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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.200 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 16 november. 
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Het gemeentebestuur is uitzonderlijk 
gesloten op maandag 17 oktober.

Wegenwerken
Wegen- en rioleringswerken Kriephoekstraat 
(Massemen) – Klinkaard
Wanneer:
• Schoot, Klinkaard (tussen Speurtstraat en Schoot) en kruispunt 

Klinkaard, Speurtstraat, Schoot: afgesloten tot eind november.
• Klinkaard (tussen Speurtstraat en Oordegemkouter): 

afgesloten tot april 2017.

Omleiding: Oordegemkouter – Molenhoek – Kapellenhoek – 
Oud-Smetlede – Smetledesteenweg (Wetteren) – Zuidlaan 
(Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren). Komende van 
Massemen blijft de omleiding lopen via Massemsesteenweg 
(Wetteren) – Brusselsesteenweg (Wetteren) – Grote Steenweg.

Wegenwerken Grote Steenweg – gedeelte tussen 
Wijde Wereld en grens met Westrem
Wanneer: tot eind november.

Omleiding: Het verkeer richting Aalst kan via de Grote 
Steenweg blijven rijden. Het verkeer richting Gent wordt 
omgeleid via Oordegemkouter – Molenhoek – Kapellenhoek – 
Oud-Smetlede – Smetledesteenweg (Wetteren) – Zuidlaan 
(Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren).

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

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om ‘risicogroepen’ - 
chronisch zieke mensen met gezondheids problemen zoals 
diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren, 
65-plussers en zwangere vrouwen - te vaccineren tegen 
het griepvirus. Ook mensen die al dan niet beroepshalve 
voor deze risicogroepen zorgen, doen er goed aan zich te 
laten vaccineren. 

Vanaf half oktober is het griepvaccin beschikbaar. Voor 
risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald, 
voor mensen in woonzorgcentra is het gratis. 

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.griepvaccinatie.be of bij Logo Dender vzw 
(logo@logodender.be of 053 41 75 58).

Geef griep geen kans!

Overlijdens augustus

Gilbert Venneman (°12.07.36)         † 1 augustus

Charles De Kuyper (°20.03.25)        † 7 augustus

Georges Leyman (°02.06.26)            † 7 augustus

Jan Sonck (°15.03.41)                     † 8 augustus

Theophiel De Smet (°04.07.22)         † 13 augustus

Anita Eeckhout (°18.12.44)               † 15 augustus

Kris Melckebeeck (°19.12.69)            † 15 augustus

Leon De Clercq (°25.10.51)               † 27 augustus

Luc Redant (°07.06.60)                † 29 augustus
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Oproep: gemachtigde opzichters gezocht

Publicatie fase 2 van 
het mobiliteitsplan

Gemachtigde opzichters spelen een cruciale rol in het verhogen van de 
verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen veilig de 
straat kunnen oversteken. De lokale politie heeft enorm geïnvesteerd in de opleiding 
van gemachtigde opzichters. In 2015 zijn maar liefst 200 diploma’s uitgereikt. De 
opzichters zijn door de gemeente allemaal voorzien van een hesje, een bordje C3 en 
een tricolore armband.
 
Het leeuwendeel van de gemachtigde opzichters is leerkracht. Maar ook ouders, 
grootouders, sympathisanten ... kunnen zich inschrijven voor een cursus. Want 
gemachtigde opzichters kan men altijd gebruiken! Vooral ’s ochtends is er nood 
aan extra begeleiding. Het verkeer is namelijk het drukst tijdens de ochtendspits. 
Bovendien is het in de winter meestal nog donker wanneer de schoolpoort opengaat.
 
Indien je graag een opleiding wil volgen, neem dan contact op met de verkeersdienst.

Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met een studiebureau 
een nieuw mobiliteitsplan op. De opmaak gebeurt in drie fases. In de 
eerste fase werden o.a. een inventaris en een synthese van de bestaan-
de plannen en studies, een analyse van het mobiliteitsprobleem en 
defi niëring van het verdere onderzoek opgemaakt. Hieruit volgde de 
oriëntatienota. In de tweede fase werd aanvullend onderzoek verricht. 
Vervolgens werden een trendscenario en alternatieve ontwikkelingss-
cenario’s gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. 
Deze fase mondde uit in een synthesenota.
 
Momenteel is fase 2 afgerond. Het gemeentebestuur publiceert elke 
fase afzonderlijk op www.lede.be. Heb je opmerkingen omtrent deze 
fase, dan kan je deze tot 1 november richten aan de dienst verkeer. 
 
In de derde fase wordt het mobiliteitsplan, zoals gedefi nieerd in het 
Mobiliteitsdecreet, opgesteld. In dit plan staan de krachtlijnen van de 
werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. 
De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan 
worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt 
volgens prioriteit en tijdspanne. 

Gemeentelijke erkenning 
sportorganisatoren

Deze erkenning is een voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor:
• fi nanciële ondersteuning;
• logistieke en materiële ondersteuning;
• lagere prijscategorie bij gebruik van 

bepaalde gemeentelijke lokalen;
• het uitschrijven van fi scale attesten.

Sportorganisatoren die erkenning willen 
voor de periode van 1 januari tot en 
met 31 december 2017 moeten de 
aanvraagformulieren indienen bij de 
sportdienst uiterlijk op dinsdag 15 
november. De bekendmaking van de 
erkenning zal plaatsvinden uiterlijk op 
donderdag 15 december.

Je kan het reglement en de 
aanvraagformulieren afhalen 
bij de sportdienst.

Burgerpeiling 

Verder evolueren naar een aantrekkelijke en klantgerichte 
gemeente is een belangrijk doel van het gemeente- en 
OCMW-bestuur. Om onze dienstverlening te kunnen 
optimaliseren gaan we als bestuur graag na wat jullie 
mening is: wat gaat goed en wat kan beter? Welke zijn de 
prioriteiten? Weten wat er leeft in Lede is cruciaal, vandaar 
dat we jullie uitnodigen om niet enkel te horen 
en te zien, maar ook om te spreken!

 

Om een representatief beeld te krijgen van de bevolking zal 
een toevalssteekproef worden genomen van ongeveer 1200 
Ledenaars. Deze personen krijgen begin november een 
vragenlijst in de bus. De ingevulde vragenlijst kan kosteloos 
worden terug gestuurd via de post of via een webenquête.  
De resultaten van dit onderzoek kunnen we goed gebruiken 
bij het verder ontwikkelen en optimaliseren van de dienst-
verlening. Houd alvast jullie brievenbus in de gaten!

Horen, zien en spreken …
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Oproep vrijwilligers voor het 
actieweekend van 11.11.11
Gezondheid is een mensenrecht

Twee jaar lang voert 11.11.11 samen met negentien 
andere organisaties campagne voor een goede sociale 
bescherming wereldwijd. Dit jaar schuift 11.11.11 
gezondheidszorg naar voren. 

Gezondheidszorg is een mensenrecht. Toch hebben 
1,3 miljard mensen geen toegang tot kwaliteitsvolle 
en betaalbare gezondheidszorg. Ze hebben geen 
dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Een groot 
deel van de bevolking kan ook de hoge kosten voor 
gezondheidszorg niet betalen en komt zo in armoede 
terecht. De zorgen zijn bovendien ongelijk verdeeld 
tussen en binnen landen. 90% van de ziektes komt voor 
in lage- en middeninkomenslanden, terwijl die landen 
slechts 12% van het gezondheidsbudget wereldwijd 
uitgeven. De zwakste bevolkingsgroepen, die de grootste 
behoefte hebben aan gezondheidszorg, hebben dus het 
minst toegang tot zorg.

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, 
is een gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, 
toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is, 
voor iedereen. Ook wie geen geld heeft, moet kunnen 
rekenen op noodzakelijke medicijnen en gekwalifi ceerd 
gezondheidspersoneel. Daar zet 11.11.11 op in!

Enkele structurele maatregelen die een gezondheids-
systeem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen 
dat het recht op gezondheid werkelijkheid wordt. 
België kan en moet op internationaal niveau de kaart 
trekken van een brede basisgezondheidszorg en degelijk 
uitgebouwde gezondheidssystemen.

LEEGO organiseert in dit kader het actieweekend 
van 11.11.11 van vrijdag 11 tot en met zondag 13 
november. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Je kan 
je aanmelden bij dienst cultuur. We horen graag van jou!

          

Nationale actiedag tegen inbraken
28 oktober 2016 
Inbraakpreventie is een topprioriteit in het veiligheidsplan 
van de politie. 

Een greep uit onze maatregelen:

• uitbreiden van het ANPR-netwerk (camera’s voor 
automatische nummerplaatherkenning). Al enkele 
jaren bewijzen dergelijke camera’s hun nut op de 
Oudenaardsesteenweg (omgeving E40). Begin 2016 
werden ook camera’s voorzien op de gewestwegen aan 
de grenzen van onze buurgemeenten.

• organiseren van anticrim-acties. Enkele keren per maand 
stellen wij controledispositieven op, prioritair gericht naar 
de gewestwegen.

• organiseren van een tweede bezoek aan de slachtoffers 
van inbraken om inbraakpreventietips mee te geven.

• aanbieden van inbraakpreventieadvies aan nieuwe 
inwoners. 

Iedereen kan trouwens 
inbraakpreventieadvies aan 
huis aanvragen. Wat houdt dit 
advies dan concreet in? Je krijgt 
een overzicht van het aantal 
inbraken in jouw straat en de 
omliggende straten van de voorbije vijf jaar. We vertellen 
over de meest voorkomende manieren van inbreken, de 
meest risicovolle maanden en cruciale tijdstippen. Tenslotte 
bekijkt de diefstalpreventieadviseur samen met jou de meest 
inbraakgevoelige plaatsen in je woning en vertelt hoe je je 
woning beter kan beveiligen.

Hoe kan je het inbraakpreventieadvies 
aanvragen? Mail naar 
preventieadvies@erpemerelede.be 
of bel naar 053 60 64 64.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 15 SEPTEMBER 2016

TMVW: kapitaalverhoging door inbreng in natura
Goedkeuring van de omzetting van het nog niet 
uitgekeerd dividend van het boekjaar 2014 in het variabel 
kapitaal van TMVW.

Bouwheer voor het politiekantoor zone 
Erpe-Mere/Lede
De aanstelling door de gemeente Lede van SOLvA als 
bouwheer wordt opgeheven. De politiezone Erpe-Mere/
Lede kan zelf fungeren als bouwheer. 

Jaarrekening 2015
Vaststelling:

Budgettair resultaat boekjaar +4.375.173,01 EUR

Resultaat op kasbasis +13.425.304,22 EUR

Autofi nancieringsmarge +2.666.744,78 EUR

Het balanstotaal op 31 december 2015 bedroeg 
68.849.719,30 euro.

Aankoop tablets voor de gemeenteraadsleden 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
45.000 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund 
via het raamcontract ICT-producten.

Aankoop perceel grond in de Vijverstraat: 
goedkeuring lastvoorwaarden
Principieel akkoord met de aankoop overeenkomstig de 
voorwaarden vermeld in de aankoopakte.

Akte grondafstand Molenhoek 
Goedkeuring van de akte tot afstand van een strook 
grond met een totale oppervlakte van 262 m², opgelegd 
voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.

Verkeersreglement: vervangen van de 
verkeerstekens E9c door E9b in de Rodtstraat
Bij aanvullend verkeersreglement wordt de parkeerstrook 
in de Rodtstraat voorbestemd voor vrachtwagens 
omgevormd tot een parkeerstrook voor personenauto’s.

Wegen- en rioleringswerken Hoging, Ouden Heirweg 
en Kluize
Principebeslissing. Vaststelling van het bestek tot het 
aanstellen van een ontwerper voor deze werken en het 
aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het 
onteigenings- en grondverwervingsplan, alsook voor het 
voeren van de onderhandelingen.
De geraamde kostprijs bedraagt voor de werken 
2.700.000 euro (inclusief btw), waarvan 700.000 ten 
laste van de gemeente en 2.000.000 ten laste van Farys 
en voor de studie 280.000 euro (inclusief btw), waarvan 
120.000 euro ten laste van de gemeente en 160.000 euro 
ten laste van Farys. De opdracht voor de studie wordt 
gegund bij open offerteaanvraag.

Ondergronds brengen van het openbaar verlichtings-
net en het elektriciteitsnet in de Rosselstraat, de 
Reymeersstraat en de Molenbergstraat
Goedkeuring van de lastvoorwaarden. De geraamde 
kostprijs bedraagt 232.222,09 euro (inclusief btw – 
btw verlegd).

Ondergronds brengen van het openbaar verlichtings-
net en het elektriciteitsnet in de Broeder de 
Saedeleerstraat
Goedkeuring van de voorwaarden en offerte. 
De geraamde kostprijs bedraagt 125.983,45 euro 
(inclusief btw – btw verlegd).

Opmaak Beleidsplan Lokale Economie 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 24.200 euro 
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Spoorstraat
Voorlopige vaststelling teneinde een ontslui-
ting via de Spoorstraat mogelijk te maken voor 
de ontwikkeling voor woningbouw van het 
binnengebied tussen de Spoorstraat, Bremen-
hulweg, Beukenlaan en Meidoornstraat. 

Het ontwerp ligt ter inzage in het gemeente-
huis (dienst stedenbouw) van 23 september 
tot 22 november 2016. Het RUP voorziet in 
een ontsluiting van het achterliggende binnen-
gebied waar een woonproject gepland is. 



Wat doet de gemeente  
concreet?

Wegen
Het is evident dat niet overal tegelijker-
tijd kan gestrooid worden. Daarom be-
schikt de gemeente over een strooiplan. 
In dit plan zijn de centrumstraten en 
hoofd- en verbindingswegen opgeno-
men die bij sneeuwval of ijzel geruimd 
en gestrooid worden. Er wordt niet op 
elke weg gestrooid. Wegen waar weinig 
verkeer komt, wijken en doodlopende 
straten worden niet meegenomen. In 
deze wegen is strooien ook weinig effi-
ciënt aangezien het dooizout ‘ingere-
den’ moet worden vooraleer het in wer-
king treedt. We streven ernaar dat elke 
inwoner zich slechts over korte afstand 
moet verplaatsen om een vrij gemaakte 
hoofdweg te bereiken.

In geval van een zouttekort wordt er 
overgegaan op het prioritair strooiplan.

De gewestwegen vallen onder de ver-
antwoordelijkheid van het Agentschap 
Wegen en Verkeer van het Vlaamse ge-
west en worden dus niet gestrooid door 
de gemeentediensten.

Voet- en fietspaden
De technische dienst maakt de 
gemeente lijke voet- en fietspaden 
sneeuw- en ijsvrij.

Wat moet jij doen?

Bij sneeuwval wordt ook gerekend op 
jouw behulpzaamheid. 
Volgens het politiereglement is de 
hoofdbewoner van een gebouw, de 
bewoner van de benedenverdieping, de 
gebruiker of eigenaar van ieder gebouw 
of perceel verplicht sneeuw en ijs te  
ruimen van de voetpaden die grenzen 
aan het perceel en het voetpad te  
bestrooien met zout.

Tips
• Bomen en planten zijn zeer gevoelig 

voor zout, gebruik dus enkel de nood-
zakelijke hoeveelheid.

• Verplaats de sneeuw naar de uiterste 
rand van het voetpad zodat voetgan-
gers ruimte hebben om te passeren. 
Indien het voetpad te smal is, mag de 
sneeuw net naast de boordsteen op 
straat gelegd worden. Rioolroosters en 
greppels moeten wel vrij blijven zoda-
nig dat het dooiwater kan wegvloeien.

• De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt 
zijn, bestrooi je best opnieuw met 
zout. Hierdoor vermijd je dat dooi-
water opnieuw aanvriest.

• Gooi nooit sneeuw op de rijweg of 
het fietspad. Hierdoor kunnen gladde 
plekken ontstaan.

• Matig je snelheid in het verkeer en  
gebruik winterbanden.

• Denk aan mensen die niet goed te 
been zijn. Misschien kunnen zij wel 
een helpende hand gebruiken bij het 
ruimen van hun voetpad.

Hulp bij sneeuwruimen bij 
80-plussers of personen met 
een fysieke beperking 
Ben je ouder en/of minder mobiel, dan 
valt het soms zwaar of is het zelfs on-
mogelijk sneeuw te ruimen. Kan je ook 
geen beroep doen op familie, buren, 
vrienden of kennissen, dan biedt het 
gemeentebestuur hulp, zonder hierbij je 
verantwoordelijkheid over te nemen.

Je kan hierop een beroep doen als je:

• gedomicilieerd bent in Lede;
• ouder bent dan 80 jaar OF een attest 

van een fysieke beperking (afgele-
verd door FOD Sociale Zekerheid, 
een dienst gezinszorg of een huisarts) 
voorlegt;

• niet samenwoont met valide personen;
• niet in een appartementsgebouw 

woont.

Je kan een aanvraag indienen bij de 
technische dienst op 053 60 68 30 of via 
technische.dienst@lede.be. Je moet je 
jaarlijks opnieuw inschrijven tussen 15 
oktober en 15 november. 
Eenmaal opgenomen in de planning 
komen de gemeentediensten automa-
tisch bij je langs wanneer er voldoende 
sneeuw gevallen is om het voetpad te 
ruimen. Indien je strooizout ter beschik-
king stelt, strooien de gemeentearbei-
ders dit uit op het voetpad.
Hou er wel rekening mee dat de techni-
sche dienst eerst de voetpaden van het 
gemeentelijk patrimonium vrijmaakt.

Ophaling van huisvuil 
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de  
ophaling van huisvuil, GFT, papier of glas 
in het gedrang komen. Indien de ophaal-
wagen niet op de afgesproken dag bij 
jou is langs geweest, vragen wij je om  
je afval terug binnen te halen tot de  
volgende ophaalbeurt.

WINTERPLAN 2016 - 2017
Niet iedereen kijkt uit naar een witte winter
Sneeuw en vrieskou kunnen voor ellende op de wegen zorgen. De technische 
dienst beschikt over materieel om sneeuw en ijzel te bestrijden: twee 
vrachtwagens met zoutstrooier (waarvan een met sneeuwruimer), een tractor 
met strooier, een kleine tractor (met ruimer en zoutstrooier) voor de fietspaden, 
een wiellader en de nodige zoutvoorraad.
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Niet iedereen kijkt uit naar een witte winter

Reglement op de begraafplaatsen
In de gemeenteraad van 5 juli 2016 werd het reglement 
op de begraafplaatsen vastgesteld. Dit reglement trad in 
werking op 1 september. We lichten er een aantal zaken 
uit.

Begraving
De begrafenis wordt uitgevoerd binnen de 14 dagen 
volgend op de dag van het overlijden. De begraving 
vindt plaats op een werkdag (van 9 uur tot 16 uur) of een 
zaterdag (van 9 uur tot 15 uur). Op zon- en feestdagen 
worden geen begravingen uitgevoerd. 

De begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven van:
1. personen die in het bevolkingsregister van Lede 

ingeschreven zijn, personen overleden op het 
grondgebied van Lede en lijken ontdekt op het 
grondgebied;

2. personen die de gemeente effectief bewonen, maar 
volgens wettelijke bepalingen of internationale 
overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in een 
van de bevolkingsregisters;

3. personen die (eventueel onderbroken) minstens 20 
jaar ingeschreven waren in het bevolkingsregister van 
Lede en buiten het grondgebied van de gemeente 
overleden zijn. 

De mogelijkheden van begraven op een van de 
begraafplaatsen van de gemeente zijn:
1. het begraven van een stoffelijk overschot of asurne 

(met of zonder concessie);
2. het bijleggen van een stoffelijk overschot of bijzetten 

van een asurne in een bestaande grondconcessie (met 
concessie);

3. het begraven van een stoffelijk overschot en het 
plaatsen van een asurne in een grafkelderconcessie;

4. het plaatsen van een asurne in een columbarium (met 
of zonder concessie);

5. het plaatsen van een asurne in een urnenkelder (met 
concessie);

6. het verstrooien van de as op een strooiweide.

Begraven zonder concessie is gratis en enkel voor 
inwoners van Lede of personen die beschouwd worden 
als inwoners zoals bepaald in artikel 10 
van het reglement.
Het ruimen van de graven zonder concessie 
gebeurt tien jaar na het overlijden.

Graven en graftekens
Het plaatsen van graven en graftekens is aan bepaalde 
regels onderworpen. Ook voorwerpen, plaketten, 
bloemenhouders, foto’s, gedenktekens, beplantingen of 
bloemen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Je kan ze allemaal terugvinden in het reglement.

Het onderhoud van de graven en alles wat zich erop 
bevindt rust op de concessiehouder. Met dit onderhoud 
worden ook verzakkingen bedoeld.

Toegankelijkheid
De begraafplaatsen zijn alle dagen toegankelijk voor het 
publiek van zonsopgang tot zonsondergang.

Thuisbewaring of terugbrenging van een 
asurne
Wanneer je de asurne die eerder werd geplaatst in een 
columbarium of urnenkelder thuis wil bewaren, dienen de 
overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner en 
de bloedverwanten in de eerste graad een aanvraag in. 
De thuisbewaring wordt dan bekend gemaakt aan de 
ingang van de begraafplaats en aan de betrokken nis of 
het perceel gedurende een bepaalde periode.

Bij het terugbrengen van een asurne naar de 
begraafplaats moet deze begraven of geplaatst worden 
in een concessie of uitgestrooid worden.

Indien een asurne niet meer op de aangegeven plaats 
bewaard wordt, moet er aangifte bij de burgerlijke stand 
gebeuren.

Meer weten?
Je kan het volledige reglement nalezen op www.lede.be. 
Voor meer info kan je ook steeds bij de technische dienst 
terecht.
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in Lede

Verwendag in de bib
Op zaterdag 15 oktober leggen 
we onze lezers in de watten en 
voorzien we van 9 tot 15 uur 
entertainment! We trakteren 
iedereen op een pannenkoek, 
er komt een ballonvouwer, een 
grimeur ... Om 14 uur is er een 
voorstelling van Reizend Poppen-
theater Sloef voor kinderen van 
4 tot 8 jaar. Die dag gaat ook 
onze boekenverkoop door waar 
je romans, strips, tijdschriften, 
kinder- en informatieve boeken 
vindt voor een prikje. Tot dan!

Alex Mottrie over 
zijn werk als uroloog 
Luistervinken

Op woensdag 26 oktober om 20 uur geeft profes-
sor Alex Mottrie een lezing in GC De Volkskring over 
de werking van robotchirurgie en de grote voorde-
len van deze techniek.
 
De inkom is 5 euro. Deze lezing komt in aanmerking 
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. 
Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst en in de 
bibliotheken. 

Regiovertelsessie 
Van zwarte honden, duvels en tovenaressen 

Feeën, trollen, toverkollen … Bestaan ze echt? De vertellers van TcollectiefvertelT geloven 
van wel! Kom op zondag 6 november luisteren naar sagen, legenden en volksvertellingen uit 
de rijke Oost-Vlaamse verhalenschat. Het wordt spannend en geheimzinnig, ook komisch en 
misschien af en toe een beetje treurig. 

Deze vertelnamiddag is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en hun (groot-)ouders. De voor-
stelling start om 14.30 uur in de bibliotheek en is gratis. Vooraf inschrijven is nodig.
De Regiovertelsessies zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking 
met de lokale bibliotheken.

Filmavond: 
The Man from 
U.N.C.L.E. 
CinéFolie Comique 

Leedse fi lmliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe 
themafi lmavond in GC De Volkskring. Op donderdag 10 no-
vember houden we het spannend en grappig met The Man 
from U.N.C.L.E. 

De fi lm is een grappige en kleurrijke persifl age op de spio-
nagefi lm, met een originele knipoog naar de gelijknamige 
tv-serie uit de jaren zestig. Een lust voor het oog en de 
lachspieren!

De zaal wordt aangekleed in thema en we verloten een prijs 
onder de aanwezigen. De avond start om 19.45 uur met 
een inleiding, om 20 uur begint de fi lm. Inkom is 4 euro of 
10 UiTPAS-punten. Kaarten kan je kopen in de bib. Aan de 
kassa betaal je 6 euro.

Leeskring Leorim
Complot tegen Amerika

Als in 1940 de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
niet worden gewonnen door Roosevelt, maar door 
de populaire piloot Lindbergh, heeft dat door zijn 
Nazisympathieën grote gevolgen. 

Op donderdag 17 november om 20 uur bespreekt 
leeskring Leorim de roman Complot tegen Amerika van Phi-
lip Roth in de bibliotheek. Je kan aan de balie het leeskring-
boek ontlenen, maar mag ook komen luisteren zonder het 
boek gelezen te hebben.

De leeskring gaat door in samenwerking met BibArt, 
Davidsfonds Lede en Oordegem en wordt begeleid door 
vzw Leesweb.   
De volgende leeskring gaat door op donderdag 26 januari 
2017 met de bespreking van Dood van een soldaat van 
Johanna Spaey.
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15 jaar Sioen
Too Good to be True

2016 wordt voor Sioen een jaar om niet te vergeten want dat is het 
jaar dat de Gentse singer-songwriter 15 jaar op de planken staat. 

Sioen brengt singles, radiohits en andere nummers geplukt uit zijn 
rijke repertoire. Hij brengt ook twee gasten mee die een grote 
invloed op zijn werk hebben gehad: Osama Abdulrasol en Johannes 
Genard. 
Osama Abdulrasol is een componist van Iraakse origine. Hij was 
solist voor het Nationaal Orkest van België en maakt fi lmmuziek, 
o.a. voor Black, de fi lm van Adil El Arbi. Johannes Genard is de 
frontman van School is Cool en deed net als Sioen eerder dit jaar 
mee aan Liefde voor Muziek, het VTM-programma dat garant staat 
voor prachtige covers.

De voorstelling gaat door op zaterdag 22 oktober om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kosten 21 euro en kan je kopen bij 
de cultuurdienst. Voor senioren (65+) en jongeren (-26) is er een verminderd tarief van 18 euro.

© Jelle Vermeersch

Met argumenten kan je 
iedereen overtuigen 
Lazarus 

Koen De Graeve en Günther Lesage halen het onderste 
uit de kan om elkaar, het publiek en eventuele huisdieren 
een antwoord te geven op ‘grote vragen’ zoals ‘Waarom 
is er iets en niet niets?’, ‘Als er een God is die alles heeft 
geschapen, wie heeft God dan geschapen?’ en ‘Wordt Club 
Brugge eindelijk landskampioen, en zo ja, hoe is dat precies 
in zijn werk gegaan?’. 

Deze theatervoorstelling gaat door op donderdag 17 
november om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kosten 
16 euro en kan je kopen bij de cultuurdienst. Voor senioren 
(65+) en jongeren (-26) is er een verminderd tarief van 14 
euro. 

© Raymond Mallentjer

Seniors Movie 
Afternoon
Testament of Youth

We starten ons winterfi lmsei-
zoen voor senioren op maan-
dag 14 november om 14 uur 
in GC De Volkskring. 

Studeren wil ze, net als haar 
broer Edward. Haar ouders 
vinden dat niet nodig. Een 
meisje als Vera, van keuri-
ge komaf, hoeft hooguit te 
leren pianospelen. Een goede man vinden is veel 
belangrijker dan een studie. Maar de koppige Vera 
(Alicia Vikander) beslist liever zelf over haar lot. Het 
is 1914, Engeland is nog niet gewend aan mondige 
vrouwen die een carrière nastreven. Net als Vera 
wordt toegelaten tot de universiteit van Oxford, 
breekt de oorlog uit. Haar broer hoort bij de vele 
jonge mannen die zich bij het leger aanmelden. 
Vera wil zich ook nuttig maken en wordt verpleeg-
ster.

Testament of Youth is gebaseerd op de gelijknami-
ge, beroemde memoires van Vera Brittain. Brittain 
werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog als ver-
pleegster in militaire hospitalen in Engeland, Malta 
en Frankrijk en zag de gruwelijke gevolgen van de 
loopgravenstrijd van dichtbij.

De fi lmvertoning is gratis, maar je moet vooraf 
inschrijven bij de cultuurdienst. Je kan koffi e en 
gebak kopen voor 3,5 euro (wel vooraf betalen).
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Lede Gesmaakt op stap 
Op zondag 13 november organiseren de cultuurdienst en 
culturele raad een culinaire wandeling. Kom meegenieten van 
cultuur, natuur en gastronomie!

De wandeling start aan het gemeentehuis. Je kan vrij starten 
tussen 11 en 12 uur. Deelnameprijs bedraagt 5 euro. In 
deze prijs zijn verschillende hapjes en drankjes onderweg 
inbegrepen. De wandeling eindigt in het park achter Huize 
Moens. Hier kan je genieten van een topoptreden van 
DOU3LE 3 (Eric Doyen, Steven D’Hondt, Gert Pluymers, 
Koen Cornu, Geert Van Caenegem en Franky Cooreman) en 
uiteraard meer hapjes en drankjes. 

Wandel je niet graag, maar wil je wel de sfeer van Week van 
de Smaak meepikken, zak gerust af naar het park. Vanaf 
14 uur kan je daar terecht. 

Meer informatie over het parcours en het juiste tijdsschema 
vind je op de website, Facebookpagina, bij de cultuurdienst 
en via posters en fl yers.

Gekke theevisite – Alice in wonderland 
Onder een boom voor het huis stond een gedekte tafel en 
daaraan zaten de Maartse Haas en de Hoedenmaker thee te 
drinken … 

Beland tijdens Week van de 
Smaak net als Alice op een 
gek theepartijtje en knutsel 
knotsgekke voederbakjes met 
theeservies. 

Deze knutselactiviteit kost 
3 euro en is voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. Inschrijven 
is verplicht via de bibliotheek 
of cultuurdienst.  

De activiteit gaat door op zondag 13 november tussen 15 en 
17 uur in de bibliotheek. Opgelet, in de Kadetgazet stond een 
verkeerde datum vermeld.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een bakwedstrijd 
in het kader van Week van de Smaak. De wafels worden 
op zondag 13 november in de namiddag geproefd. 
De winnaars worden meteen bekend gemaakt.

De wedstrijd is gratis. Je moet wel voor donderdag 10 
november inschrijven bij de cultuurdienst. 

Nieuwe meesters, magere tijden: eten en 
drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog
4 augustus 1914. In de weken en maanden die volgen, 
vluchten duizenden Belgen het land uit, weg van het 
oorlogsgeweld. Voor wie achterbleef zouden het magere 
tijden worden: na drie maanden oorlog was er niet één gram 
betaalbare tarwe meer te koop.

Diane De Keyzer ging op zoek in dagboeken, brieven, 
fotoalbums en receptenschriften naar verhalen over de woeker 
en de smokkel, maar ook over de grote vindingrijkheid van 
moeders die hun oorlogsrecepten noteerden in keukenboekjes 
in een wanhopige poging hun familie toch te voeden. 
Ze ontdekte een ware schat aan verhalen en foto’s van 
vluchtelingen, gesloten grenzen en de massale voedselhulp. 
Ze bundelde alle verhalen en haar opzoekingswerk in een 
omvangrijk boek.

Honderd jaar na deze oorlog vertelt Diane De Keyzer over 
de oorlog van de gewone mensen. Na de lezing worden er 
enkele proevertjes uit de keuken van de Eerste Wereldoorlog 
aangeboden in de foyer.  

Deze lezing gaat door in GC De Volkskring op woensdag 
16 november om 20 uur en is een initiatief van Vriendenkring 
11 november en de culturele raad in samenwerking met de 
cultuurdienst. Een ticket kost 5 euro en kan je kopen bij de 
cultuurdienst en de leden van Vriendenkring 11 november. 

WEDSTRIJD
WAFELS BAKKEN
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Computerworkshops 
voor senioren 60+

Facebook
De digitale wereld biedt heel wat mogelijkheden om contacten 
met oude bekenden en nieuwe vrienden te leggen en te 
onderhouden: denk maar aan e-mail, chat, skype en sociale 
netwerksites. Naast Twitter is Facebook de meest bekende 
site. In je profi el kan je melden wie je bent en wat je boeit. 
Je kan er ook vertellen met wat je bezig bent en lezen wat je 
vrienden doen. En wie kan wat van jou op Facebook zien en 
wat niet? Al deze aspecten komen aan bod in onze cursus. 
Tenslotte kan je al dan niet een eigen Facebookaccount 
aanmaken.

De cursus gaat door op maandag 21 november en woensdag 
23 november, telkens van 9 tot 12 uur. Alle cursisten moeten 
een smartphone meebrengen. De workshop kost 10 euro voor 
2 lessen van 3 uur.

Online bankieren
Je kan bij bijna alle banken je rekeningen online beheren. Het 
grote voordeel van online bankieren is dat je van thuis uit je 
bankzaken kan opvolgen en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. 
Je kan de saldi van je rekeningen raadplegen, overschrijvingen 
uitvoeren, rekeninguittreksels afdrukken, domiciliëring 
beheren … We bekijken al deze mogelijkheden via de online 
demo’s van de verschillende banken.

Deze cursus gaat door op maandag 28 november van 9 tot 
12 uur. De kostprijs is 5 euro. De cursus komt ook in 
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Online kopen
Kopen op het internet is leuk: je moet je huis niet verlaten 
en kan vanuit je zetel producten en prijzen vergelijken. Maar 
vooraleer je bij een webshop iets kan bestellen moet je je 
registreren, dan de bestelling plaatsen en tenslotte betalen. 
Er zijn bovendien verschillende manieren van online betalen. 
Als je hier niet in thuis bent, kan dat best ingewikkeld zijn. 
Daarom organiseren wij een workshop Online kopen.  

Deze cursus gaat door op woensdag 30 november van 
9.30 tot 12 uur. De kostprijs is 5 euro. De cursus komt ook in 
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Alle computercursussen gaan door in de vergaderzaal 
van De Bron. Seniorennet Vlaanderen zorgt voor 
de lesgevers. Inschrijven kan vanaf donderdag 10 
november om 9 uur bij de cultuurdienst. Wees er snel 
bij, want het aantal inschrijvingen is beperkt. Je kan je 
voor één, twee of drie cursussen inschrijven. Wanneer 
niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 60+ 
worden de plaatsen opengesteld voor jongere senioren. 
Meer informatie kan je krijgen bij de dienst cultuur.

Dag van de 
jeugdbeweging  
De jeugdbewegingen kleuren de straten op 
vrijdag 21 oktober. Om15.45 uur worden 
alle leden getrakteerd op een muzikaal 
vieruurtje in het park achter Huize Moens. 
Dit is gratis voor alle leden van een jeugd-
beweging die in uniform komen.

Sportdag met ballen  
Kan jij voetballen als Beckham? Misschien ben 
je eerder de nieuwe Michael Jordan? Of versla 
jij Clijsters feilloos met je racket? Kom dan naar 
onze sportnamiddag vol plezier en teamwork 
voor 12+ op zondag 27 november!
Je kan je balvaardigheid in verschillende disciplines testen. 
De jeugdraad en sportdienst trakteren alle aanwezigen boven-
dien op een hapje en een drankje. 

Deze activiteit gaat door van 14 tot 17 uur in de sporthal. 
Inschrijven is verplicht en kan tot en met 19 november via 
sport@lede.be of jeugd@lede.be. De kostprijs is 2 euro per deel-
nemer. Je kan op de dag zelf betalen. Deze namiddag komt ook 
in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Dit is gratis voor alle leden van een jeugd-
beweging die in uniform komen.
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Voor leerlingen van het eerste secundair is er de 
theatervoorstelling Wat doe je in de kou? met achteraf een 
drugvrije fuif en voor leerlingen van het tweede secundair is er 
de voorstelling Net op het net.

Wat doe je in de kou?
Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid: zijn discotheek 
The Survival opent de deuren. Deze tent is volledig drugs-, 
alcohol- en tabaksvrij. Ook voor geweld, stress, ruzie of 
agressie is hier geen plaats. Rutger rolt de rode loper uit als 
symbool dat tieners met goede voornemens van harte welkom 
zijn. Hij doet dit alles ter nagedachtenis aan zijn overleden 
broer Carlos, wiens leven een grote puinhoop was. Verslaafd 
aan drugs en totaal aan de grond heeft hij enkele jaren 
geleden zelfmoord gepleegd.

‘Wat doe je in de kou?’ betekent hier: ‘Waar ben je mee 
bezig? Dat is veel te gevaarlijk’. Het is de titel van een boeiend 
toneelstuk over jonge mensen met een desastreus verleden 
maar een hoopvolle, nieuwe toekomst. Dit theaterstuk wordt 
gebracht door Paco Producties.

De voorstelling gaat door op 
vrijdag 14 oktober in GC De 
Volkskring om 19.30 uur. De 
deuren gaan open om 19 uur. 
De toegang is gratis. 

Aansluitend is er een 
drugsvrije fuif (drugs, tabak 

en alcohol zijn strikt verboden) met DJ-team. 
Een drankje kost 1,5 euro. De fuif duurt tot 23 uur. 

Net op het net
Kan je je een leven 
zonder computer, internet 
en sociale netwerken 
voorstellen? Niet 
meer kunnen chatten, 
surfen, bloggen …? Het 
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, o.a. wat privacy betreft. 
Paco Producties brengt het komisch toneelstuk Net op 
het net om kinderen en jongeren te sensibiliseren over 
internetgebruik. 

Het tuinterras van jeugdhuis De Profi el. 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 er niet veel van. Hij weet dat internet moeilijkheden 
kan veroorzaken. Hij heeft in het jeugdhuis al heel wat rare 
toestanden meegemaakt die ontsproten zijn op het net.

De voorstelling gaat door op vrijdag 18 november in GC De 
Volkskring om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19 uur. 
De toegang is gratis.

Deze theaterstukken zijn een organisatie van de jeugddienst, 
politie, jeugdhuis Leeuwerik en Stella-Matutinacollege.

Babypiet  
Sint en zijn pieten zijn in blijde verwachting van een babypiet: 
hij komt, hij komt, die lieve babypiet! 
Wordt het een zij, wordt het een hij?
Dat weten we nog niet!
Wat we wel al weten is dat:
• babypiet in ieder geval met de pluim zal geboren worden!
• mamapiet zonder twijfel de fl es zal geven!
• papapiet vast en zeker een verhaaltje zal voorlezen!
• Sint- Maarten wel degelijk een wiegenliedje zal zingen!
Maar wie zal de luiers verversen? 

Op woensdag 9 november komt de Sint naar GC De Volks-
kring voor kinderen en hun (groot-)ouders met een humo-
ristisch, symfonisch maar vooral vertederend avontuur dat 
gebracht wordt door Uitgezonderd theater. 

Je kan kiezen tussen twee 
momenten: de eerste show 
start om 14 uur, de tweede om 
16.30 uur. Na de show krijgt elk 
kind een verrassing.

De voorverkoop gaat door bij 
de jeugddienst op woensdag 
26 oktober van 13.30 tot 16.00 
uur en op donderdag 27 okto-
ber van 16 uur tot 19 uur.
Een kaart kost 6 euro per 
persoon. Je kan enkel cash 
betalen. 

Er is geen toezicht en opvang voorzien, aanwezigheid van 
(groot-)ouder(s) of oudere zus/broer is dus noodzakelijk. 
Let wel, per begeleider betaal je dus ook 6 euro.

Dit is een organisatie van de jeugddienst en jeugdraad.
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Wintersportkampen 
tijdens de kerstvakantie
De kampen zijn een organisatie van de sportdienst en gaan 
door in de sporthal.

Lager onderwijs
• Het kamp gaat door van dinsdag 27 tot en met vrijdag 

30 december.
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
• Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit.
• Opvang wordt voorzien van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 

uur.
• Vergeet je lunchpakket, water, twee tussendoortjes en 

zakgeld voor twee drankjes niet.

Kleuteronderwijs
• Het kamp gaat door van maandag 2 tot en met vrijdag 

6 januari 2017.
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur.
• Opvang wordt voorzien van 8.15 tot 9 uur en van 12 tot 

12.15 uur.
• Vergeet je drankje en een tussendoortje niet.

Tarieven
Lager Kleuters

Ledenaar (inwoner/
schoolgaand)

48 euro 30 euro

Niet-Ledenaar + 50%

10 UiTPAS-punten - 2,50 euro

Sociaal tarief - 50%

UiTPAS aan kansentarief verminderd tarief

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel van je 
inschrijvingsgeld terug. Meer info hierover bij de sportdienst.

Inschrijvingen
• Je mag tot en met vrijdag 16 december (lager) en vrijdag 

23 december (kleuters) inschrijven.
• Je kan online via www.lede.be, via e-mail (met 

inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be of in de 
sporthal inschrijven.

• Betalen doe je via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 
met mededeling: naam activiteit + naam deelnemer, 
via Bancontact of cash in de sporthal.

Heksentocht   
Maandag 31 oktober is het weer griezeltijd en 
vindt de jaarlijkse Heksentocht van het feestcomi-
té plaats. Starten kan aan De Bron tussen 19.30 
en 21 uur. Je moet aankomen voor middernacht. 
Draag zeker aangepast schoeisel en breng een 
zaklamp mee. Bovendien krijgt iedereen een 
verrassing! 

Deelnemen kost 5 euro. Je kan je vooraf niet 
inschrijven.

Voor meer info kan je terecht bij Elsie Van den 
Abbeele op 0472 39 38 56. Neem ook contact op 
als je wil helpen. Hoe meer griezels, hoe beter!

Opening 
carnavalsseizoen 2017   
Op vrijdag 11 november wordt naar jaarlijkse 
traditie het carnavalsseizoen offi cieel geopend. 
Dit gaat door in Huize Moens om 11.11 uur. We 
stellen dan ook de kandidaten Prins carnaval en 
Miss Bette en het gekozen vlagje voor de carna-
valsaffi che voor. 
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Tentoonstelling met schilderijen 
en handgetufte tapijten van Mieke 
Drossaert
nog tot 18 december
Ook werk van beeldhouwers Wim 
Janssens, Robert De Sutter, Irenée Duriez. 
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat 22
Info: www.hofteputtens.be

Bloed geven
woensdag 12 oktober van 18.30 tot 
21 uur
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Quantum light breath meditatie
woensdag 12 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur 
25 euro
Info: info@centrum-inbalans.be, 
053 57 03 60

Painting on Canvas # WomenArt
woensdag 12 oktober om 20 uur 
15 euro
Best Pittig Lede
De Bron

Workshop bloemschikken Groene 
Kriebels: Stars
woensdag 12 oktober, 23 november en 
14 december, telkens om 20 uur 
3- delige cursus. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

Wijndegustatie: Les amis du vin et 
de la bouffe
donderdag 13 oktober van 19.45 tot 
22.15 uur (eerste degustatie) 
We proeven een achttal wijnen bij drie of 
vier gerechten. Inschrijven tot 9 oktober.
240 euro voor het seizoen
Vinosum, Langeweestraat 37
Info: 0477 42 67 34, 
schelfhout.dirk@gmail.com

Wat doe je in de kou?
vrijdag 14 oktober
Zie pagina 12.

Verwendag en boekenverkoop
zaterdag 15 oktober van 9 tot 15 uur 
Zie pagina 8.

Kermiskwis 
zaterdag 15 oktober om 19.30 uur 
Ploeg: max. 6 personen. Schrijf je in via 
mail. 25 euro per ploeg
ZVC Vikings
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, 
Impedorp 57 A
Info: kermiskwis@hotmail.com

Eetfestijn 
zondag 16 oktober van 11.30 tot 15 uur 
Varkenshaasje of vol-au-vent. 16 euro
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede
De Bron

Informatiesessie erfenisrechten: 
geef jouw testament een toekomst
maandag 17 oktober van 19 tot 22 uur 
Door Notaris B. Van Hauwermeiren. 
Markant Lede 
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be

Bloed geven
dinsdag 18 oktober van 18.30 tot 21 uur 
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be.
Rode Kruis Lede
Oordegemdorp 29
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Workshop: Halloweenhapjes
woensdag 19 oktober van 14 tot 
16.30 uur 
Breng een short en plank mee. 
7 euro
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, 
Impedorp 57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be, 
053 80 19 21

Wijndegustatie: Biblia Chora 
(Griekenland)
donderdag 20 oktober 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

Dag van de jeugdbeweging
vrijdag 21 oktober
Zie pagina 11.

Demo kringlooptuinieren  
zaterdag 22 oktober van 9.30 tot 
11.30 uur 
Gratis zakje bloembollen!
Milieudienst 
Kringlooptuin Vijverstraat 

Too good to be true - 15 jaar Sioen
zaterdag 22 oktober van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 9.

Bloemschikken voor kids: 
Hallo Halloween
woensdag 26 oktober van 14.30 tot 
16 uur 
Inschrijven verplicht op 0473 29 38 72. 
10 euro ( les, hapje, drankje, materiaal )
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik

Infosessie: Goed Gezien
woensdag 26 oktober om 19.30 uur 
Sessie over het oog, van verzorging tot 
behandeling. 
Kvlv Lede
De Bron
Info: 053 80 28 71

Luistervinken: Alex Mottrie 
over zijn werk als uroloog
woensdag 26 oktober van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 8.

Abba Gold
donderdag 27 oktober van 20 tot 
22.30 uur 
Hommage aan de muziek van Abba. 
Met originele leden uit de cast van de 
Mamma Miamusical London! 25 euro
KVC Jong Lede
GC De Volkskring
Info: roland.creutz@skynet.be, 
0486 76 72 13

Grote Heksentocht Smetlede
zaterdag 29 oktober van 19 tot 
21.30 uur 
Vooraf inschrijven is mogelijk. 
Ongeveer 7 km. Goed schoeisel en 
zaklamp zijn aangeraden. 6 euro
Heksencomité en FC Smetlede
Kantine FC Smetlede, 
Schildekensstraat 119
Info: heksentochtsmetlede@gmail.com, 
0476 59 68 72, 0471 83 20 79

Kaarting - belotten
zaterdag 29 oktober om 20 uur  
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Oberbayernavond 
zaterdag 29 oktober van 20 tot 24 uur 
Met meezingers en veel gemütlichkeit.
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Lede
De Bron

Heksentocht
maandag 31 oktober
Zie pagina 13.

Café Chantant - Eetfestijn
zaterdag 5 november om 19 uur 
Ovengebakken beenhesp met garnituur 
of vol-au-vent. Reservatie noodzakelijk 
t.e.m. 2 november. 17 euro
AMICI CANTORES - Gemengd koor
De Bron
Info: 053 80 08 37

Lede Agenda
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Ontmoetingsmoment   
zaterdag 5 november van 13.30 tot 
16 uur  
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Workshop: yoga met je kleuter 
(4 - 6 jaar)
zondag 6, 13, 20, 27 november en 
4 december, telkens van 9.15 tot 10 uur 
De lessen zijn speels en niet-prestatie-
gericht, maar gericht op de interactie 
tussen jou en je kind. 65 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: info@centrum-inbalans.be, 
053 57 03 60, 0497 89 96 70

Regiovertelsessie: Van zwarte 
honden, duvels en tovenaressen … 
zondag 6 november van 14.30 tot 
15.30 uur 
Zie pagina 8.
Provincie Oost-Vlaanderen

Workshop: babymassage 
maandag 7, 14, 21 en 28 november, 
telkens van 10 tot 11.15 uur 
Voor moeders of vaders van baby’s van 6 
weken tot ca. 9 maanden. 75 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: info@centrum-inbalans.be, 
053 57 03 60

Licht voor de wereld
maandag 7 november van 19 tot 22 uur 
Ngo Licht voor de wereld is een 
vereniging waarin oogchirurgen zich 
vrijwillig inzetten voor de bevolking in 
Afrikaanse landen. Oogarts K. Robberecht 
(Ooginstituut Aalst) geeft uitleg over 
toepassingen in de westerse oogchirurgie 
en Licht voor de wereld vertelt hoe men in 
Afrika de mensen opnieuw Licht geeft. 
Markant Lede 
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be

Workshop: quantum light breath 
meditatie
dinsdag 8 november van 19.30 tot 
21.30 uur  
25 euro
Centrum in Balans
Info: info@centrum-inbalans.be

Babypiet
woensdag 9 november
Zie pagina 12.

Film: The Man from U.N.C.L.E.
donderdag 10 november
Zie pagina 8.

Opening carnavalsseizoen
vrijdag 11 november
Zie pagina 13.

Actieweekend 11.11.11
vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 
13 november
Zie pagina 4.

Lede gesmaakt
zondag 13 november
Zie pagina 10.

Seniors Movie: Testament of Youth
maandag 14 november
Zie pagina 9.

Nieuwe meesters, magere tijden: 
eten en drinken tijdens de Eerste 
Wereldoorlog
woensdag 16 november 
Zie pagina 10.

Filmnamiddag voor de jeugd: 
Alvin en de Chipmunks - Road Trip
woensdag 16 november van 14.30 tot 
16.15 uur 
Gratis tombola. 
1 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com, 
0473 29 38 72

Met argumenten kan je   
iedereen overtuigen - Lazarus
donderdag 17 november van 20 tot 
22 uur 
Zie pagina 9. 

Leeskring Leorim
donderdag 17 november
Zie pagina 8.

Wijndegustatie: champagne
donderdag 17 november van 20 tot 
22.30 uur 
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os

Net op het net
vrijdag 18 november
Zie pagina 12.

Workshop: snoeihoutcreaties 
zaterdag 19 november van 10 tot 
12 uur en/of van 14 tot 16 uur 
Wiglo en een tunnel met wilgentakken.
Gratis, maar op voorhand inschrijven.
ILvA en VLACO
Basisschool De Kleine Prins
Info: 053 85 85 71 of 
valerie.willequet@ilva.be

Een boeddhistisch klooster in België
zaterdag 19 november 
Volzet.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 

Lee Matinée: Lede in oorlog
zondag 20 november van 11 tot 13 uur 
2 getuigen praten over hun vaders die 
tijdens WO II in politiek opzicht diametraal 
tegenover elkaar stonden: Marc Boterberg 
wiens vader Dolf jaren aan het oostfront 
vocht en François Sneyckers, zoon van 
een verzetstrijder die stierf in kamp 
Mauthausen. Met nog drie frappante 
verhalen van oorlogsslachtoffers. Muziek 
door harmonie Sint-Cecilia. Interviewers: 
R. De Koker (Het Nieuwsblad) en J. De 
Ryck (VRT-radio). 5 euro
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04

Workshop voor senioren: Facebook
maandag 21 en woensdag 23 november
Zie pagina 11.

Kaarting - belotten
zaterdag 26 november om 20 uur  
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Komedie: HOTLIPS
zaterdag 26 november, vrijdag 2 en 
zaterdag 3 december, telkens van 
20 tot 22 uur 
Charlotte is een topmodel dat wordt 
aangezocht om de nieuwe lippenstift van 
de fi rma Cos und Metics te promoten. Haar 
zus Mia wil hier een stokje voor steken en 
zelf het contract in de wacht slepen. 
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be

Workshop: quantum light breath 
meditatie
zondag 27 november van 16 tot 18 uur 
25 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: info@centrum-inbalans.be, 
053 57 03 60 

Sportdag met ballen
zondag 27 november
Zie pagina 11.

Workshop voor senioren: online 
bankieren
maandag 28 november
Zie pagina 11.

Workshop voor senioren: online 
kopen
woensdag 30 november
Zie pagina 11.
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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

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

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

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


