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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.200 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 februari. Heb 
je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken Klinkaard, van 
kruispunt met Schoot tot aan kruispunt met 
Speurtstraat
Wanneer: van januari tot juli.
Omleiding: Schoot – Houwstraat – Speurtstraat.

Aanleg fietspaden Poortendriesstraat – 
Ronkenburgstraat – Suikerstraat, fase 1: 
Ronkenburgstraat vanaf kruispunt met 
Kromme Elleboogstraat tot aan kruispunt met 
Jezuïtenstraat
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat – Barrevoetsehoek 
– Stokstraat – parking station. Plaatselijk verkeer kan doorrijden 
tot aan de Kromme Elleboogstraat, de lokale handelaars zijn 
bereikbaar.

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

Overlijdens november

Felix Van den Bossche † 2 november 

Daniël De Clercq † 4 november 

Mauritius Van Geert † 7 november 

Christiaan Verdoodt † 7 november 

Victorine Van Sinay † 9 november 

Joseph De Wilde † 11 november 

Alfons De Pus † 13 november 

Jozef Praet † 15 november 

Rosa Vermeiren † 19 november 

Hector Meert † 20 november

Rosa Meganck † 20 november

Lucienne Van Cauwenberghe † 20 november

Angela Eeckhaut † 21 november

Petrus Vanden Bossche † 21 november

Christiana Van Der Biest † 22 november

Louis Scherlynck † 24 november

Charles Aspeslagh † 26 november

Aline Van den Bossche † 27 november

Hélene Cooreman † 29 november

Invoering 
eenrichtingsverkeer in 
Wanzelekouter
Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Wanzelekouter – Rijststraat 
– Reymeersstraat - Ledezijdestraat te verbeteren, heeft het college 
van burgemeester en schepenen, naar analogie met het advies van 
de verkeerscommissie, besloten om in Wanzelekouter gedurende 
zes maanden enkele richting in te voeren en dit in de richting van 
Wanzeledorp. Deze maatregel gaat in vanaf maandag 11 januari. 
Indien het project positief wordt geëvalueerd, zal de maatregel 
permanent ingevoerd worden.
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De lokale politie wenst jou een veilig 2016!
Hoe kan je zelf je veiligheid verbeteren? Deze tips zijn al een stap in de goede richting!

Verkeersveiligheid

• Draag je veiligheidsgordel. Bij verkeersongevallen is de kans op lichamelijke letsels veel kleiner wanneer je je gordel 

draagt.

• Vermijd gsm- of sms-gebruik aan het stuur. De kans op een ongeval is respectievelijk vier en zevenentwintig keer 

groter indien je dit wel doet.

• Respecteer de voorrangsborden en voorrangsregels. Dit is de grootste oorzaak van verkeersongevallen in onze 

politiezone! Bij deze ongevallen zijn dikwijls zwakke weggebruikers betrokken die worden aangereden door autobe-

stuurders die links of rechts afslaan.

• Houd als bestuurder voldoende afstand met je voorligger. Kop-staartaanrijdingen doen zich jammer genoeg te veel 

voor. De kans op lichamelijke letsels is hoog, zelfs bij een botsing met matige snelheid.

• Drink geen alcohol als je nog moet rijden. Doe dit niet alleen tijdens de BOB-campagnes, maar het ganse jaar door!

Veilig wonen

De kans dat er bij jou wordt ingebroken kun je drastisch verlagen door volgende maatregelen te nemen:

• Sluit alle deuren en ramen als je je woning verlaat, ook al is het maar voor even.

• Zorg voor degelijke sloten of vergrendeling op deuren en ramen.

• Is je woning uitgerust met een alarmsysteem, activeer dit altijd als je je woning verlaat, ook overdag.

• Geef je woning zo veel mogelijk een bewoonde indruk, vooral ’s avonds. Je kan bijvoorbeeld werken met lichttijd-

schakelaars.

• Laat een diefstalpreventie-adviseur van de lokale politie bij je langskomen.

Heb je vragen of wil je een diefstalpreventie-adviseur spreken,  

contacteer dan de lokale politie op 053 60 64 64.



Koop een kip voor een appel en een ei!
Dat kippen houden ‘in’ is, merkten we tijdens de eerste editie van onze kippenactie in 2014. Maar liefst 434 gezinnen schreven 
zich in, goed voor 1.197 kippen! Dit jaar kan je opnieuw kippen bestellen bij de dienst milieu en landbouw. Minder keuken- en 
tuinafval, daar doen we het voor! En kippen kunnen ons daar perfect bij helpen.

Keukenafval wordt kippenvoer
Een groot deel van je keukenafval kan je niet composteren: restjes vlees, vis, charcuterie, frietjes, deegwaren, gestoofde 
groenten, brood … Gelukkig weten kippen hier raad mee: het zijn alleseters en ze verorberen per dag ongeveer honderdvijftig 
gram etensresten. Afgerond komt dat neer op vijftig kilogram per kip per jaar. Drie kippen verwerken jaarlijks dus zo’n 
honderdvijftig kilogram keukenafval, ongeveer het jaarlijks keukenafval van een doorsnee gezin. Kippen produceren 
bovendien heerlijke scharreleitjes en kippenmest, ideaal voor de moestuin. 

Verzorging
Kippen houden is meer dan ze voederen! Eitjes rapen, water verversen, het hok uitmesten: ook dat hoort erbij. 
Bovendien zijn het sociale dieren, hou er dus steeds minstens twee. Zorg ook voor voldoende ruimte  
(minstens 2 m² per kip), want te veel kippen op een beperkte plaats leidt tot 
geuroverlast en stress voor de dieren. Geef vossen en marterachtigen geen kans: 
maak een degelijk hok waar de kippen kunnen schuilen en installeer 
een goede afsluiting. 

Bestellen
Via onderstaand formulier kan je per 
gezin twee of drie kippen bestellen aan 
een zeer voordelige prijs: 3 euro per 
kip. Bezorg dit formulier vóór vrijdag 
12 februari, 12 uur aan de dienst milieu 
en landbouw. Gelieve contant te betalen. 
Het gemeentebestuur groepeert de 
aankoop en brengt je nadien per brief op 
de hoogte waar en wanneer je de kippen kan afhalen. 

Het aanbod is beperkt, wees er dus als de kippen bij!

Kippenactie 2016
Indienen vóór vrijdag 12 februari, 12 uur, bij de dienst milieu en landbouw in het gemeentehuis (contante betaling bij inschrijving).
 
Naam:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ................................................................................................................................................................................................................................................... (bij voorkeur GSM)

Ik bestel:  2 kippen

  3 kippen

en betaal hiervoor: 3 euro X ...................... kippen = ............................................. euro.

Datum: ............................................................................                   Handtekening: ............................................................................

✁
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Toerisme
Scheldeland – winterland
Toerisme Scheldeland lanceert een online winterwandelboek met 
dertig wandelroutes. Per gemeente die tot de regio Scheldeland 
behoort, werd een wandelroute met een logiestip en een café uit-
gewerkt. Ook onze gemeente staat  in het boek. Je kan het down-
loaden via www.scheldeland.be/winter. 
Veel winterwandelplezier!

Logeren in Vlaanderen Vakantielandboek
Elk jaar brengt Vlaanderen Vakantieland een handig inspiratieboek 
uit. De nieuwe editie bundelt maar liefst zevenhonderd gastvrije 
logeeradresjes in Vlaanderen! Een gezellige B&B, een knusse vakan-
tiewoning of een charmant hotel: overal word je even heerlijk in de 
watten gelegd. 

Het Vlaanderen Vakantielandboek is gratis en kan je afhalen bij de 
cultuurdienst. De mensen die vorig jaar al een boek kwamen halen, 
krijgen de nieuwe versie thuis per post bezorgd door Vlaanderen 
Vakantieland.

Nieuwe monitoren gezocht!
De zomervakantie is nog ver weg. Toch is de jeugddienst al 
op zoek naar nieuwe animatoren voor de speelpleinwerking.

Word je in 2016 minstens 16 jaar? Hou je ervan om met kin-
deren om te gaan? Twee keer ja? Dan willen we jou graag bij 
ons team!
Om animator te worden, moet je wel een cursus bij een 
erkende organisatie van jouw keuze volgen. Deze cursussen 
gaan door in de schoolvakanties.  

Op zaterdag 27 februari en zaterdag 26 maart  houden we 
opendeurdagen op het speelplein in Wanzele. De animato-
renploeg staat dan klaar om al  je vragen te beantwoorden.

Meer info nodig? Contacteer gerust de jeugddienst!

Nieuw pictogram voor vochtige doekjes
Drie miljoen euro per jaar, dat is het bedrag dat Belgische waterzuiveraars spenderen 
aan het ontstoppen en herstellen van pompen die vastzitten door het samenklitten van 
vochtige doekjes. En dan hebben we het nog niet over de ecologische schade in de 
waterloop wanneer ongezuiverd afvalwater moet overstorten doordat de pompen hun 
werk niet naar behoren kunnen doen. 
Ook in de particuliere leidingen veroorzaken ze verstoppingen waardoor je vaker een 
ruimer moet inschakelen.

Vanaf 1 juli 2016 moeten vochtige doekjes een aantal testen doorstaan die de snelheid 
meten waaraan de doekjes desintegreren en biologisch afbreken. Slaagt een product niet 
voor een van de testen, dan moet het een pictogram vermelden dat aangeeft dat het niet 
mag doorgespoeld worden.

Let dus zeker op het pictogram op de verpakking van je vochtige doekjes.
Zo draag ook jij zorg voor het milieu!
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1 ASSISTENT- 
DIENSTLEIDER 
BIBLIOTHEEK

voltijds - statutair - niveau B1-B3

TAKEN
• Je staat in voor een zorgvuldige en evenwichtige 

collectievorming en biedt toegang tot zoveel mogelijk 
informatie.

• Je komt tegemoet aan de informatie- en 
ontspanningsbehoefte van de (potentiële) gebruikers.

• Je staat in voor de uitleenactiviteiten op basis van de 
vastgelegde uitleenmodaliteiten en -procedures.

• Je helpt de gebruikers op een klantvriendelijke manier.
• Je zorgt voor het zorgvuldig uitvoeren van de 

catalografische taken.
• Je biedt antwoorden op de vragen van de burgers, ook 

bijvoorbeeld over gemeentelijke diensten.
• Je bent verantwoordelijk voor de promotie en 

bekendmaking van de mogelijkheden en de 
dienstverlening van de bibliotheek via diverse acties en 
evenementen al dan niet in samenwerkingsverband.

• Je voert een aantal administratieve handelingen uit.

1 BOEKHOUDER
voltijds - contractueel - niveau B1-B3

TAKEN
• Je staat in voor de verwerking van alle boekhoudkundige 

documenten en gegevens. 
• Je oefent boekhoudkundige en financiële controles uit.
• Je ondersteunt de werkzaamheden betreffende de 

gemeentelijke boekhouding.
• Je zorgt voor de opmaak en opvolging van het budget 

en de meerjarenplanning.
• Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de 

wetgeving en regelgeving van belang voor de entiteit.
• Je voert een aantal administratieve handelingen uit.

VACATURES 

VOORWAARDEN VOOR BEIDE FUNCTIES
• Je bent houder van een bachelordiploma (of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat toegang 

verleent tot betrekkingen van het niveau B.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B. 
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen. 

Om deel te nemen aan de selectieprocedure voor (een van) deze twee functies, verstuur je je sollicitatiebrief met je cv 
en een kopie van de vereiste diploma’s per post uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 (datum poststempel is bepalend) naar 
het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het 
gemeentesecretariaat of bij de personeelsdienst. Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert. Indien je voor beide 
vacatures solliciteert, moet je twee aparte sollicitaties afgeven.
 
Opgelet!  Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in aanmerking.
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1 TECHNISCH BEAMBTE 
POETSDIENST

4/5 - tijdelijk contractueel - niveau E1-E3

TAKEN
• Je reinigt de toegewezen ruimtes volgens de 

opgelegde werkinstructies.
• Je onderhoudt dagelijks het gebruikte materieel.
• Je dient occasioneel op tijdens recepties.
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

VOORWAARDEN
• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Je slaagt voor een aanwervingsprocedure.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure verstuur 
je je sollicitatiebrief met je cv of met een ingevuld 
inschrijvingsformulier per post uiterlijk vrijdag 29 
januari 2016 naar het college van burgemeester en 
schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven 
tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat 
of bij de personeelsdienst. Vermeld duidelijk dat je 
solliciteert voor technisch beambte – poetsdienst. Je 
kan een inschrijvingsformulier downloaden op www.
lede.be, opvragen bij de personeelsdienst of op het 
gemeentesecretariaat . 

Opgelet!  Sollicitaties die achtergelaten worden in de 
brievenbus komen niet in aanmerking.

BEGELEID(ST)ER(S)  
BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG 

STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten krokusvakantie

VOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs 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 vóór donderdag 22 januari 2016.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, 
de functiekaarten en de examenprogramma’s kan 
je raadplegen op www.lede.be of opvragen bij de 
personeelsdienst.

Eindejaarsactie op de markt 
Winnende nummers

Aan-
koopbon

Winnend 
nummer

1ste reser-
venummer

2de  reser-
venummer

1 € 250 B968486 B983836 B963584

2 € 150 B964697 B972173 B984360

3 € 100 B987484 B932869 B979112

4 € 100 B977177 B986810 B966897

5 € 100 B932169 B985831 B961519

6 € 100 B979915 B980484 B989080

7 € 100 B975879 B930090 B983730

8 €  50 B964876 B982997 B963619

9 €  50 B982517 B961101 B972793

10 €  50 B985496 B964177 B966777

11 €  50 B968053 B937335 B931226

12 €  50 B932321 B983679 B984350

13 €  50 B983527 B960405 B973897

14 €  50 B988423 B988393 B964176

15 €  50 B937575 B980295 B973254

16 €  50 B974318 B966890 B964383

17 €  50 B982464 B975048 B967980

18 €  50 B964972 B932941 B983940

19 €  50 B930234 B966530 B982113

20 €  25 B931066

21 €  25 B975983

22 €  25 B932444

23 €  25 B972132

24 €  25 B967088

25 €  25 B964385

26 €  25 B962150

27 €  25 B984988

28 €  25 B966876

29 €  25 B974846

30 €  25 B980480

31 €  25 B977399

32 €  25 B930675

33 €  25 B983135

34 €  25 B976914

35 €  25 B984461

36 €  25 B972562

37 €  25 B961285

38 €  25 B972669

39 €  25 B973294



in Lede

Badmintoninstuif 50+
Donderdag 11 februari is een topdag voor iedere 
50-plusser die van badminton houdt want de 
sportdienst organiseert een badmintoninstuif voor 
niet-geoefende en geoefende badmintonners. 

Je kan sporten tussen 13.30 en 17.00 uur. Hoe minder 
geoefend je bent, hoe meer je van de initiatie zal 
kunnen genieten. Zoek je echter het competitie-
element op, dan zal het aangepast tornooi een 
uitdaging zijn.

Vanaf donderdag 14 januari kan je je inschrijven. 
Bij je inschrijving vermeld je tot welke van de drie 
niveaugroepen je behoort.

Tot dan!

Sportgala
Op vrijdag 19 februari organiseert de sportdienst 
i.s.m. de sportraad het Sportgala in GC de Volkskring. 
De sportieve prestaties van 2015 worden via 
een kampioenenhulde en een verkiezing van de 
sportlaureaten in de kijker gezet. The Antonio’s en 
een aantal Leedse sportclubs met jeugdwerking 
zorgen voor amusement en sportieve optredens. Dit 
jaar is er een speciale gast aanwezig. Aansluitend is er 
een receptie.

Het Sportgala start om 20 uur en de toegang is gratis.

De piste in … 
Tentoonstelling baanwielrennen
Wielerfanaten kunnen van 3 tot en met 29 februari nostalgisch genieten van 
deze gratis fototentoonstelling in de bibliotheek. De expositie neemt je mee 
naar de jaren twintig en dertig, wanneer de sport op haar hoogtepunt was. 
Overal doken ook velodromen op, zelfs in kleinere steden zoals Aalst en dorpen 
als Erembodegem.

Je kan de fototentoonstelling komen bewonderen tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. De piste in… is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en werd samengesteld met de hulp van het Huis Van Alijn.
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Net op ‘t net
Vooruit met de geit, 
Lede en zijn preventiebeleid

Kan je je een leven zonder je computer, internet 
en de sociale netwerken zoals Facebook 
voorstellen? Niet meer kunnen chatten, surfen, 
bloggen … 
Internet is kinderspel. Het geeft zoveel nieuwe 
mogelijkheden, opent extra deuren en biedt 
prachtige kansen. Maar toch moet je altijd 
opletten! Op het internet schuilen heel wat 
gevaren. En wat met je privacy? 

Paco Productions brengt het komisch toneelstuk Net op ‘t net om kinderen en jongeren te sensibiliseren over 
internetgebruik, wat ze met hun gegevens doen en wat ermee kan gebeuren. 

Het tuinterras van jeugdhuis De Profiel. Manusje-van-alles daar is Matti, de eigenaar van het pand. Hij helpt wat in het 
jeugdhuis en is er af en toe ook garçon.
Vandaag is hij er natuurlijk ook. Het jeugdhuis is nog maar pas open of de twee eerste jongeren arriveren: Nette en 
Glenn. Ze hebben hun laptop mee en bekijken  hun e-mails. Matti begrijpt niet veel van al die ‘chat-toestanden’. 
Hij weet dat zo’n dingen moeilijkheden kunnen veroorzaken. Hij heeft in het jeugdhuis al heel wat rare toestanden 
meegemaakt die ontsproten zijn op het net.

Dit theaterstuk is voor leerlingen van het tweede secundair en is een organisatie van jeugddienst, politie, jeugdhuis 
Leeuwerik en Stella-Matutinacollege.

De voorstelling gaat door op vrijdag 29 januari in GC De Volkskring om 19.30 uur. Deuren gaan open om 19 uur. De 
toegang is gratis.

Leeskring Leorim

De Verliefden - Javies Marías
Een vrouw raakt gefascineerd door een verliefd koppel dat dagelijks samen ontbijt in 
een Madrileens café. Tot de verliefden op een dag niet meer opdagen. Javies Marías 
schreef met De Verliefden een boek over liefde en dood, moeilijke keuzes en straffe-
loosheid. 

Op donderdag 28 januari  bespreekt leeskring Leorim deze roman.
We komen samen om 20 uur in de bibliotheek. Iedereen is welkom. De leeskring is 
een waardevolle avond van ideeën en meningen uitwisselen. Je kan gerust ook komen 
luisteren zonder het boek gelezen te hebben. Wie interesse heeft, kan in de bib het 
leeskringboek ontlenen. 

De leeskring wordt begeleid door vzw Leesweb en is een samenwerking met BibArt 
en Davidsfonds Lede en Oordegem. Kan je er deze keer niet bij zijn? De leeskring 
komt nog samen op donderdag 24 maart, info over het te lezen boek volgt.



Carnaval
Zaterdag 13 februari
Snoep je graag? Kom dan zeker naar de karamellenworp aan het 
gemeentehuis om 18 uur. Misschien win je zelfs de hoofdprijs Het 
gouden Boerke, geschonken door het Prinsenhof en goudsmid 
Bart Oste.

Om 20.30 uur draagt de burgemeester zijn macht symbolisch over 
aan prins carnaval in De Bron.

Zondag 14 februari 
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals elk jaar hun beste beentje 
voor in de 64ste carnavalstoet. Dit spektakel start om 15.30 uur. 

Maandag 15 februari
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben? Kom dan om 21 
uur naar de prijsuitreiking in De Bron. Daarna kan je het einde van 
carnaval 2016 meemaken tijdens de popverbranding in het park 
aan De Bron.

Deelnemen aan de reclamestoet?
De carnavalstoet wordt steeds voorafgegaan door een 
reclamestoet. 
Wie wil deelnemen, kan voor meer informatie en het inschrijvingsformulier terecht bij de dienst patrimonium of op 
www.lede.be.

Carnaval is een organisatie van het feestcomité  in samenwerking met de dienst patrimonium.

Clown op de markt
Iedereen is welkom op de markt van dinsdag 9 fe-
bruari. De clown deelt namelijk snoepjes uit! Ben je 
jonger dan 12 jaar, dan kan je je gratis laten schmin-
ken of een ballonfiguurtje laten plooien in Huize 
Moens.

Dit is een organisatie van de marktcommissie in sa-
menwerking met de dienst patrimonium.

Kermis van 7 tot en met 14 februari 
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Knutselatelier 
Het knutselatelier is een leuke ontmoetingsplaats waar kinderen van 6 tot 12 jaar hun 
fantasie en creativiteit kunnen uitleven. Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers 
knutselen de kinderen leuke hebbedingetjes met sponzen, wol, keien, gips ... 

Het knutselatelier gaat door 
op woensdagnamiddag in de 
Rammelstraat 1A. Je kan kiezen 
tussen de sessie van 13.30 tot 15.30 
uur of van 16 tot 18 uur.

Voor het 1ste en 2de leerjaar gaat het atelier door op 3 en  
24 februari, 9 en 23 maart, 27 april, 11 en 25 mei en 8 juni.
Voor het 3de, 4de 5de en 6de leerjaar gaan de lessen door op  
17 februari, 2 en 16 maart, 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen 
beperkt is. Niet tijdig geannuleerde dagen worden gefactureerd.
De betaling gebeurt door facturatie achteraf. Per les betaal je 4 
euro als inwoner en/of schoollopend in Lede of 6 euro als niet-
inwoner. Je kan gebruik maken van je UiTPAS aan kansentarief. 
Met je UiTPAS kan je telkens één punt sparen in het knutselatelier.

Inschrijven kan vanaf woensdag 20 januari bij de jeugddienst. 
Vanaf donderdag 21 januari kan je inschrijven via mail 
(knutselatelier@lede.be). Vermeld je naam, adres, data en of je naar 
de eerste of tweede sessie wil komen. 

Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst. De laatste folder 
vind je terug op www.lede.be.

Met mij gaat alles goed  

Begijn Le Bleu 
Vrijdag 5 februari komt cabaretier Begijn Le Bleu naar GC De Volkskring. In 
zijn nieuwe voorstelling laat Begijn zien hoe hij er toch telkens in slaagt het 
leven moeilijker te maken dan het is. Omdat  je graag lacht met losers maar 
ook omdat je jezelf er stiekem in herkent.  

Begijn Le Bleu is vooral bekend van het televisieprogramma Foute Vrienden. 
Met zijn voorstellingen is hij al enkele jaren een graag geziene gast in 
culturele centra. 

Tickets kosten 14 euro en zijn te koop bij de cultuurdienst. Voor mensen jonger dan 26 jaar of ouder dan 65 jaar kost 
de voorstelling 12 euro. De voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
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Ook in Lede vieren de academie en de bibliotheek elk jaar de Poëzieweek. 
Van 24 januari tot 31 januari staan er heel wat activiteiten in het teken van poëzie en woord.

Programma
Van 16 januari tot 3 februari zorgt de bib voor een themastand poëzie in de vernieuwde bibliotheek. We zetten 
enkele knappe poëziebundels in de kijker en belichten de voorbije winnaars van de Herman De Coninckprijs en de 
Poëzieprijs.

Op zondag 24 januari om 11 uur nodigt het Davidsfonds Ledenaar Julien Librecht uit om voor te dragen uit eigen 
werk. Dit wordt ondersteund door prachtige pianomuziek gebracht door laatstejaarsstudenten Remco en Gertjan.

Om iedereen kennis te laten maken met wat Woord volgen aan de academie inhoudt, zijn er open lessen AVV. Hier 
leren jongeren tussen 8 en 12 jaar spelen met woorden. De lessen gaan door op:

• maandag 25 januari om 16 en 17 uur (Lede);
• dinsdag 26 januari om 16.30, 17.30 en 18.30 uur (Lede);
• donderdag 28 januari om 16.15 en 17.15 uur (Erpe).

Er zijn ook twee klasconcerten Muziek: 
• dinsdag 26 januari om 18.30 uur: fluit;
• zondag 31 januari om 10.30 uur: try-out concert VLAMO-wedstrijd i.s.m. conservatorium Brugge.

Tijdens beide concerten zal een vleugje poëzie klinken.

Op woensdag 27 januari om 19 uur brengen de leerlingen Woord de voorstelling Circusschip.
Op zaterdag 30 januari om 10.30 uur brengen de leerlingen uit M3 de voorstelling  Blauw vier.
Beide voorstellingen worden muzikaal ondersteund door de Samenspelklassen en gaan door in GC De Volkskring. 

Op donderdag 28 januari om 18.30 uur houdt de slagwerkklas het concert Boem Paukeslager in de academie. 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de academie? Volg dan onze Facebookpagina’s  van Lede en 
Erpe-Mere. Ook de bibliotheek heeft een eigen Facebookpagina.

Filmnamiddag voor senioren

Trouw met mij!
Op maandag 1 februari om 14.30 uur organiseren de cultuurdienst 
en seniorenraad in GC De Volkskring opnieuw een filmnamiddag 
voor senioren. 

Trouw met mij! is een Vlaamse komedie over friet en baklava, over 
trouwen en vertrouwen, over Vlaamse nuchterheid en Oosters 
temperament.
De film vertelt het verhaal van sportleerkracht Jurgen die zijn 
knappe collega Sibel na een korte affaire ten huwelijk vraagt. Voor 
de ouders komt het huwelijk als een complete verrassing, met heel 
wat extra druk, verwachtingen en twijfels tot gevolg. Zal het de 
mooiste dag uit hun leven worden? Of trouwen Jurgen en Sibel 
niet enkel met elkaar maar met de hele familie? Eén ding is zeker: 
het wordt een trouwfeest om nooit meer te vergeten!

De filmnamiddag is gratis, maar inschrijven bij de cultuurdienst is verplicht.
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Filmavond CinéFolie Romantique

One Day
Leedse filmliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe themafilmavond in GC De Volkskring.  
Op donderdag 4 februari bekijken we alles door een roze bril en programmeren de romantische film One Day.

15 juli. Twintig jaar lang vang je op deze dag een glimp op van de relatie tussen tegenpolen Emma (Anne Hathaway) 
en Dexter (Jim Sturgess). Een dag die doorheen de jaren veelbetekenend en zelfs bepalend blijkt. Je wordt stiekem 
deelgenoot van het verhaal van Emma en Dexter. Een verhaal met veel ups en downs, maar waar liefde bindt.

De zaal wordt romantisch aangekleed en we verloten een prijs onder de aanwezigen.
We starten om 19.45 uur met een inleiding, om 20.00 uur begint de film. Je kan je kaarten kopen in de bib. Inkom is 4 
euro of 1,50 euro met UiTPAS aan kansentarief. Aan de kassa betaal je 6 euro. Heb je tien UiTPASpunten? Ruil ze in en 
bekijk deze film gratis! 

Lezing Faroek Özgünes
Op donderdag 18 februari komt gerechtsjournalist Faroek Özgünes naar GC De Volks-
kring. Özgünes zal het hebben over justitie in het algemeen en over enkele dossiers die 
hij op de voet heeft gevolgd. 

Faroek (1963) werkt sinds 1991 als journalist voor Medialaan in Vilvoorde. Na een car-
rière als binnen- en buitenlandreporter, royaltywatcher, eindredacteur en nieuwsanker, 
heeft hij zich het voorbije decennium volledig toegelegd op gerechtsverslaggeving. Als 
misdaadjournalist heeft hij vele geruchtmakende dossiers gevolgd, waaronder de zaak-
Dutroux en de kasteelmoord. Hij bracht ook verslag uit over tal van grote processen 
zoals de assisenzaken van Kim De Gelder en Ronald Janssens alsook het drugsproces 
rond de misdaadclan Aquino’s. 

De lezing begint om 20 uur. Tickets kosten 5 euro en kan je kopen bij de cultuurdienst 
en bibliotheek. De lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief.
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
schrijven naar Postbus 1, 9340 Lede. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22. 

Workshop: yoga 
maandag 4 januari van 20.30 tot  
21.45 uur (eerste les) 
Door ervaren en geschoolde yogadocenten 
in kleine groepen. Matjes zijn aanwezig. De 
yogalessen zijn toegankelijk voor iedereen 
ongeacht ervaring, leeftijd, geslacht en 
achtergrond. Aanmelden verplicht.
Reeks (11 lessen): 99 euro, proefles: 
10 euro, losse les: 12 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.
be, www.centrum-inbalans.be

Prins carnavalverkiezing 
zaterdag 9 januari om 20 uur 
Een avond vol entertainment en ambiance! 
6 euro 
Feestcomite 
GC De Volkskring

Opendeurdag Kleuterschool Lede 
donderdag 14 januari van 9 tot 10 uur 
Je kan samen met je peuter op bezoek 
komen in de instapklas. Je kan je kindje 
laten inschrijven (gelieve ID-kaart of SIS-
kaart mee te brengen). 
Kluisberg 1
Info: Info: 053 80 49 65, 
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be, 
www.vrijekleuterschoollede.be

Luistervinken: Rika Ponnet -  
Blijf bij mij 
donderdag 14 januari van 20 tot 22 uur  
Rika gaat dieper in op de hechtingsstijlen 
en hoe ze de blauwdruk vormen van onze 
relaties en relatieproblemen. Ze illustreert 
dit met praktijkvoorbeelden en fragmenten 
uit Vlaamse series. Ook een mogelijk, 
betere aanpak komt aan bod, zowel voor 
singles als voor mensen in een relatie.
5 euro
Cultuurdienst en bibliotheek 
GC De Volkskring

Eucharistieviering 
zondag 17 januari om 10.15 uur 
Herdenking van de stichtingsdatum en 
de overleden leden van Davidsfonds 
Oordegem.
Kerk Oordegem
Info: www.davidsfonds.be 

Filmnamiddag voor de jeugd:  
The Minions  
woensdag 20 januari om 14.30 uur 
1 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik.be

Wijndegustatie: Argentinië
donderdag 21 januari van 20 tot  
22.30 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Verkiezing miss Bette 2016
zaterdag 23 januari om 20 uur  
Een avond vol entertainment en ambiance! 
6 euro
Feestcomité
GC De Volkskring

Voordracht Julien Librecht 
zondag 24 januari 
Zie pagina 12.

Klasconcert Muziek: fluit 
dinsdag 26 januari 
Zie pagina 12.

Leeskring Leorim:  
De verliefden - Javier Marías 
donderdag 28 januari 
Zie pagina 9.

Toneelstuk: Net op ‘t net  
vrijdag 29 januari 
Zie pagina 9.

Back To School-quiz
zaterdag 30 januari om 19.30 uur 
Inschrijven via ovk-quiz@hotmail.com.
16 euro
OVK De Kleine Prins
Basisschool, Meirveld 13

Kortfilmavond 
zaterdag 30 januari om 20 uur  
Vijf eigenzinnige Belgische kortfilms, 
uitgekozen door regisseur Piet Sonck. Aan 
elke kortfilm gaat een inleiding vooraf, 
gegeven door de regisseur van de kortfilm 
in kwestie.
5 euro of GRATIS IN RUIL VOOR 10 
UiTPASPUNTEN.
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Kaarting - belotten
zaterdag 30 januari om 20 uur 
Inleg 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Voorstelling: Blauw vier  
zaterdag 30 januari
Zie pagina 12.

Try-out concert VLAMO-wedstrijd 
i.s.m. conservatorium Brugge  
zondag 31 januari
Zie pagina 12.

Algemene vergadering culturele raad  
maandag 1 februari om 19.30 uur
Voor alle aangesloten verenigingen en 
geïnteresseerde burgers.
De Bron
Info: cultuurdienst@lede.be

Film: Trouw met mij! 
maandag 1 februari van 14.30 tot  
16.30 uur 
Zie pagina 12.

Tentoonstelling:  
De piste in, baanwielrennen  
in Oost-Vlaanderen  
van 3 tot 29 februari
Zie pagina 8.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 267 72 59, patrick.van.damme@
oost-vlaanderen.be, www.oost-vlaanderen.
be

Lede Agenda
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Filmavond CinéFolie Romantique: 
One Day   
donderdag 4 februari
Zie pagina 13.

Met mij gaat alles goed -  
Begijn Le Bleu 
vrijdag 5 februari van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 11.

Voordracht: inbraakpreventie   
vrijdag 5 februari om 19 uur 
KVLV Lede i.s.m. KVLV Smetlede.
Veerleheem, Smetlededorp 21
Info: 053 80 28 71

Ontmoetingsmoment 
zaterdag 6 februari van 13.30 tot 16 uur  
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat  14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Clown op de markt 
dinsdag 9 februari
Zie pagina 10.

Badmintoninstuif 50+   
donderdag 11 februari
Zie pagina 8.

Carnaval   
zaterdag 13, zondag 14 en 
maandag 15 februari
Zie pagina 10.

Kindercarnaval   
zaterdag 13 februari van 13 tot 18 uur
Kom verkleed en kies mee voor het 
jeugdprinsenpaar!
De Bron
Info: 0497 83 87 67

Workshop: bijenhotel maken  
woensdag 17 februari om 14 uur
Inschrijven via chris.vandermeersch@
telenet.be.
Parochiaal Centrum, Impedorp 57a
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Cursus bloemschikken:  
Groene kriebels - Colours 
woensdag 17 februari, 16 maart en  
13 april, telkens om 20 uur  
Driedelige workshop. Inschrijven verplicht 
op 0473 29 38 72.
30 euro per les (cursus: 5 euro, materiaal: 
25 euro).
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be

Luistervinken: Faroek  
Özgünes over zijn werk als 
gerechtsjournalist 
donderdag 18 februari van 20 tot 22 uur   
Zie pagina 13.

Wijndegustatie: technische avond  
donderdag 18 februari van 20 tot  
22.30 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be.
Kostprijs niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Sportgala  
vrijdag 19 februari 
Zie pagina 8.

Cursus: imkeren voor beginners   
zondag 21 februari (eerste les) 
Reeks van 7 lessen: hoe je bijen kan 
houden, eigen honing oogsten, de natuur 
een handje helpen …
Vereniging De Vlaamse Bij
Info: devlaamsebij@gmail.com

Tweedehandsbeurs   
zondag 21 februari van 14 tot 16.30 uur 
Baby-, kinder- en tienerkleding, 
babybenodigdheden, speelgoed, fietsen 
... Lidkaart 2016 meebrengen, niet-
leden betalen 10 % meer. In ruil voor 10 
UITPASpunten: spellensetje Meander 
gratis! (op = op).  Wens je zelf te verkopen? 
Inschrijven kan op 27 januari van 19 tot 21 
uur, Bambochtweg 10.
Gezinsbond JGA Lede
De Bron
Info: 0479 91 20 00, www.gezinsbondlede.
be

Kaarting - belotten   
zaterdag 27 februari om 20 uur  
Inleg 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Tweedehandsbeurs  
zondag 28 februari  
van 13.30 tot 16.30 uur 
Gratis toegang.
Parochiaal Centrum, Impedorp 57a. 
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem.

Extra theatervoorstelling 
Lamantijnen    
maandag 29 februari van 20 tot  
21.30 uur  
Mariet De Kegel. Op een plekje met de 
deur naar morgen dicht. Een plekje waar 
alles betekenis heeft, hulpjes om de weg 
te vinden.  Met je voeten hier en je hoofd 
daar. Balanceren, vallen en weer opstaan. 
Bevriezen en opnieuw ontdooien. Wat als 
wat je draagt zoveel weegt als een steen 
die je niet op kan tillen? Kan hij krimpen of 
smelten en als hij dan gesmolten is, kan je 
dan verder?
12 euro
De sokkenstopperij
GC De Volkskring
Info: www.desokkenstopperij.be,  
www.tinitiatief.be

Lede Agenda



Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma  09.00 - 12.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do  09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr  09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

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

Politie 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64

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

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

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


