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Overlijdens februari

Norbert Raman (°19.05.1943) † 1 februari

Ben Scheire (°11.08.1988) † 3 februari

Petrus Van Haudenhove (°02.02.1937) † 6 februari

Luc Van der Stuyft (°23.04.1970) † 7 februari

Angela Coppens (°17.05.1918) † 8 februari

Kamiel De Mulder (°13.04.1942) † 8 februari

Godelieve Van Boxstael (°22.03.1963) † 12 februari

Philemon Venneman (°06.08.1923 ) † 13 februari

Alfons De Spiegeleire (°24.04.1926) † 14 februari

Camiel Brantegem (°01.11.1924) † 16 februari

Davy Van Peteghem (°06.12.1979) † 16 februari

Rosa Van den Berge (°05.07.1926) † 18 februari

Lucien De Bruycker (°15.08.1939) † 19 februari

Emilius Baeyens (°26.04.1925) † 27 februari

Frans De Smet (°10.10.1948) † 28 februari
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Uitleenpost Oordegem
De lokale bibliotheek in de 
schijnwerpers!

Onze uitleenpost in 
Oordegem is een kleine 
gezellige bibliotheek in 
het centrum van het dorp. 
Je vindt de bibliotheek 
onder de kerktoren, in 
de gebouwen van het 
ontmoetingscentrum. 

Wist je dat je in de bib van Oordegem ook terecht kan voor 
het omruilen en aankopen van lijnkaarten? De gemeente wil de 
verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen het grond-
gebied van de gemeente gratis houden. Voor deze lijnkaart 
betaal je eerst een bedrag van 5 euro. Wanneer de lijnkaart 
opgebruikt is, kan je deze inruilen voor een nieuwe kaart of 
kan je vragen om het bedrag van 5 euro terug te betalen. Je 
kunt meerdere lijnkaarten per keer aankopen.
Je kan ook voor fotokopies terecht in de bib van Oordegem. 
Dit kan recto-verso op A4 in zwart-wit. Voor grotere formaten 
en kleurenkopies kan je in Lede terecht.

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

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

Radio Lede

Shuttledienst 
markt

Parkeer je wagen op de parking van de 
sporthal en rijd met onze shuttlebus mee 
naar de markt. Ons busje pendelt elke dins-
dag tussen 9 en 12 uur non-stop tussen de 
sporthal en de markt (halte: Kasteelstraat, 
naast de koffi ebar). Deze dienst is gratis.

Vergeet dus alle parkeerstress en spring aan 
boord! 
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Gebruik sportinfrastructuur 
2017  2018
Personen, verenigingen en instellingen die voor de periode 
augustus 2017 tot juni 2018 gebruik willen maken van de 
sportinfrastructuur in gemeentelijk beheer, kunnen bij de 
sportdienst terecht voor een aanvraagformulier en informatie. 

Het aanvraagformulier kan je ook downloaden op
www.lede.be. Je kan je aanvraag binnenbrengen tot en met 
21 april 2017.

Wegen en rioleringswerken
Markt en omgeving
Wanneer
• Fase 1a, Kerkevijverstraat (tussen Vijverstraat en Kasteeldreef): 
 afgesloten tot juli.
• Fase 1b, Kasteeldreef (tussen Markt en Pastorijstraat): 

afgesloten tot augustus.
• Fase 2, Administratief Centrum: afgesloten tot september.
Omleiding  
Kleine Ommegangweg – Bellaertstraat – Ommeganglaan – 
Hoogstraat (N442).

Doortocht Oordegem (N9)
Wanneer
Fase 2a, Zuidzijde Grote Steenweg (kant onpare huisnummers), 
aanbrengen gescheiden riolering: tot mei. 
Tot mei zal verkeer in beide richtingen nog mogelijk zijn.

Afkoppeling Stationsstraat – Kasteel Van Mesen – 
Vijver Nachtegaallaan
Wanneer
Fase 1, De Kerchovelaan: afgesloten tot augustus.
Omleiding  
Stokstraat – De. E. Rubbenslaan – Poortendriesstraat.

Heiplasweg
Wanneer
Fase 1: tot juli.

Voor de laatste info over de wegenwerken, surf naar 
www.lede.be/wegenwerken.

Wegen en rioleringswerken

UIT DE GEMEENTERAAD 
VAN 16 MAART 2017

Belasting op de afgifte van administratieve 
documenten
Goedkeuring van een gecoördineerde versie 
2017 - 2018. 

Onderschrijven van diverse verzekeringen 
voor gemeente en OCMW Lede
Vaststelling bestek en wijze van gunning. 
De opdracht wordt gegund bij onderhandelings-
procedure met Europese bekendmaking.
 

Reglement en retributiereglement voor het 
gebruik van gemeentelijk materieel
Aanvulling van het reglement met betrekking 
tot het bijgekomen materieel dat beschikbaar is 
en vermindering van het materieel dat wegens 
slijtage niet meer beschikbaar is.
 
Vaststelling van het retributiereglement, 
rekening houdend met de wijzigingen in het 
reglement.
 

Midigraafmachine 
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 145.200 euro 
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij 
open offerteaanvraag.

Heraanleg doortocht N9  aanvullende 
werken (werftoezicht)
Vaststelling bestek werftoezicht. De raming voor 
deze diensten bedraagt 69.333 euro (inclusief 
btw) waarvan een gemeentelijk aandeel van 
11,24%.
 

Verslag inzake het klachtensysteem 2016
Kennisgeving.

Voor de laatste info over de wegenwerken, surf naar 
www.lede.be/wegenwerken.

Rijbewijzen

Op maandag 24 april kan je uitzonderlijk geen rijbewijs komen 
aanvragen.
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Sportgala
Op 10 maart werden de laureaten en kampioenen van 
het voorbije sportjaar gehuldigd tijdens het Sportgala in 
GC De Volkskring. 

De winnaars van de avond:
• Jeugdlaureaat: Lisa Ghijsens (taekwondo);
• Sportploeg: 1ste Elftal KVC Jong Lede (voetbal);
• Verdienstelijke Ledenaar: Petra Van Gheit (karate) en 

Geert Vannieuwenhuyse (atletiek).

VACATURE 

1 TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
voor de dienst speelpleinwerking

van 1 juni tot en met 31 augustus 2017 
voltijds - contractueel - niveau C1-C3

TAKEN
• Je zorgt voor de administratieve ondersteuning op het speelplein.
• Je registreert en verwerkt de inschrijvingen en geeft inlichtingen 

omtrent de kinderen aan de hoofdmonitoren.
• Je staat in voor de inschrijvingen van de activiteiten en biedt 

ondersteuning aan de hoofdmonitoren.
• Je bent de contactpersoon tussen de jeugdconsulente en de 

hoofdmonitoren.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de 

examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen 
voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs.

• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.

Om deel te nemen aan de selectie-
procedure stuur je je sollicitatiebrief met je 
cv en kopie van het vereiste diploma 
uiterlijk 5 mei 2017 (datum poststempel is 
bepalend) naar het college van burgemees-
ter en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je 
kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs 
op het secretariaat of bij de personeels-
dienst. Sollicitaties die achtergelaten 
worden in de brievenbus of per mail zijn 
verstuurd komen niet in aanmerking.
De selectieproeven vinden plaats op don
derdag 11 en 18 mei. Wie voldoet aan de 
inschrijvingsvoorwaarden zal een uitnodi-
ging ontvangen voor 11 mei. Wie slaagt 
voor de eerste ronde wordt uitgenodigd 
voor de proef op 18 mei.
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Zomervakantie in 
de kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in 
Wanzele open van vrijdagnamiddag 30 juni tot en 
met donderdag 31 augustus. We zijn gesloten op 
maandag 10 en dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli en 
maandag 14 en dinsdag 15 augustus.

Inschrijven voor deze periode is verplicht en kan 
enkel via kinderopvang@lede.be (met inschrijvings-
formulier als bijlage):
• op donderdag 18 mei vanaf 18.30 uur: voor 

schoolgaande kinderen van het geboortejaar 
2013 – 2014 (die niet naar de speelpleinwerking 
mogen);

• op donderdag 8 juni vanaf 18.30 uur: voor 
kinderen geboren voor 1 januari 2013 (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.

Algemene vergadering 
sportraad
De sportraad organiseert op maandag 24 april om 
19.30 uur een algemene vergadering in De Bron. 
Volgende punten staan op de agenda:
• ontvangst;
• woordje van de schepen van sport;
• statutair gedeelte; 
• juridische valkuilen voor sportclubs;
• varia en rondvraag;
• afsluitend woordje van de voorzitter; 
• receptie.

VACATURE 

BEGELEID(ST)ER(S) 
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

STUDENTEN
CONTRACTEN

dagcontracten zomervakantie 2017

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 woensdag 31 mei 
2017.

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je 
terecht bij de dienst kinderopvang.
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Bedankt! 
Eind maart ruimden meer dan 70 
vrijwilligers tijdens de zevende 
editie van de zwerfvuilactie het 
afval langs onze wandelpaden op. 
Amici Cantores, Ampersand, KVLV 
Lede, KVLV Smetlede, Natuurgroep 
De Gemzen, Natuurpunt, Sint-
Gregoriuskoor, Vereniging Oud 
Scouts en een heleboel enthousiaste 
Ledenaars hielpen mee aan de 
grote lenteschoonmaak. Ook Chiro 
Nele Lede en Chiro Sint-Lutgardis 
Papegem namen enkele wandelpaden 
voor hun rekening en ruimden met 85 
chiromeisjes en –jongens het zwerfvuil 
in Lede, Impe en Smetlede op. 

Het resultaat mag gezien worden! 
Al onze wandelpaden zijn helemaal 
zwerfvuil- en sluikstortvrij!  
Er werden 110 vuilzakken gevuld, 
goed voor zo’n 1.650 kg afval.  
Zij maakten Lede weer schoon, 
houden jullie het zo?
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Geboorteboom
Oordegem, zondag 26 maart
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1ste Leedse  
Vrouwen
awards
Op woensdag 8 maart, Internatio-
nale Vrouwendag, werden in GC 
De Volkskring de eerste Leedse 
Vrouwen awards uitgereikt. De 
avond, een organisatie van het  
gemeentebestuur, Femma Lede, 
Best Pittig Lede, KVLV Lede, KVLV 
Smetlede, KVLV Impe en Markant 
Lede was een groot succes.

Om 20 uur werd gestart met de 
lezing Gendergerelateerde stereo-
typen als uitdaging voor recht en 
samenleving door Liesbet Stevens, 
adjunct-directeur van het Instituut 
voor Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen. Het was een boeiende 
uiteenzetting. 

Daarna werden de awards uitgere-
reikt. 
De award voor Creatieveling ging 
naar Mariet De Kegel. Mariet schrijft 
prachtige teksten voor de mooie 
en minder mooie momenten in het 
leven. Ze is bovendien een heel  
goede grafisch ontwerpster en 
schrijft en speelt theater via haar 
project De Sokkenstopperij. 

De award Knappe kop werd gewon-
nen door Alicja Gescinska, filosofe.
In 1988 kwam ze samen met haar 
ouders en zussen vanuit Polen naar 
Lede. Gescinska publiceerde in 2011 
haar boek De verovering van de 
vrijheid: van luie mensen, de dingen 

die voorbij gaan. Dat boek werd 
genomineerd voor verschillende prij-
zen. In 2016 verscheen haar debuut-
roman, Een soort van liefde. Ook 
is Alicja te zien in het programma 
Wanderlust waarin ze internationaal 
gerenommeerde filosofen, schrijvers, 
wetenschappers en kunstenaars 
bezoekt. 

Krachtpatser 2017 werd Kathleen 
Steenhaut. Kathleen werd Belgisch 
kampioene marathon en Europees 
kampioene en vice-wereldkampioe-
ne halve marathon. Zij is ook coach 
bij voetbalclub Lede.

Met een overweldigend aantal  
nominaties ging de award voor  
Wereldverbeteraar naar Anne-Marie 
De Smet. Anne-Marie werd gepre-
zen voor haar jarenlange inzet in 
Welzijnsschakel, een organisatie voor 
mensen in armoede 

De award voor Zakenwonder ten-
slotte werd gewonnen door Inge 

Vandendriessche, administratief en 
financieel directeur van het psychia-
trisch ziekenhuis Zoete Nood Gods. 
De financiële balans van een groot 
bedrijf in evenwicht houden, vraagt 
veel zakelijk inzicht. Dat verdient be-
wondering. Een terechte winnaar dus!

Elke winnaar kreeg een fles cham-
pagne en een armband. De geno-
mineerden kregen nog een mooie 
kaart met passende tekst geschre-
ven door Mariet De Kegel.

Speciale vermeldingen gingen ook 
nog naar Anne De Rick en Imelda 
Heiremans (Creatieveling), Mieke 
Matthys (Knappe kop), An Vannieu-
wenhuyse (Krachtpatser), Lucie  
Vereecken (Wereldverbeteraar),  
Lu Putteman en Sonja Van Daele 
(Zakenwonder).

Op de receptie achteraf was ieder-
een het er over eens: een meer dan 
geslaagde avond! 

Alicja Gescinska

©
 Fred D

ebrock

Van links naar rechts: Mariet De Kegel, Inge Vandendriessche,  
echtgenoot van Alicja, Anne-Marie De Smet en Kathleen Steenhaut.
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Speelplein Krawietel
De speelpleinwerking gaat door 
van woensdag 5 juli tot en met 
dinsdag 29 augustus. Maandag 10 
en dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli en 
maandag 14 en dinsdag 15 augustus 
is er geen speelpleinwerking. Ieder 
kind vanaf geboortejaar 2012 tot en 
met de leeftijd van 13 jaar kan deel-
nemen.

Tijdens de werken aan het ontmoe-
tingscentrum gaat de speelplein-
werking gewoon door op de buiten-
speelterreinen van het speelplein in 
Wanzele. Het secretariaat komt in 
de gebouwen van de kinderopvang 
terecht, tenten en containers met 
faciliteiten zullen een zomerse plens-
bui overbruggen. Het speelterrein 
zal tijdens de zomer alleen toegan-
kelijk zijn voor de speelpleinwerking.

De kinderen melden zich met hun 
badge aan tussen 8 en 9.15 uur, 
’s middags is het mogelijk je kind af 
te halen van 11.45 tot 12 uur. Kinde-
ren kunnen ook hun meegebrachte 
boterhammetjes opeten in de refter. 
Kinderen die in de namiddag naar 
het speelplein komen, melden zich 
aan tussen 13 tot 13.30 uur. Na een 
dagje speelplein kan je je kind vanaf 

16.30 uur afhalen. We vragen om 
deze uren te respecteren. Ouders 
die voor 8 uur en/of na 16.30 uur 
opvang nodig hebben, kunnen hun 
kind(eren) vanaf 6.45 uur en/of tot 
18.30 uur naar de kinderopvang 
brengen. Je hoeft niet vooraf de 
dagen waarop je kind komt, door te 
geven.

Verbaal en fysiek geweld worden 
niet getolereerd op het speelplein. 
Meer informatie hierover vind je in 
het huishoudelijk reglement. Ouders 
die denken dat hun kind problema-
tisch gedrag kan vertonen, kunnen 
voor de start van de speelpleinwer-
king bij de jeugddienst terecht voor 
een gesprek om de aanpak ervan te 
bespreken.

De betaling gebeurt achteraf met 
factuur. De tarieven blijven onveran-
derd.

Op het speelplein kan je je aanmel-
den met je badge als we vooraf je 
inlichtingenformulier in ons bezit 
hebben. Je vindt dit op www.lede.be 
of bij de jeugddienst. Nieuw is de 
mogelijkheid ons dit inlichtingen-
formulier via het e-loket te bezorgen.

Voor nieuwe speelpleinkindjes kan je 
een badge kopen: 
• in mei en juni: elke donderdag-

avond van 16 tot 19 uur;
• woensdag 17 mei: van 9 tot 12 

uur en van 14 tot 16 uur;
• zaterdag 20 mei: van 9.30 tot 

11.30 uur;
• woensdag 31 mei: van 9 tot 12 

uur en van 14 tot 16 uur;
• dinsdag 27 juni: van 9 tot 12 uur;
• woensdag 28 juni: van 9 tot 12 

uur en van 14 tot 16 uur.

Groeten uit … 
Lede!
Wij zijn trots op onze drie nieuwe postkaarten! 
Je kan ze kopen bij de cultuurdienst aan 
0,50 euro per kaart. 0,50 euro per kaart. 
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Robert Baeyens & Monica Van Huffel
Serskamp, 28 februari 1957

Denis Impens & Irena Claus 
Wetteren, 22 december 1966

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

Uitslag 65stecarnavalstoet
Groep Categorie Behaalde plaats

LKV Just Niet A 1

LKV Goedemor A 2

LKV De Plekkers A 3

LKV Kweet’nt nog nie A 4

LKV D’Engelen B 1

LKV Special B 2

LKV Oetsjewaaa B 3

LKV Veur de Leut B 4

LKV De Kontenbonkers C 1

LKV De Slekketisjen C 2

LKV Grat Af C 3

LKV De Maloten C 4

LKV Just Niet

LKV D’Engelen

LKV De Kontenbonkers
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Sluit je huis of bedrijf aan op de zon!
Groepsaankoop zonnepanelen 

In het verleden investeerden meer 
dan 7.000 Vlaamse gezinnen al in 
zonne-energie via een groepsaan-
koop. Ook vandaag blijven zonne-
panelen een interessante investering 
die meer opbrengt dan spaargeld 
op de bank. Bovendien bespaar je 
op je energiekosten en draag je je 
steentje bij aan een klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen.

Voor het eerst krijg je de kans om via 
de Provincie Oost-Vlaanderen deel 
te nemen. Tot dinsdag 23 mei kan je 
gratis en vrijblijvend inschrijven voor 
de groepsaankoop zonnepanelen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen.  
De Provincie organiseert deze 
groepsaankoop om zo duurzame 
zonne-energie toegankelijker te 
maken voor haar inwoners. Door 
samen aan te kopen, verkrijgen we 
een scherp groepsvoordeel. Deze 
groepsaankoop sluit bovendien aan 
bij de ambitie van de Provincie om 
samen met inwoners, organisaties, 
steden en gemeenten, bedrijven ... 
werk te maken van een klimaatge-
zond Oost-Vlaanderen. De Provincie 
wil de uitstoot van broeikasgassen 
drastisch terugdringen en tegen 
2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit 
o.a. door maximaal in te zetten op 
energiebesparing en productie van 
hernieuwbare energie.

Ook onze gemeente ondersteunt 
dit initiatief. Gemeente Lede onder-
tekende op 27 januari 2017 het 
Europese Burgemeestersconvenant 
en engageerde zich hierbij om de 

CO2-uitstoot met minstens 40 pro-
cent te verminderen tegen 2030 (ten 
opzichte van 2011).

Hoe werkt de groepsaankoop?
1. Je kan tot en met 23 mei gratis 

en vrijblijvend inschrijven.
2. Op 24 mei vindt de veiling plaats. 

Enkel leveranciers die het kwali-
fi catieproces met positief resul-
taat hebben doorlopen, mogen 
deelnemen aan de veiling en hun 
scherpste prijs bieden. 

3. Vanaf 6 juni ontvang je een per-
soonlijk voorstel, op basis van jouw 
inschrijvingsgegevens en met een 
indicatie van jouw rendement. 

4. Jij kiest! Vind je het aanbod inte-
ressant? Alleen dan accepteer je 
het persoonlijk voorstel voor 8 juli. 
Intussen kan je met al je vragen 
terecht op een van de informatie-
avonden.

5. Heb je het aanbod geaccepteerd? 
Dan worden je gegevens doorge-
stuurd naar de winnende leveran-
cier. Na een inspectie van je dak, 
zal jouw zonnepanelensysteem 
geïnstalleerd worden. We streven 
ernaar om alle installaties af te 
ronden voor 1 februari 2018.

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen 
die eigenaar zijn van het dak of huur-
ders die expliciete toestemming heb-
ben van de eigenaar kunnen deelne-
men. Ook als kleine of middelgrote 
onderneming (KMO) of vereniging 
van mede-eigenaars (VME) kan je 

je inschrijven. Deze groepsaankoop 
legt de focus op installaties met een 
maximum geïnstalleerd vermogen 
van 10 kWp (dit komt overeen met 
ongeveer 40 zonnepanelen).

Waarom kiezen voor zonnepanelen?
• De zon is een onuitputtelijke bron 

van energie, in tegenstelling tot 
schaarse grondstoffen zoals olie, 
gas en steenkool.

• Gemiddeld verdien je de kost van 
een installatie op minder dan 10 
jaar terug. Voor het installeren van 
je zonnepanelen kan je trouwens 
gebruik maken van de Vlaamse 
Energielening. Je kan tot 10.000 
euro lenen aan 2% of zelfs 0%. 

• Hoe meer stroom jouw zonne-
panelen opleveren, hoe minder 
stroom je nodig hebt van je ener-
gieleverancier.

• Je draagt bij aan de vermindering 
van CO2-uitstoot en aan een kli-
maatgezond Oost-Vlaanderen. 

Meer info
Voor meer informatie over dit 
initiatief surf je naar 
www.oost-vlaanderen.be/
zonnepanelen, bel je gratis naar 
0800 26 803 (werkdagen van 
9 tot 17 uur) of e-mail je naar 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Wil je weten hoe geschikt jouw 
dak is voor zonnepanelen of een 
zonneboiler, surf dan naar 
www.energiesparen.be/zonnekaart.
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in Lede

ZO DICHTBLIJ 
Nog twee weken en het is zover! 
Op zaterdag 29 april klinkt het startschot van de allereerste editie van 
Zo Dichtblij, de opvolger van Met Belgerinkel naar de Winkel. 
Vijftien jaar was Belgerinkel de grootste fi etscampagne van Vlaanderen, waar-
aan jaarlijks gemiddeld 60% van de Vlaamse gemeenten, 12.500 handelaars en 
115.000 burgers deelnamen. Op dit succes willen Bond Beter Leefmilieu, UNIZO 
en Gezinsbond verder bouwen met de nieuwe publieks campagne Zo Dichtblij.

Elk winkelbezoek is een 
kans om te winnen!
Van zaterdag 29 april tot zaterdag 
3 juni krijgen wandelende en fi etsende 
klanten in de deelnemende winkels per 
bezoek een lot. Na de online registratie 
van je unieke lotcode, maak je kans op 
een van de talrijke prijzen geschonken 
door het gemeentebestuur, met als 
hoofdprijs: een fonkelnieuwe fi ets! 
Elk lotje dat je online registreert is een 
nieuwe kans om te winnen!
Hou de deuren van onze lokale han-
delszaken vanaf eind april dus goed in 
de gaten. Hangt er een Zo Dichtblij-af-
fi che en ben je te voet of met de fi ets? 
Aarzel dan niet om jouw Zo Dichtblij-lot 
te vragen.

Duurzame activiteiten
Maar daar blijft het niet bij! Zo Dicht-
blij is meer dan alleen het stimuleren 
van fi etsen en wandelen. Tijdens de 
campagneperiode worden heel wat 
activiteiten rond duurzaamheid georga-
niseerd door het gemeentebestuur en 
lokale verenigingen. 
Maar wat houdt een ‘duurzame ge-
meente’ precies in? Zo Dichtblij werkt 
rond zes thema’s die van onze gemeen-
te een fi jne plek maken waar het goed 
is om leven: 
• ondernemende kern: de vermen-

ging van handel met horeca, wonen, 
diensten, cultuur en recreatie zorgt 
voor een aantrekkelijke, dynamische 
sfeer in het hart van onze gemeente.

• vlotte mobiliteit: korte verplaat-
singen doen we te voet of met de 
fi ets, voor verdere verplaatsingen 
gebruiken we het openbaar vervoer 
of carpoolen we. 

• kwaliteitsvolle leefomgeving: 
wonen, werken en winkelen gebeurt 

www.zodichtblij.be

HET HART VAN
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allemaal in het centrum van de 
gemeente waardoor er ook ruimte 
overblijft voor natuur en landbouw.

• gezonde, lokale voeding: eigen ge-
kweekte groentjes of bewust gekocht 
bij lokale boeren: smaakvol uit eigen 
grond.

• circulaire economie: aan wegwerp 
doen we niet mee: spullen delen, 
kapotte apparaten repareren, zoveel 
mogelijk hergebruik en recycleren 
wat toch in de prullenbak belandt.

• klimaatneutraal: we kiezen voor 
groene energie en gaan er slimmer 
mee om zodat we er minder van 
nodig hebben

Wat staat er op de 
Zo Dichtblijagenda?
ShareFairbaknamiddag voor 
kinderen  vrijdag 5 mei

Op een ShareFair staan delen en 
geven in een gezellige sfeer centraal. 
Je deelt er spullen en diensten die je 
zelf te veel hebt. Tijdens deze gratis 
baknamiddag van KVLV Smetlede i.s.m. 
het gemeentebestuur gaan kinderen 
in Het Veerleheem aan de slag met de 
ingrediënten die binnengebracht wer-
den. Ouders en grootouders die graag 
een handje toesteken zijn ook welkom. 
Wil jij die dag tussen 15.30 en 18.30 
uur graag heerlijke koekjes bakken, 
mooie cupcakes decoreren, een taart 
versieren … en natuurlijk ook van al dat 
lekkers smullen met een drankje erbij? 
Schrijf je voor dinsdag 2 mei in via 

kvlv.smetlede@outlook.be.
Heb jij bakingrediënten (bloem, suiker, 
bloemsuiker, vanillesuiker, decoratie 
voor koekjes en cakes, boter, choco-
lade, eitjes …) die je niet meer zal 
gebruiken? Breng voor dinsdag 2 mei 
de ongeopende verpakkingen binnen 
bij de beenhouwer, apotheek of school 
in Smetlede. Of breng ze op vrijdag 
mee naar de baknamiddag. 

Gratis bandenspanningsactie – 
zaterdag 6 mei

Wanneer controleerde jij voor het laatst 
de bandenspanning van je auto? Fou-
tieve bandenspanning zorgt niet alleen 
voor een verhoogd brandstofverbruik, 
meer uitlaatgassen en CO2-uitstoot, 
maar ook voor een slechte controle 
over het stuur en een langere rem-
afstand. Bovendien verslijten je banden 
sneller als ze niet correct zijn opge-
pompt.
Bekijk op je band of in de documenta-
tie van je auto wat de ideale banden-
spanning voor jouw auto is en contro-
leer de bandenspanning een keer per 
maand. De juiste bandenspanning kan 
je jaarlijks een tankbeurt besparen!

De Energiesnoeiers van De Kringwinkel 
Teleshop uit Aalst staan tussen 9 en 
12.30 uur klaar om de bandenspanning 
van je auto te controleren en bij te stel-
len. Deze actie is gratis en gaat door 
op de parking van de sporthal. 
Dit is een organisatie van de milieu-
dienst.

Fairtradefi etstocht – 
zondag 7 mei
Ontdek enkele lokale producten uit 
onze gemeente! We vertrekken om 
14 uur aan GC De Volkskring voor 
een tocht van ongeveer 20 kilometer 
langs landelijke wegen. Er worden 
vier tussenstops voorzien waar je kan 
genieten van een lokaal product of 
fairtradehapje. Na de fi etstocht kan je 
nog wat bijpraten en genieten van een 
muziekband.

Om deel te nemen betaal je 2 euro, 
kinderen tot en met 12 jaar mogen 
gratis mee. Inschrijven kan via 
cultuur@lede.be.
Dit is een organisatie van de Trekkers-
groep Fair Trade Lede i.s.m. studenten-
groep Odisee, Campus Dirk Martens.

2ndlivebeurs: tweedehands
beurs en weggeefhoek – 
zondag 7 mei

De beurs is een 
organisatie van 
Gezinsbond Lede 
i.s.m. het gemeente-
bestuur en gaat door 
in De Bron tussen 
14 en 16.30 uur. Je 
kan er keukengerei, 

boeken, speelgoed, juweeltjes … aan 
betaalbare prijzen op de kop tikken. 
Naast de verkoopstandjes wordt ook 
een weggeefhoek ingericht. De spulle-
tjes in de weggeefhoek worden gratis 
weggeschonken en vinden misschien 
bij jou een tweede leven. 
De toegang tot de beurs is gratis.

Heb jij spullen die in de kast blijven 
liggen en waar je van af wil? Maak er ie-
mand anders gelukkig mee! Inschrijven 
is gratis en kan, zolang er plaatsen zijn, 
via katleen_van_hoecke@hotmail.com. 
Voor verkoopstandjes wordt een waar-
borg van 10 euro gevraagd en elke 
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verkoper is verantwoordelijk voor 
zijn tafel en verkoop. 
Wie enkel materialen wil wegschen-
ken, kan ze op 7 mei afgeven en 
hoeft geen waarborg te betalen. We 
vragen wel om vooraf een e-mail 
te sturen met een omschrijving van 
wat je wil wegschenken. Alles moet 
uiteraard in goede staat en proper 
zijn. Na afl oop van de beurs gaan 
alle overblijvende artikelen uit de 
weggeefhoek naar de Kringwinkel.

Kiss me quick, upcycle
work shop: van fi etsband tot 
juweel – woensdag 10 mei

Wil jij je mama verrassen met een 
uniek juweeltje? Of wil je graag zelf 
pronken met een origineel juweel 
gemaakt van een oude fi etsband? 
Ja, je leest het goed! Je kan hele 
mooie sieraden maken van oude 
fi etsbanden: oorringen, kettingen, 
armbanden … Ze zien er leuk uit en 
iedereen zal willen weten waar je 
ze vandaan hebt. Upcycling is hip 
en goed voor het milieu. Je tovert 
oude, afgedankte spullen om tot 
een nieuw en uniek stuk. 

Ben je 8 jaar of ouder? 
Schrijf je voor vrijdag 5 mei in op 
0473 29 38 72. De workshop kost 
8 euro en gaat door om 14.30 uur in 
De Bron. Vergeet je UiTpas niet! Dit 
is een organisatie van Gezinsbond 
Lede i.s.m. het gemeentebestuur.

Infoavond: Wil jij besparen 
op je energiefactuur? – 
vrijdag 12 mei 

Kom om 19.30 uur naar de gratis 
Energiefi t-sessie van KVLV Smetlede 
en leer hoe je zonder moeite en 
zonder grote investeringen honder-
den euro’s op jouw energiefactuur 
kan besparen! 

Een energiedeskundige van Eandis 
geeft je praktische info en tips waar-
mee je meteen aan de slag kunt. 
Wat is de ideale temperatuur van je 
warm waterboiler? Wat is de meest 
effi ciënte manier om een halve liter 
water te verwarmen? Op welke 
temperatuur stel je je thermostaat 
best ‘s nachts in? Benieuwd naar de 
antwoorden op deze en vele andere 
vragen? Kom dan zeker naar Het 
Veerleheem. 
Inschrijven kan tot 10 mei via 
www.eandis.be/energiefi t. 
Deze infoavond wordt georganiseerd 
door KVLV Smetlede i.s.m. Eandis, 
Bond Beter Leefmilieu en het 
gemeente bestuur.

Van aardappelschil tot 
wortel loof: kookworkshop 
met keukenrestjes – 
vrijdag 19 mei
We gooien veel weg terwijl dat niet 
altijd nodig is. Chips van aardappel-
schillen, guacamole van broccolisteel 
of soep van wortelloof zijn overheer-
lijk. En daar blijft het niet bij. Ook 
radijsjesloof, bietloof, bloemkool-
bladeren, venkelstelen, preigroen … 
zijn ontzettend smaakvol.

In de workshop toveren we 
ingrediën ten die op het eerste zicht 
afval of niet-bruikbaar lijken om tot 
creatieve en overheerlijke gerechten. 
Samen maken en proeven we pasta 
met broccoli en kruidenkaas, groen-
tesla met gebakken scampi’s, wortel-
salade met Griekse yoghurt, nasi 
met preigroen, soep met wortelloof, 
geroosterde venkel met krieltjes en 
zeebaars, geitenkaastaart met prei 
en een salade van wortelgroenten 
met spek en Parmezaanse kaas. 
Klinkt verrukkelijk, toch? 

Schrijf je voor vrijdag 12 mei in via 
monique.dhondt2@telenet.be of 
op 053 80 28 71. Stort 7 euro op 
de KVLV Lede-rekening: BE91 7371 
1106 8376, met vermelding van je 
naam en ‘kookworkshop’. De work-
shop gaat door in de kookklas van 
Vrije Kleuterschool Morgenster en 
start om 19.30 uur. 
Er kunnen maximum 22 personen 
deel nemen, dus wees er snel bij! 
Dit is een organisatie van KVLV Lede 
i.s.m. het gemeentebestuur. 

Zet zeker ook zondag 28 mei in 
jullie agenda, want dan vieren we 
de Dag van het Park met een Zo 
Dichtblij-kantje en vijf jaar UiTPAS! 
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Natuurgebied 
Honegem viert 
25ste verjaardag 
In het grensgebied van Erpe-Mere, 
Aalst en Lede ligt het natuurgebied 
Honegem: 
een brok natuur waar het elk seizoen 
genieten is van een gevarieerd 
landschap. Typisch aan dit natuurge-
bied zijn de vele hagen, knotwilgen, 
bomenrijen en levendige poelen. De 
afgelopen jaren heeft Natuurpunt 
de natuur er met mooi resultaat 
beheerd. 
De mascotte van Honegem is 
de kamsalamander, de grootste 
watersalamander van het land. Om 
alle kansen voor deze ‘Draak van 
Honegem’ gaaf te houden werden 
er, met steun van de overheden, een 
poelennetwerk als broedplaats en 
houtkanten als winterschuilplaats 
aangelegd. De kieskeurige kamsa-
lamander wordt beschouwd als een 
‘paraplusoort’: als hij het naar zijn zin 
heeft in Honegem dan voelen ook 
vele minder kieskeurige amfi bieën, 
libellen en andere waterdieren er 
zich thuis. Zo zijn alle salamanders, 
kikkers en padden beschermd!

Wandel mee tijdens 
Open Poelendag! 
Op zondag 23 april blaast natuur-
gebied Honegem 25 kaarsjes uit 
en staan voor één keer de poorten 
open. Een unieke kans om achter de 
schermen te kijken en de bloemrijke 
hooilanden, poelen en hun glibbe-
rige bewoners te bezoeken. Ga dus 
zeker mee op verkenning! Wandelin-
gen starten doorlopend van 14 tot 
16 uur en vertrekken aan de Molen-
beek (Honegemstraat). Een wande-
ling duurt ongeveer 2 uur. Doe zeker 
wandelschoenen of laarzen aan en 
breng een verrekijker en fototoestel 
mee. Voor de avonturiers onder jul-
lie is ook mountainbuggy mogelijk. 
Voor kinderen zijn er aparte activitei-
ten voorzien. 
Alle wandelaars worden nadien ge-
trakteerd op een drankje of pannen-
koek en kunnen rond snuisteren op 
de vele informatiestanden. 

23 
april

zondag

wandeling 25 jaar natuurgebied
HONEGEM

14u tot 18u • brug Molenbeek • Honegemstraat-Molenweg • Erpe
doorlopend wandelen en ontdekken van poelen • vertrek tot 16u 
gratis bio-biertje • pannenkoeken • infostands • demonstraties

de Kamsalamander 
viert mee

Open poelendag

www.honegem.be

Deze Open Poelendag gaat door van 14 tot 18 uur. Je kan je auto parkeren 
in de Kattelinnestraat in Erpe. We raden aan om met de fi ets te komen.

Meer info vind je op www.honegem.be, via info@honegem.be of 
0479 30 24 77 Deze activiteit gaat door met de steun van de gemeenten 
Erpe-Mere en Lede en van de stad Aalst.
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Buitenspeeldag 
Touwtje springen, kampen bouwen, hinkelen, verstop-
pertje spelen, voetballen … Op woensdag 19 april is 
het Buitenspeeldag. 
Als extraatje zorgen we dit jaar voor strobussels, een 
container gevuld met speelzand en reuzegrote ballen!
 
Het is een open speeldag met een onbeperkt aantal 
deelnemers en zonder inschrijvingen. Je vindt er dus 
heel wat vriendjes om mee te spelen! Deelname is 
gratis, plezier uiteraard ook! Neem gerust een picknick 
of eigen spelmateriaal mee. Draag zeker speelkledij en 
breng eventueel reservekledij en een centje voor een 
ijsje of drankje mee.
 
We voorzien geen opvang en toezicht: kinderen 
spelen onder de verantwoordelijkheid van hun (groot)
ouders. Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s kunnen een 
stoeltje of picknickdekentje meebrengen. Je kan ook 
op de strobussels zitten.  
 

Omwille van de werken in Wanzele gaat de Buiten-
speeldag door op het speelplein in Papegem 
(Bovenstraat 15-17) en aan de sporthal.
De jeugd- en sportdienst verwelkomt jullie op 
19 april van 14 tot 17 uur! 

Plus Minus 
Sport voor 
50plussers 

Vanaf 1 mei tot en met 30 september biedt de 
sportdienst volgend zomerprogramma aan:
• maandag: wandelen (vertrek sporthal om 13.30 uur);
• dinsdag: kubb (sporthal van 14 tot 16 uur) en/of bad-

minton (sporthal van 15 tot 16 uur);
• woensdag: zwemmen (Wetteren van 12 tot 13 uur) - 

In juli en augustus gaat het zwemmen door in Aalst;
• donderdag: conditiegym (sporthal van 15.30 tot 

16.30 uur);
• vrijdag: fi etsen (vertrek sporthal om 13.30 uur).

Voor informatie over de tarieven en de terugbetaling 
van je mutualiteit kan je terecht bij de sportdienst.
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Erfgoeddag
Gezonde zorg met natuur en 
andere middeltjes!

Op zondag 23 april ben je welkom in de oudste 
boerderij van Lede: Hof te Sörsele, Vogelenzang 44. 
De boerderij is doorlopend open van 10 uur tot 18 uur.

Er valt heel wat te beleven! Via een korte wandeling 
maak je kennis met verschillende kruiden in groei. 
In de schuur vind je verschillende kraampjes met 
genees kundige kruiden en gezonde middeltjes. 
Onder het afdak van de boerderij is er de toneel-
opvoering over ‘Tiest de Wrijver’ (°1844, †1926), 
de zorgverstrekker die talloze mensen heeft ‘gered’ 
van allerlei pijnen en kwalen. Ook het verhaal van 
Jan van Steene (17de eeuw) wordt verteld. Was hij 
een genezer of ziekmaker?
Verder krijg je een korte historische rondleiding 
(1695 - 1884) op de hoeve.
Er zal ook een stand zijn met gezonde bieren en 
kruiden pannenkoeken.

De namiddag is een organisatie van de culturele raad 
en cultuurdienst en is volledig gratis. Hopelijk tot dan!

Wandelnamiddag 
in Oordegem
Dit jaar gaan we op wandel in Oordegem op zondag 23 
april. Onder deskundige begeleiding van vzw De Streek-
spiegel wandelen we een verkorte versie van het Zonne-
broeckpad, de laatste wandeling van de wandelkaart Lede, 
anders bekeken. Deze gezinswandeling is ongeveer zeven 
kilometer lang en het wandelpad is deels verhard. 

We vertrekken op het dorp van Oordegem om 14 uur. De 
wandelkaart kan je kopen bij de start aan 2,5 euro. Inschrijven 
is niet noodzakelijk maar voor diegene die vooraf inschrijven 
via toerisme@lede.be voorzien we een leuke verrassing. 

Iedereen is van harte welkom en de deelname is gratis. 

Breng gerust je familie, vrienden en kennissen mee om 
samen te genieten van onze mooie natuur!

potloodtekening Etienne D’Hondt - 1974
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20ste paaseierenworp!
Jaarlijks zorgt de culturele raad ervoor dat kinde-
ren in alle deelgemeenten paaseieren ontvangen. 
Zij werken hiervoor samen met de lokale Gezins-
bonden. In Papegem neemt de Chiro deze taak 
op zich. 

In Lede gaat de paaseierenworp door op zondag 
16 april. Om 11 uur komen alle kinderen van de 
eerste, tweede en derde kleuterklas samen op 
het domein van het Markizaat (ingang langs de 
Kasteeldreef) om hun gratis paaspakket te ontvan-
gen. Tussen de honderden paaseieren zit ook een 
‘gouden’ ei. 
Om 11.40 uur, na de hoogmis, verzamelen de 
kinderen van het eerste t.e.m. vierde leerjaar voor 
het gemeentehuis. Ook hier zit een ‘gouden’ ei 
tussen de paaseieren. 
De winnaars van de ‘gouden’ eieren ontvangen 
achteraf een smakelijke hoofdprijs. 

Ook in de andere deelgemeenten kan je terecht 
voor paaseieren:
• Wanzele: zaterdag 15 april om 17 uur in de 

tuin van de Vrije Basisschool. Achteraf is er een 
gratis paashappening aangeboden door 
Parochiale Werken Wanzele.

• Smetlede: zondag 16 april om 10 uur in de tuin 
aan het Veerleheem.

• Oordegem: paasmaandag 17 april om 10 uur 
in de tuin van de buitenschoolse kinderopvang.

• Impe/Papegem: zondag 23 april om 14 uur op 
het speelplein van Papegem. 

Getuigen onderweg 
door Mario De Witte 
Verkeersveiligheid

Op vrijdag 12 mei organiseert de preventiegroep 
Vooruit met de Geit in samenwerking met vzw 
Rondpunt een educatieve avond rond verkeers-
veiligheid in de kapel van het Stella-Matutina-
college. 

Mario De Witte werd het slachtoffer van een 
(motor)ongeval veroorzaakt door iemand die 
de verkeersreglementen aan zijn laars lapte. Hij 
vertelt over het ongeval en welke impact dat heeft 
gehad op zijn leven en dat van zijn vrienden en 
familie. Het is een aangrijpende getuigenis die 
ons doet stilstaan bij de potentiële gevolgen van 
onverantwoord gedrag in het verkeer.

Deze avond start om 19.30 uur en focust zich in 
hoofdzaak op jongeren die binnenkort zelf een 
wagen zullen besturen. We willen hen bewust 
maken van de gevaren die elke dag opnieuw 
achter de hoek van iedere straat loeren. Maar 
verkeersveiligheid is uiteraard niet enkel een zaak 
van jonge mensen. Ook heel wat volwassenen 
vertonen soms risicovol gedrag of werden al eens 
geconfronteerd met de gevolgen van een (zwaar) 
verkeersongeval. We willen dan ook graag ieder-
een uitnodigen op deze avond.

Meer info op 053 80 16 56 of via 
tim.degendt@smclede.be.
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Roefel
Zaterdag 24 juni is het Roefel aan de sporthal. En het 
wordt opnieuw een kinderfeest: waterpret, een staande 
wip, een bananenboom, mini-jeeps, een springkasteel, 
Drums Alive en nog zo veel meer! 
De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd van de 
kinderen en bij de samenstelling van de groepjes 
worden vriendjes zoveel mogelijk samengehouden.

Deelnemen kan enkel als je vooraf ingeschreven bent. 
Het inschrijvingsformulier vind je in Kadetgazet of kan 
je downloaden via www.lede.be.
Inschrijven kan:
• iedere donderdagavond vanaf mei 

tot en met 8 juni van 16 tot 19 uur; 
• zaterdag 20 mei van 9.30 tot 11.30 uur;
• woensdag 31 mei van 13.30 tot 16 uur.

Een namiddag roefelen kost 6 euro voor inwoners en 
9 euro voor niet-inwoners. De betaling gebeurt vooraf 
en contant, we aanvaarden geen telefonische inschrij-
vingen. 
In ruil voor 10 punten op je UiTPAS krijg je een korting 
van 2,5 euro. Deze activiteit komt ook in aanmerking 
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. 

Zaterdag 24 juni haal je in de sporthal tussen 12.15 en 
12.45 uur je roefelpas af. De activiteiten starten stipt 
om 13 uur. Het einde is voorzien om 17.15 uur. 

Heb je interesse om die dag te helpen bij een activiteit 
of om een groepje kinderen te begeleiden, neem dan 
contact op met de jeugddienst.

De leerlingen van de 
academie laten zien 
wat ze kunnen!
Vanaf 15 mei kan je in de academie de openbare 
examens bijwonen. Onze leerlingen laten op het 
podium horen en zien wat ze geleerd hebben.
Meer info over data, uur en plaats vind je op onze 
website en via Facebook.

Iedereen is van harte welkom en de deelname is gratis. 
Alle deelnemers zijn gratis verzekerd via Sport Vlaande-
ren. Breng gerust je familie, vrienden en kennissen mee 
om samen te genieten van onze mooie natuur!
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Het blauwe paardje 
Op zaterdag 22 april om 15 uur brengen 
de jongste leerlingen van de academie de 
voorstelling Het blauwe paardje. Je hoort de 
Initiatie- en Samenzangklassen van het eerste 
en tweede jaar aan het werk, ondersteund 
door leerlingen van de Instrumentklas. Ook de 
jongste Woordleerlingen zijn van de partij.

De voorstelling gaat door in De Bron. 
De toegang is gratis. 

Kan je er niet bij zijn, dan ben je ook welkom 
op zondag 23 april om 15 uur in de raadzaal 
in Erpe-Mere.

Naar het boek Meneer Kandinsky was een 
schilder - Daan Remmerts De Vries 
© 2010, Leopold Uitgeverij Amsterdam

Verhaaltje voor het 
slapengaan 
Trek je beste pyjama aan voor het leukste mo-
ment van de week: voorleesuurtje in de bib! 
We organiseren op vrijdag 12 mei een knusse 
verhaaltjesavond in pyjama voor kinderen van 
5 tot 8 jaar. 
Om 19 uur verwelkomen we kinderen en hun 
ouders in de bibliotheek van Oordegem. 
Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, 
kunnen ouders met een kopje koffi e snuisteren 
in de bib.

Deze activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht 
en kan in de bib, via de website of op 
053 82 53 30.

Lede Creatief 
De 22ste editie van Lede Creatief gaat door in De Bron 
op zaterdag 29 april van 14 tot 18 uur en op zondag 
30 april van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. 

Er zijn meer dan dertig exposanten: juwelen, kaarten, 
kalligrafi e, borduren, kantwerken, schilderen, beeld-
houwen, keramiek, papier-maché, graveren, knutselen 
… komen aan bod.
Bovendien krijgen alle bezoekers een gratis geschenk. 
Door lopend is er ook een gratis tombola met verschil-
lende kunstwerkjes als prijzen. 

Lede Creatief is een organisatie van de culturele raad 
en de cultuurdienst. 
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Bezoek Fauconniersmolen
Op afspraak 
Over de fascinerende geschiedenis van de 
molen, molentechnieken en vaktermen. 
Maaldemonstraties met een molenaar op 
aanvraag.
Grote Steenweg zn
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40, 
mola@oost-vlaanderen.be, 
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

Vergadering AAgroep De 
Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11 
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 
of deleeuweriklede@hotmail.com. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22. 

Bloed geven
woensdag 12 april van 18.30 tot 21 uur 
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt mag je bloedgeven. Schrijf je in 
via rodekruis.be. Verenigingen en scholen 
mogen zich als groep inschrijven. 
De Bron
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Bezoek aan Boeddhistische Tempel 
donderdag 13 april van 14 tot 16 uur 
Dhammakaya, Ronkenburg
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

Verdammte Samstag
zaterdag 15 april
Ludieke samenwerking tussen 
Concertband Oordegem en Die 
Verdammte Spielerei.
GC De Volkskring
12 euro, < 12 jaar: 6 euro, ADK: 14 euro

Paaseierenworp
zaterdag 15, zondag 16, maandag 17 
en zondag 23 april
Zie pagina 18.

Paasontbijt
maandag 17 april van 8 tot 10 uur 
Kaarten bij de bestuursleden.
Oc Oordegem
Gezinsbond Oordegem
leden: 6 euro, niet-leden: 8 euro
Info: 09 366 28 30, 
k.schollaert@telenet.be

Paasontbijt  
maandag 17 april 
Buffet open van 8.30 tot 9.30 uur. 
Reserveren tot 9 april. 
De Bron
Gezinsbond Lede
Leden: 6 euro p.p. of 17 euro per gezin, 
niet- leden: 8 euro p.p. of 25 euro per 
gezin
Info: gezinsbondlede@gmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

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

Buitenspeeldag  
woensdag 19 april van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 16.

Vreemd koken
woensdag 19 april om 19.30 uur
Geniet je van de buitenlandse keuken? 
Samen maken en proeven we gerechtjes. 
Impedorp + Wijmenstraat
Femma Lede
Info: 0494 85 41 62, 
erik.de.loose@pandora.be

Hippe plantenhanger in macramé
donderdag 20 april en 27 april om 
19.30 uur
De Bron
KVLV lede

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 20 april van 19 tot 22 uur 
De Bron
6 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

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

Het blauwe paardje
zaterdag 22 april 
Zie pagina 20.

Rommelmarkt en garageverkoop
zaterdag 22 april 
Standen zijn gratis, plaatsen worden 
toegewezen vanaf 7 uur. Inschrijven 
verplicht via frankydeschrijver@skynet.be.
Impedorp en Wijmenstraat

Hyacintenwandeling Paepegembos 
zaterdag 22 april van 14.30 tot 16 uur 
Prachtig stukje oud  bos gevuld met een 
overheerlijk parfum van wilde boshya-
cintjes. Korte tijd voorjaarsbloeier die 
het bos omtovert in een waar sprookjes-
bos. Magisch blauw gekleurd en super 
geurend tot wanneer de bomen teveel 
blad krijgen en zij terug onder de grond 
verdwijnen genieten wij van deze indica-
tieve soort van eiken - beukenbos. Op de 
biologische waarderingskaart van Vlaan-
deren aangegeven als “Biologisch zeer 
waardevol bestand”. Ons eigen blauwe 
sprookjesbos superdichtbij!
Benedenstraat 2
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, 
saerens_yvette@hotmail.com, 
www.natuurpunt.be

Frankenstein  
zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 
29 april, telkens om 20 uur 
Viktor Frankenstein erft het kasteel van 
zijn grootoom, een ruïne in een achterlijk 
dorp dat bovendien een verborgen geheim 
heeft. Op basis van een wetenschappelijk 
werk van zijn grootoom fabriceert hij een 
artifi ciële hardwerkende mens die het 
kasteel restaureert. Dit ‘monster’ wordt ver-
liefd op het mooiste meisje van het dorp.
GC De Volkskring
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
8 euro
Info: info@vidlede.be

Sneukelfi etstocht
zondag 23 april 
Doorheen Lede. 16 of 25 km.
Spinch, Wanzeledorp 13
beweging.net
3 euro per deelnemer of 10 euro per 
gezin.
Info: 053 80 11 64, 
martinpeynsaert@hotmail.com

Limburgwandeling
zondag 23 april van 7 tot 18 uur 
Door het unieke gebied ‘de Wijers’ tussen 
Hasselt en Genk.
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
Info: www.gemzen.be
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Yoga met je kleuter  
zondag 23 april (start) 
Speels en gericht op de interactie 
tussen jou en je kind, helpt het 
basisvertrouwen in elkaar te versterken. 
Met lichaamsoefeningen, spelletjes, 
massagespelletjes, rijmpjes en 
ademhalingsoefeningen. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
65 euro
Info: 053 57 03 60, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Zwangerschapsyoga  
zondag 23 april (start) 
Heb je geen ervaring met yoga, dan 
ben je welkom vanaf je 14e week. 
Deed je voor je zwangerschap al yoga, 
dan ben je welkom vanaf je 12e week. 
Later instromen kan ook. Ook zijn er 
regelmatig partnerlessen. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
170 euro
Info: 053 57 03 60, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Erfgoeddag
zondag 23 april 
Zie pagina 17.

Wandelnamiddag
zondag 23 april 
Zie pagina 17.

Feesten rond Pasen
zondag 23 april om 11.30 uur
Aperitief met hapjes, feestsoep, 
kalkoenfi let Archiduc met groenten en 
kroketten, dessert, koffi e met gebak. 
Wijn en water inbegrepen. 
Leden KVLV Smetlede: 7 euro, leden 
KVLV: 30 euro, niet-leden: 35 euro.
Inschrijven t.e.m. 15 april.

Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Dynamische ademmeditatie 
Quantum Light Breath
zondag 23 april om 16 uur
Combinatie van een volle diepe 
ademhaling en inspirerende meeslepende 
muziek.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Algemene vergadering sportraad
maandag 24 april
Zie pagina 5.

Onze zee(kust) vroeger en nu
maandag 24 april van 19 tot 22 uur
Door Jan Seys, Dr. Bioloog, medewerker 
van Vlaams instituut voor Zee, VLIZ. 
De Bron
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

Stress bij kinderen
woensdag 26 april 
Jonge kinderen hebben heel wat te doen 
en leven vaak even snel als volwassenen: 
school, vriendjes, familie, hobby’s … 
Wanneer je de indruk hebt dat stress 
bij een kind te zwaar gaat wegen, is 
het belangrijk om te begrijpen vanwaar 
dit komt. Van buiten uit, door teveel 
activiteiten, veranderingen, (wereld)
nieuws, zorgen van volwassenen of 
andere externe oorzaken? Of van binnen 
uit, omdat het kind zichzelf druk oplegt? 
Stress begrijpen helpt om oplossingen 
te zoeken. In deze vorming verkennen 
we dit thema met de inbreng van de 
deelnemers.
De Bron
Vormingscentrum Opvoeding en 
Kinderopvang - VCOK
Info: edde.de.backer@scarlet.be, 
www.vcok.be

Week van de AmateurKunsten: 
Lede Creatief
zaterdag 29 en zondag 30 april

Zie pagina 20. 
Met ook 
tentoonstelling 
en stand van 
gemengd koor 
Amici Cantores.
De Bron
Culturele raad en 
cultuurdienst 

Meiavondzingen
zondag 30 april van 18.30 tot 21 uur
We vergasten onze vrienden en 
sympathisanten op een 2-tal traditionele 
Meiliederen.
Gemengd koor Amici Cantores 
Info: amicicantores@hotmail.com

Share Fair
vrijdag 5 mei
Zie pagina 13.

Bandenspanningsactie
zaterdag 6 mei
Zie pagina 13.

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 6 mei van 13.30 tot 16 uur 
Met koffi e en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Van Oost naar West
zaterdag 6 mei om 20 uur
GC De Volkskring
Inkom: 10 euro.
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Lede

Fairtradefi etsen
zondag 7 mei
Zie pagina 13.

Mountainbiketocht
zondag 7 mei van 9 tot 12 uur 
Recreatieve tocht in eigen regio.
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be, 
www.gemzen.be

Tweedehandsbeurs: 2nd live beurs
zondag 7 mei van 14 tot 16.30 uur 
Zie pagina 13.
Info: 0472 42 84 80, 
katleen_van_hoecke@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Bedevaart naar Oostakker
dinsdag 9 mei
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91, 
marleenvkerkhove@hotmail.com
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Bloemschikken
dinsdag 9 mei
Oc Impe
KVLV lede
Info: 0478 63 31 83Info: 0478 63 31 83Info:

Workshop voor kids: 
Kiss me Quick
woensdag 10 mei 
Zie pagina 14.
i.s.m. Vzw Wij maken het zelf
8 euro (materiaal, drankje, snoepje)
Info: 0473 29 38 72, Info: 0473 29 38 72, Info:
www.gezinsbondlede.be

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 11 mei van 19 tot 22 uur 
De Bron
6 euro
Info: spresiaux@hotmail.comInfo: spresiaux@hotmail.comInfo:

Babymassage 
donderdag 11 mei 
Naast voeding en verzorging betekent 
liefdevol aanraken een goeie start. Het 
is voor ouder en kind een moment van 
rust en ontspanning. Babymassage is 
eenvoudig aan te leren. We verwachten 
papa, mama, grootouder of onthaalouder, 
samen met hun baby tussen zes weken en 
zes maanden. Inschrijven op naam van de 
baby. Begeleider: Marianne Mox.
Consultatiebureau Kind & Preventie, 
Kerkevijverstraat 19
CM Midden-Vlaanderen - 
Gezondheidspromotie
Info: 09 267 57 35, www.cm.be, Info: 09 267 57 35, www.cm.be, Info:
gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Kookworkshop: Alles in één pot
vrijdag 11 mei
Alles in een pot Van trage stoofpotjes 
tot snelle woks en ‘gooi-alles-bij-elkaar-
pasta’s’, deze gerechten zijn stuk voor 
stuk heerlijk. Bijkomend voordeel: we 
kiezen resoluut voor één pot of pan, 
dus ze besparen je een hoop afwas! 
Lesgeefster: Vera Criel
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
Info: 0495 69 09 91, Info: 0495 69 09 91, Info:
marleenvkerkhove@hotmail.com

Verkeersveiligheid: 
Getuigen onderweg
vrijdag 12 mei

Zie pagina 18.

Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 12 mei
Zie pagina 20.

Energiefi tavond
vrijdag 12 mei
Zie pagina 14.

Lenteconcert 
vrijdag 12 en zaterdag 13 mei, telkens 
om 20 uur
Muziek wordt gekozen rond een muzikaal, 
verrassend nieuw thema.
GC De Volkskring
Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe
Info: www.harmonie-erpe.beInfo: www.harmonie-erpe.beInfo:

Kikkersymphonie in de kasteelvijver 
van Mesen
vrijdag 12 mei
In Mesen ligt een vijver en daar kwaken 
de kikkers volop. Slapen die kikkers niet? 
Praten ze mer elkaar of is het iets anders? 
Volgens Robert Jooris (kikkerkenner bij 
HYLA) doen ze dit omdat het lente is. 
Ze hebben een ganse winter geslapen 
en willen nu allemaal van kikkerbil! 
Er zijn kikkerdrankjes te verkrijgen en een 
kikkergadget voor elke bezoeker.
Park Van Mesen
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, Info: 0479 30 24 77, Info:
saerens_yvette@hotmail.com, 
www.natuurpunt.be

I Want You  An American History
vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 
De harmonie, o.l.v. B. Van Der Strieckt, 
neemt u mee langs enkele belangrijke 
historische gebeurtenissen uit het 
Amerika uit de 19de eeuw: met muziek 
ontstaan bij de slaven die vanuit Afrika 
naar Amerika gebracht werden, het harde 
leven op de katoenvelden, opzwepende 
ritmes die sfeer oproepen bij de goldrush 
en het begin van de Industriële Revolutie, 
de politieke strijd tussen Noord en Zuid 
en het leven in de High Mountains. Met 
Tom De Man als gastzanger en Amici 
Cantores. Een muzikale roadtrip doorheen 
een belangrijk stuk muziekgeschiedenis.
GC De Volkskring
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Erpe
Info: www.harmonie-erpe.beInfo: www.harmonie-erpe.beInfo:

Dynamische ademmeditatie  
Quantum Light Breath
donderdag 18 mei 
Combinatie van een volle diepe 
ademhaling en inspirerende meeslepende 
muziek.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60, Info: 053 57 03 60, Info:
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Kookworkshop: 
Van aardappelschil tot wortelloof
vrijdag 19 mei
Zie pagina 14.

Daguitstap naar SaintOmer 
en le Marais
zondag 21 mei 
Voormiddag: gegidst bezoek aan de 
stad en het Musée de l’hotel Sandelin. 
Lunch: restaurant Le Cygne. Namiddag: 
gegidste rondleiding door La maison du 
Marais en rondvaart op de kanaaltjes van 
het moerasgebied Le Marais. Vertrek om 
7 uur op de de parking van de sporthal. 
Terug rond 21 uur. Inschrijven t.e.m. 5 mei 
via info@davidsfondslede.be of 053 80 19 
25. De inschrijving is geldig na storting op 
BE39 2930 0919 2019 - Davidsfonds Lede. 
DavidsfondsLede
Niet-leden: 64 euro, leden: 58 euro 
(busreis, toegangen en middagmaal 
inbegrepen).
Info: www.davidsfonds.be, Info: www.davidsfonds.be, Info:
www.davidsfondslede.be

Kinderworkshop: 
theelichtjes maken in beton
woensdag 24 mei 
Breng zelf een schort mee en kranten of 
een plastiek om de tafel te beschermen. 
Wij zorgen voor vormpjes, betonmix, olie, 
borstel en een drankje en versnapering. 
Zelf vormpjes meebrengen mag ook. 
Veerleheem, Smetlededorp 20 
KVLV Smetlede
Leden: 2 euro, niet-leden: 3 euro.
Info: 0495 69 09 91, Info: 0495 69 09 91, Info:
marleenvkerkhove@hotmail.com
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur 

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80
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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

OCMW: 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

Lokale politie ErpeMere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
info@erpemerelede.be

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

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

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

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


