en dat tot eind december 2011. Niet twijfelen, gewoon doen!

Boemelacademie – Sportacademie
Vanaf woensdag 7 september start de boemel- en sportacademie. Kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs krijgen 
een gevarieerde sportopleiding en leren op een speelse wijze nieuwe dingen. Op die manier is je kind een stap dichter 
richting sportclub. Met uitzondering van de schoolvakanties kan het iedere woensdag een uur boemelen en sporten. Lid 
worden? Dat kan! Voor 20 euro per trimester of voor 50 euro per jaar is je kind lid van onze academie.

Doe Aan Sport Beurs
Voor de negende keer slaan de Leedse sportclubs, de Leedse scholen en de Leedse sportdienst de handen in elkaar en 
bieden jullie op zaterdag 25 juni een Doe Aan Sport Beurs aan. Iedereen kan gedurende de volledige namiddag (van 
14.00 tot 17.30 uur) kennismaken met een waaier aan sporten (atletiek, turnen, tafeltennis, rope skipping,…) en een 
heleboel randactiviteiten (klimmuur, springkasteel, quad,…). Wie gedurende een korte tijd van voldoende sporten proeft, 
krijgt een “Doe aan Sport medaille”. 
Daarnaast is dit ook een buitenkans om kennis te maken met de diverse sportverenigingen, informatie in te winnen voor 
sportieve plannen in het volgend sportjaar en/of seizoen: wie, wat, waar, hoe,…? Vooraf inschrijven is niet vereist en kan 
ter plaatse vanaf 13.30 uur. Deelname is gratis. 

Sportkamp windsurfen
Voor de tweede keer organiseert onze sportdienst een sportkamp 
windsurfen. Het sportkamp wordt georganiseerd voor 11- tot 18-jarigen 
en zal doorgaan in Heusden van 4 tot en met 8 juli telkens van 9 tot 16 
uur. Voor de prijs van 90 euro (inbegrepen: transport, deelname aan alle 
sportactiviteiten, verzekering en brevet) proeven jongeren van deze initiatie 
onder begeleiding van ervaren instructeurs. 

+

-
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Fietstocht Dwars Door Lede
Op maandag 15 augustus organiseert de sportraad de 34ste Fietstocht Dwars Door Lede. 
Noteer deze datum alvast in je agenda!

We vertrekken om 15.00 uur aan de sporthal en komen daar omstreeks 17.30 uur terug aan. 
Je kan je er inschrijven voor de prijs van 5 euro vanaf 14.00 uur. 
Kinderen onder de 14 jaar betalen slechts 3 euro. 
Iedere deelnemer ontvangt een consumptie en een gadget.

Zomersportkamp Kleuters
Zomersportkamp Omnisport

Van dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 19 augustus kan je kleuter 
deelnemen aan het zomersportkamp. 
Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus kunnen 
kinderen van het lager onderwijs in de sporthal terecht voor een weekje 
omnisport. Kleuters betalen 20 euro om deel te nemen. Kinderen van het 
lager onderwijs betalen 50 euro. De specifieke promotiefolders zijn half juni 
verkrijgbaar.

Senior Sportief Deinze
De seniorensportdag van Oost-Vlaanderen, die al aan zijn 23ste editie toe is, vindt plaats op 
donderdag 15 september en richt zich op alle 50-plussers. 

Op deze sportdag kunnen senioren in een gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport 
beoefenen of kennismaken met een nieuwe sport. Onze sportdienst zal dit jaar deelnemen en een 
specifieke folder ter beschikking stellen tegen eind juni. 

Opening Finse Piste
In Lede is er een Finse piste en meer bepaald rond de gemeentelijke sporthal. De 
laatste aanpassingen worden uitgevoerd en binnenkort volgt de officiële opening. 
Meer informatie is spoedig te lezen in onze digitale nieuwsbrief eind juni en op 
onze website.

Voor meer informatie over al deze activiteiten kan je terecht bij de sportdienst of in de sporthal. 
Je kan ook contact opnemen via het nummer 053  60 68 64 of via e-mail (sport@lede.be).



Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van CULTUUR is begin mei verstuurd. Wil je ook op de hoogte blijven van de activiteiten van 
de cultuurdienst en de culturele raad abonneer je dan op de nieuwsbrief van CULTUUR via de website www.lede.be 

Aanvraag projectsubsidie
ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van ontwikkelingssamenwerking. 
De ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in niet-
Europese ontwikkelingslanden. De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende jaren, 
waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid, gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming van 
bepaalde doelgroepen. Het reglement vind je terug op de website www.lede.be bij de diensten – cultuur – ontwik-
kelingssamenwerking waar je ook het aanvraagformulier in PDF terugvindt. Dit formulier kan je ook krijgen bij de 
cultuurdienst en moet afgegeven worden vóór 15 augustus 2011. 

Lede Gesmaakt
Op zondag 13 november van 14 tot 18 uur zal de cul-
tuurdienst samen met de culturele raad de 6e editie van 
“Lede Gesmaakt” organiseren. Het evenement gaat door 
in zaal De Bron en als thema werd dit jaar gekozen voor 
“Vlaamse Kost”.  Wil je als vereniging of als individu je 
culinair talent in de kijker zetten en de Ledenaar laten proe-
ven van traditionele Vlaamse gerechten, vul dan de deelna-
mefiche in die je terugvindt op onze website www.lede.be 
(klik door naar diensten/cultuur/culturele activiteiten/Lede 
Gesmaakt!). Het ingevulde Word- document mag je door-
sturen naar cultuur@lede.be. Wij contacteren je dan voor 
verdere afspraken.

Fietsenknooppuntennetwerkkaart 
Scheldeland terug verkrijgbaar!

De zomer is in aantocht en daarmee worden ook de fietsen in 
orde gesteld. 

Vanaf nu kan je de fietsenknooppuntennetwerkkaarten terug ver-
krijgen. Je kan ze bij de dienst cultuur kopen voor 6 euro per stuk. 
Dankzij de verschillende knooppunten kan je zelf je route uitstip-
pelen. Op die manier kan je tijdens de zomer genieten van maar 
liefst 840 km fietsplezier. 

Als extra zijn er drie nieuwe brochures: de toeristische gids  
Scheldeland, brochure varen en fietsen, flyer varen en fietsen. 
Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de cultuurdienst.

We wensen je alvast veel fietsplezier langs de fietswegen
in Scheldeland!

10 C u L T u u r   cultuur@lede.be
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SENIORENRAAD

Kaarten voor 
dames en heren
Sjoelen enkel 
voor dames
Elke dag klassement met prijzen
Klassement na drie namiddagen
vrijdag 5 augustus
vrijdag 12 augustus
vrijdag 19 augustus

De Bron
14.30 uur
inleg: 1,5 euro
vooruit kaarting: iedere keer 80 euro 
vooruit sjoelen: iedere keer 55 euro

Iedereen krijgt een boterham met kop
Kaarten kunnen aangekocht worden via 
de seniorenraad of de cultuurdienst

Shownamiddag
Vrijdag 16 september 

Met Filip Bauters, Dirk De Meulemeester en 
Martine Foubert, samen met de FDM-Band 
versterkt door de enige echte Nonkel Jef  
(Ivo Pauwels) en Diana More 

De Bron 
begin: 14.30 uur
inkom: 8 euro
vieruurtje: koffie, 2 belegde broodjes 
en een dessert

Kaarten kunnen aangekocht worden 
via de seniorenraad of 
de cultuurdienst

Open Monumentendag
11 september 2011
Thema ‘conflict’ 

amBROSiuS DE BETTE, EEn aDELLijK LEVEn mET VEEL COnFLiCTEn
Plaats: Hollands Paviljoen - Domein van mesen - ingang markizaatstraat
De vertellingen ‘Ambrosius de Bette, een adellijk leven met veel conflicten’, 
gaan over de vele - soms ongelooflijke en extreme - conflicten met de plaat-
selijke, kerkelijke en landelijke overheden van de derde laatste markies en 
markiezin van Lede, Ambrosius en Dorothéa. Het verhaal wordt aangevuld 
met een powerpointpresentatie. 
Er wordt driemaal verteld: om 11.00 uur, 14.30 uur en 16.30 uur. 

OPGRaVinGEn … GRaVEn in OnZE GESCHiEDEniS
Plaats: Kasteelhoeve - Domein van mesen - ingang markizaatstraat
Onderwerp: tentoonstelling van de recent opgegraven archeologische voor-
werpen in het markizaatdomein. Solva voerde de opgravingen uit en maakte 
een infobrochure. Alle bezoekers ontvangen deze brochure waarin met tal 
van foto’s het zoeken, opgraven en vinden van de funderingen van het vroe-
gere kasteel (16de eeuw),  de bijgebouwen, Romeinse graven, grachten, wa-
terputten, voorwerpen … worden uiteengezet. 
Uurregeling: doorlopend van 10 tot 18 uur. 

OORDEGEm … COnFLiCTEn Van aLLE TijDEn 
Plaats: Ontmoetingscentrum - Oordegemdorp - Oordegem
Onderwerp: tal van zaken doen ons herinneren aan conflicten uit vervlo-
gen tijden. Zoals de schandpaal, de toren van de Sint-Martinuskerk die als 
uitkijktoren diende bij de slag van Kwatrecht, het oorlogsmonument op de 
Grote Steenweg, de oude dekenij die door de Geuzen kort en klein werd 
geslagen,… 
Uurregeling: doorlopend van 10 tot 18 uur. 

DE THEOPHiEL PRESiauX-ROuTE
Plaats: vertrek van deze route aan het Cultureel Centrum, markt, Lede
Onderwerp: wandeling in het centrum van de gemeente langs woningen 
en gebouwen, ontworpen door de Leedse bouwmeester Theophiel Présiaux. 
Enkele zijn behouden gebleven, andere werden gesloopt, soms ondanks de  
‘vurige’ conflicten met en van verschillende actiegroepen.
Uurregeling: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

De inkom is gratis en er is een gratis brochure.

inFO : Cultuurdienst, markt 1, Lede – 053 60 68 61
Hubert Topke; voorzitter Culturele Raad – 053 41 47 40
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Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van Jeugd is begin mei verstuurd. Wil je ook op de hoogte blijven van de activiteiten van de jeugd-
dienst en de jeugdraad abonneer je dan op de nieuwsbrief van JEUGD via de website www.lede.be 

Oproep
Ben je ouder dan 18 jaar? 
Kan je goed overweg met kinderen? 
Knutsel je graag? 
En heb je nog wat vrije tijd over op woensdagnamiddag? 
JA ?! Dan is deze oproep misschien wel iets voor jou! 
We zoeken voor ons knutselatelier nog lesgevers die graag creatief bezig zijn met lagere 
schoolkinderen. Deze knutselsessies gaan telkens door op woensdagnamiddag en duren
twee uur. De groepen bestaan uit maximum 15 kinderen. Je helpt ook mee de knutsel-
werkjes te bepalen en vooraf uit te proberen. In ruil krijg je een vrijwilligersvergoeding. 

Vrije speelruimte in Lede
Lede beschikt over een aantal speelterreintjes met speeltoestellen waar je tijdens de zomervakantie 
vrij kan ravotten. 

Park cultureel centrum
In het park achter het cultureel centrum is sinds begin 2011 een nieuw speeltoestel geplaatst. Hier 
kan je vrij komen spelen. 

Papegem
In de Bovenstraat bevindt zich een groot speelterrein met allerlei speeltoestellen en een grasveld met 
voetbaldoelen. 

Wanzele
nieuwe openingsuren!
Op het volledig vernieuwd speelterrein in de Watermolenstraat te Wanzele kan je iedere 
dag van 8 uur tot zonsondergang vrij spelen behalve:
- tijdens de periode van de gemeentelijke speelpleinwerking (zomervakantie)
- op woensdagen: toegankelijk vanaf 16 uur
- op vakantie- en schoolvrije dagen: toegankelijk vanaf 14 uur
nieuw op dit speelterrein zijn het watertoestel en de peuterschommels.

Park van mesen
In het park van Mesen is er een nieuw speelterreintje voor jongere kinderen. Hier kan je tijdens de 
openingsuren van het park vrij spelen. Tot en met 30 september kan je iedere woensdagnamiddag 
van 14 uur tot 19 uur en in het weekend op zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 19 
uur komen spelen. 

Oordegem
Achter de kerk van Oordegem heb je naast het dienstencentrum een speelterrein. 
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Speelplein Krawietel in de zomervakantie
Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je acht weken naar het speelplein komen! Je kan er terecht vanaf maan-
dag 4 juli tot en met vrijdag 26 augustus. Het speelplein is niet open op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 
22 juli en maandag 15 augustus. Dit speelpleingebeuren gaat door in Wanzele op het gemeentelijk speelplein Krawietel, 
Watermolenstraat 11. De werking wordt georganiseerd voor jongens en meisjes die op 1 januari 2011 minstens 3 jaar zijn 
en geen 15 jaar geworden zijn op 1 juli 2011. 

Opgelet er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in vergelijking met vorig jaar! 

1)  De dagprijs voor de opvang van de kinderen bedraagt:
 4 euro voor een volledige dag 
 2 euro voor een halve dag 
 Voor deze prijs zijn de kinderen verzekerd. Daarnaast krijgen de kinderen nog koekjes en drankjes. 

2)  Vanaf deze zomer zal er met facturatie achteraf gewerkt worden. 
 Er wordt gewerkt met drie facturatieperiodes, namelijk van
 - start speelpleinwerking t.e.m. 20 juli
 - 22 juli t.e.m. 14 augustus
 - 16 augustus t.e.m. einde speelpleinwerking. 

3)  We werken NIET meer met abonnementen. 
 De nog geldige abonnementen van vorig jaar vervallen NIET maar worden verwerkt in de facturatie.  

4)  De kinderen schrijven zich ’s morgens of ’s middags in met een badge! 
 Deze badge moet vooraf aangekocht en geactiveerd zijn bij de jeugddienst. 
 De ouders kopen per kind een inschrijvingsbadge aan en betalen eenmalig het bedrag van 2,50 euro per badge. 
 Deze badge blijft ook voor de volgende jaren geldig.
 Bij verlies van de badge wordt een bedrag van 5 euro aangerekend. 
 Deze kosten zullen op de eerstvolgende factuur verrekend worden. 
 Iedere dag melden de kinderen zich met de badge aan op het secretariaat. 
 Dit jaar krijg je bij de eerste aankoop van de badge gratis een hangkoord erbij. 
 Deze badges worden NIET op het speelplein bewaard maar moeten door de ouders zelf bijgehouden worden. 
 Op volgende dagen kan je bij de jeugddienst terecht voor de aankoop: 
 - woensdag 22 juni van 14 tot 16 uur
 - donderdag 23 juni van 17 tot 19 uur
 - woensdag 29 juni van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
 - donderdag 30 juni van 9 tot 12 uur
 Stel: je hebt geen badge aangekocht en tijdens de speelpleinperiode beslis je om je 
 kind(eren) naar het speelplein te laten komen, kom dan eerst tijdens de openingsuren 
 langs bij de jeugddienst voor het aanmaken en activeren van een badge en het invullen 
 van een inlichtingenformulier. 

5)  Het inlichtingenformulier 2011 wordt vooraf ingevuld en aan de jeugddienst bezorgd. 
 Dit kan je samen met de aankoop van de badge doen.  Dit inlichtingenformulier kan je 
 downloaden op www.lede.be 
 (diensten – jeugddienst – speelpleinwerking – inlichtingenformulier 2011). 
 
meer informatie nodig? neem gerust contact op met de jeugddienst 
op het nummer 053 60 68 62 of via e-mail jeugddienst@lede.be.  

Workshop ‘Bloemenzomer’
Zaterdag 25 juni van 14.30 tot 16.30 uur.

Voor jongeren (6de leerjaar t.e.m 3de middelbaar) - Locatie: knutselatelier, Rammelstraat 1A, 9340 Lede
Kostprijs: 3 euro - vooraf inschrijven bij de jeugddienst
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Uit de gemeenteraad van 21 april 2011

Kerkfabrieken
Gunstig advies aan de voorliggende jaarrekeningen over 
het dienstjaar 2010 van de kerkfabrieken
imEWO
Goedkeuring voorgestelde kapitaaloperatie van IMEWO. 
Deze operatie heeft geen effect op het gemeentelijk budget
FiniWO
Deelname aan de kapitaaloperatie bij FINIWO tot financie-
ring van het investeringsbeleid voor hernieuwbare energie 
door in te tekenen op bijkomende aandelen voor een nor-
male waarde van 24.300 euro
Verkoop perceel grond impedorp
Principebeslissing tot onderhandse verkoop. Oppervlakte: 
166,79 m2

Sportraad
Bekrachtiging nieuwe statuten
Huur softwarelicenties
Vaststelling bestek, gunning bij onderhandelingsprocedure 
en raming van de jaarlijkse kost op 20.000 euro (excl. btw)
uitbreiding kabelnet Kleiweg
Goedkeuring en raming van de kost op 15.061,12 euro 
(excl. btw)
Opendeurdag mesen
Een opendeurdag zal worden georganiseerd naar aanlei-
ding van Open monumentendag

Uit de gemeenteraad van 19 mei 2011

Speelplein Wanzele
Vaststelling openingsuren:
Iedere dag van 8 uur tot zonsondergang behalve:
•  tijdens de periode van de gemeentelijke 
 speelpleinwerking
•  op woensdagen: vanaf 16 uur
•  op vakantie- en schoolvrije dagen: vanaf 14 uur
Tarieven speelplein 
Goedkeuring retributiereglement met de vaststelling van 
de tarieven voor de speelpleinwerking:
• 2 euro per halve dag
• 4 euro per volledige dag
Budgetwijziging
Vaststelling eerste budgetwijziging voor 2011

 Ontvangsten uitgaven Saldo

Gewone dienst 23.006.460 20.480.084 2.526.376

Buitengewone dienst 14.695.889 14.695.889 -

B r a n d W e e r   brandweer@lede.be

Wespenverdelging
Bel het zonale nummer (wespenverdelging) van de brandweerdiensten Zuid-Oost-Vlaanderen: 053 80 68 03
Een wespennest in je tuin of vlakbij je huis kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Wespen kunnen 
zeer agressief zijn en aldus een gevaar opleveren voor de mens. Wespenbestrijding is daarom één van de taken van de 
brandweer, je laat het verdelgen ervan best aan ons over. Het verwijderen van een bijenzwerm laten we over aan een 
imker. Die zal, als hij de bijenzwerm en de koningin kan meenemen, de zwerm graag komen ophalen. Wanneer de 
zwerm een gevaar oplevert voor mens of dier of wanneer de koningin zich in de spouw van een muur, in een schoor-
steen, binnen in huis of op een andere onbereikbare plaats bevindt, dan bel je toch best de brandweer.
Wij krijgen de eerste oproepen voor wespen meestal binnen in mei of juni, maar heel vaak gaat het dan om honing-
bijen of solitaire bijen. Ook hommels worden al te vaak aanzien voor wespen.
Wil je het nest laten vernietigen, bel dan de brandweer op het nummer 053 80 68 03. Dit is een zonaal nummer 
waarop een dispatcher enkel en alleen de opdrachten rond wespenverdelging zal opnemen. Als het kan, komen we 
nog dezelfde dag bij je langs. Dit gebeurt meestal na 19 uur omdat de wespen dan minder agressief zijn en de meeste 
wespen zich ook in het nest bevinden. Je kan ook altijd je (niet-dringende!) boodschap inspreken op ons antwoordap-
paraat 053 80 07 07. Op zon- en feestdagen is er normaal gezien geen wespenverdelging. Enkel in dringende geval-
len, wanneer de wespen een acuut gevaar vormen voor mens en/of dier, neem je onmiddellijk contact op met het 
nummer 100 of 112. Uiteraard dan ook op zon- en feestdagen. De wespenverdelging is voorlopig een gratis dienst 
aan de Leedse bevolking.
noteer alvast ook in je agenda: 25 september : grote opendeurdag Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer-
dienst Lede n.a.v. het 150-jarig bestaan.
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17 juni: compostdemo

18 juni: roefel speelplein Wanzele

19 juni – 26 juni:  Leedse Kunstenaars stellen tentoon

19 juni – 26 juni: Lede Ommegangkermis

20 juni: dagreis senioren

24 juni – 30 juni: Lede Zomer’t

25 juni: doe aan sport beurs

25 juni: proclamatie academie 

27 juni: start inschrijvingen academie

28 juni: opendeurdag academie

1 juli: avondmarkt

1 juli: compostdemo 

1 juli: zomerconcert

4 juli – 8 juli: sportkamp windsurfen

15 juli: zomerconcert

5 augustus: zomerconcert

15 augustus: fietstocht dwars door Lede

16 augustus – 19 augustus: zomersportkamp kleuters

22 augustus - 26 augustus: zomersportkamp omnisport

19 augustus: zomerconcert

27 augustus: compostdemo

28 augustus: Oordegem grote kermis

3 september: vrije tijd info beurs

4 september: Smetlede grote kermis

11 september: Open monumentendag

11 september: Wanzele grote kermis

15 september: Senior Sportief Deinze
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Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council 
(FSC®) mag dragen.Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging 
heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die 
worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het andere deel van de grondstof 
is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft 
plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.



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

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

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

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

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

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

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

Sport
tel. 053 60 68 64
sport@lede.be

Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

andere diensten
academie voor
muziek en Woord
Cultureel Centrum,
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

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

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

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

Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, 
Oordegemdorp 29, 
Oordegem,
tel. 09 366 03 08
Wanzele, 
Watermolenstraat 13, 
Wanzele,
tel. 053 82 85 00

OCmW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWa)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede,
tel. 053 80 82 84
sporthal@lede.be
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Wachtdienst 

Wachtinfo: 0900 10500 of www.avlva.be of www.apotheek.be

antigifcentrum: tel. 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55

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

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

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

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt vijf maal 
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en 
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme en Sofie 
De Rick.Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede 
/ Markt  1 / 9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: juni 7800 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. Niets uit 
deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeente-
bestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 september.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!




