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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: 8.200 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 14 juni. Heb je 
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken 
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard
Wanneer:

• Schoot afgesloten van januari tot juni;

• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot, 
afgesloten van februari tot december.

Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat – 
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen) – 
Watermolenstraat (Massemen).

Aanleg fi etspaden Poortendriesstraat – 
Ronkenburgstraat – Suikerstraat
Wanneer:

Suikerstraat afgesloten van april tot augustus.

Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat – 
Barrevoetsehoek – Heiplasstraat – Oude 
Wichelsesteenweg – Heide – Bogaert – 
Rimeirstraat – Rimeir.

Tijdelijke verkeershinder 
door manifestaties
31 mei tot en met 7 juni, 
Ommegangkermis Lede
Markt. 

12 juni, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Nonnenbosstraat.

Vind ‘Gemeente Lede’ 
leuk op Facebook!
Vind ‘Gemeente Lede’ 

Overlijdens maart

Catherina Gabriëls † 2 maart

Nelly Guldemont † 7 maart

Paul Bellens † 8 maart

Willy De Bruycker † 8 maart

Jean-Pierre-Arthur Lombaert † 8 maart

Remel Matthys † 8 maart

Jacek Piwowarski † 14 maart

Marie-Rose Lalmant † 15 maart

Rudy Van Nieuwenbergh † 18 maart

Remi De Vadder † 20 maart

Dirk De Bruycker † 22 maart

Omer De Brandt † 26 maart

Lydia Geboers † 26 maart

Julienne Willems † 28 maart

Annie Huylebroeck † 30 maart

Kermissen
23 – 29 mei: Ommegangkermis Lede
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De 10.000-stappenclash!
In de vorige Lede informeert kon je 
wat meer lezen over de uitdaging die 
we als gemeente zijn aangegaan met 
108 andere Vlaamse gemeenten.
Intussen zijn we gestart met de 
wedstrijd en ben je hopelijk volop 
stappen aan het sparen voor Lede. 
De stappenclash duurt nog t.e.m. 
28 mei, dus als je nog geen stapje 
hebt bijgedragen, kan dat nog!

Registreer je gratis via de online 
stappenregistratietool op 
www.10000stappen.be. Maak je lid van 
de groep Lede 10.000stappenclash en 
geef je aantal stappen in. Misschien 
winnen we dan de titel van actiefste 
gemeente van Vlaanderen!
Ook andere sporten kan je 
eenvoudig ingeven in de tool, het 
loont dus echt de moeite om al je 
bewegingsactiviteiten in te brengen.

Onze sportdienst organiseert overdag 
een zomerprogramma. Iedereen kan 
tijdens de stappenclash gratis mee 
wandelen en fi etsen.
Nog tot 28 mei kan je
• op maandag wandelen 

(vertrek sporthal om 13.30 uur);
• op woensdag nordic walking volgen 

(vertrek sporthal om 19 uur);
• op vrijdag fi etsen 

(vertrek sporthal om 13.30 uur).
De sportdienst zorgt zelfs eventueel 
voor de registratie van je stappen.

We hebben ook mooie prijzen in 
petto voor de beste klas en voor de 
beste vereniging. Je kan onder de 
groep Lede 10.000stappenclash een 
eigen groep aanmaken voor je klas of 
vereniging.

Hoe je stappen tellen?
Wanneer je op de website 
www.10000stappen.be op Actief leven 
klikt, dan zie je in de balk bovenaan 
Stappentellers. Hier vind je allerlei apps 
voor je smartphone en ook een lijst van 
betrouwbare stappentellers.

Om je een idee te geven:

1 stap = ongeveer 60 à 70 cm 
(afhankelijk van hoe groot je ook 
bent);
1.500 stappen = ongeveer 1 km;
4.000 stappen = ongeveer 2,8 km;
10.000 stappen = ongeveer 7 km.
Tien minuten fi etsen, zwemmen, 
fi tnessen … vertegenwoordigen 
1.500 stappen.

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent houder van een getuigschrift hoger secundair 

onderwijs.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor 

de categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je 
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste 
diploma uitsluitend per post uiterlijk 3 juni 2016 
(datum poststempel is bepalend) naar het college van 

burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. 
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de 
personeelsdienst. Inschrijvingen per mail en sollicitaties 
die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet 
aanvaard. 

Meer informatie over de taken, het examenprogramma 
en de functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of 
opvragen bij de personeelsdienst op 053 60 68 20 of via  
personeel@lede.be.

Het gemeentebestuur van Lede werft aan

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
VOOR DE TECHNISCHE DIENST

Niveau C1-C3 - voltijds - statutair
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Zomervakantie 
in de kinderopvang
Voor wie?
De kinderopvang is enkel voor kinderen die schoollopen 
in Lede of waarvan minstens een van de ouders op het 
grondgebied woont.

Wanneer?
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in Wanzele open 
van donderdagnamiddag 30 juni tot en met woensdag 31 
augustus. 
We zijn gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli, vrijdag 
22 juli en maandag 15 augustus.

De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur. We verzorgen 
eveneens de vooropvang (van 6.45 tot 8.00 uur) en de 
naopvang (van 17.15 tot 18.30 uur) van de speelpleinwerking. 
Hiervoor moet je niet op voorhand inschrijven, enkel het 
algemene inschrijvingsdossier op voorhand in orde brengen.

Inschrijvingen
Inschrijven voor de periode van 30 juni tot en met 31 
augustus is verplicht en dit kan enkel via e-mail (met het 
inschrijvingsformulier als bijlage) naar kinderopvang@lede.be:
• op donderdag 19 mei vanaf 18.30 uur: voor schoolgaande 

kinderen van het geboortejaar 2012 – 2013 (die niet naar de 
speelpleinwerking mogen);

• op donderdag 2 juni vanaf 18.30 uur: voor kinderen 
geboren voor 1 januari 2012 (die wel naar de 
speelpleinwerking mogen).

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

Voor meer informatie kan je altijd bij de dienst kinderopvang 
terecht. AANWERVINGSVOORWAARDE

Je beschikt over een kwalifi catiebewijs 
voor medewerkers van 
kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in 
het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan 
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, 
Markt 1, 9340 Lede en dit voor dinsdag 
31 mei 2016.

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen 
kan je terecht bij de dienst kinderopvang.

Vlieg vraagt 
jouw hulp!
Vanaf 15 juni kan je in de bib of bij de 
jeugddienst een houten kijkdoos afhalen. 
Zo openen we dit jaar de Zomer van Vlieg. 

Werk deze kijkdoos uit in het thema Zie jij 
wat ik zie? en plaats ze voor je huis tegen 
31 juli. 

Zowel jong als oud kan deelnemen! Sprokkel 
nu al ideetjes bij elkaar en laat ons meekijken 
door jouw wonderlijke blik op de wereld!

Het gemeentebestuur van Lede 
werft aan

BEGELEID(ST)ER(S) 
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN

dagcontracten 
zomervakantie 2016

Tarieven
 Tarief Sociaal tarief
voor- of naopvang 0,90 euro 0,45 euro
< 3 uur 3,70 euro 1,85 euro
tussen 3 en 6 uur 5,60 euro 2,80 euro
> 6 uur 11,20 euro 5,60 euro
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Nieuw algemeen politiereglement
Vaststelling.
 
Goedkeuring dotatie hulpverleningszone Zuid-Oost
Voor de gemeente Lede bedraagt deze dotatie 592.755,68 euro 
voor exploitatie en 162.802,04 euro voor investeringen.
 
Aankoop rupsdumper
Vaststelling van het bestek en wijze van gunning. De geraamde 
kostprijs bedraagt 19.500 euro (exclusief btw). De opdracht 
zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
Heraanleg Heiplasweg (deel spoorweg tot N442)
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 540.830,85 euro (inclusief 
btw), waarvan 49.178,50 euro (inclusief btw) ten laste van 
de gemeente. De opdracht zal gegund worden bij open 
aanbesteding.
 
Heraanleg Markt
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 3.449.142,09 euro (inclusief 
btw), waarvan 2.372.913,38 euro (inclusief btw) ten laste 
van de gemeente. De opdracht zal gegund worden bij open 
aanbesteding.
 
Vernieuwing openbare verlichting Markt en Kerkevijverstraat
Goedkeuring van de voorwaarden en de offerte. 
De geraamde kostprijs bedraagt 91.245,22 euro (inclusief btw).

Voorzien van bekabeling voor feestverlichting Markt 
en omgeving
Goedkeuring van de voorwaarden en de offerte. 
De geraamde kostprijs bedraagt 22.436,29 euro (inclusief btw).
 
Wijziging gebruiksreglement en retributiereglement 
voor de gemeentelijke sportinfrastructuur
Vaststelling gebruiksvoorwaarden en -tarieven voor het gebruik 
van de kunstgrasvelden.

UIT DE GEMEENTERAAD 
VAN 21 APRIL 2016

Nieuwe 
openingsuren 
onthaaldienst 
politie
Sinds 2014 zijn de onthaalpunten in 
Lede en Erpe-Mere uitgerust met een 
bezoekersregistratiesysteem. Dat wil zeggen 
dat iedere bezoeker wordt geregistreerd aan 
de hand van de identiteitskaart. Zo hebben 
wij een klare kijk op hoeveel bezoekers 
op welk tijdstip zich wenden tot onze 
onthaalpunten.

Buurtinspecteurs worden ingezet om de 
onthaaldiensten te verzekeren. We streven 
er uiteraard naar om deze inspecteurs 
maximaal vrij te maken om hun prioritaire 
taken te vervullen, dus werd in samenspraak 
met het politiecollege beslist om de 
openingsuren aan te passen. 

Vanaf 1 mei 2016 zijn volgende 
openingsuren van kracht:

• Politiepost in Erpe-Mere, 
Oudenaardsesteenweg 402 
(053 85 84 33)
- maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag: van 9 tot 12.30 uur en van 
13 tot 17.30 uur;

- donderdag: doorlopend van 
12 tot 20 uur.

• Politiepost in Lede, 
Administratief Centrum 2 

 (053 60 64 64)
- maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag: doorlopend 
van 8 tot 18.30 uur;

- zaterdag: van 9 tot 12 uur.

Voor dringende politiehulp kan je bellen 
naar het noodnummer 101.
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De kerkhoven 
in Lede
In onze gemeente zijn we gestart met het verfraaien 
van de kerkhoven en het in kaart brengen van alle 
waardevolle graftekens. Het eerste kerkhof dat onder 
handen wordt genomen is het kerkhof van Lede. Dit 
kerkhof bevindt zich in de Molenbergstraat sinds 1877. 
Sindsdien werd het al enkele keren uitgebreid. 

Om het kerkhof optimaal te kunnen onderhouden, 
wordt er tussen en rond de grafzerken geopteerd voor 
een uniform materiaal. In de zone achter de graven 
worden er bodembedekkers aangeplant. Oude en 
kapotte struiken en hagen worden verwijderd en 
vervangen. Ook de paden worden opnieuw aangelegd. 
De voorziene ingrepen dragen bij aan een groene, 
onderhoudsvriendelijke en duurzame begraafplaats.

Tegelijkertijd werd Anne-Mie Havermans, funerair 
experte, aangesteld om alle waardevolle graven die 
in aanmerking komen als beschermd monument, op 
te lijsten. Zij krijgt hulp van Heemschut Lede om alle 
graven te fotograferen en te onderzoeken. 

Op donderdag 26 mei zullen zowel de groendienst, 
technische dienst, cultuurdienst, Anne-Mie Havermans 
en Heemschut Lede aanwezig zijn op het kerkhof van 
Lede tussen 18 uur en 20 uur om uitleg te geven bij hun 
werk. 

Graag tot dan!

Geen papieren 
telefoonboek of 
geadresseerde 
reclame meer?
Wil jij de papieren versie van de witte en gouden gids niet 
meer ontvangen? Registreer je via www.goudengids.be 
door op de link Afmelden papieren gids, onderaan de 
startpagina, te klikken. Wie zich uitschrijft voor 24 mei 
zal vanaf dit jaar geen exemplaar meer ontvangen. Met 
uitschrijvingen na deze datum wordt pas vanaf volgend jaar 
rekening gehouden. 

Wil je geen geadresseerde reclame meer? Registreer je 
dan op www.robinsonlist.be. Voor de ongeadresseerde 
reclame kan je met een anti-reclamesticker duidelijk 
maken dat je deze niet meer in de brievenbus wil. Deze 
stickers zijn gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis en de 
bibliotheek.

Evaluatie 
Wanzelekouter
Naar aanleiding van de tijdelijke invoering van 
de enkele richting in Wanzelekouter organiseren 
we een bevraging. Deze maakt deel uit van de 
evaluatie. 
De bevraging kan je online invullen via 
onderstaande link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/T2CC76N
Wie geen internet heeft, kan de enquête invullen 
in het gemeentehuis bij de dienst verkeer of 
telefonisch contact opnemen. 
De enquête wordt afgesloten op dinsdag 31 mei.

Radio Lede
105.1 FM of via 
www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur!
Heruitzending elke donderdag van 17 tot 18 uur.

Wil jij de papieren versie van de witte en gouden gids niet 
meer ontvangen? Registreer je via www.goudengids.be 

, onderaan de Wil je geen geadresseerde reclame meer? Registreer je 
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Heraanleg Markt
Tijdens de infovergadering in mei vorig jaar werden 
de ontwerpplannen voor de heraanleg van de Markt 
voorgesteld. Sindsdien werd er uiteraard niet stilgezeten.
De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd - 
verwacht wordt dat deze in mei 2016 afgeleverd wordt. 
Het studiebureau legde de laatste hand aan het ontwerp 
en werkte het bestek af. Eandis stelde aan de hand van 
een lichtstudie een ontwerpplan op voor het plaatsen van 
de nieuwe openbare verlichting en voor het aanstralen van 
Huize Moens, de Sint-Martinuskerk en het gemeentehuis. 
Na het akkoord van onze rioleringspartner Farys werd het 
definitieve ontwerpdossier in de gemeenteraad van 21 april 
2016 goedgekeurd. Nadien zal de aanbestedingsprocedure 
opgestart worden. 

Verwacht wordt dat na 
de zomer de opdracht 
aan een aannemer kan 
toegewezen worden. Van zodra deze gekend is, kan er ook 
een aanvangsdatum voor de werken vastgelegd worden. 
Deze zal kenbaar gemaakt worden op een infosessie.  
Op dat moment zal ook de fasering toegelicht worden.

Door gebruik te maken van duurzame materialen, het 
voorzien van enkele groenaccenten en het hervormen 
van de verkeersstroom streven we ernaar om van het 
marktplein een plaats te maken waar het aangenaam is om 
te vertoeven.

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van 
burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermeld echtpaar ter 
gelegenheid van hun diamanten en gouden huwelijksjubileum en bood 
hen, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Jubilea Diamanten Bruiloft (60)
Raymond Van Dormael & Jeanne Tassignon  
Lembeek, 12 april 1956

Gouden Bruiloft (50)
Herman Van Der Sijpe & Lena Vanderlinden  
Appelterre-Eichem, 4 maart 1966
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in Lede

Cursus: leren werken met 
je android-smartpone 
Heb je een smartphone, maar weet je nog niet echt wat je er 
allemaal mee kan doen? Leer tijdens deze praktijkgerichte cursus 
vlot werken met je android-toestel. De lessen vinden plaats 
op donderdag 26 mei en donderdag 2 juni. We starten om 
19.30 uur in de vergaderzaal van de bibliotheek. De les eindigt 
rond 22.00 uur. De bibliotheek organiseert deze tweedelige 
cursus in samenwerking met Vormingplus.

Je leert tijdens deze tweedelige cursus onder andere verbinding 
maken met een wifi -netwerk, apps installeren en een aantal 
belangrijkste instellingen gebruiken. Voorkennis is niet vereist. 
Je eigen smartphone meenemen is aangeraden.

De kostprijs is 20 euro voor twee lessen. Wie een UiTPAS 
aan kansentarief heeft, kan deelnemen aan een verminderd 
tarief. Inschrijven kan op de website van Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender, op 09 330 21 30 of via vlad@vormingplus.be. 
Vermeld steeds de code 16069LE bij je inschrijving!

Leeskring 
Leorim
Dierbaar
Er wordt een lijk gevonden in het bos. 
Het blijkt de vroegere au pair van de 
Dreyers te zijn. De waas van mysterie 
rond het meisje dat twee jaar geleden 
verdween, treft iedereen die haar ooit 
kende en rijt oude wonden open. 

Op donderdag 26 mei om 20 uur 
bespreekt leeskring Leorim deze roman 
van Linn Ullmann in de bibliotheek. Wie 
interesse heeft, kan in de bibliotheek 
het leeskringboek ontlenen. Je kan 
gerust ook komen luisteren zonder het 
boek uitgelezen te hebben. 

Vzw Leesweb begeleidt deze leeskring 
en gaat door in samenwerking met 
BibArt en Davidsfonds Lede en 
Oordegem.

BibArt Filmclub 
De Bibart Filmclub komt naar GC De Volkskring op 
dinsdag 24 mei met Like father, like son. De Japanse 
cineast Koreeda exploreert in dit ontroerend familiedrama 
wat er gebeurt wanneer twee families te horen krijgen dat 
hun kinderen bij de geboorte verwisseld zijn. 

We starten om 19.45 uur met een inleiding. Toegang is 
gratis na reservatie. Reserveren kan in de bibliotheek of op 
via beeld@bibart.be met vermelding van je naam, aantal 
personen en contactgegevens.



9

Camping Cultuur 
Op zondag 5 juni strijkt onze cultuurkaravaan neer op 
een weide aan de Koningsebrug in Wanzele. Zonneschijn 
kunnen we niet garanderen maar Camping Cultuur wordt 
sowieso een warm evenement. De bibliotheek, jeugd- en 
cultuurdienst hopen je er te ontmoeten om er samen een 
leuk feest van te maken! 

PROGRAMMA 

10.00 uur: aperitief, ontbijt en fanfareconcert
Fanfare Borokov vertrekt om 10 uur aan de kerk van 
Wanzele richting Camping Cultuur. Daar starten we de 
dag met een goed ontbijt en een lekker aperitiefje. Je 
mag ook zelf je boterhammen, pistolets of koffi ekoeken 
meebrengen.

11.30 uur: circusvoorstelling Outside the Box
Wie en/of wat bepaalt het gezicht van mannen 
en vrouwen? Wat is een ‘nieuwe’ man? En is er 
dan ook een ‘oude’ man? Wat is een ‘echte’ 
man eigenlijk? En een ‘echte’ vrouw? En hoe 
zien die er dan uit? Jongetjes dragen blauw en 
meisjes roze, toch? Denken mannen maar aan 
een ding en zijn vrouwen het zwakke geslacht? 
Waar komen al die vooroordelen vandaan? 
Inspiratie genoeg voor de acrobaten van 
Outside the Box! Fullstop Acrobatic Theatre 
brengt grond- en luchtacrobatie die je meer 
dan eens naar adem doet happen.

14.30 uur: 
familievoorstelling Vacance ‘13
Er is een man, een caravan en een 
omroepinstallatie. Gaandeweg keren 
de caravan en de omroepinstallatie zich 
tegen de man. Uiteindelijk kan ook het 
publiek niet voorkomen dat de man ten 
onder gaat.
Vancence’ 13 van Hendrik en co is een 
echte clownsthriller met clownerie, 
muziek, mime en objectentheater voor 
iedereen vanaf 5 jaar.

16.00 uur: toonmoment lagere 
school Wanzele

18.00 uur: optreden Zsa Zsa Zsu 
Zsa Zsa Zsu betekent zoveel als 
‘vlinders in de buik’ en laat dat nu 
net hetgene zijn wat deze band je 
wil bezorgen. De vijf meisjes zorgen 
voor een avontuurlijke avond vol 
zwoele stemmen. Hun singles Golden 
Times en Tonight worden regelmatig 
gedraaid op Radio 1 en Radio 2. 
Zsa Zsa Zsu zal Camping Cultuur 2016 
op een passende wijze afsluiten. 

Doorlopend 

• Vertel- en voorleesmomenten in 
de bibwagen 

 Voor kinderen die graag naar verhaaltjes 
luisteren. In de rekken van ons 
lichtblauwe busje vind je een collectie 
stripverhalen, romans en prentenboeken 
voor kinderen en volwassenen om ter 
plaatse te lezen of te bekijken. 

• Expo fotoproject met unieke 
portretten van Leedse inwoners 

 Deze portretten werden genomen door 
een professionele fotograaf. Naast 
prachtige opnames krijgen we nog 
een woordje uitleg over het leven, de 
dromen en hobby’s van deze inwoners.

• Verschillende workshops en activiteiten door 
Wanzeelse verenigingen 

 Kijk op campingcultuur.lede.be, posters en affi ches 
voor het defi nitieve programma.

 Koninklijk Sint-Bavokoor Wanzele, Verenigde Wanzeelse 
Kineasten, Gezinsbond Wanzele, Parochiale Werken 
Wanzele, Ouderraad Wanzele, Ziekenzorg Wanzele, 
11-november Vriendenkring, VTB-VAB Wanzele en 
het Rode Kruis staan alvast paraat met enkele leuke 
eetstandjes, workshops en activiteiten. 

Camping Cultuur wordt georganiseerd met de steun van 
Provincie Oost-Vlaanderen en Koning Boudewijnstichting. 

OMRUILVOORDEEL
Je kan voor 10 UiTPASpunten een frisbee ontvangen als je 
je persoonlijk aanmeldt met je UiTPAS. Dit omruilvoordeel 
is enkel verkrijgbaar tijdens Camping Cultuur en zolang 
de voorraad strekt. We kunnen honderd mensen gelukkig 
maken met een frisbee. We starten de omruilactie ná de 
circusact. 

Tot op Camping Cultuur!

iedereen vanaf 5 jaar.

18.00 uur: optreden 
Zsa Zsa Zsu betekent zoveel als 
‘vlinders in de buik’ en laat dat nu 
net hetgene zijn wat deze band je 
wil bezorgen. De vijf meisjes zorgen 
voor een avontuurlijke avond vol 
zwoele stemmen. Hun singles Golden 
Times en Tonight worden regelmatig 
gedraaid op Radio 1 en Radio 2. 
Zsa Zsa Zsu zal 

14.30 uur: 
familievoorstelling 
Er is een man, een caravan en een 
omroepinstallatie. Gaandeweg keren 
de caravan en de omroepinstallatie zich 
tegen de man. Uiteindelijk kan ook het 

Outside the Box

© Jan. W. Veldsink
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Dag van het Park 
& Tuttenboomdag
Zondag 29 mei 
van 14 tot 17 uur 

Zet op zondag 29 mei de bloemetjes buiten en kom 
naar het park tussen de Vijver- en Kerkevijverstraat! De 
jeugd- en milieudienst zorgen samen met de bibliotheek, 
jeugd- en milieuraad voor een onvergetelijke dag! 
Vergeet je UiTPAS niet, want je kan een punt sparen.

Tuttenboom
Heb je een kleine kapoen die klaar is om z’n tutje af 
te staan? Samen met Kathleen Amant, auteur van de 
bekende Anna-boekjes, maken we van dit belangrijke 
moment een onvergetelijke gebeurtenis. Kathleen 
vertelt hoe Anna afscheid neemt van haar tutje en 
hangt nadien samen met de kinderen alle tutjes in onze 
Tuttenboom. Kindjes die hun tutje op zondag 29 mei 
in onze Tuttenboom hangen, worden ook beloond met 
een goodiebag! Tuttenboomdag is een echt kinderfeest 
en dat maakt het afscheid van die geliefde fopspeen 
gelukkig héél wat gemakkelijker.

Speel en beleef!
Wat is er leuker dan ravotten in het park? Speel samen 
met een grote bende zakdoek leggen, daag je vrienden 
uit voor een spelletje Reuze-vier op een rij, laat je 
omtoveren tot prinses of stoere ridder, maak gekke 
bokkesprongen op het springkasteel, trek je schoenen 
en sokken uit en wandel over het blotevoetenpad 
of ga op ontdekking in onze kringlooptuin en bekijk 
kleine kriebeldiertjes van heel dichtbij. De jeugddienst 
en jeugdraad zorgen voor een hele namiddag gratis 
kinderanimatie, pret gegarandeerd!

Bouwen aan geluk
Hooi, een stapel bamboestokken, een hoopje 
nylonkousen en een heleboel verbeelding: meer heb 
je niet nodig om een unieke constructie met de meest 
bizarre vormen te bouwen. Is het een kousenboom, 
ruimtevoertuig, grappig beest, kasteel of abstract 
kunstwerk? Klein of groot, jong of oud, iedereen kan z’n 
steentje bijdragen! Vlechten, stapelen, binden, sjorren 
… Leef je tussen 14 en 17 uur uit met een bijzonder, 
natuurlijk materiaal. Je kan op elk moment inpikken en 
de constructie blijft enkele dagen in het park staan, zodat 
iedereen er ten volle van kan genieten. 

Potluck-picknick
Maak jij de lekkerste quiche, muffi ns, tortillawraps, 
pannenkoeken, cupcakes, koekjes of heb je een ander 
verrukkelijk picknickrecept dat je graag wil delen? Vul 
je picknickmand met enkele heerlijke picknickhapjes, 
breng een fl eurig dekentje mee en deel al dat lekkers met 

de anderen. Bij een potluck neemt iedereen een schotel 
mee. Zo ontstaat een uitgebreid buffet zonder dat je er 
uren voor in de keuken moet staan. Gezellig samenzijn en 
nieuwe smaken leren kennen, dat zijn de troeven van een 
potluck!
Oxfam Wereldwinkel zorgt voor verrukkelijke fruitsapjes 
en wijn aan een eerlijke prijs en de milieuraad laat je 
proeven van een verrassend hapje uit de natuur. 

Parkbib
Kom helemaal tot rust in het park met een heerlijk 
boek. Tussen 20 mei en 10 juni toveren we het park 
achter de academie om tot een groene bibliotheek. 
Naast de zitbanken schieten kleine boekenhuisjes als 
paddenstoelen uit de grond. Heb je thuis boeken die je 
niet meer leest? Geef ze een tweede leven! Stop ze in een 
van onze boekenhuisjes en laat anderen ook genieten van 
jouw boek!

Workshop: Dieren in nesten
Maak een mezengezin in jouw tuin gelukkig: bouw 
een nestkastje en neem het mee naar huis. Voor deze 
gratis workshop schrijf je je best vooraf in want het 
aantal nestkastjes is beperkt. Stuur voor 25 mei een 
e-mail met jouw naam, adres en telefoonnummer naar 
kringloopkracht@lede.be. We plannen twee sessies: om 
14.00 uur en om 15.30 uur. Geef bij je inschrijving aan 
wanneer je wil deelnemen.

Hou onze website en Facebookpagina in de gaten 
voor het volledige programma met de starturen van de 
verschillende workshops!
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Academie
Openbare proeven
Een heel jaar lang werken onze leerlingen naar 
het moment waarop ze kunnen laten horen en 
zien wat ze allemaal geleerd hebben.
Vanaf zaterdag 14 mei zijn het de eindproeven 
en jij kan daar ook bij zijn!
Alle data vind je terug op www.gamw.lede.be 
en onze Facebookpagina. Voor meer info kan je 
mailen naar academie@gamw.lede.be.

Pop-uphandelsbeurs
Lede zomert
Ook dit jaar organiseert de middenstandsraad 
van 17 tot 30 juni de actie Lede Zomert. 
Na het succes van vorig jaar wordt de actie terug 
afgesloten met een Pop-uphandelsbeurs op 
zondag 26 juni (van 11 tot 19 uur) in en rond 
De Bron. De deelnemende handelaars 
verwelkomen je graag. 

Voor de jongsten is er leuke kinderanimatie en 
een kleurwedstrijd met lekkere snoeptaarten als 
prijs. Voor de volwassenen is er een woordpuzzel 
met als prijzenpot tien gemeentelijke 
cadeaucheques van 25 euro. Toegang is gratis!
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Speelplein Krawietel
Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van maandag 4 juli 
tot en met vrijdag 26 augustus.
Nieuw dit jaar is de leeftijd voor onze oudste kinderen: ieder 
kind geboren in 2011 of vroeger kan naar het plein komen 
tot de dag dat hij/zij 14 jaar wordt.
De dagen waarop je kind komt, hoef je niet vooraf door te 
geven. Betaling gebeurt achteraf met factuur.

Aanmelden kan met een badge als we vooraf je inlichtingen-
formulier in ons bezit hebben. Een brochure of inlichtingenfi che 
vind je op onze website of bij de jeugddienst.
Badges aankopen kan je:
• in mei en juni: elke donderdagavond van 

16 tot 19 uur;
• zaterdag 21 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 25 mei: van 14 tot 16 uur;
• woensdag 15 juni: van 14 tot 16 uur.

formulier in ons bezit hebben. Een brochure of inlichtingenfi che 

Roefel
Zaterdag 25 juni is het Roefeldag op het speelplein 
in Wanzele. Het wordt een groot kinderfeest voor alle 
kinderen uit de lagere school. Er is een springkasteel, 
mini-jeeps, waterspelletjes en nog veel meer!

Roefelen kost 6 euro voor inwoners en 9 euro voor 
niet-inwoners. Je kan 10 punten van je UiTPAS omruilen 
tegen een korting van 2,5 euro. UiTPAS aan kansentarief. 
De betaling kan enkel vooraf en contant bij de jeugd-
dienst. Hou er rekening mee dat telefonisch inschrijven 
niet mogelijk is en enkel wie vooraf ingeschreven is, kan 

deelnemen! Een inschrijvingsformulier vind je terug op 
onze website.

Inschrijven kan op:
• zaterdag 21 mei: van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 8 juni: van 14 tot 16 uur;
• donderdag 9 juni: van 16 tot 19 uur;
• dinsdag 14 juni: van 9 tot 12 uur.

Zaterdag 25 juni haal je tussen 12.30 en 12.50 uur je 
roefelpas ter plaatse af.
De activiteiten zelf starten stipt om 13 uur. 
Het einde is voorzien om 17.15 uur.
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
deleeuweriklede@hotmail.com. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Molenbezoek
op afspraak
Kom alles te weten over de fascinerende 
geschiedenis van de molen, molen-
technieken en vaktermen. We organiseren 
op aanvraag maaldemonstraties met een 
molenaar.
Provincie Oost-Vlaanderen Mola
Fauconniersmolen, Grote Steenweg
Info: 09 342 42 40, 
mola@oost-vlaanderen.be, 
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

Tentoonstelling met schilderijen 
van Distel
nog tot 12 juni op zaterdag en zondag 
van 14 tot 19 uur
Galerij ‘t Hof te Puttens, 
Wichelsestraat 20-22
Info: 053 80 51 30, 
joris.de.smet@hofteputtens.be, 
www.hofteputtens.be

Wekelijkse gezinsfi etstochten
nog tot 30 september van 19 uur
We starten met 15 km en bouwen zo op 
naar 25-30 km. Tijdig inschrijven is ver-
plicht. Wie geen verzekering via de 
Gezinssportfederatie afsluit, betaalt slechts 
2 euro. Dit is ook het te betalen bedrag 
mocht je later eens voor één keer mee-
rijden. Inschrijven met vermelding van: 
naam, adres, tel., e-mail adres + 
lidmaatschapsnummer.
Leden: 7 euro, niet-leden: 12 euro (voor 
ganse seizoen, verzekering inbegrepen).
Gezinsbond Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 09 369 18 37, 
marc.vandemaele@pandora.be, 
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

Cursus:   
meditatie voor beginners
nog op woensdag 18, 25 mei, 1, 8 en 15 
juni, telkens van 20.30 tot 21.45 uur 
Oefeningen en theorie worden afgewisseld 
en er is gelegenheid tot dialoog en voor 
het stellen van vragen. Je leert verschil-
lende technieken zoals vipassana, Transce-
dente meditatie (TM), Japa, aandacht- en 
inzichtmeditatie, mindfullness, geleide me-
ditatie en gids meditatie. Ook besteden we 
aandacht aan ademhalingstechniek, visuali-
saties, mantra’s, mandala’s, ontspannings-, 
lichaams- en concentratieoefeningen. Door 
Bart Belaen.
Proefl es: 10 euro, reeks van 10 lessen: 

90 euro, losse les: 12 euro. Aanmelden 
verplicht.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Cursus:   
meditatie voor gevorderden
nog op woensdag 18, 25 mei, 1, 8 en 15 
juni, telkens van 19 tot 20.15 uur
Door Bart Belaen.
Proefl es: 10 euro, losse les: 12 euro. 
Pakket van 10 lessen: 90 euro. 
Aanmelden verplicht.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Swishing- kledingruil  
woensdag 18 mei om 19 uur
Breng dameskledij, sjaaltjes, juweeltjes, 
handtassen... in goede staat mee om te
 ruilen. Alles wat niet geruild is, gaat 
integraal naar een goed doel. Met een 
gezellige babbel, drankje … Wij genieten 
van een voor- en na-effect met make-up, 
haartooi … 
Vooraf inschrijven: Mieke (053 80 87 22), 
Veerle (053 80 70 64). 
1 stuk binnenbrengen = 1 stuk swishen, 
2 stuks = 2 stuks swishen ...
gratis
Femma Lede
JH Leeuwerik
Info: steven.mieke@telenet.be

Demoles: Bakken en braden
donderdag 19 mei van 19 tot 22 uur
Door Vera Criel.
KVLV Smetlede
Het Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Jaarlijkse gezinswandeling: 
editie Smetlede
zondag 22 mei van 14 tot 17 uur
We zetten zo onze wandelkaart ‘Lede, 
anders bekeken’ met de zeven gemeente-
lijke wandelpaden in de kijker. 
Het traject van het Vaerenbergpad is on-
geveer 6,5 kilometer en loopt deels langs 
verharde wegen. Het is minder toegankelijk 
voor kinder wagens. De wandelkaart kan je 
kopen bij de start aan 2,5 euro. 
De Streekspiegel zorgt voor een deskundi-
ge uitleg en begeleiding onderweg.
Gratis. Bovendien zijn alle deelnemers 
gratis verzekerd door BLOSO.
Cultuurdienst i.s.m. met vzw De Strek-
spiegel
Sint Pharaïldiskerk
Info: 053 66 08 60

Lee Matinée
zondag 22 mei van 11 tot 13 uur
Actualiteitsdebat met twee thema’s: Moet 
Lede fusioneren?, met E. Vandormael, 
T. Moens, L. Lacaeyse. 
Tweede thema: Oosterse christenen in 
Lede, met Sullafa Haddad (Irak) en Toni 
Bahtash (Syrië). 
Panellid: pastoor Luc Engels. 
Interviewers J. De Ryck en R. De Koker. 
Muzikale gasten: R. Van den Nest en 
F. Cooreman.
5 euro
Leedse Persclub
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04

Rommelmarkt
zondag 22 mei van 8 tot 17 uur
Standhouders: 2 euro per 5 lopende 
meter. De auto staat bij de stand. Opstellen 
standen vanaf 7 uur. Gratis koffi e per 
deel nemende stand.
Inkom bezoekers gratis.
De Spinsch, Wanzeledorp 13
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be, 
users.telenet.be/gezinsbondwanzele/index.htm

Natuurpunt Lede opent 
nieuwe wandelpaden
zondag 22 mei om 14 uur 

Feestelijke opening van twee nieuwe 
wandelpaden in het natuurgebied Geel-
stervallei. Natuurgebied gevlochten door 
water, wilgen en wijmen Biotoop met 
verschillende habitats langs de vallei van 
de Molenbeek. Wandelpad De Wijmenier 
(6,5 km) en Sterretjespad (4,5 km). Broed-
plaats van gele kwik en ijsvogel. Vindplaats 
van de zeldzame bosgeelster. Laarzen 
noodzakelijk.
Ledezijdestraat 76
Info: saerens_yvette@hotmail.com

Ommegangkermis 
23 - 29 mei

Lede Agenda
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BibArt fi lmclub: Like Father Like Son
dinsdag 24 mei om 19.45 uur

Zie pagina 8.
BibArt
GC De Volkskring
Info: beeld@bibart.be, 
www.bibart.be/fi lmclub

Film voor de jeugd: 
Hotel Transylvania 2
woensdag 25 mei om 14.30 uur
Inkom: 1 euro.
JH Leeuwerik

Demoles koken: feestmenu
donderdag 26 mei van 19 uur tot 22 uur
Het Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Vergadering kerkhof Lede 
donderdag 26 mei 
Zie pagina 6.

Leren werken met je smartphone
donderdag 26 mei en 2 juni, 
telkens van 19.30 tot 22 uur
Zie pagina 8.

Leesgroep Leorim:   
Dierbaar - Linn Ullmann
donderdag 26 mei om 20 uur

Zie pagina 8.
2 euro

Workshop: Buikdansen for dummies
vrijdag 27 mei om 20 uur
Initiatie.
Leden: 10 euro, niet-leden: 17 euro, 
ADK: 19 euro.
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

ShareFair
vrijdag 27 mei van 15.30 tot 19 uur
Geef je handwerkspullen een tweede le-
ven. Restjes stof of wol, handwerkboeken, 
patronen … op overschot? Deponeer ze in 
de KVLV-crearestjesbox bij de apotheek, 
de slager of in de school van Smetlede of 
breng ze mee naar de ShareFair! T.e.m. 26 
mei: crearestjesbox in apotheek, bij de sla-
ger of in de school van Smetlede. Snuister 
gezellig tussen de verzamelde crearestjes 
of maak leuke pompondiertjes met je kids.
KVLV Smetlede
Het Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

IFAM Outdoor
zaterdag 28 mei om 12 uur
Internationaal atletiekevent met Belgische 
en internationale topatleten.
Putbos 1
Info: leden@ifam.be, leden@maspoe.be, 
www.ifam.be, www.maspoe.be

Europese molendag in Vlaanderen
zondag 29 mei van 10 tot 18 uur
Je kan de vier Provinciale molens bezoeken: 
Fauconniersmolen (Oordegem), Rooman-
molen (Sint-Pauwels), Meuleken ‘t Dal (Zin-
gem) en de enige watermolen, de Zwalm-
molen (Munkzwalm). In alle molens zijn er 
gratis rondleidingen en maaldemonstraties. 
In Meuleken ‘t Dal en de Zwalmmolen wor-
den de bezoekers verwend met zoetigheden 
gebakken van zelf gemalen meel. Deze 

molens liggen bovendien in een schitterend 
landschap, ideaal om te wandelen en te 
fi etsen. Toerisme Vlaamse Ardennen gaf in 
2014 een nieuwe toeristische molenkaart uit 
met alle molens uit de streek met extra 
toeristische info (gratis kaart verkrijgbaar 
o.a. via Mola of in de molens).
Provincie Oost-Vlaanderen
Fauconniersmolen, Grote Steenweg zn
Info: 09 342 42 40, mola@oost-vlaanderen.be, 
www.oost-vlaanderen.be/mola, 
www.molenforumvlaanderen.be

Dag van het Park en   
Tuttenboomdag
zondag 29 mei van 14 tot 17 uur
Zie pagina 10.

Lee-Ommegang
dinsdag 31 mei om 20 uur
Gezinsommegang. we vertrekken om 8 uur. 
Na de ommegang gezellig samenzijn en 
tractatie door het bestuur.
KVLV Lede
Vertrek: Markt 1.
Info: 053 80 28 71

Film voor de jeugd: 
Baas in eigen bos 4
woensdag 1 juni om 14.30 uur
Inkom: 1 euro.
JH Leeuwerik

Lede Agenda
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2 delige wijncursus: 
Ontdek, proef en beleef wijn 
donderdag 2 en 9 juni, telkens van 
20 tot 22.30 uur 
Degustatietechnieken, witte, rode en rosé 
wijnen. Voor beginnende liefhebbers.
30 euro voor de twee avonden met cursus
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

KVLV rokt Lokeren
zaterdag 4 juni om 12 uur
KVLV Lede
Marktplein
Info: 053 80 28 71

Demo kringlooptuinieren  
zaterdag 4 juni van 9.30 tot 11.30 uur
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
Info: 053606825, kringloopkracht@lede.be, 
www.lede.be

Camping Cultuur 
zondag 5 juni 
Zie pagina 9.

Superwandeling door de Hoge 
Venen
zondag 5 juni van 7 tot 19 uur
15 of 25 km stroomafwaarts de Helle van 
Baraque Michel tot in Eupen.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Daguitstap naar Mechelen  
zondag 5 juni van 7.30 tot 21.30 uur
Begeleide daguitstap met een gegidst 
bezoek aan de vele bezienswaardigheden 
van de stad. Meer info en het programma 
volgen.
55 euro
Davidsfonds Lede
JH Leeuwerik
Info: www.davidsfonds.be 

Kinderworkshop: 
Heerlijke koekjes bakken
woensdag 8 juni van 14 tot 16.30 uur
Leeftijd: tussen 6 en 12 jaar (ouders of 
grootouders zijn ook welkom als begelei-
der). De kinderen brengen zelf een 
snijplank mee + ev. een schortje. 
Gelieve vooraf in te schrijven.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
KVLV Smetlede
Het Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Workshops en vormingssessies 
in aquarel
donderdag 9 en 23 juni,
telkens van 19 tot 22 uur
6 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com,
sites.google.com/site/experimenteleartle-
denaar/home

Kookles: Alles op een stokje
donderdag 9 juni om 19.30 uur
KVLV Lede
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Info: 053 80 28 71

Nu het gras 2 kontjes hoog staat
zondag 12 juni van 9.30 tot 12 uur
Aandacht voor de fl ora met in het bijzonder 
de grassoorten tijdens een ochtend-
wandeling door de Honegem.
Natuurpunt Erpe-Mere
Hof Ter Vaerent, Keiberg 71
Info: 0477 88 97 46, www.natuurpunt.be/
nu-het-gras-2-kontjes-hoog-staat

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 16 juni van 9 tot 10 uur
Maak kennis met het klasje! Je kan samen 
met je peuter op bezoek komen in de instap-
klas! Je kan je kindje laten inschrijven (gelie-
ve ID-kaart of SIS-kaart mee te brengen). 
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1
Info: 053 80 49 65, 
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be, 
www.vrijekleuterschoollede.be

Sneukelfi etstocht voor dames  
vrijdag 17 juni van 19 tot 22 uur
Op een rustig tempo, in de landelijke om-

geving van Lede, in gezelschap van vrou-
wen die houden van een fi etstochtje, graag 
een babbeltje slaan en heerlijk sneukelen. 
We verwennen alle sportieve dames met 
de heerlijkste lekkernijen.
Leden: 10 euro, niet-leden: 12 euro.
Femma Lede
JH Leeuwerik
Info: geertruivdv@hotmail.com, 
steven.mieke@telenet.be 

Overzichtstentoonstelling - 
zomersalon
van 18 juni tot 28 augustus op zaterdag 
en zondag van 14 tot 19 uur
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat 
20-22
Info: 053 80 51 30, 
joris.de.smet@hofteputtens.be, 
www.hofteputtens.be

Roefel 
zaterdag 25 juni 
Zie pagina 12.

Ontbijtwandeling
zondag 26 juni van 8 tot 11 uur
Zin om met de KVLV-vrouwen te wandelen 
en daarna gezellig te genieten van een 
heerlijk ontbijt? Stevige frisse wandeling 
doorheen de natuur van ongeveer 1 uur. 
Daarna komen we terug naar het vertrek-
punt waar een heerlijk ontbijt ons opwacht. 
Inschrijven tot 18 juni bij Emilienne 
(09 369 84 39) of Marleen (0495 69 09 91). 
Vooraf inschrijven en betalen via rek.nr. 
KVLV BE56068205374588 of contant bij 
bestuurslid).
Leden en kinderen tss. 3 en 12 jaar (kinde-
ren < 3 jaar: gratis): 5 euro, niet-leden: 
8 euro.
KVLV Smetlede
Het Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Pop-uphandelsbeurs 
zondag 26 juni 
Zie pagina 11.

Lede Agenda



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
fi nancien@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 

ANDERE DIENSTEN

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

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
100 of 112 (gsm)
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: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be

Politie 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64

Sporthal
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


