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Zo Dichtblij

Lede 
informeert

Gemeentelijk infoblad voor
de inwoners van Lede



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: 8.300 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 woensdag 12 april. 
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Een nieuwe 
UiTdatabank
Info voor gebruikers

Het is je waarschijnlijk al opgevallen: de UiTdatabank ziet 
er anders uit. De draaischijf voor vrijetijdscommunicatie in 
Vlaanderen is nu een nog gebruiksvriendelijker platform om 
gratis promotie te voeren. 

Het is geen gewoon opsmukwerk. Een betere gebruikservaring 
en een meer logische ordening van de invoervelden vallen 
direct op. De nieuwe UiTdatabank is ook sneller. Het is boven-
dien makkelijker om locaties (monumenten, parken, bibliothe-
ken, sportcentra ...) toe te voegen. 

Uiteraard is er niet aan de basisfunctionaliteiten geraakt en 
wordt je activiteit nog steeds op veel kanalen gepubliceerd. 
UiTdatabank blijft de centrale databank voor vrijetijdsactivitei-
ten in Vlaanderen. Wie invoert op www.uitdatabank.be haalt 
er veel UiT, want je hoeft maar één keer in te voeren om je 
aanbod te zien verschijnen in honderden agenda’s, waaronder 
UiT in Lede en het infoblad. Voer je activiteiten daarom zeker 
in, op die manier kan je genieten van een zo breed mogelijke 
promotie.

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

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

Overlijdens januari

Anna Janssens (°22-02-1938) † 1 januari

Jozef Verhaeghe (°19-08-1931) † 1 januari

Willy Boeykens (° 18-11-1941) † 2 januari

Anny De Pauw (°11-11-1945) † 2 januari

Etienne Van Accoleyen (°20-11-1940) † 3 januari

Franciscus Sneijkers (°26-06-1941) † 5 januari

Willy Ruyssinck (°06-01-1931) † 7 januari

Pieter Schelkens (°17-07-1918) † 8 januari

Franciscus Roelandt (°27-12-1930) † 11 januari

Magda Baeyens (°21-09-1943) † 14 januari

Rosanna Eliano (°11-02-1931) † 17 januari

Jozef Smekens (°11-01-1942) † 18 januari

André Cloet (°05-07-1937) † 20 januari

Gabriel Caestecker (°29-03-1947) † 22 januari

Simonne Use (°25-05-1936) † 23 januari

Daniel Symoens (°23-02-1940) † 24 januari

Marie Eeckhout (°13-11-1924) † 27 januari

Johnny Nuël (°23-03-1946) † 27 januari

René Van Vaerenbergh (°04-09-1932) † 27 januari

Jeanne Tassignon (°01-01-1930) † 28 januari

UIT DE GEMEENTERAAD 
VAN 16 FEBRUARI 2017
Guchtstraat: aankoop stroken grond 
Naar aanleiding van de wegenwerken in de 
Guchtstraat worden de aankoopakten voor 
innames 42 en 57 goedgekeurd.

Verkaveling Benedenstraat: akte 
grondafstand
Goedkeuring van de grondafstand te kostelozen 
titel, opgelegd in de verkaveling d.d. 5 juli 2016, 
gelegen in de Benedenstraat 56B.

Aanvullend verkeersreglement 
Vijverbroekstraat
Invoering enkele richting in de lus van de 
Vijverbroekstraat (in tegenwijzerzin).

Sociaal verhuurkantoor
Toetreding tot het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-
Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL).

Projectsubsidie 
Toekenning van een projectsubsidie van 1.000 
euro aan de Verenigde Wanzeelse Kineasten 
voor hun fi lmproject De Optimisten.

databank

Radio Lede
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Met belgerinkel naar de winkel  
wordt Zo Dichtblij!
Van 29 april tot en met 3 juni  
organiseert het gemeentebestuur in 
samenwerking met Bond Beter Leef-
milieu, UNIZO en Gezinsbond, de 
nieuwe campagne Zo Dichtblij. Zo 
Dichtblij is de opvolger van Met bel-
gerinkel naar de winkel, de grootste 
fietspromotiecampagne van Vlaan-
deren. Belgerinkel was jarenlang 
een vaste waarde in het voorjaar en 
gaf duizenden deelnemers dat extra 
duwtje in de rug om de auto aan de 
kant te laten staan en op hun fiets te 
springen.

Daar waar Belgerinkel zich enkel 
focuste op de zogenaamde zachte 

mobiliteit gaat Zo Dichtblij verder. 
Mobiliteit blijft een onderdeel, maar 
staat niet langer centraal. Een kwa-
liteitsvolle leefomgeving met een 
bruisende kern, meer groen waar 
kinderen zich kunnen uitleven,  
gezonde groenten en fruit van eigen 
bodem, afval dat volledig gerecy-
cleerd of geherwaardeerd wordt … 
zijn uitdagingen die onze gemeente 
aangenamer en leefbaarder maken. 
Samen kunnen we er werk van  
maken!

Tijdens de campagneperiode moedi-
gen we onze inwoners aan om (nog) 
meer lokaal te kopen, sporten,  

ontspannen, eten ... Kortom, om 
meer te genieten in het hart van 
onze gemeente. Als beloning delen 
de deelnemende handelaars en  
ondernemers loten uit aan hun  
wandelende en fietsende klanten 
en bezoekers. Hiermee kunnen ze 
mooie prijzen winnen. 

Wil jij jouw klanten en bezoekers 
belonen met een Zo Dichtblij-lotje? 
Registreer voor 1 april jouw zaak op 
www.zodichtblij.be/deelnemen of 
bezorg ons het inschrijvingsformulier 
dat je terugvindt op www.lede.be.

Maar Zo Dichtblij gaat nog een stap-
je verder en draagt ook op andere 
vlakken bij aan de leefbaarheid van 
onze gemeente. Daarvoor willen we 
onder andere beroep doen op onze 
verenigingen, want zij doen Lede 
bruisen!
We roepen de verenigingen op om 
activiteiten te organiseren rond de 
thema’s van Zo Dichtblij: onderne-
mende kern, kwaliteitsvolle leefom-
geving, vlotte mobiliteit, voeding 
van eigen bodem, circulaire econo-
mie en hernieuwbare energie. Op 
die manier willen we zoveel mogelijk 
inwoners samenbrengen tijdens 
de campagne en het hart van Lede 
doen kloppen!
Wil jij met jouw vereniging een 
crea-workshop met oude spullen or-
ganiseren, zadenbommen droppen, 
een infoavond rond moestuinieren 
houden of een ruilbeurs op touw 
zetten? Of heb je zelf een leuke acti-
viteit bedacht die binnen een van de 
thema’s past? Laat het ons weten en 
registreer jouw activiteit op 
www.zodichtblij.be/deelnemen! 

Voor meer info kunnen handelaars, 
ondernemers en verenigingen  
terecht bij de dienst milieu en  
landbouw op 053 60 68 25 
en via zodichtblij@lede.be.
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Groepsaankoop groene energie
Oost-Vlamingen besparen gemiddeld 323 euro op hun energiefactuur

Energieleveranciers Elegant en Engie Electrabel hebben 
het beste bod uitgebracht tijdens de veiling van de zesde 
groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. De meer dan 60.000 deelne-
mers kregen intussen hun persoonlijk voorstel via brief 
of e-mail. Dit voorstel is gemiddeld 323 euro goedkoper 
dan een doorsnee contract voor groene stroom voor 
gezinnen met een combinatiecontract elektriciteit en 
aardgas. Gezinnen met enkel elektriciteit besparen ge-
middeld 112 euro. De uiteindelijke besparing is uiteraard 
voor iedereen anders. 

Vind je jouw persoonlijk voorstel interessant? Dan kan je 
eenvoudig overstappen. Accepteer het aanbod online als 

je een e-mail kreeg, of kom voor vrijdag 21 april naar de 
dienst milieu en landbouw en breng jouw brief, jaarafre-
kening en bankrekeningnummer mee om over te stappen. 
Maak eerst een afspraak op 053 60 68 26.

Was je niet ingeschreven, maar wil je toch profiteren van 
het aanbod? Voer voor vrijdag 21 april je gegevens in 
op de campagnewebsite en je ziet meteen wat je be-
spaart. Je kan het aanbod ook meteen accepteren.

Heb je nog vragen? 
Surf naar www.samengaanwegroener.be,  
bel de gratis infolijn op 0800 76 101 of mail naar  
groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Gezocht: creatieve probleemoplossers 
Heb jij twee rechterhanden en ben je niet bang om ze vuil te maken?  
Krijg jij een kapot toestel weer aan de praat? Of ben je een held met naald 
en draad? Dan zijn wij op zoek naar jou voor ons Repair Café!

Een lekke fietsband, een gat in je favoriete jeansbroek, een computer die 
niet wil meewerken, een haardroger die er de brui aan geeft … Af en toe 
gaat er iets stuk. Het is zonde om het onmiddellijk weg te gooien terwijl het 
evengoed kan hersteld worden. Maar wat als je het zelf niet kan? Dan kan je 
in een Repair Café terecht! Vrijwilligers helpen er je jouw spullen te herstel-
len. Het repareren is gratis, je betaalt enkel voor eventuele vervangstukken.

In een Repair Café krijgen jouw kapotte spullen dus een volwaardig tweede leven én onze afvalberg wordt wat kleiner. 
Daar staat het gemeentebestuur uiteraard 100% achter! Dus zoeken we handige Harry’s en Henriettes die van aanpak-
ken weten en graag hun kennis delen. Voel jij je geroepen om een tweetal keer per jaar de iets minder handige Lede-
naars uit de nood te helpen? Laat het ons weten! Mail naar milieu@lede.be of bel naar 053 60 68 25.

Samen gaan we voor hergebruik en minder afval!
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Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Elke twee jaar krijgen alle mannen en vrouwen van 56 tot 
en met 74 jaar een uitnodiging met stoelgangtest van het 
Centrum voor Kankeropsporing. Dit bevolkingsonderzoek 
doet het goed: in 2015 deed 51,4% van de uitgenodigde 
mannen en vrouwen mee. Het totale percentage dat zich 
preventief laat onderzoeken op dikkedarmkanker ligt nog 
veel hoger: 63% van de Vlamingen uit de doelgroep laat 
zich preventief onderzoeken.

Meer kankers worden ontdekt in een vroeg stadium
In 2014 werden 21% meer dikkedarmkankers gevonden 
dan in 2013. Deze forse stijging is bijna uitsluitend te 
wijten aan de toename van het aantal dikkedarmkankers 
in een vroeg stadium bij Vlamingen die werden uitgeno-
digd. Directeur Patrick Martens: “Deze cijfers tonen aan 
dat het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen werkt: we 
vinden meer vroegtijdige kankers, waardoor de behan-
deling vaak minder ingrijpend is en de genezingskansen 
ook een stuk hoger liggen. Dit bevolkingsonderzoek 
werpt dus zeker zijn vruchten af! Jammer dat we niet 

iedereen bereiken, want dan zouden deze cijfers nog 
gunstiger zijn.”

Wat is nieuw?
Deelnemers kunnen sinds dit jaar via het gratis soft-
ware-systeem Patient Viewer gegevens over de bevol-
kingsonderzoeken raadplegen. Je kan dit programma 
downloaden via www.bevolkingsonderzoek.be. Hiervoor 
heb je een eID-kaartlezer en de pincode nodig. Patrick 
Martens: “Op een heel eenvoudige manier kan je zien wan-
neer je de laatste uitnodiging hebt gehad, wat het resultaat 
was, en wanneer je een volgende uitnodiging krijgt.”

Zijn er werkpunten?
Absoluut. Zo volgde 12,5% na een afwijkende stoelgang-
test het advies om een vervolgonderzoek (coloscopie) 
te laten uitvoeren niet op. Poliepen (voorlopers van 
dikkedarmkanker) kunnen immers bloed afgeven. Dit 
bloed wordt gedetecteerd door de stoelgangtest, maar 
enkel de coloscopie achteraf geeft zekerheid. Martens: 
“Dit cijfer is verontrustend. Een afwijkende stoelgangtest 
moet steeds opgevolgd worden door een coloscopie. 
Daarnaast zijn er ook mensen die na een afwijkende 
stoelgangtest uit het bevolkingsonderzoek een tweede 
stoelgangtest via de huisarts laten doen. Dat is absoluut 
geen correct medisch beleid. Poliepen bloeden niet al-
tijd, een tweede stoelgangtest die niet afwijkend blijkt, 
geeft een vals gevoel van gerustheid.” 

Meer weten?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, mail naar 
info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem dan contact op met je huisarts.

Nieuwe normen pasfoto’s
Vanaf nu geldt er een unieke fotomatrix voor alle identiteits- en reisdocumenten 
voor Belgen en voor de verblijfsdocumenten voor niet-Belgen.
De pasfoto’s moeten aan de volgende normen voldoen: 
• De foto moet recent zijn (maximaal 6 maanden oud).
• Het formaat van de pasfoto moet 35 mm x 45 mm zijn.
• De lengte van het gezicht (van kin tot kruin) moet tussen 31 en 36 mm 

(tussen 70 en 80% van de hoogte van de foto) zijn.

Alle aanvaardingscriteria voor de foto (afmetingen, foto kwaliteit, belichting, 
achtergrond, positie van het hoofd, houding, gezichtsuitdrukking, weergave 
gezicht, bril, afwijkingen) kan je raadplegen of op www.ibz.rrn.fgov.be (Identi-
teitsdocumenten - EID - Reglementering – Fotomatrix). Je kan ook altijd bij de 
dienst burgerzaken terecht voor meer info.

3145

35

36
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Projectsubsidie 
ontwikkelingssamenwerking

Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. De ingediende projecten moeten leiden tot 
een verbetering van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in ont-
wikkelingslanden buiten Europa (vermeld op de DAC-lijst van de OESO). 
De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende 
jaren, waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfredzaamheid, gezond-
heidszorg, landbouw, scholing en vorming van bepaalde doelgroepen. Ook 
stages en georganiseerde reizen voor vrijwilligerswerk in een DAC-ontwikke-
lingsland komen in aanmerking voor fi nanciële ondersteuning. 

Het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.lede.be (diensten – 
cultuur – ontwikkelings samenwerking). Je kan deze formulieren ook afhalen 
bij de cultuurdienst. Je moet je aanvraag indienen voor donderdag 30 juni.

Verslag Anne De Geyter, die in 2015 de toelage 
ontving voor een stageproject in Nepal

In april 2016 vertrok ik samen met zes 
andere eindejaarsstudenten uit de 
lerarenopleiding van de Artevelde-
hogeschool van Gent naar Nepal om 
er les te geven. 

De eerste dagen verbleven we in 
Kathmandu, de hoofdstad van 
Nepal. Het hoogteverschil en de to-
taal andere manier van leven was even 
wennen. Maar het moeilijkste was de 
gevolgen te zien van de aardbeving 
die met een kracht van 7.9 het land 
in 2015 getroffen had. De schade 
aan gebouwen, monumenten … was 
enorm. De wederopbouw van het 
land komt zeer moeilijk op gang en er 
heerst extreme armoede. 
Na drie dagen vertrokken we richting 
Pokhara. Hier zouden we voor de rest 

van de periode blijven en les geven. 
Ik werd ingezet op een school in een 
Tibetaans vluchtelingenkamp en in 
Nepal House. 

In het vluchtelingenkamp gaf ik les 
aan kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar. Tibetanen leven al verschil-
lende generaties in het vluchtelingen-
kamp. Het verblijf valt op zich wel 
mee. De kinderen kunnen ook les 
volgen, maar hebben in Nepal geen 
rechten en kunnen bijvoorbeeld nooit 
gaan werken. 
Het onderwijs zelf is erop gericht om 
alles uit het hoofd te leren. Rijmpjes, 
liedjes en de leerkracht nazeggen 
horen erbij. Kinderen krijgen al van 
kleins af zeer moeilijke leerstof te 
verwerken. 

Ik gaf er sociale studies en tekenen 
en dat ging aanvankelijk niet van een 
leien dakje. Met de goedkeuring van 
de leerkracht pakte ik het anders 
aan: ik werkte met foto’s, liet leerlin-
gen antwoorden, naar voor komen, 
werken in groepjes … niet vanzelf-
sprekend voor hen.
In de tekenlessen ontdekten we nieu-
we materialen zoals vilt, werkte ik met 
natuurlijke materialen en leerde ik de 
kinderen tekenen zoals Picasso. Ook 
hier was het weer wennen want kinde-
ren hadden tevoren enkel de tekenin-
gen van de leerkracht nagetekend.

Nepal house was een totaal andere 
ervaring. Het is een klein opvang-
tehuis voor ongeveer dertig meisjes 
van 3 tot 12 jaar – allemaal kinderen 
met een moeilijke thuissituatie (mis-
bruik, alcohol- en druggebruik, ex-
treme armoede …) en wordt volledig 
gesponsord door de Canadese over-
heid. De kinderen krijgen hier gratis 
les, ontbijt en lunch. 
Nepal House en de werking is groten-
deels gebaseerd op het Montessori-
principe. Kinderen volgen een uniek 
traject. Ze krijgen Engels, sociale stu-
dies, aardrijkskunde … en individuele 
therapie. 
Samen met een therapeut uit Canada 
heb ik therapielessen bijgewoond en 
gegeven. 

De stage was intens en heeft me ook 
als mens veranderd. Ik heb geleerd 
dat het ene niet beter is dan het 
andere, maar gewoon anders. 

Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. De ingediende projecten moeten leiden tot 
een verbetering van de situatie van de armste bevolkingsgroepen in ont-
wikkelingslanden buiten Europa (vermeld op de DAC-lijst van de OESO). 
De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende 
jaren, waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfredzaamheid, gezond-
heidszorg, landbouw, scholing en vorming van bepaalde doelgroepen. Ook 
stages en georganiseerde reizen voor vrijwilligerswerk in een DAC-ontwikke-
lingsland komen in aanmerking voor fi nanciële ondersteuning. 

Het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.lede.be (diensten – 
cultuur – ontwikkelings samenwerking). Je kan deze formulieren ook afhalen 
bij de cultuurdienst. Je moet je aanvraag indienen voor donderdag 30 juni.

6



Jubilea

Lucien Schollaert & Andrea Brondeel 
Wanzele, 18 november 1966

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan 
dit echtpaar ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar) en bood hen, samen met hartelijke 
gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

          

Hoger ongevalsrisico door 
gsm-gebruik achter het stuur 
Vaststelling
Uit een onderzoek van het BIVV blijkt dat 3% van de 
bestuurders een gsm zonder handsfreekit gebruikt tij-
dens het rijden. Dit betekent dat telkens je een dertigtal 
wagens passeert, er één wagen bestuurd wordt door 
iemand die bezig is met zijn gsm.

Uit een bevraging bij bestuurders vindt 90% dat het 
ontoelaatbaar is om een sms te versturen en 85% vindt 
het onverantwoord om te telefoneren met een gsm in de 
hand. Nochtans verstuurt 1 op de 3 bestuurders wel eens 
een sms terwijl hij achter het stuur zit en 1 op 2 leest naar 
eigen zeggen af en toe een sms achter het stuur.
Ook nemen meer dan 50% van de bestuurders hun gsm 
ter hand wanneer ze stoppen voor een rood licht, maar 
ook dit is verboden.

Risico
Het is moeilijk om de risico’s die gsm’en achter het stuur 
met zich meebrengt in cijfers te vertalen, maar men gaat 
ervan uit dat een bestuurder die achter het stuur telefo-
neert 3 tot 4 keer meer risico loopt op een ongeval.
Bij het versturen van een sms, wordt dit risico zelfs 23 
keer groter. Dit is logisch, want de bestuurder kijkt niet 
meer naar de rijbaan. 

In de praktijk
Het gedrag van een bestuurder die telefoneert achter 
het stuur wordt gekenmerkt door:
• tragere reacties: de reactietijd van een bestuurder die 

een gsm gebruikt verhoogt met 30 à 70%. Aan 50 km/u 
zal hij 33 meter nodig hebben om te stoppen in plaats 
van 26 meter.

• onaangepast rijgedrag: afwijken van zijn rijstrook, te 
korte bochten nemen ...

• minder aandacht voor relevante informatie: de bestuur-
der kijkt bijna niet meer in de achteruitkijkspiegel.

• mentale overbelasting: een telefoongesprek vergt heel 
wat concentratie van de bestuurder, ten koste van 
andere taken.

Bron: BIVV
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Update  
tijdschriftenaanbod 
in de bib
De bibliotheek blaast een nieuwe wind door de col-
lectie tijdschriften! Dit betekent voornamelijk nieuwe 
aanwinsten, maar ook dat we afscheid nemen van 
enkele nummers door een gebrek aan interesse.

Nieuw zijn Flow dat focust op onthaasting en per-
soonlijke ontwikkeling, het literair tijdschrift Das  
Magazin, het eigentijdse naaimagazine La Maison  
Victor en het geschiedkundige Historia. Kind ver-
vangt dan weer Ouders van nu.

Volgende magazines verdwijnen uit het aanbod: 
Dobbit, Grande en Sport/Voetbalmagazine.  
We voorzien alternatieven in ons boekenaanbod en 
andere tijdschriften. 

Het volledige assortiment tijdschriften kan je raad-
plegen op onze catalogus.

De Jeugdboekenmaand barst in onze gemeente 
bijna uit zijn voegen! Met activiteiten voor meer dan 
duizend schoolkinderen, maar ook een knutselwed-
strijd, boekenstandjes, voorleesmomenten én een 
interactief spel in onze bibliotheken is er voor ieder-
een wat wils. Kom dus zeker eens langs!

Het thema van de Jeugdboekenmaand dit jaar is 
M/V/X, Je bent wie je bent. We gaan het hebben 
over jezelf zijn, identiteit, rolpatronen, jongens/
meisjes en alles daar tussenin. M/V/X begint bij 
jongens en meisjes, maar wil hen niet lijnrecht 
tegenover elkaar zetten. M/V/X wil hen doen 
bewegen. Kriskras en door elkaar. Dan danst 
straks iedereen van lichtblauw naar fuchsia naar 
appelblauwzeegroen, huppelen we in glitterjurken 
en op legerbottines, slepen we taart naar een 
boomhut met bloemengordijntjes voor het raam. 
Wie danst mee?

Knutselwedstrijd
Laat tijdens de Jeugboekenmaand de ontwerper 
in jou los! Doe mee aan de BibArt-knutselwedstrijd 
en maak kans op een unieke fotoshoot in de bib. 
Haal je deelnameformulier in de bib van Lede of 
Oordegem en maak een papieren popje en ontwerp 
het naar jouw smaak. Stiften, schilderen, stempelen, 
collage maken met stof of papier… alles mag! 
Een jury kiest twee winnaars uit per bibliotheek.

Wisselcollectie 
DVD’s
Van 1 april tot 31 mei is het lachen, gieren en  
brullen geblazen in de uitleenpost van Oordegem. 
Heb je nood aan een flinke dosis humor, spring eens 
binnen in de bib en kies je favoriete films uit de 
wissel collectie humor uit.

Opendeurdag voor 
nieuwe animatoren 
speelpleinwerking
Speelplein Krawietel zoekt nieuwe animatoren.  
Ben je minstens 15 jaar en volgde je bij een erkende 
organisatie een animatorcursus, dan kom je in 
aanmerking. 
Heb je interesse, kom dan naar de opendeurdag 
op zaterdag 25 maart of zaterdag 22 april in de 
Watermolenstraat 11. Een team van animatoren geeft 
je er graag uitleg over de speelpleinwerking. 
Voor meer informatie kan je altijd bij de jeugddienst 
terecht.
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in Lede Buitenspeeldag

Woensdag 19 april verzamelen alle speelse 
kinderen zich van 14 tot 17 uur in Papegem en 
Lede voor de Buitenspeeldag.
Omwille van de werken in Wanzele voorzien we 
speelmogelijkheden op het speelplein in Papegem 
(Bovenstraat 13-15) en aan de sporthal.

Deelname is gratis. Er is geen toezicht voorzien. 
Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s kunnen gerust een 
picknickdekentje of strandstoel meebrengen.
Spreek snel af met vriendjes zodat ook jij van de 
partij kan zijn! 

Paashaas op de markt 

Op dinsdag 11 april brengt de paashaas een 
bezoekje aan de markt en deelt gratis paaseitjes 
uit aan alle kinderen! 

Ben je jonger dan 12 jaar, 
dan kan je een extra prijs 
in de wacht slepen als 
je een mooie tekening 
maakt. Je kan deze in de 
kist naast de koffi ebar 
in de Kasteelstraat 
deponeren. Schrijf er 
zeker je naam, adres, 
telefoonnummer en 
leeftijd bij.
Om 11 uur trekt de 

paashaas twintig winnaars uit de binnengebrachte 
werkjes. De prijsuitreiking heeft plaats in de 
Kasteelstraat ter hoogte van de koffi ebar. Wees er 
zeker bij want je kan enkel je prijs ontvangen als je 
aanwezig bent. 
Tot dan! 

Roefel 

Zet zaterdag 24 juni nu al in je 
agenda: dan is het Roefeldag, dé 
jaarlijkse dolle speelpretdag! Deze 
keer gaat de Roefel door aan de 
sporthal. Inschrijven kan vanaf mei.

Verhalenwandeling Lede 
Op zaterdag 18 maart vertellen 
Ledenaars op verschillende 
plaatsen in Lede verhalen rond 
het thema Transformatie. De 
verhalen worden begeleid door 
muziek van de leerkrachten 
van de academie. Start is aan 
TC Kenta (Paddestraat 40, de 
vroegere Vogelenzang).

Kaarten kan je kopen in de 
bib van Lede en Oordegem. 
Jongeren vanaf 12 jaar betalen 

4 euro in voorverkoop, vanaf 18 jaar betaal je 6 euro. Je krijgt ook 
twee drankjes en een hapje. Aan de kassa betaal je 2 euro extra.
 
We organiseren deze activiteit naar aanleiding van 
Wereldverteldag, de dag waarop wereldwijd de kunst van het 
verhalen vertellen wordt gevierd. Dit is een samenwerking 
met Davidsfonds Lede, Toneelkring Vreugd in Deugd Lede, ‘t 
Genootschap ‘t Hovaardig Boerke en natuurgroep De Gemzen.
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Voorleesmomenten 
voor kinderen van 
4 tot 9 jaar
De kinderen zijn welkom in de bib op 18 en 25 
maart. Studenten van de hogeschool Odisee lezen de 
verhalen voor van 11 tot 11.30 uur.

Op zaterdag 18 maart worden De slimme kat (Ayano 
Imai), Siebe Schaap wil ook een mensje (Kirsten Boie en 
Philip Wachter) en Stap maar op mijn bezemsteel (Julia 
Donaldson) voorgelezen.
Op zaterdag 25 maart is het de beurt aan de 
klassieker De reuzenkrokodil (Roald Dahl) en Tim op de 
tegels (Tjibbe Veldkamp en Kees De Boer).
Vooraf inschrijven hoeft niet!

Het blauwe paardje
Voorstelling

Op zaterdag 22 april om 15 uur brengen de jong-
ste leerlingen van de academie de voorstelling Het 
blauwe paardje. Je hoort de initiatie- en Samen-
zangklassen van het eerste en tweede jaar aan het 
werk, ondersteund door enkele leerlingen van de 
Instrumentklas. Ook de jongste Woordleerlingen 
zijn van de partij.

De voorstelling gaat door in De Bron en is in 
samenwerking met de bibliotheek in het kader van 
de Jeugdboekenweek. De toegang is gratis. 

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

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

Stabat Mater 
Op zondag 26 maart om 15 uur brengen de leer-
lingen van de Zangklas met het barokensemble van 
Bachplus het Stabat Mater van G. Pergolesi in de 
Sint-Martinuskerk. 

Pergolesi componeerde dit stuk, een cyclus van 
gezangen over Maria, op het einde van zijn korte 
leven. Het is een van de meest indringende en 
ontroerende composities uit de klassieke muziek. 
De twee zangstemmen, sopraan en alt, worden 
ondersteund door een strijkkwintet, met orgelcon-
tinuo. Het vocale deel wordt gezongen door leer-
lingen van de academie. Duetten en aria’s wisselen 
mekaar af. 

Kaarten kosten 10 euro en kan je kopen op het 
secretariaat van de academie, bij de leerlingen van 
de Zangklas of bij het Davidsfonds Lede.
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Camping Cultuur in Impe
Op zondag 11 juni strijkt onze Camping 
Cultuurkaravaan neer in Impe!
Net als de vorige edities in Smetlede, Papegem en 
Wanzele zal je er kunnen genieten van circus, muziek, 

theater en zoveel meer. 
Om dit project van de bibliotheek, jeugd- en 
cultuurdienst te laten slagen, hopen wij op de 
medewerking van Impse verenigingen en enthousiaste 
vrijwilligers. Op maandag 27 maart om 19.30 uur 
organiseren wij een infomoment in OC Impe. Iedereen 
die graag meer wil weten of wil meewerken, is welkom!

Camping Cinema is een rondtrekkend fi lmfestival onder 
een kerktoren in jouw buurt! Net als bij Camping Cultuur 
trekken de bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst langs de 
deelgemeenten. Dit keer stoppen we in één week tijd in 
Smetlede, Oordegem, Wanzele en Impe met leuke, ont-
roerende kortfi lms voor jong en oud. 
De fi lms om 18 uur en 18.45 uur zullen zowel kinderen als 
volwassen kijkers bekoren. De twee laatste kortfi lms zijn 
voor volwassenen. 

Programma
18 uur: Ex E.T. (9 min.) - familiefi lm
Op een planeet die niet de Aarde is worden orde en dis-
cipline hoog in het vaandel gedragen. Iedereen gedraagt 
zich als een voorgeprogrammeerde robot en doet exact 
hetzelfde als zijn leeftijdsgroep. Een hyperkinetisch, hyper-
speels en hyperongehoorzaam kind lapt daar echter zijn 
laars aan. Paniek alom en diepe schaamte bij de ouders. 
Tot deze E.T. naar de aarde gestuurd wordt … 

18 uur: Vroeg of laat (5 min.) - familiefi lm
Deze fi lm heeft een hoog schattigheidsgehalte dankzij de 
zachte kleuren, eenvoudige stijl, ontroerende ontknoping 
en speelse toon.
Een eekhoorn met een lief kopje en een ‘wannabe’ 
griezelige vleermuis delen een boom. De ene focust zich 
overdag op eikeltjes, de ander ‘s nachts op insecten. Het 
leven is niet gemakkelijk en het durft weleens mislopen. 
Maar net op zo’n baalmoment lopen ze elkaar tegen het 
lijf, met een wereldschokkend effect.

18.45 uur: Het verloren Vriendje (24 min.) - familiefi lm
Ken je die dagen? Dat de 
deurbel gaat en er een pinguïn 
voor de deur staat? Nee? Toch 
is dat wat het hoofdpersonage 
heeft meemaakt. De pinguïn is 
wel lief, maar nogal onhandig 

en vreemd. Hij hoort gewoon niet thuis in een mensenhuis. 
Wanneer blijkt dat niemand de pinguïn als vermist heeft 
opgegeven, blijft er maar een optie over: de pinguïn zelf 
terugbrengen naar de Zuidpool. Per roeiboot.

19.30 uur: Wien For Life (24 min.)
In de krantenwinkel van Pierre (Wim Willaert) wordt een 
winnend lot gekrast. Pierre en ‘rosten’ (Thomas Ryckewaert) 
zien hun kans schoon om eindelijk te verkassen naar 
Surabaya waar ze cocktails willen drinken met knappe 
dames. Maar dat is buiten de vriendin van Pierre (Mieke 
Dobbels) en de plaatselijke copper (Jan Hammenecker, de 
‘Dikke Lul’ uit Ex-drummer) gerekend. In een stijl die doet 
denken aan de Coen-Brothers ontwikkelt zich een com-
pleet ‘over the top’ tragikomisch verhaal met grimmige 
humor, universele kneuterigheid, knullige stoerdoenerij en 
archetypische personages met vreemde kantjes.

20.15 uur: De Smet (14 min.)
Deze kortfi lm draait 
rond de gebroe-
ders De Smet: drie 
alleenstaande, 
sociaal gehandicapte 
oer-Vlamingen met 
matchende hemden. 

Samen brengen ze hun dagen door om de eenzaamheid 
te verdrijven. Ze eten, roken en gaan ‘s avonds karten. 
Alles verloopt goed, tot een nieuwe overbuur de dynamiek 
tussen de broers verstoort.
Deze fi lm heeft alles voor elkaar, niet in het minst de abso-
lute topcast: Sven De Ridder, Tom Audenaert en Stefaan 
Degand als de drie broers passen perfect bij elkaar. 

Dit fi lmprogramma wordt vier avonden vertoond. 
De cinemawagen vind je op maandag 20 maart in 
Impe, dinsdag 21 maart in Oordegem, woensdag 
22 maart in Wanzele en donderdag 23 maart in 
Smetlede. 
De kortfi lms worden gratis vertoond, je hoeft niet in 
te schrijven. 
Er zijn wel maar een beperkt aantal plaatsen in de 
cinemawagen. Kom dus zeker op tijd want vol is vol.
Zie ook pagina 12.
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Camping Cinema
Meer informatie op pagina 11.

Omruilvoordeel
Voor 10 UiTPAS-punten krijg je een zakje popcorn.

Dynamische ademmeditatie 
Quantum Light Breath
Deze dynamische ademmeditatie is een echte aanrader. 
Door de combinatie van een volle diepe ademhaling en 
inspirerende meeslepende muziek ga je diep en moeite-
loos een intens meditatieproces in. 
Je kan deze meditatie volgen op vrijdag 17 maart 
(19.30 – 21.30 uur), zondag 23 april (16 – 18 uur), don-
derdag 18 mei (19.30 – 21.30 uur) en vrijdag 16 juni 
(19.30 – 21.30 uur).

Omruilvoordeel
Prijs: 25 euro per avond/namiddag. 
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting.

Yoga met je 
kleuter

Deze yogalessen zijn heel speels 
en niet-prestatiegericht. 
De reeks bevat 5 lesjes voor kin-
deren van 4 tot 6 jaar met een 
begeleidende (groot)ouder. De 
lessenreeks gaat door op zondag 
23 en 30 april, 7, 14 en 21 mei, 
telkens van 9.15 tot 10 uur. 

Omruilvoordeel
Prijs: 65 euro per ouder/kind.
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 5 euro korting.

Info en inschrijvingen
Centrum in Balans - Molenbergstraat 2, 9340 Lede
053 57 03 60 - 0497 89 96 70
www.centrum-inbalans.be - info@centrum-inbalans.be

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

10 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN5 UiTPAS

PUNTEN

Toneelkring Vreugd in
deugd brengt Frankenstein

Viktor Frankenstein erft het 
kasteel van zijn grootoom, 
een ruïne in een achterlijk 
dorp met een verborgen 
geheim. Op basis van een we-
tenschappelijk werk van zijn 
grootoom fabriceert hij een 
artifi ciële hardwerkende mens 
die het kasteel restaureert. Dit 
‘monster’ wordt verliefd op 

het mooiste meisje van het dorp.

Omruilvoordeel
Aanbod bij de première op zaterdag 22 april in GC 
De Volkskring. In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg 
je vooraf in de foyer een inleiding op de voorstelling 
en een gratis drankje, na de voorstelling voorzien we 
nog een rondleiding achter de schermen met een blik 
op het decor, de kostuums en een woordje uitleg van 
enkele spelers.

Afspraak om 19.30 uur voor de inleiding. Interesse? 
Mail naar reservatie@vidlede.be. Dit voordeel is be-
perkt tot de eerste 10 inschrijvers, wees er dus snel bij.

Frankenstein

zat 22 , vrij 28 &zat 29 april 2017 om 20uzat 22 , vrij 28 &

VREUGD IN DEUGD LEDE

FRANKENSTEIN

RESERVATIES: 0497/29 39 83 OF RESERVATIE@VIDLEDE.BE OF WWW.VIDLEDE.BE
KINDEREN TOT 12J. KOMEN GRATIS MEE (RESERVATIE EVENEENS VEREIST)

van Hugo Matthysen
Regie: Sarah Van Overwaelle

zat 22 , vrij 28 &
zat 29 april 2017 om 20u
G.C. De Volkskring, Kasteeldreef 18, Lede

Zwangerschapsyoga
Naast de oefeningen krijg je 
informatie over je keuzemoge-
lijkheden als bevallende vrouw, 
het hoe en wat van een geboor-
teplan, je rechten als patiënt ... 
De nieuwe reeks van 10 lessen 
gaat door op zondag van 10.15 

tot 11.30 uur. We starten op zondag 23 april.

Omruilvoordeel
Prijs: 170 euro.  
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 15 euro korting.

5 UiTPAS
PUNTEN

vrijdag 16 juni 

 krijg je 10 euro korting.

www.centrum-inbalans.be - info@centrum-inbalans.be

Paasworkshop voor kinderen
Woensdag 29 maart kunnen kin-
deren vanaf 8 jaar knutselen rond 
het thema Pasen. Inschrijven kan tot 
20 maart op 0473 29 38 72 of via 
www.gezinsbondlede.be. Je betaalt 
10 euro voor knutselmateriaal, een 
drankje, een hapje en verzekering.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je een set van 7 
houten paasstempels, inclusief 3 stempelkussens 
in verschillende kleuren. Leuk voor het decoreren 
van eieren of de 
paastafel!

 krijg je 15 euro korting.
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Lede Agenda

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

Theatervoorstelling:  
Kortsluiting in mijn hoofd
maandag 13 maart van 19.30 tot 22 uur 
Te Gek!? wil de kennis omtrent psychose 
vergroten en het taboe en stigma errond 
aanpakken. Brenda Froyen brengt 
een monoloog over haar behandeling 
in de psychiatrie van nu. Stefaan 
Baeten brengt een monoloog over de 
behandelingen in de psychiatrie van 
vroeger. Voorprogramma: Annelies 
Mels verwerkte haar ervaringen met de 
geestelijke gezondheidszorg in een aantal 
beklijvende gedichten. Welkom door 
Marc Vandergraesen, algemeen directeur 
PC Zoete Nood Gods. 
GC De Volkskring
PC Zoete Nood Gods
Info: 053 76 21 05, 
benedicte.de.waele@fracarita.org

Postnatale yoga  
woensdag 15 maart van 10 tot 
11.15 uur (eerste les) 
Inschrijven verplicht. Had je een vlotte 
bevalling, dan ben je welkom vanaf 
6 weken na de bevalling. Had je een 
keizersnee of erg moeilijke bevalling dan 
wacht je beter 8 weken. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Wijndegustatie: Belgian Wines
donderdag 16 maart van 20 tot 
22.30 uur 
Niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be. 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro
Info: www.commanderijmolenberg.be

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 16 maart van 9 tot 10 uur 
Je kan samen met je peuter op bezoek 
komen in de instapklas! Je kan je kindje 
laten inschrijven (ID-kaart of SIS-kaart 
meebrengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1 
Info: vrijekleuterschoollede.directie@
telenet.be, www.vrijekleuterschoollede.be

Workshop: Leuke geldbeugel haken
vrijdag 17 maart van 19 tot 22 uur 
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91, 
kvlv.smetlede@outlook.be

Quantum Light Breath  
Meditatie
vrijdag 17 maart 
Geleide intensieve ademmeditatie op 
muziek. Zie ook pagina
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Koken met kids  
zaterdag 18 maart van 14 tot 17 uur 
Voor kinderen van het derde t.e.m. 
het zesde leerjaar. Inschrijven vooraf is 
verplicht! 
Knutselatelier 

Wereldverteldag:  
Verhalenwandeling 
zaterdag 18 maart van 19 tot 23 uur
Zie pagina 9.
TC Kenta, Paddestraat 40

Voorleesmoment bib
zaterdag 18 maart
Zie pagina 10.

Tweedehandsbeurs
zondag 19 maart van 13.30 tot 16.30 uur 
Babykleding, speelgoed, boeken, 
babyspullen en zwangerschapskleding, 
kinderfi etsen en meubilair voor 
kinderkamers. Geen reservatie voor tafels. 
Heb je nog bruikbare spulletjes die je niet 
meer nodig hebt? Doneer ze dan in ons 
hoekje en steun Welzijnschakel Lede!
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, 
Impedorp 57
Gezinsbond Impe
Info: 053 80 19 21, 
chris.vandermeersch@telenet.be

Tweedehandsbeurs
zondag 19 maart van 14 tot 16.30 uur 
Baby- en kinderartikelen, kleding, 
speelgoed ... Reserveer nu je plaats. 
Vrije Basisschool Wanzele, Wanzeledorp 7
Gezinsbond Wanzele
7,50 euro
Info: dana.de.rick@hotmail.com, 
0472 83 46 81

Theater voor kleuters en peuters: 
Visjes in mijn neus
zondag 19 maart
Door Roodvonk vzw. De vogels fl uiten, 
het meisje speelt. In een kamer vol 
blokken. Tijdens het spel vraagt ze zich 
af wat ze nu eigenlijk later wilt worden... 
al snel wordt duidelijk dat meester-kok 
niet voor haar is weggelegd. Buschauffeur 
dan misschien? Op de schoot van mama 
en papa lukt het rijden al aardig. Of 
zou duiken haar beter liggen? Marijke 
neemt je mee in een avontuurlijke 
belevingstocht. Herkenbaar voor peuters 
en kleuters want alles ontstaat vanuit 
spel en van het ene idee wipt ze naar het 
andere… het ene lied gaat over in het 
andere. Reis mee van een autorit in het 
buitenland tot in de neus van je kleuter!
GC De Volkskring
Oudercomité Morgenster Lede
Info: info@ocmorgenster.be, 
www.ocmorgenster.be

Camping cinema
maandag 20, dinsdag 21, woensdag 
22 en donderdag 23 maart 
Zie pagina’s 11 en 12.

Zingeving bedevaart Sint-Jozef
maandag 20 maart van 14 tot 20 uur 
Ronkenburg Sint Jozefkapel
Markkant Lede
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede
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Lede Agenda

Cyberpesten...Pesten in een 
modern jasje
dinsdag 21 maart van 20 tot 22 uur 
Hoe kunnen we onze kinderen helpen 
om cyberpesten te voorkomen of te 
verhelpen? Deze vorming werd onlangs 
helemaal vernieuwd i.s.m. het netwerk 
‘Kies Kleur Tegen Pesten’ en Child Focus. 
VBS Lede (kleine turnzaal), Nieuwstraat 
Gezinsbond Lede
Info: 0477 59 91 34, 
lien.debosscher@telenet.be

Bloemschikken
woensdag 22 maart
De Bron
KVLV lede

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 23 en 30 maart, 20 april, 
11 mei, 1 en 8 juni, telkens van 
19 tot 22 uur
De Bron
6 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Dynamische ademmeditatie  
Quantum Light Breath
donderdag 23 maart
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Gezonde voeding en  
hoe omgaan met suiker
vrijdag 24 maart van 20 tot 22 uur 
Door voedingsconsulente Els Leroux.
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Davidsfonds Oordegem
5,00 euro; leden Df: 3,00 euro
Info: www.davidsfonds.be

Voorleesmoment bib  
zaterdag 25 maart
Zie pagina 10.

 
 
 

Zwerfvuilactie  
zaterdag 25 maart van 13 tot 17 uur 
Iedereen wordt gewapend met 
handschoenen, grijpstokken, vuilzakken 
en fl uohesjes. Achteraf trakteren het 
gemeentebestuur en de milieuraad op 
een hartverwarmend drankje. Ga samen 
met jouw vereniging, buren, vrienden of 
familie de strijd aan! Schrijf je voor 22 
maart in.
Milieudienst 

Kaarting - belotten
zaterdag 25 maart om 20 uur 
Inleg: 2 euro.
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

Pasta Di Mama
zaterdag 25 maart van 18.30 tot 22 uur 
Kaarten via de leiding. 
De Bron
Scouts & Gidsen Lede
Volwassenen: 12 euro, kinderen tot 
12 jaar: 8 euro, kinderen jonger dan 
6 jaar: gratis.
Info: www.scoutslede.be

Stabat Mater
zondag 26 maart
Zie pagina 10.

Ardennenwandeling vanuit 
Hermeton-sur-Meuse
zondag 26 maart van 7 tot 18 uur 
Pittige ardennenwandeling van 18 km 
door de vallei van de Hermeton.
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be, www.gemzen.be

Vergadering Camping Cultuur
maandag 27 maart
Zie pagina 11.

Paasworkshop voor kinderen  
woensdag 29 maart van 14.30 tot 16 uur
Enkel voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Inschrijven tot 20 maart. 
De Bron
Gezinsbond Lede i.s.m. met Meander Lede
10 euro voor materiaal, drankje, hapje en 
verzekering
Info: 0473 29 38 72, 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Te Gek!? Nerveuze vrouwen 
donderdag 30 maart van 20 tot 22 uur 
Uitverkocht.
GC De Volkskring

Say cheese, iedereen 
smartphonefotografe!
vrijdag 31 maart om 19.30 uur 
Jeroen Willems, professioneel fotograaf, 
legt uit hoe je de mooiste foto’s met je 
smartphones kan maken. Hij heeft het 
over compositie, belichting, scherpte-
diepte, nabewerking, ... en geeft een 
overzicht van de app’s die je het beste 
gebruikt. Breng je smartphone mee.
Kerk 
Best Pittig Lede
Leden: 20 euro; niet-leden: 30 euro.
Info: www.bestpittiglede.be

Ontmoetingsmoment   
zaterdag 8 april van 13 tot 16 uur 
Met koffi e en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Voordracht: de teelt van Yacon 
(appelwortel)
zaterdag 8 april van 14 tot 17 uur 
Guy De Kinder, ex-tuinbouwleraar, over 
de diverse aspecten van de teelt en de 
gebruiksmogelijkheden. De appelwortel 
is een wortelgroente uit Peru. Je kunt 
hem kweken in plaats van aardappelen 
of aardpeer. Groeit zeer gezond, is erg 
productief, woekert niet in de tuin en zou 
vrij van ziekten en plagen zijn. 
De Bron
Volkstuin Lede
gratis
Info: norbert.nijs@skynet.be

Lee Matinée 
zondag 9 april van 11 tot 13 uur
Actualiteitsdebat: 1. Psychiatrische 
Instelling Zoete Nood Gods, gasten: 
algemeen directeur Marc Vandergraesen 
en Jo Maebe over de algemene 
problemen in de gezondheidszorg. 2. 
Leedse bieren, met de lokale brouwers 
op de praatstoel. Nadien kan er geproefd 
worden. Interviewers: R. De Koker en 
J. De Ryck. Muzikaal intermezzo: R. Van 
den Nest and friends. 
GC De Volkskring 
Toegang: 5 euro. 
Info: 0475 98 10 04

Sportkamp paasvakantie
van maandag 10 tot vrijdag 14 april 
Kies uit een van de volgende 
sportkampen: atletiek (vijfkamp en 
omnisport), funcky dance, of ijsschaatsen 
en omnisport! Leeftijd: van 10 tot 14 jaar.
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Sport Vlaanderen Oordegem, Grote 
Steenweg 304
152,30 euro
Info: 053 60 30 90, Info: 053 60 30 90, Info:
webshopbloso.recreatex.be

Paashaas op de markt
dinsdag 11 april
Zie pagina 9.

Bloed geven
dinsdag 11 en woensdag 12 april, 
telkens 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. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
als groep inschrijven. 
De Bron
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be, Info: bloed@lede.rodekruis.be, Info:
www.rodekruis.be

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

Bloed geven
dinsdag 18 april 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. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
als groep inschrijven. 
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be, Info: bloed@lede.rodekruis.be, Info:
www.rodekruis.be

Buitenspeeldag 
woensdag 19 april van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 9.

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

Het blauwe paardje
zaterdag 22 april
Zie pagina 10.

Frankenstein 
zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 
29 april, telkens om 20 uur 
Zie pagina 12.
GC De Volkskring
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
8 euro
Info: info@vidlede.beInfo: info@vidlede.beInfo:

Limburgwandeling
zondag 23 april van 7 tot 18 uur 
Wandeling door het unieke gebied De 
Wijers tussen Hasselt en Genk.
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen
Info: www.gemzen.beInfo: www.gemzen.beInfo:

Yoga met je kleuter 
zondag 23 april (start)
Met lichaamsoefeningen, spelletjes, 
massagespelletjes, rijmpjes en adem-
halingsoefeningen. Zie ook pagina 12.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
65 euro
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info:
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Zwangerschapsyoga  
zondag 23 april (start)
Heb je geen ervaring met yoga, dan 
ben je welkom vanaf je 14e week. 
Deed je voor je zwangerschap al yoga, 
dan ben je welkom vanaf je 12e week. 
Later instromen kan natuurlijk ook. We 
werken altijd in kleine groepjes zodat 
er voldoende individuele aandacht en 
begeleiding is. Ook zijn er regelmatig 
partnerlessen. Zie ook pagina 12.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
170 euro
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info:
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Dynamische ademmeditatie 
Quantum Light Breath
zondag 23 april
Zie pagina 12.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info: 053 57 03 60,0497 89 96 70, Info:
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

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

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

Frankenstein

zat 22 , vrij 28 &zat 29 april 2017 om 20uzat 22 , vrij 28 &

VREUGD IN DEUGD LEDE

FRANKENSTEIN

RESERVATIES: 0497/29 39 83 OF RESERVATIE@VIDLEDE.BE OF WWW.VIDLEDE.BE
KINDEREN TOT 12J. KOMEN GRATIS MEE (RESERVATIE EVENEENS VEREIST)

van Hugo Matthysen
Regie: Sarah Van Overwaelle

zat 22 , vrij 28 &
zat 29 april 2017 om 20u
G.C. De Volkskring, Kasteeldreef 18, Lede
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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
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


