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

Wegenwerken
Wegen- en rioleringswerken Schoot – Klinkaard
Wanneer:
• Klinkaard (tussen Speurtstraat en Schoot): afgesloten tot eind 

december.
• Schoot en Houwstraat: afgesloten tot april 2017, 

wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
• Klinkaard (tussen Blekte en Oordegemkouter): afgesloten tot 

april 2017.

Omleiding: Oordegemkouter – Grote Steenweg – 
Brusselsesteenweg (Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren) 
– Zuidlaan (Wetteren) – Oordegemsesteenweg (Wetteren).

Wegenwerken

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

Overlijdens september

Steve Nuelant (°13.09.85) † 2 september

Leen Roelandt (°15.08.80) † 2 september

Gaston Use (°15.06.30) † 3 september

Etienne Vlaeminck (°16.05.32) † 3 september

Blanche Van de Velde (°14.11.33) † 9 september

Armand Van Limbergen (°18.10.18) † 10 september

Théodora Isia Amoundala (°17.09.68) † 11 september

Gustaaf Rosschaert (°30.05.32) † 12 september

Freddy De Bruyn (°21.04.44) † 16 september

Waldy De Smet (°01.07.39) † 16 september

Odile Hunninck (°15.10.30) † 19 september

Maria Van Sante (°20.06.25) † 23 september

Luc Fewan (°20.01.54) † 25 september

Werk je graag met kinderen en knutsel je graag? 
Ben je ouder dan 16 jaar en kan je je vrijmaken op 
woensdagnamiddag? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als lesgever van het knutselatelier werk je via een 
vrijwilligerscontract van 13.15 tot 15.45 uur of van 
15.45 tot 18.15 uur (opruimtijd is inbegrepen). Ben 
je niet zeker of dit iets voor jou is? Dan mag je eens 
komen proberen. 

Meer info bij de jeugddienst. 

Gezocht: lesgevers voor het 
knutselatelier
Gezocht: lesgevers voor het 
knutselatelier
Gezocht: lesgevers voor het 



3

Rodeneuzenactie 
Een op vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische proble-
men, dikwijls met zware gevolgen. Tienduizenden jongeren 
vinden of krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Daar 
moeten we dringend verandering in brengen. Enerzijds 
willen we, door te lachen en samen gek te doen, het taboe 
rond psychische problemen doorbreken en bespreekbaar 
maken. Anderzijds willen we, door middel van acties en 
donaties, geld inzamelen voor een betere opvang van 

jongeren met psychische problemen. Meer info vind je op 
rodeneuzendag.be. 

In het gemeentehuis en de bibliotheken van Lede en  
Oordegem kan je een rode neus kopen voor 5 euro.  
De actie loopt t.e.m. 3 december. Vorig jaar verkochten 
we 300 neuzen, een prachtig resultaat! Help jij ons dit 
record te verbreken?

Bericht van Farys
Heb je grondwater of een boorput?

Dan gebruik je een eigen waterwinning en moet je 
dit melden aan drinkwatermaatschappij FARYS en de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze aanmelding  
is wettelijk verplicht. Je kan dit doen via  
www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning.  

Waarom je eigen waterwinning melden? 
Als je eigen water gebruikt, loos je in dezelfde riolen als 
andere watergebruikers. Daarom moet je ook bijdragen 
in de kosten om deze infrastructuur te gebruiken en te 
onderhouden. Voor de afvoer van je eigen water via de 
gemeentelijke riolen en grachten betaal je aan FARYS  
een gemeentelijke vergoeding.
Omdat daarna je afvalwater wordt gezuiverd in een riool-
waterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeente-
lijk niveau - moet je een heffing voor waterverontreiniging 
betalen aan de VMM. Op basis van je melding kan je bij-
drage correct berekend worden.

Nieuwe tariefstructuur in Vlaanderen: wat 
betekent dit voor eigen waterwinners? 
Op 1 januari 2016 voerde de Vlaamse regering 
een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse 
watermaatschappijen en werd de gemeentelijke 
vergoeding voor eigen waterwinners aangepast.

Wat is nieuw?
• We kijken naar het aantal gedomicilieerden op  

1 november van het vorige jaar en passen dit aantal toe 
vanaf 1 januari.  

• Klanten die enkel eigen water gebruiken, betalen een 
vastrecht. Op basis van het aantal gedomicilieerden 
krijgen ze een korting op het vastrecht. Deze korting 
kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.

• Klanten die gebruik maken van zowel eigen water 
als drinkwater, betalen het vastrecht reeds via de 
drinkwaterfactuur.

• Woningen zonder gedomicilieerden met gebruik van 
eigen water, worden voortaan ook gefactureerd.

• Klanten die sociaal gerechtigd zijn, zijn niet langer 
volledig vrijgesteld voor de gemeentelijke vergoeding. 
Zij krijgen wel een korting van 80% op het eindbedrag 
van de factuur.

Vragen over je factuur?
Bij je factuur zit een bijlage met meer informatie. Ook op 
www.farys.be/eigen-water vind je de nieuwste informatie.
Je kan bovendien elke werkdag bellen tussen 8 en 20 uur 
op 078 35 35 99. Op zaterdag kan dit van 9 tot 13 uur.



Erfgoedcel Denderland  
lanceert erfgoedwebsite 
www.madeindenderland.be
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Week van de Wereld 
was een succes!
De derde editie van Week van de Wereld ging van start 
met de Wereldkermis en de officiële opening van de 
provinciale tentoonstelling Samenwerken loont over de 
grenzen heen door gedeputeerde Eddy Couckuyt. De 
Wereldkermis was een voorbeeld van samenwerken, 
een kleurrijk beeld van Ledenaars met Kongolese, 
Marokkaanse, Braziliaanse, Moldavische en Rwandese  
roots tussen de plaatselijke verenigingen met Noord-
Zuidwerking.
Verder in de week volgde de lezing van Margriet 
Hermans Over de tocht als vluchteling die ook de nodige 
belangstelling genoot.
De Week van de Wereld werd afgesloten met een 
fantastisch Café del Mundo! Dzidzolie bracht het feestje 
in Afrikaanse stijl op gang en Bal Mundial met o.a. Tom 
De Man zorgde voor een spetterend vervolg van de 
avond. 

Hartelijk dank aan iedereen die meegeholpen heeft om 
van deze Week van de Wereld een succes te maken!

Op zoek naar oude postkaarten, foto’s, personen of 
krantenartikels uit Lede, Aalst, Denderleeuw, Erpe-
Mere en Ninove? Nu kan je op de gloednieuwe 
website madeindenderland.be het digitale erfgoed uit 
Denderland ontdekken vanuit je luie zetel! 

Aan de vooravond van Sint-Maarten lanceerde Erfgoedcel 
Denderland de nieuwe website in GC De Volkskring. 
De afgelopen twee jaar werd hard achter de schermen 
gewerkt. De website werd opgebouwd en er werd 
erfgoedmateriaal uit de regio gescand, ingevoerd en 
beschreven. Het resultaat mag er dan ook zijn: een 
databank met info over het erfgoed uit de regio. 

De lancering is natuurlijk nog maar het begin,  
want de website zal steeds worden aangevuld met nieuw 
materiaal. Op dit moment worden de bevolkingsregisters 
van Lede, Denderleeuw, Erpe-Mere en Ninove gescand. 
Zij zullen ook een plaatsje krijgen op de website, zodat je 
op zoek kunt gaan naar je voorouders.

Deze site, een erfgoedgeschenk voor iedereen die 
interesse heeft in lokale geschiedenis, is dus zeker een 
bezoekje waard!



Project trage wegen 
Impe, Papegem, Smetlede en Wanzele

Een bospad, veldweg, doorsteek in een nieuwe wijk ...: 
trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, 
niet-gemotoriseerd verkeer: fi etsers, wandelaars, 
landbouwers, natuurliefhebbers ... Maar veel trage 
wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht 
onderhoud of door de aanleg van nieuwe verkavelingen 
of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen 
met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door 
aanpalende eigenaars. Dat is jammer, want fi etsen en 
wandelen op trage wegen is veiliger én leuker. 

Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze 
gemeente meer aandacht. Daar maakt Lede in 
samenwerking met Trage Wegen vzw werk van.
Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? 
Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er 

knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de 
woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen 
kunnen we maar beantwoorden nadat we de trage 
wegen in onze gemeente in kaart hebben gebracht. 
Dat is een enorme onderneming waarvoor wij graag een 
beroep doen op de streekkennis en het enthousiasme 
van onze bevolking. 

Wil je graag ontdekken welke trage wegen er nog 
zijn in onze streek? Kom dan naar de vormingsavond 
Inventariseren van trage wegen op dinsdag 13 
december om 19.30 uur in oc Impe, Essestraat 4. 
Daar maken we je wegwijs hoe je mee op pad kan om 
de trage wegen in de buurt te (her)ontdekken en te 
inventariseren. Gelieve je aanwezigheid te bevestigen 
bij de dienst verkeer.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2016

Gemeenteraadscommissie voor 
samenwerkingsverbanden
Vervanging van Dirk Rasschaert, die ontslag nam, door 
Peter Venneman.

Overlegorgaan inzake dienstverlenend 
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS 
Deelname aan het overlegorgaan dat wordt opgezet 
voor de oprichting van TMVS. Goedkeuring oprichting en 
aanduiding vertegenwoordiger. 

Budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2016 
Vaststelling.

Verlegging buurtwegen in Impe: voorlopige 
vaststelling
De gemeente wijzigt de ligging van de buurtwegen 38 en 
42 om een betere invulling van het woongebied mogelijk 
te maken. Hiertoe dient een rooilijnplan opgemaakt te 
worden. 

Aankoopakten stroken grond Guchtstraat
Goedkeuring van 58 aankoopakten naar aanleiding van 
de wegenwerken in de Guchtstraat.

Aankoop brandstof gemeentevoertuigen
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 212.960 euro (inclusief btw). 
De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.

Heraanleg bruggen over de waterlopen in 
Oordegem, Papegem en Impe
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 60.500 euro (inclusief 
btw – btw verlegd). De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Uitbreiding KMO-zone Oordegem
Aanstelling SOLVA voor de ontwikkeling van de KMO-
zone.

Academie
Wijziging schoolreglement.

Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 93.170 euro (inclusief btw) 
voor de looptijd van 2 jaar. De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Aankoop podiumwagen 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 84.700 euro 
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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Jubilea

Theodoor De Wolf & Simonne De Neve

Bernard Van Caelenberghe & Lea De Pauw 

Joseph Bosseman & Dionysia Janssens 

Roger Van Der Putten & Henriette Moens

Briljanten bruiloft (65 jaar)
Theodoor De Wolf & Simonne De Neve 
Oordegem, 19 juli 1951

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Bernard Van Caelenberghe & Lea De Pauw 
Vlierzele, 10 augustus 1956

Joseph Bosseman & Dionysia Janssens 
Vlierzele, 26 september 1956
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Willy Wyndaele & Martha Duytschaever 

Roger Van Gyseghem & Ingrid Schelfhout 

Denis De Mol & Lucette Cannoot

Jaak Leurs & Christianne De Cremer

Gouden bruiloft (50 jaar)
Roger Van Der Putten & Henriette Moens 
Smetlede, 18 juli 1966

Willy Wyndaele & Martha Duytschaever 
Oordegem, 12 augustus 1966

Roger Van Gyseghem & Ingrid Schelfhout 
Lede, 2 september 1966

Denis De Mol & Lucette Cannoot
Lede, 16 september 1966

Jaak Leurs & Christianne De Cremer 
Lede, 23 september 1966
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Voor de zesde keer al organiseert de Leedse middenstandsraad 
(MRL) de eindejaarsactie Lede wintert. Deze actie loopt de 
volledige maand december.
De deelnemende handelaars herken je aan de affi che van Lede 
wintert in hun etalage en vind je ook terug op 
www.middenstandsraadlede.be.

Als klant ontvang je bij je aankopen loten waarmee je kans maakt 
op waardevolle prijzen. En wie weet, win je zelfs een van de 
maandelijkse winkelbonnen.

De deelnemende handelaars verwelkomen je graag!

Verdubbel je winterpret met een coole sneeuwpopset! In ruil voor 
15 UiTPAS-punten krijg je een aankleedset voor je sneeuwpop. 
De set bestaat uit een opbergzakje met een stoffen sjaal, een hoed, 
een plastieken pijpje, een wortel en knopen. Per UiTPAS heb je 
recht op 1 set. We hebben 30 sets op voorraad. En nu duimen voor 
een witte winter!

Op de dinsdagmarkt van 6, 13, 20 en 
27 december ontvang je gratis loten 
bij je aankopen op de markt. Het kleine 
gedeelte hou je zelf bij en het grote 
gedeelte deponeer je in de daarvoor 
voorziene bussen. De trekking vindt 
plaats op dinsdag 27 december. 
Er is een prijzenpot van 2000 euro 
aan aankoopbonnen!

Dit is een organisatie van de 
marktcommissie.

Lede wintert  
Win winkelbonnen … 
zo is 2017 goed begonnen!

Omruilvoordeel 
UiTPAS

Eindejaars-
actie markt

15 UiTPAS
PUNTEN

Weet jij wat meeroken met kinderen doet?
Test jezelf en doe de quiz! 

Roken onder de dampkap?
Is het ooit oké om in huis te roken? Veel rokers denken dat 
het geen kwaad kan als ze roken onder de dampkap, bij 
het open raam of in een aparte kamer met de deur dicht. 
Maar binnen roken is nooit oké. Zelfs niet met het raam 
open. Het is altijd erg gevaarlijk, zeker voor kinderen, die 
extra kwetsbaar zijn.

Op nooitbinnenroken.be zie je hoe de giftige rookdeeltjes 
zich over het hele huis verspreiden, zonder dat je er iets 
van merkt. En hoe de kinderen ze binnenkrijgen en wat 
de gevolgen zijn. Je leert hoe je je huis rookvrij houdt en 
waarom je beter nooit in de auto rookt. Met een korte quiz 
kun je je eigen kennis testen.

Extra gevaarlijk voor kinderen
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de giftige deeltjes 
in tabaksrook omdat hun longen en afweersysteem nog 

niet volledig ontwikkeld zijn. Kinderen hebben kleinere 
luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen, waardoor 
ze meer giftige stoffen opnemen. Zelfs de kleinste 
hoeveelheid tabaksrook is erg schadelijk. Er zitten namelijk 
meer dan 4.000 giftige chemische stoffen in. En minstens 
70 van die stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Ook als de rook weg is, zijn die giftige stoffen nog altijd 
in huis. Ze hangen lang in de lucht en daarna zetten ze 
zich overal op vast. Je ziet ze niet en ruikt ze niet, maar je 
krijgt ze wel binnen. Kinderen hebben meer kans op astma, 
longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, hoesten 
en piepende ademhaling. Ze zijn ook sneller buiten adem. 
Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.

De boodschap is duidelijk: Rook nooit in huis en nooit in je 
auto. Doe het voor de kinderen.

Voor informatie, tips en advies: nooitbinnenroken.be.
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Bericht aan handelaars 
Vergoeding bij hinder door openbare werken en/of rentetoelage

Openbare werken kunnen gepaard gaan met grote 
hinder voor handelszaken. Door slechte bereikbaarheid 
of onbereikbaarheid van de handelszaken, kunnen 
zelfstandigen inkomens verliezen. Om hieraan tegemoet te 
komen, kunnen zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden 
een inkomenscompensatievergoeding ontvangen van het 
Vlaams Gewest.

Kmo’s die een overbruggingskrediet aangaan omwille 
van verminderde inkomsten ten gevolge van hinder van 
openbare werken kunnen van Agentschap Innoveren 
en Ondernemen een rentetoelage ontvangen van 80 
tot 100% van de jaarlijkse rentevoet, afhankelijk van de 
periode van de openbare werken. Ook voor bestaande 
beroepsleningen kan de rentetoelage worden aangevraagd 
gedurende de periode van de openbare werken. 

Meer info  
Agentschap Innoveren en Ondernemen - 
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
Fax: 02 553 37 88
hinderopenbarewerken@vlaanderen.be
www.vlaio.be

Toekomst
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 stelt een nieuwe 
digitale hinderpremie voor. Deze zal de rentetoelage met 
de Vlaamse inkomenscompensatievergoeding integreren. 
Deze vereenvoudigde hinderpremie zou operationeel zijn 
vanaf het tweede semester van 2017.

Heraanleg Markt en omgeving
Dit wegen- en rioleringsproject wordt getrokken door het 
gemeentebestuur en Farys. Infraplan is de ontwerper en 
Viabuild zal de werken uitvoeren.

Wat gaat er concreet gebeuren?
In het werfgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel 
(met afsluitputjes per woning) aangelegd. De buizen 
zullen voldoende groot zijn zodat er plaats is voor 
buffering en een vertraagde afvoer van het water. 
Zo zal er bij hevige regenval geen wateroverlast zijn in 
de laagstgelegen gebieden. 

In de Kasteeldreef, tussen Markt en Pastorijstraat, komt er 
een fi etspad in de tegenrichting. Zo kan je als fi etser vanaf 
de Markt richting De Bron of GC De Volkskring rijden en 
kan je via de Pastorijstraat richting Nieuwstraat fi etsen.

De parkeerplaatsen in de Kerkevijverstraat en 
Administratief Centrum worden heraangelegd en 
geoptimaliseerd. Ook het pleintje achter Huize Moens 
wordt opnieuw aangelegd en opgewaardeerd. Er is ook 
een uitbreiding van de werken voorzien met het kruispunt 
Kerkevijverstraat - Vijverstraat. Deze uitbreiding is onder 
voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad.

Op de Markt zelf is er gezocht naar een evenwicht 
tussen pleinfunctie en parkeergelegenheid. Daarom 
zal er gewerkt worden met verzinkbare paaltjes op 
het plein voor de kerk. Rechts van de kerk zijn er 
vaste parkeerplaatsen. Links van de kerk komt er een 
verkeersvrije zone. Op het marktplein zal kortparkeren 
worden ingevoerd. 

Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd met 
energiezuinige led-verlichting. De kerk, het gemeentehuis 
en Huize Moens zullen worden aangestraald.

Fasering
De voorziene uitvoeringstermijn is 240 werkdagen 
(+ 60 extra dagen voor de uitbreiding). De start is 
voorzien op 9 januari 2017 (onder voorbehoud van 
gunstige weersomstandigheden). 
Er wordt gewerkt in 4 fases: 
• fase 1: Kerkevijverstraat, Kasteeldreef, Pastorijstraat 

(januari - juni 2017);
• fase 2: Administratief Centrum (mei - augustus 2017);
• fase 3: Markt (augustus 2017 - april 2018);
• fase 4: Markt, doorgang Nieuwstraat (december 2017 - 

juli 2018).
Deze termijnen zijn uiteraard onder voorbehoud. 

Vanaf fase 1 zal ook gestart worden met het 
archeologische onderzoek op het marktplein.

Communicatie
Het ontwerp, de fasering en de contactgegevens vind 
je terug op www.lede.be. Wekelijks, na elke 
werfvergadering, worden hier ook updates geplaatst. 
Ook op de Facebookpagina van de gemeente krijg je 
regelmatig updates. 
Een vertegenwoordiger van de handelaars kan ook altijd 
de werfvergadering bijwonen. 
Wat betreft plaatselijke hinder zal de aannemer de 
betrokkenen verwittigen via strooibriefjes. 

UITNEEMBAAR
MARKT

LEDE
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M�kt Lede
vanaf 27 decemb� 2016

begin novemberbegin november

Nr Naam Artikel

01 Nico Frulleux Lederwaren - zonnebrillen

02 Linda Hoffman Kip aan ‘t spit - verse artikelen

03 Visspecialist D’n Ollander Barry Murre Vis

04 Kelly Rogiers Hoeveproducten

05 Lieve Schollaert Damestextiel

06 Nancy De Martelaer Wenskaarten, zonnebrillen, paraplu’s

07 Christa De Kerpel Vleeswaren - vleesbereidingen

08 Gino Vaeyens Damestextiel

09 Yves Baeyens Naaibenodigdheden - ceinturen

10 Peter Vercruyssen Dames- en herenkleding - werkkledij

11 Patrick Van Den Borre Damestextiel

12 Simon Saelens Tafelbekleding

13 Marianne D’hondt Horlogebanden - fantasiejuwelen 

14 Tony Vercauteren Handtassen - lederwaren

15 Annick Van Der Steen Bed- en badtextiel

16 Ludwig Willems Damestextiel 

17 Paul Herremans Uurwerken - fantasiejuwelen

18 Johan Defrere Snoep - confi serie

19 Mario Garreyn Damestextiel

20 Lucrèce De Cock Schoenen - pantoffels

21 Patrick De Meersman Vis, schaal- en schelpdieren

22 Peter Pauwels Panty’s - sokken - kousen

23 Natalie Declerck Vleeswaren - kaas

24 Willy Hermie Aardappelen - grondwitloof - groentenassortiment

25 Kris De Backer Hamburgers

26 Kristof Van Lysebeth Kaas - charcuterie

27 Alain Provost Nachtkledij - ondergoed

28 Hilde De Coorde Patisserie - brood - gebak

29 Carine Verbruggen Wafels

30 Tom Van Den Steen Kip aan ‘t spit - wild - gevogelte

31 Marc Verheggen Groenten - fruit

32 Roger Beerens Groenten - fruit

33 Wim Wailly Ondergoed Sloggi
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17 Paul Herremans Uurwerken - fantasiejuwelen

18 Johan Defrere Snoep - confi serie

19 Mario Garreyn Damestextiel

20 Lucrèce De Cock Schoenen - pantoffels

21 Patrick De Meersman Vis, schaal- en schelpdieren

22 Peter Pauwels Panty’s - sokken - kousen

23 Natalie Declerck Vleeswaren - kaas

24 Willy Hermie Aardappelen - grondwitloof - groentenassortiment

25 Kris De Backer Hamburgers

26 Kristof Van Lysebeth Kaas - charcuterie

27 Alain Provost Nachtkledij - ondergoed

28 Hilde De Coorde Patisserie - brood - gebak

29 Carine Verbruggen Wafels

30 Tom Van Den Steen Kip aan ‘t spit - wild - gevogelte

31 Marc Verheggen Groenten - fruit

32 Roger Beerens Groenten - fruit

33 Wim Wailly Ondergoed Sloggi

34 Guy De Lust Bloemen - planten 

35 Willy De Clercq Noveenkaarsen

36 Willy Vierendeel Textiel

37 Rudolf De Meersman Uurwerken - fantasiejuwelen

38 Peter Verstraeten Naaibenodigdheden

39 Bruno Penninckx Vlees - vleeswaren

40 Nadia De Vos Groenten - fruit

41 Sophie Custers Brood - banket

42 Philippe Eeckhout Damestextiel

43 Luc De Mulder Textiel

44 Ingrid Vleeschouwer Modeaccessoires

45 Ignace Van Caelenberghe Bloemen – planten - groenten

46 Kristine De Moor Groenteplantjes

47 Erik Van Den Eeckhout Groenten - fruit

48 Karim Kouachi Exotisch fruit

49 Rachid Aarab Olijven

50 Guy Van Daele Textiel
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Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie is de kinderopvang in 
Wanzele open van:
• 27 tot en met 30 december van 6.45 tot 

18.30 uur;
• 3 tot en met 6 januari van 6.45 tot 18.30 uur.

Bij voldoende inschrijvingen zal de kinderopvang 
in Oordegem ook open zijn.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 
1 december om 18.30 uur. 

Woensdagnamiddag 

Inschrijven is verplicht en kan voor januari en 
februari 2017 vanaf donderdag 1 december 
om 18.30 uur. 

Wil jij besparen op je energiefactuur én je steentje 
bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de 
groepsaankoop voor groene energie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Door een grote groep geïnteresseerden samen te 
brengen, kan de Provincie een scherpe prijs bedingen voor 
groene elektriciteit en gas. De leverancier die tijdens de 
energieveiling de beste prijs kan bieden, is de winnaar. 
Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting. 

Kies je ervoor om over te stappen? Dan brengt de 
Provincie de overstap in orde. Bedrijven, zelfstandigen 
en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen ook 
deelnemen. Registreer je op www.oost-vlaanderen.be/
groenestroom. Je krijgt bericht wanneer de groepsaankoop 
van start gaat en je je inschrijving kan vervolledigen. 
Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend.

Onze gemeente ondersteunt, al voor de zesde keer op 
rij, dit initiatief. Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan bij 
ons terecht. Maak vanaf 1 december een afspraak bij de 
milieudienst. Breng zeker je laatste eindafrekening voor 
energie mee. Daar vinden we alle gegevens terug om jouw 
inschrijving te vervolledigen.

Meer info bij de milieudienst of Provincie Oost-Vlaanderen 
(www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of 
groenestroom@oost-vlaanderen.be). 

Kinderopvang

Betaal minder voor 
groene stroom!

AANWERVINGSVEREISTEN
Je beschikt over een kwalifi catiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals 
vermeld in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 
9340 Lede vóór vrijdag 9 december.
Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang.

BEGELEID(ST)ER(S) 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten kerstvakantie

VACATURE
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Zichtbaarheid in het verkeer
De dagen zijn opnieuw korter: ‘s ochtends en ’s avonds 
is het donker. Tijd om extra aandacht te besteden aan je 
zichtbaarheid in het verkeer. Zien is belangrijk, maar gezien 
worden is van levensbelang!

Een aantal tips
Wanneer je met een gemotoriseerd voertuig rijdt, zorg 
er dan voor dat alle lichten optimaal werken. Controleer 
dit regelmatig, vergeet ook de remlichten en mistlicht(en) 
niet. Rijd indien mogelijk steeds met de lichten aan, ook 
overdag.

Ben je met de fi ets, draag overdag bij voorkeur felle 
of heldere kleuren, dit maakt je goed zichtbaar. Draag 
bij slecht of donker weer bovenkledij met refl ecterend 
materieel zoals een fl uohesje, refl ecterende armbanden …

Bij schemering en ’s nachts heb je vooraan een wit licht 
en achteraan een rood licht nodig. Deze lichten zijn niet 
verplicht op de fi ets zelf, je kan ze dragen of bevestigen op 
je jas, zolang ze maar goed zichtbaar zijn.

Je fi ets moet wel een witte 
refl ector vooraan en een 
rode refl ector achteraan 
hebben. In de spaken van 
het voor- en achterwiel 
moeten telkens twee gele 
of oranje refl ectoren zitten of de banden moet zijdelings 
voorzien zijn van een refl ecterende strip. Ook in de pedalen 
moeten gele of oranje refl ectoren bevestigd zijn.

Ben je te voet? Ook dan draag je best heldere kleuren, 
bij voorkeur kleren waarin refl ecterende strips zijn verwerkt. 
Je kan ook refl ecterende accessoires gebruiken: een 
fl uohesje, refl ecterende armbanden en/of enkelbanden …

Let wel: materiaal dat als beveiligingsmiddel 
wordt verkocht, moet voldoen aan een 
norm. Wanneer je de letters CE terugvindt, 
ben je zeker dat je degelijk refl ecterend 
materiaal in handen hebt.

Als werkleider van de sectie gebouwen werk je onder leiding van de ingenieur en geef je leiding aan 
alle personeelsleden van de dienst gebouwen, de groendienst en de dienst feestelijkheden.

TAKEN
• Je doet de coördinatie, opvolging en controle van de werken in eigen beheer.
• Je hebt de operationele leiding van de dienst.
• Je staat in voor het personeelsbeleid.
• Je zorgt voor een veilige werkomgeving.
• Je verzorgt de interne communicatie.
• Je bouwt vakkennis op en beheerst de regelgeving.

VOORWAARDEN
• Je bent houder van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het technisch onderwijs door 

een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde 
instelling of door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het 
vereiste diploma uitsluitend per post uiterlijk 16 december 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 secretariaat of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen per mail en sollicitaties 
die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard. 

Meer informatie over het examenprogramma en de functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of 
opvragen bij de personeelsdienst.

WERKLEIDER GEBOUWEN EN GROEN
niveau C1-C3 - voltijds - statutair

VACATURE
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in Lede

Achter de wolken
Seniors Movie Afternoon  
Ooit waren ze geliefden maar zij trouwde met 
zijn beste vriend. Veertig jaar later zijn ze allebei 
single en zoeken ze elkaar op. Ze worden weer 
verliefd. Kan je weer aanknoping vinden met je 
leven van veertig jaar geleden? Het verhaal van 
een prachtige laatste liefde, die wordt beleefd 
met de intensiteit van een eerste.

Achter de wolken is het langspeelfi lmdebuut 
van Cecilia Verheyden, gebaseerd op het 
theater stuk van Michaël De Cock met in de 
hoofdrol twee fantastische acteurs: Jo De 
Meyere en Chris Lomme.

De fi lm wordt vertoond op maandag 5 
december om 14 uur in GC De Volkskring. 
De fi lmvertoning is gratis, wel vooraf inschrijven 
bij de cultuurdienst op 053 60 68 61 of via 
seniorenfi lms@lede.be. Vrijblijvend koffi e en 
gebak kost 3,5 euro en moet je vooraf betalen.

Luistervinken 

Op maandag 5 december komt Pascale 
Naessens naar GC De Volkskring. Deze lezing 
is volledig uitverkocht. Er zijn wel nog kaarten 
beschikbaar voor de volgende lezingen: 
• Luc Haekens, woensdag 18 januari 2017: 

verhalen over de adel; 
• Erik De Soir, donderdag 16 februari 2017: 

overlevingsgedrag in crisissituaties. 
Kaarten kan je voor 5 euro kopen bij de 
cultuurdienst of in de bibliotheek. 

Leedse Sterdagen 

Deze sfeervolle 
tweedaagse gaat 
door op zaterdag 
17 en zondag 18 
december.
 
In De Bron vind 
je naar jaarlijkse 
gewoonte een grote 
kerstmarkt met 
meer dan dertig 

standjes. Buiten staan kerstchalets met lekkers en 
wordt er muziek gespeeld. Op zaterdag zijn er ook 
enkele leuke activiteiten voor de kinderen: Sterren-
worp om 16 uur en een toneeltje om 15.30 uur en 
16.30 uur. 
Zondag om 17 uur zijn er aan De Bron twee optredens: 
Men from the Barn (Gerrit De Smet, Cliff Callebaut, 
Dirk De Munter, Philippe Vlaemminck en Tomas Van 
Damme) en No Dogs Allowed (Stef Schelfhout, Karl 
Heyman, Davy De Wolf en Tom Van Herreweghen).

De culturele raad en cultuurdienst hopen jullie daar te 
ontmoeten! In de volgende editie van Lede informeert 
vind je een overzicht van het volledige programma. 

Madingma in 
(kerst)concert 

Tijdens de Sterdagen organiseert de culturele raad in 
samenwerking met Dansend Volkje een kerstconcert 
van Madingma.

Madingma, dat zijn twee broers uit het Pajottenland. 
Ze vertrekken elk op reis en gaan op zoek naar mooie 
muziek voor hun instrumenten. Onderweg ontmoeten 
ze elkaar geregeld op kleine en grote podia. 
Met een mix van intieme en opzwepende momenten 
charmeren Diederik (diatonisch accordeon) en Stefan 
(fl uiten en doedelzakken) al twintig jaar moeiteloos 
elk publiek. 
Verwacht je aan sfeervolle, instrumentale folk. Voor de 
gelegenheid sluipt er hier en daar een vergeten parel 
uit het rijke kerstrepertoire in hun programma.

Het concert gaat door op zaterdag 17 december 
om 19 uur in GC De Volkskring. Tickets zijn te koop 
aan 5 euro bij de cultuurdienst, Dansend Volkje en de 
culturele raad.

15



16

Met argumenten kan je 
iedereen overtuigen 
Lazarus 

Deze voorstelling met Koen De Graeve en Günther Lesage 
gaat door op donderdag 17 november om 20 uur in GC 
De Volkskring. Er zijn nog tickets beschikbaar aan de kassa. 
Een ticket kost 16 euro. Voor jongeren (-26) en senioren 
(65+) is er een verminderd tarief van 14 euro. Deze activiteit 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief.

© Raymond Mallentjer

Het luchtschip 

Deze voorstelling brengt het fantastische verhaal van Kapitein Zonne-
schijn die een luchtschip wil bouwen om naar de wolken te vliegen. Het 
Luchtschip is gemaakt voor kleuters vanaf 4 jaar, maar zal ook geen enkele 
volwassene vervelen. Bereid je voor op vijfenveertig minuten vol magische 
lichtjes, muziek en liedjes.

De voorstelling gaat door op zondag 4 december om 15 uur in GC De Volkskring. Tickets zijn te koop aan 12 euro (basistarief) 
of 10 euro (verminderd tarief, o.a. voor kinderen) bij de jeugd- en cultuurdienst. Deze activiteit komt ook in aanmerking voor 
mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Verhaaltje voor het 
slapengaan 

Trek je beste pyjama aan en kom naar het voorlees-
uurtje in de bib! Naar aanleiding van de Voorlees-
week organiseren we op dinsdag 22 november 
een knusse verhaaltjesavond in pyjama voor kinde-
ren van 5 tot 8 jaar. 
Om 19 uur verwelkomen we kinderen én hun ou-
ders. Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, 
kunnen ouders snuisteren in de bib. Voorlees-
experts zullen klaarstaan met een kop koffi e en 
toffe boekentips. 

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

Sportdag met ballen 
12+ 

Kom op zondag 27 november naar onze sportnamiddag 
vol ongewone en nieuwe balsporten, plezier en teamwork! 
Je kan je balvaardigheid in verschillende disciplines testen. 
De jeugdraad en sportdienst trakteren alle aanwezigen 
bovendien 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 
deelnemer. Je kan op de dag zelf betalen. Deze activiteit 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief.

kan in de bib, via bibliotheek@lede.be of op 
053 82 53 30.
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Knitsel knatsel knuisje, 
wie knutselt er in ons huisje?
Je kan nog inschrijven voor enkele sessies van het knutsel atelier. 
Om te weten of er nog een plaatsje vrij is, neem je best contact op met de jeugddienst. 

1ste - 2de leerjaar
• 23 november: voederplaats voor vogeltjes
• 7 december: knutselen met klei
• 21 december: coole kerstzakjes 
• 18 januari: de fi ere pauw
• 1 februari: de aardbeienpot
• 15 februari: een draaiende vogelverschrikker

3de – 6de leerjaar
Er is enkel nog plaats vrij tijdens de eerste sessies.
• 16 november: boomstamstelletje
• 30 november: de mozaïekfl es
• 14 december: kerststalletje 
• 11 januari: magneetbord met vissen
• 25 januari: mijn geheime dagboek
• 8 februari: knutselen met parakoord

Activiteiten voor 50+ 

Plus Minus
Vijftigplussers kunnen van oktober tot en met april 
deel nemen aan:
• maandag, 15 - 16 uur: tennis (TC Kenta);
• dinsdag, 13.30 - 16.00 uur: kubb/badminton (sporthal);
• woensdag, 12 - 13 uur: zwemmen (De Warande Wetteren);
• donderdag, 15.30 - 16.30 uur: conditiegym (sporthal);
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: stepaerobic/wandelvoetbal 

(sporthal).

Voor het eerst richten we wekelijks een wandelvoetbal sessie 
in. Deelnemen is hier uiteraard belangrijker dan winnen. 
Iedereen is dan ook welkom! Lopen mag niet, de bal hoger 
dan heuphoogte spelen ook niet, contact is verboden … 
Kortom: een aantal spelregels die het voor iedereen moge-
lijk maken om te genieten van een beetje beweging. 

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

Blijf Fit Week
De sportdienst vliegt naar de Spaanse zon van 
8 tot en met 15 juni. En jij kan mee!

Hotel Evenia Olympic Garden is een viersterrenhotel aan 
de rand van Lloret de Mar. Het hotel is rustig gelegen op 
ongeveer 1 km van het strand en het bruisende centrum van 
Lloret de Mar. Er zijn bars en winkeltjes in de directe omge-
ving.

Hotel Evenia Olympic Garden behoort tot het Olympic 
Resort en beschikt over een overdekt zwembad, een groot 
landschapszwembad, een mini-aquapark, gratis ligstoelen 
en parasols. In de Olympic Sportclub vind je twee overdek-
te zwembaden, twee tenniscourts, een squashcourt, een 
professionele fi tnessruimte en een wellnesscenter. Zowel 
overdag als ’s avonds is er animatie.

Heb je zin om te sporten onder leiding van gekwalifi ceer-
de lesgevers en pootje te baden in de zon en onder een 
hemelsblauwe lucht, schrijf je dan in! Wees er snel bij want 
de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan vanaf dinsdag 22 
november.
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Centrum in Balans organiseert 
volgende cursussen: yoga, 
zwangerschapsyoga, yoga met je 
kleuter, postnatale yoga, meditatie 
beginners, meditatie gevorderden, 
babymassage, quantum light breath 
meditatie.
Info: 0497 89 96 70, 053 57 03 60, 
info@centrum-inbalans.be

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

Tentoonstelling met schilderijen 
en handgetufte tapijten van Mieke 
Drossaert
nog tot 17 december 
Ook werk van beeldhouwers (o.a. Wim 
Janssens, Robert De Sutter, Irenée 
Duriez). Deze tentoonstelling is bijzonder 
door het speelse karakter en eenvoudige, 
cartooneske weergave van personen. 
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat 22
Info: www.hofteputtens.be

Lezing: Nieuwe meesters,   
magere tijden
woensdag 16 november om 20 uur 
Na 1914 vluchtten duizenden Belgen het 
land uit, weg van het oorlogsgeweld. 
Voor wie achterbleef, werden het magere 
tijden. Diane De Keyzer ging op zoek 
in dagboeken, brieven, fotoalbums en 
receptenschriften naar verhalen over 
de woeker, smokkel en vindingrijkheid 
van moeders die hun oorlogsrecepten 
noteerden in keukenboekjes. Ze ontdekte 
een ware schat aan verhalen en foto’s. 
Diane bundelde alle verhalen in een boek. 
Na de lezing worden er proevertjes uit 
de keuken van de Eerste Wereldoorlog 
aangeboden.
GC De Volkskring
Vriendenkring 11 november, culturele 
raad en cultuurdienst 
5 euro 

Met argumenten kan je   
iedereen overtuigen - Lazarus
donderdag 17 november van 20 tot 
22 uur 
Zie pagina 16. 
Cultuurdienst  

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

Theatervoorstelling:   
Net op ‘t net
vrijdag 18 november om 19 uur 
Educatief komisch toneelstuk over de 
gevaren van het internet.
Voor 10- tot 14-jarigen.
Door Paco Producties. 
GC De Volkskring
Jeugddienst 

Komedie: Martha & Mathilda
vrijdag 18 en zaterdag 19 november om 
20 uur, zondag 20 november om 18 uur, 
vrijdag 25 en zaterdag 26 november om 
20 uur
Komedie van Pol Anrys, regie van Wim 
Parrez. Tijdig reserveren want de plaatsen 
zijn beperkt.
Zaal St.-Martinus,Grote Steenweg 145B
Toneelkring Vlot
8 euro
Info: www.toneelkringvlot.be 

Workshop: snoeihoutcreaties 
zaterdag 19 november van 10 tot 12  
en/of van 14 tot 16 uur 
We maken een wiglo en een tunnel 
met wilgentakken. Deelname is gratis, 
inschrijven is verplicht. 
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
ILvA en VLACO
Info: valerie.willequet@ilva.be, 
053 85 85 71

OC-kwis
zaterdag 19 november om 20 uur 
Maak kans op onze mooie prijzenpot!
De Bron
Oudercomité Vrije Kleuterschool Lede

Een boeddhistisch klooster in België 
zaterdag 19 november
Volzet.
Ronkenburgstraat 25 
Info: vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30

Herfstconcert Wanzeelse 
Muzikanten
zondag 20 november om 15 uur 
De Wanzeelse Muzikanten, een collectief 
van musici met een brede waaier 
aan instrumenten en niet alledaagse 
combinaties ervan, bestaan 5 jaar: leuk 
musiceren, voor ieder wat wils in een 
ongedwongen kader. 

Sint-Bavokerk Wanzele 
9 euro
Info: marcel.van.pollaert@skynet.be

Lee Matinée
zondag 20 november van 11 tot 13 uur 
2 getuigen over hun vaders die tijdens 
WO II in politiek opzicht diametraal 
tegenover elkaar stonden. Aan de ene 
kant: Marc Boterberg over zijn vader 
Dolf die aan het oostfront vocht. Naast 
hem: François Sneyckers, 10 jaar gids in 
Breendonk als zoon van een verzetstrijder 
over zijn vader die om het leven kwam 
in het kamp Mauthausen. Verder: 
oorlogsverhalen over Viktor De Pauw, 
familie Van den Abbeele en Frans Rottiers. 
Geïllustreerd met unieke fi lmbeelden. 
Met harmonie Sint-Cecilia. Interviewers: 
R. De Koker (Het Nieuwsblad) en 
J. De Ryck (VRT radio). 
GC De Volkskring
5 euro
Info: 0475 98 10 04

Best anders ... 
Ontdek Dhammakaya!
zondag 20 november van 14 tot 16 uur 
Kennismaking met meditatie en het 
Boeddhisme en een rondleiding in het 
prachtige kloostergebouw. 
Phra Dhammakaya, Ronkenburgstraat 25
Best Pittig Lede
6 euro
Info: www.bestpittiglede.be

Vertelavond
dinsdag 22 november
Zie pagina 16.

Wegwijs in tegemoetkomingen in 
de thuiszorg
vrijdag 25 november van 18.30 tot 
20 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede i.s.m. CM
Info: 0495 69 09 91

Komedie: HOTLIPS
zaterdag 26 november, vrijdag 2 
december 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. 
Maar haar zus Mia wil zelf het contract 
in de wacht slepen. In deze doldwaze 
komedie volgen we haar strijd.
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be

Lede Agenda

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

Sportdag met ballen
zondag 27 november
Zie pagina 16.

Voordracht Namibië
vrijdag 2 december van 20 tot 22 uur 
Guido Vervoort en het resultaat van 
fascinerende reizen naar Namibië, 
Zimbabwe/Zambia en Botswana.
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat 22
Info: www.hofteputtens.be

Muziek, theater en humor: 
Zinvolle avond!
zaterdag 3 december om 20.15 uur 
Een positieve noot tegen zinloos 
geweld. Lieven Scheire, Vos en Wezel 
(kleinkunstduo) en Ygor (comedy) brengen 
mensen samen om alle negatieve dingen 
uit het leven te verbannen. Reservatie 
gewenst. 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro. 
Info: saelens_philip@hotmail.com, 
0499 11 77 09

Voorstelling: Het luchtschip   
zondag 4 december van 15 tot 
15.45 uur 
Door Lukas Van Echelpoel van Theater 
Salibonani. Zie pagina 16.

Film: Achter de wolken
maandag 5 december van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 15.
Seniorenraad 

Luistervinken:   
Pascale Naessens - gezonde 
voeding: terug naar natuurlijke 
voeding 
maandag 5 december
Uitverkocht.
GC De Volkskring
Cultuurdienst

Zang- en verteltheater:   
Brood én Rozen
dinsdag 6 december 
Met Mong en Tamara van de Vieze 
Gasten en muzikanten van de Illustratie. 
Spiegelgesprek ervaringsdeskundige Caro 
Bridts en Lieven De Pril. Overhandigen 
attest deelnemers inleefweek Armoede.
Intermezzo, Kasteeldreef 55
Samenwerking van Femma, KVLV, 
Landelijke Gilde, KWB, PC Zoete Nood 
Gods, Welzijnsschakels Lede, Haaltert en 
Erpe-Mere
7 euro
Info: www.welzijnsschakelommekeer.org

Planète chocolat 
woensdag 7 december om 20 uur 
Laat je verrassen en ontdek alles over 
chocolade.
Babbelzoet, Nieuwstraat 19
Best Pittig Lede
15 euro
Info: www.bestpittiglede.be

Opendeurdag Vrije Kleuterschool 
Lede
donderdag 8 december van 9 tot 10 uur  
Je kan samen met je peuter op bezoek 
komen in de instapklas en je kindje 
laten inschrijven (ID-kaart of SIS-kaart 
meebrengen).
Kluisberg 1
Info: vrijekleuterschoollede.directie@
telenet.be, 053 80 49 65, 
www.vrijekleuterschoollede.be

Theater:   
Trouwfeesten en processen
vrijdag 9, zaterdag 10 december om 
20 uur, zondag 11 december om 19 uur 
Stuk van Arne Sierens. Zes verloren 
gelopen zielen worstelen zich door het 
leven op zoek naar geluk, steun en troost 
bij elkaar. Hun schouders zijn nauwelijks 
breed genoeg om hun eigen zorgen te 
dragen. Ze lopen zich te pletter op muren 
die ze zelf mee opgetrokken hebben. Na 
elke tegenslag kruipen ze weer recht en 
strompelen verder. 
GC De Volkskring
Theater Rosie VZW
9 euro 

Ontmoetingsmoment   
zaterdag 10 december van 13 tot 
16 uur  
Met koffi e en een koekje. 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Voordracht: Vergeten en 
alternatieve groenten
zaterdag 10 december van 14 tot 
17 uur 
11 groenten die te weinig gekend zijn, 
te weinig gekweekt worden of te weinig 
gebruikt in de keuken. Wie een tuin 
heeft, kan veel meer soorten kweken 
dan er te koop zijn in de winkel. Hoe 
meer gediversifi eerd onze voeding is, 
hoe gezonder. Wij leren hoe we deze 
groenten kweken en gebruiken. 
De Bron
Volkstuin Lede
gratis
Info: norbert.nijs@skynet.be

Verkiezing Bierventje 2017
zaterdag 10 december om 20 uur 
Inschrijvingen voor 1 december.
De Bron
Info: 0479 83 87 67

Kerstworkshop voor kids: 
bloemschikken
woensdag 14 december van 14.30 tot 
16 uur 
Inschrijven uiterlijk 10 december op 
0473 29 38 72. Meebrengen: 
kindersnoeischaar en kerstgroen (geen 
hulst). 
Gezinsbond Lede
10 euro ( les, drankje, hapje, materiaal).
Info: www.gezinsbondlede.be

Madingma in (kerst)concert
zaterdag 17 december
Zie pagina 15.

Leedse Sterdagen
zaterdag 17 en zondag 18 december
Zie pagina 15.

Kerstfeest
zondag 18 december van 15 tot 22 uur 
Gezellig samenzijn en activiteit rond 
TRIAS.
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Lezing door prof. Jos Vander Sloten 
(KUL)
maandag 19 december van 19 tot 
23 uur 
Over de technologie in de hartchirurgie, 
medische beeldvorming, gewrichts-
prothesen, prostaatchirurgie … Met 
Power Point en demonstratiemateriaal. 
De Bron
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

Lede Agenda



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

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80
fi nancien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

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

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

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

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

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

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


