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Uit de gemeente- en OCMW-raad
van 18 juni 2020 
Gezien de aanhoudende coronamaatregelen ging 
de zitting voor de raadsleden opnieuw digitaal 
door. Geïnteresseerden konden de raad live volgen 
via de live-audiostreaming. Ongeveer 65 inwoners 
waren present bij de start van deze uitzending. 

In deze zitting werden o.a. onderstaande punten 
behandeld. De volledige besluitenlijst kan je vinden op 
www.lede.be. Ook de audioverslagen vind je online terug.

Kennisname van de rapportering van het 
4de kwartaal 2019 in het kader van de 
organisatiebeheersing van het lokaal bestuur. 

Een belangrijk deel van de zitting handelde over de 
aanpak van de coronacrisis door het lokaal bestuur. Het 
college van burgemeester en schepenen gaf toelichting 
bij diverse maatregelen, waarbij lokale hulp op maat 
wordt aangeboden aan de inwoners, verenigingen en de 
lokale economie. De volledige tekst van het relanceplan 
vind je terug in de vorige editie van het infoblad en 
op de website. Een aantal punten uit het plan:
• Enkele belasting- en retributiereglementen 2020 - 2025 

werden aangepast, o.a. belasting op circussen, kermis-
kramen en -wagens, belasting op taxidiensten, belasting 
op eet- en drankkramen opgesteld op het openbaar 
 domein, belasting op het innemen van standplaatsen op 
de openbare markten, belasting op het privatief gebruik 
van het openbaar domein (werken), retributie voor het 
gebruik van de gemeentelijke lokalen en retributie voor 
het verzorgen van bepaalde plechtigheden. Ook het 
 terrasreglement van de horeca werd aangepast. 

• De gemeente verkoopt 2.000 lokaal te besteden 
 cadeaucheques ter waarde van 25 euro aan 20 euro.  
De gemeente komt dus voor 5 euro per cheque tussen.

• Een bijkomende subsidie werd toegekend aan het 
 feestcomité ter ondersteuning van de activiteiten. 

• Er werd ook een aanpassing aan het subsidiereglement 
voor sportevenementen aangebracht. 

• Een aanpassing van de concessievergoeding cafetaria 
De Ommegang en een wijziging van het recht van 
 opstal voor de kantine KVC Jong Lede werd verdaagd 
naar de zitting van september. 

Een ander belangrijk deel van de raad behandelde 
meerdere projecten inzake ruimtelijk ordening. 
• Voorlopige vaststelling van enkele Ruimtelijke 

 Uitvoerings Plannen (RUP). Door deze plannen worden 
bestemmingen die zijn vastgelegd in de gewestplannen 
gewijzigd. Het betreft:
  KMO-zone Keiberg, waarbij de zone wordt 

omgezet naar landbouw en een deeltje natuur. 
  KMO-zone Oordegem, waarbij de bestaande zone 

wordt uitgebreid ten koste van landbouwgebied. 
  zonevreemde recreatie, waarbij de plannen worden 

aangepast voor sites op de Bellaert, voetbal 
Smetlede, tennis Paddestraat en Molenstraat Impe. 

Zie ook pagina 3.

• Goedkeuring van een compensatienota die ervoor 
zorgt dat netto over de volledige gemeente geen waar-
devolle landbouwgrond verloren gaat. De nu voorlo-
pig vastgestelde plannen worden onderworpen aan een 
openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen of 
bezwaren kan indienen.

• Goedkeuring van de opdracht om de rooilijnen volledig 
te informatiseren. 

• Het lokaal bestuur gaat ook over tot de opmaak in eigen 
regie van een woonbehoeftestudie. 

• Goedkeuring van het actieplan trage wegen deelgebied 
Lede 2020 – 2025. Daarmee zijn de actieplannen voor 
alle deelgemeenten uitgewerkt en kan de aandacht nu 
gaan naar de verdere concrete realisaties ervan. 

De houten chalets die worden gebruikt bij evenementen 
moeten worden vervangen. Goedkeuring van het 
bestek voor het leveren van 6 metalen containers 
(robuuster, veiliger, praktischer) voor 29.505 euro. 

Afsluiten van een contract voor het leveren, plaatsen, 
verwijderen en huren van LED-kerstverlichting voor het 
centrum van Lede. Dit contract wordt afgesloten voor een 
periode van 3 jaar, ter ondersteuning van aangenaam 
plaatselijk winkelen. De totale kostprijs is 33.880 euro. 

De gemeente zal deelnemen aan een Audit 
cybersecurity van de Vlaamse overheid, met als 
doel de mogelijke zwakke punten in het huidige 
systeem aan te duiden en te verhelpen. 

Het college van burgemeester en schepenen 
werkt verder aan een bomenbeheerplan en zal 
de voorstellen voorleggen aan de milieuraad 
en commissie ruimtelijke ordening. 

De gemeente zal, gezien de opeenvolgende 
uitzonderlijke droogteperioden, verder onderzoek 
doen naar de opmaak van een eventueel 
droogteplan met daarin o.a. het sensibiliseren van 
inwoners en het nemen van maatregelen m.b.t. 
grondwater na bronbemaling bij bouwwerven. 

In de besloten zitting van de gemeenteraad werd de 
aanduiding van de leden van de GECORO besproken. 
Aangezien bij de stemming de oppositieraadsleden 
de vergadering verlieten en de meerderheid met 
12 aanwezige raadsleden niet meer in aantal was 
om geldig te vergaderen, werd de zitting beëindigd 
zonder aanduiding van de nieuwe GECORO-leden. 
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Ontwerpen RUP 
Aankondiging openbaar onderzoek
In de gemeenteraad van 18 juni 2020 zijn volgende 
ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoerings-
plannen voorlopig vastgesteld:
• RUP KMO Keiberg; 
• RUP KMO Oordegem;
• RUP zonevreemde recreatiegebieden.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt 
over deze ontwerpen een openbaar onderzoek ge-
houden van 14 augustus tot en met 13 oktober.
De ontwerpen liggen gedurende het openbaar 
 onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw in 
het  gemeentehuis. Je kan ze op afspraak inkijken.
Iedereen die hieromtrent bezwaren of opmerkingen 
wil formuleren, moet dit schriftelijk of digitaal doen 
(via stedenbouw@lede.be), gericht aan de gemeen-
telijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECO-
RO, Markt 1, 9340 Lede), uiterlijk tegen het einde 
van het openbaar onderzoek.

Ticketverkoop GC De Volkskring
Het programma voor het komende 
seizoen vond je al terug in een vorige 
editie van Lede informeert. Heb je de 
brochure gemist? Je kan ze raadple-
gen op www.lede.be of ophalen in de 
bib of het gemeentehuis. 

De cultuurdienst stond in juni al te 
popelen om van start te gaan met 
de ticketverkoop. Helaas was er 
onvoldoende duidelijkheid over de 
coronaveiligheidsmaatregelen voor 
het najaar waardoor de verkoop 

moest worden uitgesteld. De start 
van de abonnementenverkoop 
staat gepland op zaterdag 22 
 augustus, de losse ticketverkoop 
start op dinsdag 25 augustus. Voor 
de filmvoorstellingen, lezingen en 
de voorstelling van Frank Galan kan 
je nu al tickets kopen.  Indien wij 
tegen 22 augustus nog steeds geen 
zicht hebben op de corona -
veiligheids maatregelen, dan zullen 
wij de  verkoop opnieuw  moeten 
uitstellen. 

Wij bevinden ons helaas in onvoor-
spelbare tijden, ook voor de  culturele- 
en evenementensector. De kans is 
reëel dat niet elke voorstelling zal 
kunnen doorgaan. Check de website 
en Facebookpagina om op de hoogte 
te blijven van de laatste ontwikkelin-
gen. We duimen alleszins dat we dit 
najaar opnieuw samen kunnen 
 genieten van fantastische artiesten 
op het podium van De Volkskring.  
We hopen jullie snel weer in goede 
gezondheid te mogen begroeten!

Van links naar rechts: Lutgart De Meester, Laura Van der 
Stuyft, Lyana Heungens - Van Hoecke, Gyinti Van Hoecke

Viergeslacht

 Bekendmaking 
 beslissing  MER-plicht 
Er werd een onderzoek tot MER-plicht (milieu-effecten-
rapport) gevoerd voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Keiberg en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan lokaal bedrijven-
terrein Oordegem. Het departement Omgeving besliste 
dat de plannen geen aanleiding geven tot  aanzienlijke 
milieugevolgen en dat de opmaak van een MER-plan 
niet nodig is.

Zowel de screeningsnota’s als de beslissingen kan je 
 raadplegen op www.lede.be, op www.mervlaanderen.be 
of bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis van 14 
 augustus tot en met 13 september.

Help, ik vind mijn 
trui niet meer!
Ligt hij op het speelplein?
Onze monitoren kamden na de speelpleinwerking het 
terrein uit en verzamelden een berg kleding. Ben je 
iets kwijt? Gedurende de maand september kan je bij 
de jeugddienst terecht om te kijken of jouw spulletjes 
erbij zitten. En je kan opgelucht ademhalen: alles 
werd fris gewassen! Kan je niet langskomen, maar 
ben je wel iets kwijt? Mail dan naar jeugd@lede.be. 
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COÖRDINATOR BIBART 
Halftijds – contract bepaalde duur - 1 jaar - niveau B1-B3

Bibart, het regionale 
samenwerkings verband van 
de bibliotheken van 
 Dender leeuw, Erpe-Mere, 
Haaltert, Lede en Ninove,  

wil haar regionale  werking uitbouwen op 
het snijvlak van bibliotheek, kunst en 
cultuur. Daarom zoekt Bibart een coör-
dinator die het  cultureel aanbod in deze 
gemeenten  promoot en ondersteunt. 

De kernopdracht die jou als bruggen-
bouwer en cultuurliefhebber wordt 
 toe vertrouwd, bestaat uit het samen-
stellen, trekken en opvolgen van 
subsidie dossiers van regionale 
 initiatieven.

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een bachelordiploma.
Je hebt een rijbewijs B en beschikt over 
een wagen.

Wil je meer weten over het aanbod,  
surf dan naar www.lede.be.

Interesse? Mail je gemotiveerde kandida-
tuur en cv naar personeel@lede.be met 
vermelding ‘Bibart sollicitatie’ in het onder-
werp en een kopie van je diploma en rijbe-
wijs in bijlage tegen uiterlijk 24 augustus 
2020 om 13 uur. Je ontvangt van ons een 
bevestiging van goede ontvangst en de 
uitnodiging en praktische info om deel te 
nemen aan het schriftelijk examen op 
 donderdag 3 september (late namiddag).

Groepsaankoop  
zonnepanelen
Zonnepanelen waren nooit goed koper.  Ze ver dienen 
 zichzelf bovendien terug op 5 à 6 jaar. Goed voor het 
 klimaat en je  portemonnee!

Je kan nog tot 30 september inschrijven voor de groeps-
aankoop zonne panelen via www.energiegroepsaankoop.be/
zonnepanelen -zuid-oost-vlaanderen. Je  inschrijving is  
volledig vrijblijvend. Zonnepaneel expert Advenso neemt na je 
 inschrijving contact met je op om een afspraak in te plannen.

Voor vragen kan je terecht bij Zero Emission  Solutions  
via  groeps aankoop@zero emissionsolutions.com  
of op 053 41 66 66.

Wat denk jij over ons verkeer?
Geen gemakkelijke vraag! Toch dringen enkele zaken zich 
op. Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? 
En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dor-
pen? Kan dat anders en beter? Zijn jouw woon- en werk-
plek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je 
gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen 
om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden 
tot nul herleiden?
 
Deze en andere vragen kan je beantwoorden in de online 
enquête van Vervoerregio Aalst (VVR). Met jouw antwoor-
den gaat de Vervoerregio, waar ook Lede deel van uit-
maakt, aan de slag. Zo kunnen we tot een goed mobili-
teitsplan komen.

Denk je met ons mee? Super! De enquête vind je via  
nl.research.net/r/VVR_Aalst_burgerbevraging.  
Je hebt hiervoor tijd tot 31 augustus.
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Wat is  
een vervoerregio?

Een goede organisatie van de mobiliteit overstijgt 
vanzelfsprekend de gemeentegrenzen . Met de 
oprichting van 15 vervoerregio’s en evenveel 
vervoerregioraden wil de Vlaamse overheid de 
regionale aanpak een boost geven . Dankzij de 
vervoerregioraden hebben de gemeenten nu een 
platform waarbinnen ze werk kunnen maken van 
dit regionaal mobiliteitsplan .  

Binnen elke vervoerregio zoeken lokale en 
bovenlokale overheden samen uit hoe ze het voor 
de fietser, de automobilist, de gebruiker van het 
openbaar vervoer, het goederenvervoer, … beter, 
veiliger, vlotter en duurzamer kunnen organiseren .   
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Vervoerregio Aalst: een kennismaking 

De Vervoerregio Aalst telt bijna 320 .000 inwoners .  

De regio is divers en heeft sterke stedelijke kernen,  

uit de kluiten gewassen gemeenten en kleine dorpen  

in het landelijk gebied . De regio wordt doorsneden door tal  

van wegen en spoorlijnen .  

Aalst, Ninove, Dendermonde en Denderleeuw hebben  

een eigen aantrekkingskracht . Aalst heeft als centrumstad  

een extra regionale ‘uitstraling’,  

Je vindt er de hoofdcampus van het OLV Ziekenhuis en 

van het ASZ, verschillende grote bedrijventerreinen en 

kantoorsites met de bijhorende voorzieningen . 

Ninove, Dendermonde en Denderleeuw hebben  

een belangrijke rol voor hun omliggende gemeenten 

inzake tewerkstelling, onderwijs en knooppunt 

van openbaar vervoer .  

Deze centrumfunctie vereist een goede 

bereikbaarheid .  

De Vervoerregio Aalst telt heel wat spoorlijnen en stations 

die soms dicht bij elkaar liggen . Ze zijn de uitvalsbasis  

voor de pendelaar naar Brussel of Gent . 

Denderleeuw heeft met haar station een centrale positie op 

de snelle treinverbinding Gent–Brussel, de treinverbinding 

Kortrijk-Oudenaarde-Zottegem-Denderleeuw-Brussel en op  

de tragere verbinding Aalst-Ninove . Aalst heeft als de grootste 

stad van de regio, niet het meest strategisch gelegen station .  

Naast deze steden bestaat de vervoerregio voornamelijk uit 

landelijke gemeenten . Die liggen ingebed tussen gewestwegen, 

spoorwegen, de autowegen E40 en E17 .  

Vooral het gebied tussen Aalst en Ninove wordt gekenmerkt 

door uitgestrekte woonlinten . 

Vervoerregio Aalst in detail.

 Aalst

 Antwerpen

 Brugge

 Gent

 Kempen

 Kortrijk

 Leuven

 Limburg

 Mechelen

 Oostende

 Roeselare

 Vlaamse Ardennen

 Vlaamse Rand

 Waasland

 Westhoek

Vervoerregio’s in Vlaanderen

Op afspraak  
naar het 
 gemeentehuis
Voor jouw en onze veiligheid en om de hygiëne maat-
regelen te kunnen nakomen, blijft het lokaal bestuur 
enkel op afspraak werken. Zo willen we jou een 
 veilige en efficiënte dienstverlening op maat aanbie-
den. Je kan je afspraak online maken, meer bepaald 
via het afsprakensysteem op www.lede.be.  
Snel en eenvoudig! 

Alle diensten blijven bereikbaar via telefoon en 
e-mail  tijdens de loketuren. Op donderdag 13 
 augustus is er geen avonddienst en zijn de 
 diensten gesloten vanaf 16 uur.
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Opening nieuw politiehuis 
In 2015 schreef de korpschef van de politie Erpe-Mere/Lede 
een verklarende nota aan het lokaal bestuur om aan te 
kaarten dat de huidige huisvesting van de politie niet meer 
voldoet aan de strenge eisen waaraan een politiekantoor 
moet voldoen. Het bestuur vatte de koe bij de horens en 
gaf fiat voor de bouw van een nieuw politiehuis. 

Ondertussen zijn we 5 jaar verder en kunnen we met trots 
terugkijken op een vrijwel vlekkeloos bouwparcours. On-
der het toeziend oog van de intercommunale Solva, die de 
rol van bouwheer op zich heeft genomen, werd DAT-archi-
tectenburo aangesteld. In samenwerking met bouwonder-
neming Wyckaert zetten ze de eisen van de politiezone om 
in de bouw van een esthetisch en functioneel politiehuis. 
Grondwerken De Clercq zorgde tenslotte voor een piekfijne 
omgevingsaanleg, waardoor we over een ruime perso-
neels- en bezoekersparking met groene toets beschikken. 

Er werd gekozen voor een uitnodigend politiekantoor met 
optimale verzekering van de veiligheid van zowel politieme-
dewerker als burger. Het gebouw is duurzaam gebouwd en 
gericht op modern en efficiënt politiewerk. Ook de ligging, 
op de grensscheiding tussen de gemeenten Erpe-Mere en 
Lede en dichtbij alle grote invalswegen van de politiezone, 
is optimaal.

Waar de lokale politie van Erpe-Mere/Lede nu nog gespreid 
zit over drie locaties, worden in het nieuwe politiehuis alle 
diensten samengebracht. Dit zal niet enkel de professiona-
liteit en dienstverlening ten goede komen, maar ook de 
collegialiteit. In het nieuwe gebouw kunnen ongeveer 100 
personeelsleden, zowel operationeel als administatief, op 
een comfortabele manier hun job uitoefenen. 

Het gebouw is zodanig opgedeeld dat het in grote mate 
modulair is. Naast onder meer een eigen cellencomplex, 
een videoverhoorlokaal voor minderjarige slachtoffers 
en een dojo, zal het politiehuis ook een crisiscentrum 
hebben, waar de hulpdiensten en de gemeente kunnen 
overleggen als er een gemeentelijk of provinciaal ram-
penplan wordt afgekondigd. Het politiehuis is bovendien 
voorzien van een eigen stroomgenerator die ervoor 
zorgt dat het gebouw nooit zonder stroom komt te zitten 
bij een stroompanne. Zo kan de continuïteit van de 
dienstverlening steeds gegarandeerd worden, ook in 
crisissituaties of bij rampen. Het politiekantoor is tevens 
uitgerust met zonnepanelen.

Na 5 jaar denk- en bouwwerk neemt het voltallig korps 
zijn intrek in het nieuw politiehuis. Dit kunnen we niet 
zomaar laten passeren. Op zaterdag 26 september 
 nodigen we jou tussen 10 en 17 uur uit om onze nieuwe 
huisvesting te bezoeken. We organiseren geleide rond-
leidingen en voorzien politiegerelateerde randanimatie 
voor jong en oud. 

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan vanaf 24 augustus 
in via de link op de sociale media of website van de poli-
tiezone. Inschrijven is verplicht! Zo kunnen wij ten allen 
tijde zicht houden op de bezoekersstroom om alles in 
goede banen te kunnen leiden. 

Wij kijken er alvast naar uit jou te mogen verwelkomen 
op ons nieuw adres, Hoogstraat 175, 9340 Lede. 
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KUNSTACADEMIE 
De kunstacademie is klaar voor het nieuwe schooljaar! Alle lessen starten vanaf 1 september. In de loop van 
 september kan je gerust nog een proefles komen volgen voor je beslist of je je inschrijft (uiterlijk op 30 september). 
De uurroosters vind je terug op onze vernieuwde site www.academielede.be. Je vindt hier ook het volledige 
 aanbod, gerangschikt per leeftijd.

In de kijker!
Beeld vanaf 6 jaar
We schilderen met verf of stempelen met zelfgemaakte 
vormen. We maken kijkdozen met figuren in klei, dieren 
in papier-maché of decorstukken met ijzerdraad. Zo 
maken we onze fantasiewereld zichtbaar en ontdekken 
de kunstenaar in onszelf.
 
Woordinitiatie vanaf 6 jaar
We gaan op zoek naar onze creativiteit en geven die een 
stem met ons lichaam en onze woorden. We brouwen 
een speelse mix van zelfvertrouwen, gevoelens en taal. 
We beleven wat we zeggen met heel ons lichaam.
 
Muziek- en woordinitiatie vanaf 6 jaar
We spelen spelletjes rond muziek en taal, zingen liedjes 
en begeleiden onszelf op instrumentjes. We spelen to-
neeltjes, ontdekken onze fantasie en vertellen verhalen. 
Soms knutselen we, gaan we dansen of maken we een 
leuke tekening. Maar plezier staat voorop!
 
Starten met een muziekinstrument vanaf 8 jaar
In het muzieklab leer je spelenderwijs alles over muziek: 
noten lezen, je gehoor gebruiken, zingen en jezelf bege-
leiden op verschillende instrumenten. 

Op woensdag 9 september leer je alle instrumenten 
kennen op De reis rond de instrumenten. Na deze ontdek-
kingsreis start je met je instrument!

Woord vanaf 8 jaar
Je creativiteit ontwikkelen, uitspraak verbeteren, zelfver-
trouwen vergroten en/of fantasie aanwakkeren? Dit kan 
in de Woordlessen! Je bent welkom vanaf 8 jaar. Ook 
voor tieners en volwassenen hebben we speciale trajec-
ten.
 
Cursussen voor volwassenen
Je kan op elke leeftijd starten in de academie. Heb je 
ooit academie gedaan en wil je graag de draad weer 
opnemen? Neem dan contact op met het secretariaat.
 
Lede, Erpe-Mere en Wichelen
Behalve de lessen in Lede kun je ook lessen volgen in 
Erpe, Mere, Wichelen en Serskamp. De uurroosters vind 
je op onze website.

Cursussen in de schijnwerper
Radio maken (16+)
Samen met lesgever Lies Geldhof en Ralph Iliano (o.a. 
bekend van Radio Lede) leer je presenteren, interviewen, 
luisterspelen maken, journalistiek … Je hebt één uur per 
week les en een maandelijks studioblok.
 
Schrijven (16+)
Heb jij de schrijver in jou al ontdekt? Via deze wekelijkse 
cursus (3 uur per week) ontdek je de verschillende facet-
ten en genres van het schrijven.
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SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Dj (16+)
Een dj doet veel meer dan enkel plaatjes opleggen: hij/
zij speelt niet alleen muziek maar maakt die ook zelf. 
Om jezelf een dj te noemen heb je dus een aantal vaar-
digheden nodig. Bart Van Neste (alias Red D) is al bijna 
dertig jaar dj in binnen- en buitenland en leert jou alle 
knepen van het vak (twee uur per week).
 
Beeld (18+)
In onze afdeling Beeldende en visuele kunsten leer je 
verschillende technieken om je eigen creativiteit in 
beeld te brengen. Je leert ook anders kijken naar en 
nadenken over kunst door een bezoek aan  verschillende 
tentoonstellingen.
 
Storytelling (16+)
Wil jij het aloude ambacht van verhalen vertellen 
 leren? Tom Van Outryve neemt jou mee!
 
Grafisch ontwerp en illustratie (18+)
Verwacht niet zomaar een cursus Photoshop en Inde-
sign! Gebruik je creativiteit in alle analoge en digitale 
vormen en disciplines om jouw idee vorm te geven. 

Inschrijven
Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven. Ook voor  nieuwe 
leerlingen is vroeg inschrijven belangrijk. Voor een aantal 
lessen zitten de klassen snel vol!

Door de coronamaatregelen vragen we je om  
zoveel mogelijk online in te schrijven via de website 
 academielede.be. Wanneer we jouw gegevens hebben 
via het online platform, kunnen we je ook van op af-
stand helpen. 

Vanaf 24 augustus is het secretariaat van de academie 
open van 13 tot 18 uur. Je kan dan contact opnemen via 
de telefoon, e-mail of Facebookchat. Op deze momen-
ten kan je ook een afspraak maken via het afspraken-
systeem op www.lede.be.

Betalen
Het inschrijvingsgeld per domein (Muziek, Woord en 
Beeld) voor een volledig schooljaar bedraagt:
• onder de 18 jaar: 73 euro (49 euro kortingstarief);
• 18- tot 24-jarigen: 139 euro;
• volwassenen: 323 euro.
Betalen kan online, via overschrijving of met Bancontact.
 
Je krijgt korting wanneer meer leden uit hetzelfde gezin 
les volgen, wanneer je Muziek, Woord of Beeld samen 
volgt of als je een UiTPAS met kansentarief hebt. Voor 
meer informatie over de kortingen kan je terecht bij de 
academie of op de website.

Zin gekregen in de academie? Niet aarzelen.  
Gewoon doen!
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Projectoproep Streekmotor23
Financieel duwtje in de rug
Streekmotor23 ondersteunt projecten die inspelen op 
de noden en uitdagingen van mens en omgeving. Bur-
gers, verenigingen, vzw’s, scholen, jeugd verenigingen 
en vennootschappen kunnen hun initiatieven tot 17 
november indienen. 

Welke projecten komen in aanmerking?
• Een project dat het welzijn van mensen versterkt en 

waarbij de omgeving een middel is om dat doel te 
bereiken. Voorbeelden: zorgboerderijen, sociale 
moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare 
 groepen of landbouweducatie.

• Een initiatief waarbij mensen zich inzetten voor de 
omgeving en waar de samenwerking tussen men-
sen dit mogelijk maakt. Denk aan klimaat- of korte 
keten initiatieven, de aanleg van een speelbos of  
het toegankelijk maken van stukjes natuur. 

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen en 
selecteren. Vervolgens kunnen de geselecteerde projec-
ten aan de slag om zelf de helft van de nodige middelen 
op te halen. Ze krijgen daarvoor het crowdfundingplat-
form op de website van Streekmotor23 ter beschikking. 
Streekmotor23 zorgt voor begeleiding en verdubbelt het 
opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro. 

Meer info? Neem een kijkje op www.streekmotor23.be.

 

Open Monumentendag  onder 
#Stroom 
Wandel op zondag 13 september 
mee langs spoor en Dender naar het 
industriële verleden van Lede. 
 Ontdek verrassende erfgoedver-
halen over spoorlijnen en een ver-
dwenen station, hemdenmakers en 
weesmeisjes,  arbeiders en pende-
laars, een revolverheld en bareel-
wachter … De wandeling van 3 km 
start tussen 14 en 17 uur aan de 
ingang van het park in de Stations-
straat. Je krijgt ook wat uitleg en een 
gratis folder. 

Wil je liever uitgebreide  informatie? 
Kijk dan zeker eens naar de fiets- en 
wandelgids #STROOM – Erfgoed langs 
spoor en Dender. Hou je eerder van 
digitaal? In de Erfgoed app  bieden we 
je een gratis videogids aan die je door 
het  Denderlandse erfgoed loodst. 

Met de folder, de gids of de Erfgoe-
dapp kan je volledig coronaproof op 
pad! Alle #STROOM-activiteiten in  
Denderland vind je op  
www.erfgoedceldenderland.be.

Luister jij  
ook naar  
mijn  verhaal?
Oproep kandidaten Awel
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me 
niet, en sindsdien  negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal.  
Wat moeilijk voor jou! Woont er nog 
iemand bij jullie thuis?”  
…

Awel luistert naar kinderen en jon-
geren via chat, e-mail of telefoon. 
Wil jij ook  helpen? Surf naar awel.be 
voor meer info. Je kan je nog tot 
begin september kandidaat stellen.
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Lokaal Loket Kinderopvang
Op 1 september start de gemeente met een Lokaal Loket 
Kinderopvang, een neutraal informatie- en ondersteu-
ningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderop-
vang. Het Loket werkt samen met organisaties die kinder-
opvang aanbieden en organisaties die werken met 
gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen heb-
ben. Door deze samenwerking kan aan zo veel mogelijk 
vragen van gezinnen worden tegemoet gekomen. Omdat 
het Loket bovendien de registratie van de opvangvragen 
coördineert, krijgt het gemeentebestuur een beter zicht 
op de werkelijke vraag naar kinderopvang.

Het Lokaal Loket Kinderopvang wil de zoektocht van 
 ouders naar kinderopvang eenvoudiger maken. Ouders 
kunnen zich nu richten tot één centraal infopunt en actief 
begeleid worden naar een geschikte opvangplaats. 
Iedere ouder met een vraag naar kinderopvang kan er 
terecht. Zoek je kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen, kinderen met een specifieke zorg, dringende 
kinderopvang of opvang met ruimere openingstijden?  
Bij het Lokaal Loket vind je de opvang die je nodig hebt.

Ouders en organisaties kunnen vanaf 1 september voor 
hun vragen in verband met kinderopvang terecht op:
• www.loketkinderopvangerpemerelede.be;
• loketkinderopvangerpemerelede@gmail.com;
• het spreekuur, elke eerste en derde donderdag van de 

maand, tussen 17 en 19 uur in het gemeentehuis;
• kinderopvang gemeente Lede: 053 60 68 63.

Je kan verder ook bij Huis van het Kind terecht voor 
 vragen rond opvoedingsondersteuning en dit elke 
 dinsdag van 16 tot 18 uur. Maak een afspraak via 
huisvanhetkind@ erpe-mere.be of op 053 60 34 90.  
Ook tijdens de zitdagen  
van het Lokaal Loket 
Kinder opvang kan je 
opvoedings-
problemen 
 bespreken.

Buitenschoolse kinderopvang
Terug naar school! Terug aan het werk!
Zoek je opvang voor de kinderen voor en na school, op 
woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en/of vakantieda-
gen? Het lokaal bestuur zorgt voor een pedagogisch 
verantwoorde opvang waar we je kinderen de grootst 
mogelijke ontplooiingskansen bieden in een huiselijke 
omgeving, met aangepaste accommodatie en materiaal.

De kinderopvang is geen verlenging van de schooltijd: 
het initiatief van de kinderen primeert. Ze kunnen kie-
zen of ze zich binnen of buiten uitleven, in knutselen, 
een fantasiespel ...

Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aan-
dacht. Dit is de ideale manier voor de kinderen om hun 
ervaring van de dag te verwerken. Naast het spontane 
spel is ook het geleid spel van groot belang. Zeker op 
woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen bieden 
we een gevarieerd en creatief spelaanbod.

Woensdagnamiddag
Inschrijven voor de kinderopvang op woensdag-
namiddag is verplicht. Dit kan enkel via kinderopvang@
lede.be met het inschrijvingsformulier als bijlage. Je kan 
dit downloaden op www.lede.be. Je kan dus niet telefo-
nisch inschrijven.

Voor woensdagnamiddagen in september en oktober 
kan je je kind(eren) inschrijven op donderdag 3 septem-
ber vanaf 18.30 uur. Voor woensdag 2 september moet 
je vooraf niet inschrijven, enkel op school doorgeven.

Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande 
dinsdag om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaci-
teit niet wordt overschreden. Enkel kinderen die inge-
schreven zijn, worden aanvaard.

Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste 
drie werkdagen vooraf schriftelijk doen.

Andere inschrijvingsdata 
• herfstvakantie en woensdagnamiddagen in  november 

en december: donderdag 8 oktober  vanaf 18.30 uur
• kerstvakantie en woensdagnamiddagen in januari en 

februari: donderdag 26 november vanaf 18.30 uur

Sluitingsdagen
• maandag 2 november
• woensdag 11 november
• donderdagnamiddag 24 december
• vrijdag 25 december
• donderdagnamiddag 31 december
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Ontdek oude volksverhalen bij schemerlicht
Uitstel is geen afstel! Door de coronaperikelen kon de 
geplande volksverhalenwandeling in april niet doorgaan. 
We zochten en vonden een nieuwe datum: zaterdag 19 
september. 

De avond, het begin van de nacht, is het ideale moment om 
een straf verhaal te vertellen. Oude volksverhalen en 
legendes komen zo weer tot leven. Ga mee op stap en laat 
je verrassen door de vertellers die je op je pad tegenkomt.
Bij aankomst kan je nog gezellig napraten bij een drankje 
(indien de omstandigheden dit toelaten).

Praktisch
• Vertrek- en aankomst: GC De Volkskring
• Vertrekmomenten (in geleide groepjes): 19 uur, 19.15 

uur, 19.30 uur, 19.45 uur, 20 uur …

• Afstand: 2 km 
• Doelgroep: volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar
• Prijs: gratis
• Inschrijven: Het aantal deelnemers is beperkt. Je moet je 

inschrijven via het elektronisch formulier op www.lede.
be, bij de cultuurdienst na afspraak of in de bibliotheek.

• Meer info: cultuurraad@lede.be

Omruilvoordeel
Wie meewandelt, kan bij het vertrek 15 UiTPAS-punten 
omruilen voor een kampeerlicht. Ideaal om meteen mee te 
nemen tijdens de wandeling!

Deze geleide wandeling wordt georganiseerd door de 
cultuurraad i.s.m. de cultuurdienst, kunstacademie, 
bibliotheek en met de steun van Erfgoedcel Denderland.

Zomer van Vlieg
Soepconcert met vliegen

Heb jij deze zomer Vlieg al gezien? Je hebt nog 
enkele dagen want de knutselactie, de digitale 
speurtocht en de wandelzoektocht zitten er bijna 
op. Deelnemen kan nog tot en met maandag 
31 augustus. Meer info vind je op vlieg.lede.be.

Benieuwd of je in de prijzen valt? Ontdek het op 
zaterdag 26 september tijdens het Soepconcert 
met vliegen! Alle info vind je in de volgende editie 
van Lede informeert.
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Academische zitting
150 jaar Zuster Lambertine
150 jaar geleden werd Colette Van 
Cauter, later gekend als Zuster 
Lambertine, geboren in Lede. Ze 
vertrok als missionaris naar Sao Paulo 
in Brazilië waar ze weeshuizen heeft 
opgericht en weeskinderen heeft 
onderricht en verzorgd. Zuster 
Lambertine werd getroffen door lepra 
en stierf op 26 juni 1930. 

In 2020 herdenken we zowel haar 
150ste geboortedatum als haar 90ste 
overlijdensdatum. Op zondag 20 
september om 14.30 uur organiseert 
het lokaal bestuur daarom een 
academische zitting in GC De 
Volkskring. 

Historici Dirk D’Haese en Dirk Praet 
maakten een brochure die je na de 
zitting kan kopen. Samen met de 

Wanzeelse kineasten maakten zij ook 
beeldevocaties over haar jeugdjaren 
en jaren in Gijzegem. Verder zal ook 
meester Jef Vermassen spreken. Hij 
droeg Pater Damiaan destijds voor als 
Grootste Belg en maakt nu de 
vergelijking tussen Zuster Lambertine 
en Pater Damiaan. Ten slotte zal 
dokter Jo Maebe het hebben over 
lepra en andere (tropische) 
ziektebeelden.

Na de zitting volgt een receptie 
aangeboden door het lokaal bestuur. 
Deze activiteit is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. Ben je 
geïnteresseerd? Mail naar cultuur@
lede.be of bel ons op 053 60 68 60. 
Wie al ingeschreven was voor de 
zitting die normaal zou doorgaan op  
1 mei, hoeft niets meer te doen.

Straatmuzikanten
Deze zomer kan je overal in Lede straatmuzikanten aan het 
werk zien: op een terrasje, op de markt, langs de straten …  
Via de Facebookpagina Er zit muziek in Lede blijf je op de 
hoogte van alle optredens. Volg de pagina en pik zeker eens 
een concertje mee!

Films in openlucht

Pop-up cinema
In augustus organiseren de vrijetijdsdiensten een pop-
upcinema in openlucht: zes topfilms op zes mooie, unieke 
locaties in Lede. Deze voorstellingen zijn gratis, maar je 
moet je wel inschrijven via www.lede.be/tickets. 

De films starten telkens om 21.45 uur. Indien je niet 
aanwezig bent voor 21.30 uur, dan wordt je plaats 
vrijgegeven aan last-minute bezoekers. Het aantal plaatsen 
is beperkt omdat we volgens de geldende 
veiligheidsmaatregelen de nodige afstand tussen de 
toeschouwers moeten bewaren. 

We voorzien enkele strandstoelen en andere 
zitmogelijkheden. Breng gerust zelf een dekentje en/of je 
eigen picknick mee. 

Programma

• Donderdag 13 augustus 
park Huize Moens 
Bohemian Rhapsody

• Zaterdag 15 augustus 
voetbalterrein sportcomplex De Ommegang 
I, Tonya

• Maandag 17 augustus 
weide Essestraat/Papegemstraat 
A Star is Born

• Donderdag 20 augustus 
binnenkoer bib en OC Oordegem 
Tonio

• Donderdag 27 augustus 
weide Camping cultuur Kerkhofstraat 
La La Land

• Zaterdag 29 augustus 
speelplein Wanzele 
Mary Poppins Returns

Deze voorstellingen worden georganiseerd met de steun 
van Provincie Oost-Vlaanderen. 
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Knutselatelier
Wie graag knutselt, kan terecht in het knutselatelier.  
Lagere schoolkinderen maken samen met 
leeftijdsgenootjes op woensdagnamiddag de leukste 
werkjes om  nadien mee naar huis te nemen.

Er is keuze tussen een sessie van 13.30 tot 15.30 uur of van 
16 tot 18 uur. Tijdens de eerste sessie is er plaats voor 30 
kinderen, in de tweede sessie voor 15 kinderen.

Een knutselsessie kost 4 euro, niet-inwoners betalen 6 
euro. Heb je een UiTPAS met kansentarief, dan betaal je 
1,50 euro. De betaling gebeurt via facturatie eind 
december. Annuleren kan enkel tot de maandag voordien 
met een mail naar knutselatelier@lede.be of daarna met 
een ziektebriefje.

Inschrijven kan vanaf woensdag 9 september  
via het e-loket of bij de jeugddienst vanaf 9 uur.  
Het inschrijvingsstrookje vind je op www.lede.be  
(diensten – jeugd – jeugdactiviteiten – knutselatelier). 

Programma 

1ste - 2de leerjaar
23 september: welkom in knutselatelier
7 oktober: creatief met bordjes
21 oktober: knutselen rond Halloween
25 november: mozaïekfles
9 december:  knutselen met glazen en kerst
6 januari: vrolijk uiltje
20 januari: winters landschap

3de - 6de leerjaar
30 september: vrolijke bijtjes
14 oktober: knutselen rond Halloween
18 november: creatief met kranten, pen en papier
2 december: creatief met flessen 
16 december: knutselen rond kerst
13 januari: kunst met papier-maché en klei
27 januari: knutselen rond Valentijn
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Sportelweek
Beweeg je graag? Ben je 50 jaar of ouder? Dan kan je van 7 
tot en met 11 september deelnemen aan de Sportelweek. 
We laten jullie kennismaken met verschillende disciplines, 
schuiven intens sporten naar de achtergrond en leggen het 
accent op het sociale aspect. We verwelkomen je elke dag 
van 13.30 tot 17 uur. 

Je moet je inschrijven voor vrijdag 28 augustus.  Je kan je 
voor een volledige week inschrijven of voor 1 of enkele 
dagen. Je betaalt 8 euro per dag, voor een week betaal je 
slechts 30 euro. 

Contacteer de sportdienst voor meer informatie.

Dag van de vrije tijd
In september beginnen de meeste verenigingen aan een 
nieuw werkjaar. Op zondag 6 september organiseert het 
lokaal bestuur de Dag van de vrije tijd. Van 14 tot 18 uur kan 
je proeven van het vrijetijdsaanbod in Lede. Een ideaal 
moment voor jong en oud om alle mogelijkheden in onze 
gemeente te verkennen!

De academie, bibliotheek, cultuur-, jeugd- en sportdienst 
en meer dan dertig Leedse verenigingen stellen er hun 
werking voor. 

Voor de kinderen is er het grote DenkDoeDurf-spel waarbij je 
een medaille kan verdienen. 

Kom je met de fiets? Dan kan je die zelf versieren in de 
workshop Fietsen pimpen. Tussen 14.30 en 17.30 uur mag 
jong en oud kunstzinnig knutselen met wasco’ s, kwasten, 
karton, bubbelplastiek, bloemen, buisjes en buizen, stokjes 
en stokken, stoffen, allerlei knuffels, papier in verschillende 
kleuren en soorten, kralen, draden en ander 
versiermateriaal.



Omwille van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige activiteiten niet of anders doorgaan.  
Contacteer altijd eerst de organisator.
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Vergadering AA-groep  
De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
Info ADB Antwerpen, 03 239 14 15 
of deleeuweriklede@hotmail.com. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Zomerfietsen 
elke dinsdag om 19 uur,  
nog tot 25 augustus
Markt
Afstand: max. 20 km. Infolijn bij 
regen: 0477 59 87 49. Er is voorlopig 
geen tussenstop voorzien.
Gratis.
Davidsfonds Lede - Gezinsbond Lede 
- Sport Vlaanderen
Info 0477 59 87 49,  
kod_lede@hotmail.com,  
www.gezinsbondlede.be

Fietstochten
elke woensdag van 19 tot 21 uur, 
nog tot 30 september
Smetlededorp
15 à 30 km. Inschrijven via tinyurl.
com/fietstochten.
12 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be

Tentoonstelling: Kunst is de 
afbeelding van het leven
elke donderdag vanaf 18 uur en 
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 
10 uur, nog tot eind augustus
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Marnik Vander Heyden maakt 
beelden uit staal, keramiek of brons 
en schilderijen uit acrylverf of canvas.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Zomercartoonwandeling
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
1,50 euro
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Bootcamp: the Way
elke zaterdag van 11 tot 12 uur, 
nog tot 26 september
Park Van Mesen
Inschrijven is verplicht.
10 euro, 10-beurtenkaart: 80 euro.
Milestone
Info 0472 95 94 50,  
info@milestonecoaching.be, 
milestonecoaching.be

Volleybal 
elke zondag van 9 tot 11 uur,  
van september tot juni
Sportcomplex De Ommegang
8 euro
Gezinsbond Lede
Info 053 80 52 44,  
www.gezinsbondlede.be

Schatten van Vlieg:  
digitale speurtocht 
nog tot 31 augustus
Bibliotheek Lede
Bezoek de bib digitaal en ga 
op speurtocht! Ga naar de 
vliegwebsite en waag je aan een 
online schattenjacht door de bib. 
Alles opgelost? Dan verdien je een 
luisterrijke beloning die je kan 
ophalen in de bib!

Schatten van Vlieg: 
wandelspeurtocht 
nog tot 31 augustus
Trek je wandelschoenen aan en ga op 
speurtocht. Vertrekken doe je vanaf 
de bibliotheek, de schattenjacht is 
ongeveer 7 km lang. Verzamel tips 
om het favoriete deuntje van Vlieg 
te achterhalen. Er zijn aangepaste 
vragen voor kinderen vanaf 3 jaar 
en kinderen vanaf 6 jaar. Speurders 
kunnen na de zoektocht een 
beloning ophalen in de bib.

Open Zomer Fietstocht:  
Kom uit uw kot, blijf in uw dorp
nog tot 31 augustus
Een uitgestippelde route die je 
kan fietsen wanneer je wil. Route 
te downloaden via routeYou. De 
wegen zijn geschikt voor gewone 
fietsen en mountainbikes, niet voor 
koersfietsen. Prijskamp: maak de 
mooiste landelijke foto of selfie. 
Mooie prijzen te winnen.
Landelijke gilde Lede

4 Coronawandelingen langs mooie 
landelijke hoekjes van Lede
nog tot 31 augustus
Routes kunnen gedownload 
worden op RouteYou. Afstanden 
variëren van 6 tot 11 km. Goede 
stapschoenen zijn aan te raden, niet 
geschikt voor rolstoelen. Hond(en) 
aan de leiband houden.
Landelijke gilde Lede

Geocaching met het gezin langs 
de oevers van de Molenbeek
nog tot 31 augustus
7 km. Zie onze website/Facebook 
voor verdere details.
Landelijke gilde Lede

Dance Fever dansstage:  
Do the Dance 
maandag 10 augustus -  
vrijdag 14 augustus
Gratis show op vrijdag. 

Pop-upcinema
donderdag 13 augustus
Zie pagina 11.

Pop-upcinema
zaterdag 15 augustus
Zie pagina 11.

Zomerconcerten: Sisters on Sofa
zondag 16 augustus  
van 15.30 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Muzikanten uit het Aalsterse met 
Nederlands-, Frans- en Engelstalige 
covers: Lieve De Schepper, Claire Van 
den Bonne, Fernand Bernauw en 
Geert van Impe.
Meaningfool
Info info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Pop-upcinema
donderdag 20 augustus
Zie pagina 11.

Nacht van de vleermuis  
in de Geelstervallei
zaterdag 22 augustus  
van 20 tot 23 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Wil je te weten komen hoe jij je tuin 
vleermuisvriendelijk kan maken? Stevig 
schoeisel - honden aan de leiband  - 
niet voor rolwagens of buggy’s.
1 euro
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477, saerens_yvette@
hotmail.com, www.natuurpunt.be

Pop-upcinema
donderdag 27 augustus
Zie pagina 11.

Leren ontstressen in minder dan 5 
minuten
donderdag 27 augustus  
van 19 tot 21 uur
Gezondheidshuis Lede, Rammelstraat 10
Gezinsbond Lede
Info 0470 37 85 55

Pop-upcinema
zaterdag 29 augustus
Zie pagina 11.

Kubbnamiddag
zondag 30 augustus  
van 15 tot 20 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Met randanimatie en iets voor de 
honger en dorst. 
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Inschrijven via tinyurl.com/
kubbnamiddag.
3 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be

Zomerconcerten: Meermens
zondag 30 augustus  
van 15.30 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Bram Verstappen probeert met zijn 
Nederlandstalige liedjes te troosten, 
te ontroeren, gelukkig maken.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Toer Lekker Oost-Vlaams 2020
zondag 30 augustus
Info www.lekkeroostvlaams.be/toer

Tweedehandsbeurs kinderspullen
zaterdag 5 september  
van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
10 euro (1 consumptie voor 
standhouders inbegrepen). 
Via link tinyurl.com/
tweedehandsbeursnajaar 
inschrijven.
Gratis voor bezoekers.
Gezinsbond Smetlede
Info ineke.hutse@telenet.be, 
smetlede.gezinsbond.be

Tentoonstelling cartoonist:  
Leslie Saurus
zaterdag 5 september -  
zondag 27 december
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Zowel in haar werk als leven hecht 
ze veel belang aan duurzaamheid en 
vrede op aarde.
Meaningfool

Beheerwerken in Geelstervallei  
of Papegembos
zaterdag 5 september  
van 9 tot 12.30 uur
Elke 1ste zaterdag van de maand. 
Inschrijven bij Chris of Yvette  
(0479 30 24 77, saerens_yvette@
hotmail.com). Werkhandschoenen 
niet vergeten.
Natuurpunt Lede
Info 0486 92 05 90, chris.lindavdv@
gmail.com, www.natuurpunt.be

Dag van de vrije tijd
zondag 6 september
Zie pagina 13.

Sportelweek
maandag 7 - vrijdag 11 september
Zie pagina 13.

Maandelijkse groepswandeling
dinsdag 8 september  
van 19.30 tot 21.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Begeleide wandeling (10 km) in en 
rond Lede. Elke tweede dinsdag van 
de maand.
WSV Gezellige Blommes
Info 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com, 
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Best Pittig Sport: SH’BAM
woensdag 9 september  
van 19.30 tot 20.30 uur en  
van 20.30 tot 21.30 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Geen danservaring nodig. 
Niet-leden: 9 euro, leden: 7 euro.
Best Pittig Lede
Info www.bestpittiglede.be

Ontmoetingsmoment 
zaterdag 12 september  
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info welzijnsschakellede@gmail.com

Gezinswandeling
zondag 13 september  
van 14 tot 18 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
7 km door de landelijke natuur. 
Onderweg wordt gestopt voor een 
ijsje en een drankje. We sluiten af 
met een spaghetti.
10 euro
De Gemzen vzw
Info annetom@telenet.be

Open monumenten in 
Geelstervallei
zondag 13 september  
van 14 tot 17 uur
Kerk Sint-Bavo
Goede wandelschoenen - honden 
aan de leiband - 6 km.
1 euro
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477, saerens_yvette@
hotmail.com, www.natuurpunt.be

#STROOM - Wandelen naar het 
spoorverleden van Lede
zondag 13 september 
Zie pagina 8.

Weefhaken: tas in dikke wol 
donderdag 17 september  
van 19.30 uur tot 22 uur
Cm, Kerkevijverstraat  19
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro, 
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Femma Lede
Info femmalede@gmail.com

Kookles: Heel de wereld bakt
donderdag 17 september 
van 19.30 tot 22.30 uur
Kluisberg 1
Breng bord en bestek mee. 
Inschrijven via linda.depaepe@
telenet.be of op 0478 63 31 83.
FERM Lede

Theater: Blind geheugen
donderdag 17 september  
van 20 tot 21.30 uur
GC De Volkskring
Een oudere acteur wordt ontslagen. 
Omdat hij zijn teksten niet meer kan 
onthouden? De dokters hebben de 
ziekte van Alzheimer vastgesteld. 
Hij voelt zich verloren. Hij voert een 
gesprek met de theatertechnicus. Het 
wordt een gesprek vol met humor, 
dramatiek en soms agressie. Het 
aanvaardingsproces is niet eenvoudig. 
Deze voorstelling wordt, ondanks het 
ernstige onderwerp, met veel humor 
gebracht maar is ook zeer pakkend.
PC Ariadne
Info 053 76 21 63, ginette.
deblende@pcariadne.
broedersvanliefde.be,  
www.pcariadne.be

Ontdek oude volksverhalen bij 
schemerlicht
zaterdag 19 september  
van 19 tot 23 uur
Zie pagina 10.

150 jaar Zuster Lambertine
zondag 20 september
Zie pagina 11.

Soepconcert met vliegen
zaterdag 26 september
Zie pagina 10.

Wandeltocht
zondag 27 september  
van 8 tot 14 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Start 24 km tot 13 uur. Wandelen 
langs de trage wegen in en rond 
Lede. Kinderanimatie aan de start en 
op de rustpost.
Niet-leden: 2,50 euro, leden: 
1,50 euro.
WSV Gezellige Blommes
Info 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com

Hotel Belvédère
zondag 27 september 
van 16 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info 0499 11 77 09, 



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
053 60 68 10 
burgerzaken@lede.be

Cultuur 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

Communicatie 
053 60 68 52
communicatie@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Evenementen
053 60 68 54
evenementen@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

Bibliotheek 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

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 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
gcdevolkskring@lede.be

Kunstacademie 
Huize Moens
Markt 5
053 60 68 70
academie@lede.be

Knutselatelier
Rammelstraat 1A
knutselatelier@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50 
053 80 20 22

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11
speelplein@lede.be
053 80 76 09

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Sporthal
Ommeganglaan 60A 
053 80 82 84

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

WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
053 80 39 14

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

Brandweer 
Vijverstraat 2A 
secretariaat@brandweer.lede.be 

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
053 60 64 64
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

NOODNUMMERS

Ambulance en brandweer
112

Dringende politiehulp 
101

Tele-onthaal
106

Antigifcentrum 
070 24 52 45

Zelfmoordpreventie 
1813 
www.zelfmoord1813.be

Wachtdienst huisartsen 
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers 
0903 99 000
www.avlva.be,  
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen 
053 70 90 95
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