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Overlijdens december

Uyttendaele Adolf (°05.07.1950) † 1 december                  

De Bie Noël (°26.12.1930) † 3 december  

Siau Hilda (°19.08.1930) † 4 december           

De Hoon Bart (°22.12.1979) † 7 december                                                          

Van De Velde Maria (°22.11.1921) † 10 december                                                                  

Sonck Rita (°31.01.1961) † 14 december                                                                

Melkenbeke Jozef (°04.06.1929) † 21 december                                                                  

Bogaert Jeanine (°27.07.1943) † 22 december

Paelinck Marc (°19.10.1943) † 24 december   

De Vlieger Karina (°05.01.1962) † 25 december

Van Lierde Willy (°19.02.1933) † 30 december            

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 14 maart. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Laatste dagen 
voor aanvraag 
mantelzorgpremie
Een mantelzorger is iemand die langdurig en op niet-beroeps-
matige wijze intensieve zorg geeft aan een zorgbehoevende. 
De mantelzorger kan als blijk van waardering een toelage van 
100 euro per jaar krijgen van het gemeentebestuur.  

Voorwaarden om de premie te ontvangen

De mantelzorger: 
• is minimum 18 jaar; 
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede; 
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de zorgbehoeven-

de; 
• is zelf niet hulpbehoevend.

De zorgbehoevende: 
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de mantelzorger;
• verblijft in een thuissituatie en is niet opgenomen in een 

woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling; 
• krijgt een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.

De mantelzorger moet zelf de aanvraag doen en krijgt het 
bedrag rechtstreeks. Je moet de aanvraag voor 2017 ten 
laatste indienen op woensdag 28 februari 2018. 

Voor meer info kan je aan het onthaal in het gemeentehuis of 
op www.lede.be terecht.

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 18 tot 19 uur. 
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Radio Lede

Voor de laatste info over de 
wegenwerken, surf naar 

www.lede.be/wegenwerken.
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Geef uw mening over de toekomst  
van de kerken van Lede 
De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeenten 
en kerkfabrieken om werk te maken van een langeter-
mijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. 
De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk 
wegens het dalende kerkbezoek en de daarmee gepaard 
gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten. Een 
kerkenbeleidsplan dient vooral om een positieve dyna-
miek rond deze unieke gebouwen te creëren. Voor elke 
rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit een van 
de volgende scenario’s:

• parochiekerk: onveranderde situatie
• medegebruik (met andere christelijke gemeenschap-

pen)
• nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke  

functies onder één dak)
• herbestemming (onttrokken aan de eredienst,  

niet-religieuze functie(s) voor het gebouw)

De gemeente Lede heeft in september 2017 een kerken-
beleidsplan goedgekeurd en heeft nu het “Centrum 
voor Religieuze Kunst en Cultuur” (CRKC) onder de arm 
genomen om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), 
de kerkfabrieken, de parochieploeg en de hele bevolking 
van Lede dit plan op een gedragen en positieve manier 
in de praktijk te brengen.

De kerken van Lede en Oordegem zijn aangeduid als 
parochiekerk, maar er zal ook worden ingezet op valori-
satie. Via culturele activiteiten wordt de geschiedenis en 
monumentwaarde van deze gebouwen in de verf gezet. 
Voor de kerken van Impe, Smetlede en Wanzele is een 
nevenbestemming vooropgesteld. Naast een religieuze 

functie zal ook een ander gebruik van het kerkgebouw 
mogelijk zijn. Voor de kerk van Papegem wordt overlegd 
met de parochie Vlierzele, waartoe deze kerk tot op he-
den behoort. De werkgroep kerkgebouwen werd opge-
richt met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, 
alle politieke fracties, de kerkbesturen, parochieploeg en 
geïnteresseerden. Deze werkgroep wil voor de concrete 
invulling van de toekomstige functie van deze kerken ook 
rekening houden met de meningen van alle parochianen 
en burgers van de gemeente Lede.

We doen dan ook een warme oproep om deel te nemen 
aan de contactmomenten over de toekomst van de Leed-
se kerken. Na een korte inleiding met voorbeelden zal 
op deze avonden ruimschoots tijd zijn om uw toekomst-
ideeën over uw kerk mee te geven.

U bent van harte welkom in de:

• Sint-Denijskerk Impe op dinsdag 6 maart om 19u30
• Sint-Bavokerk Wanzele op woensdag 7 maart  

om 19u30
• Sint-Pharaïldiskerk van Smetlede op dinsdag 13 maart 

om19u30.

Ideeën over de toekomstige invulling van onze kerken 
kan u doorsturen naar Jonas.Danckers@crkc.be.

Meer informatie over dit project is te vinden op 
www.crkc.be en www.lede.be.

Een uitgebreidere versie van deze tekst kan u ook verkrij-
gen aan de infobalie van het gemeentehuis.

Gratis vuilniszakken 
Ben je stomapatiënt, thuisdialysepatiënt, lijd je aan blij-
vende incontinentie of heb je een PEG-sonde? Dan word 
je geconfronteerd met een hoge afvalfactuur. Als sociale 
tegemoetkoming kan je, op voorwaarde dat je in Lede 
gedomicilieerd bent en niet in een woonzorgcentrum of 
instelling verblijft, jaarlijks gratis 10 vuilniszakken van  
60 liter of 20 vuilniszakken van 30 liter aanvragen bij het  
gemeentebestuur. 

Haal het aanvraagformulier af bij de dienst milieu en land-
bouw of download het via www.lede.be vóór je volgende 
doktersafspraak. Dit formulier moet immers gedeeltelijk 

ingevuld worden door de behandelende arts. Er is echter 
geen haast bij: je kan tot 1 december de gratis vuilniszak-
ken aanvragen.

De gratis vuilniszakken kan je afhalen bij de dienst milieu 
en landbouw in het gemeentehuis. De zakken worden 
niet opgestuurd per post. Indien je zelf niet naar het ge-
meentehuis kan komen, mag iemand in jouw plaats met 
het ingevulde formulier en je identiteitskaart de vuilnis-
zakken afhalen.
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Wisselcollectie  
romantische films 
Elke dag valentijn vieren deze maand? Het kan met 
de wisselcollectie van de uitleenpost Oordegem!  
We zetten romantische films in de kijker tot en met  
31 maart, ideaal voor een hartverwarmend avondje 
in de zetel.

Nieuwe computers  
bibliotheek Lede 
De bibliotheek Lede stelt drie nieuwe pc’s ter be-
schikking tijdens de openingsuren. Je kan surfen, 
printen en gebruik maken van alle basisprogramma’s 
zoals Word, Excel en Powerpoint. Bovendien zijn alle 
computers uitgerust met een eID kaartlezer.

Buitenschoolse kinderopvang
Paasvakantie
De kinderopvang in Oordegem en Wanzele is open van 
dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april en van maandag  
9 tot en met vrijdag 13 april.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag  
8 maart om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor mei en juni vanaf 
donderdag 8 maart om 18.30 uur.
 
Inschrijven kan enkel vanaf 18.30 uur via e-mail naar 
kinderopvang@lede.be met het inschrijvingsformulier als 
bijlage. Je vindt het formulier terug op www.lede.be - 
diensten - kinderopvang of op www.lede.be - nieuws.
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VACATURE

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG STUDENTEN CONTRACTEN

dagcontracten paasvakantie 2018

AANWERVINGSVOORWAARDE
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 gemeente-
bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en 
dit uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018.

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je terecht 
bij de dienst kinderopvang.

Inventarisatie trage wegen gaat van start 
in deelgebied Lede
Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe 
wijk... trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor 
traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, 
landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vin-
den. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik 
geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieu-
we 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 plezieriger. Daarom verdient het 
tragewegen netwerk in onze gemeente meer aandacht. 
En daar maakt de gemeente werk van, in samenwerking 
met Trage Wegen vzw.

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? 
Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zitten 
de knelpunten? Welke verbindingen zijn 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.

De voorbije jaren zijn de trage wegen in deelgemeenten 
Oordegem, Impe, Wanzele, Smetlede en Papegem 
geïnventariseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 
Ook heeft Trage Wegen vzw voor deze deelgemeenten 
reeds een evaluatienota gemaakt van de inwonersverga-
deringen waarbij de knelpunten van het trage wegennet 

werden blootgelegd. In Oordegem, het deelgebied dat 
het eerst werd geïnventariseerd, heeft Trage Wegen vzw 
al zes concrete opwaarderingsdossiers opgesteld. 

Heb je ook zin om te ontdekken welke trage wegen er nog 
zijn in Lede? Kom dan naar de vormingsavond Inventarise-
ren van trage wegen die we samen met Trage Wegen vzw 
organiseren. Deze heeft plaats op woensdag 21 februari 
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeente huis te 
Lede (Markt 1). Daar maken we je wegwijs hoe je mee op 
pad kan om de trage wegen in de buurt te (her)ontdek-
ken en te inventariseren. Je kan inschrijven bij de dienst 
verkeer via verkeer@lede.be of op 053 60 68 38.
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Woonzorgcentrum 
Markizaat zoekt 
kapper (m/v)

Woonzorgcentrum Markizaat wil aan zijn bewoners 
een optimale dienst- en zorgverlening aanbieden. 
Daarom zijn wij op zoek naar een zelfstandig kapper 
(m/v) die bereid is wekelijks (met uitzondering van de 
jaarlijkse verlofperiode) in het woonzorgcentrum langs te 
komen om de haren van de bewoners te knippen en te 
verzorgen. Je wordt aangesteld voor een periode van vier 
jaar, vanaf 1 mei 2018.
Voor de dienstverlening maak je gebruik van het kapsalon 
in het woonzorgcentrum. Voor de huur van het kapsalon 
wordt een maandelijks bedrag van 50 euro aangerekend.

Bijkomende voorwaarden waaraan je moet voldoen:

• je bent in het bezit van een getuigschrift of diploma 
van kapper

• je voldoet aan de vereisten om het beroep uit te 
oefenen op zelfstandige basis

• je kan goed met ouderen omgaan en in die omgang 
het nodige geduld opbrengen

• je houdt rekening met de eisen en verwachtingen van 
een specifi ek cliënteel, in dit geval ouderen.

Producten en kappersgereedschap dien je zelf mee te 
brengen.
Facturatie of betaling gebeurt met tussenkomst van het 
OCMW Lede.

Interesse?
Het volledige bestek is beschikbaar op de website van 
het OCMW Lede www.ocmw.lede.be of kan opgevraagd 
worden bij Heidi Bovyn, op het nummer 053 80 39 14 of 
via e-mail heidi.bovyn@ocmw.lede.be.

Je kandidatuur met prijsofferte moet het bestuur bereiken 
ten laatste op vrijdag 16 maart 2018 om 10 uur, hetzij 
per post, hetzij door afgifte op onderstaand adres:

OCMW Lede
Kasteeldreef 50 
9340 Lede

Bijkomende info
Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de directie 
van WZC Markizaat, op het nummer 053 60 12 03 of via 
e-mail tina.van.laere@ocmw.lede.be.

Speelplein Krawietel presents infodagen 
Ben je 15 jaar of ouder en werk je graag met kinderen?
Word dan snel animator en vervolledig ons speelplein-
team! Kom naar onze infodag en stap mee in dit verras-
send avontuur.

Wanneer? 3 februari & 10 maart
Waar? Watermolenstraat 11 in Wanzele
Hoe laat? 14 - 17 uur

Voor meer informatie kan je de jeugddienst 
contacteren via jeugd@lede.be

 

 

 

 

 

 

 

INFODAGEN 

WANNEER? 

3  FEBRUARI  
& 10 MAART 

FEBRUARI 
MAART MAART  

2018 

WAAR? 

WATERMOLEN-
STRAAT 11 
WANZELE 

HOE LAAT? 

14U. 

SPEELPLEIN KRAWIETEL 
PRESENTS 

BEN JE 15 JAAR OF OUDER EN WERK JE GRAAG MET KINDEREN? WORD DAN SNEL ANIMATOR EN 
VERVOLLEDIG ONS SPEELPLEINTEAM! KOM NAAR ONZE INFODAG EN STAP MEE IN DIT VERRASSEND 

AVONTUUR; MEER INFORMATIE: JEUGDDIENST LEDE -TEL: 053/60 68 62  

Voor meer informatie kan je de jeugddienst 

Woonzorgcentrum 
Markizaat zoekt 

Woonzorgcentrum Markizaat wil aan zijn bewoners 
een optimale dienst- en zorgverlening aanbieden. 

Producten en kappersgereedschap dien je zelf mee te 
brengen.
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Bespaar 20% op je 
energiefactuur! 
Dankzij de groepsaankoop 
dak- en spouwmuurisolatie 
i.s.m. gemeente Lede.

Energie wordt steeds duurder. Om de prijsstijgingen 
te counteren en tegelijk de opwarming van de aarde 
tegen te gaan is investeren in energie besparende 
maatregelen een verstandige zet. SOLVA organiseert 
daarom een groepsaankoop voor dak- en spouw-
muurisolatie in samenwerking met onze gemeente 
en vzw BEA. Door deze groepsaankoop worden 
scherpere prijzen afgedwongen en een goede kwali-
teit gegarandeerd.

Aangezien elk huis zijn eigen unieke structuur heeft, 
komt een professional langs bij de deel nemer voor 
het bekijken van de woning. Deze maakt vervolgens 
een offerte op maat van de woning voor dak- of 
spouwmuurisolatie of beide. Ten gevolge van de 
groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van 
prijs én gecheckt op correctheid door het onafhan-
kelijke studiebureau Zero Emission Solutions. 

Als de deelnemer uiteindelijk tevreden is van de 
offerte, gaan de werken van start. Vzw BEA volgt 
samen met Zero Emission Solutions de uitvoering 
van de maatregel(en) op. 

De actie loopt van 01.02.18 tot en met 31.12.18. 
Schrijf je in op www.energiegroepsaankoop.be/
gebouwschil

Hoe warm is jouw huis?
Veel woningen in Oost-Vlaanderen verliezen nog 
te veel energie terwijl dit vaak met eenvoudige 
ingrepen kan aangepakt worden. Gemiddeld laat een 
gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie 
verdwijnen door het dak, vloeren en ramen. Daar kan 
je iets aan doen!

Maar hoe maak je jouw woning nu energiezuinig en 
is het wel nodig? Het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen duwt 
je uit de startblokken met de nieuwe online tool Mijn 
warm huis. 

Beantwoord enkele eenvoudige vragen, de tool 
doet de rest. Een eenvoudig en gepersonaliseerd 
stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de 
geschatte investeringskost, de beschikbare premies 
en de jaarlijkse energie– en CO2 besparing.

Surf naar www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis en starten 
maar!

Gratis! 
Anderhalf uur renovatieadvies is nu volledig gratis, 
in plaats van 280 euro. De gemeente Lede en het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de 
volledige kost op zich.

Je kan dit gratis advies onmiddellijk aanvragen 
via het digitale invulformulier. Een adviseur neemt 
contact met je op. (http://www.bouwwijs.be/
renovatieadvies)

Voor vragen kan je terecht 
bij het Steunpunt. Mail naar 
dubo@oost-vlaanderen.be 
of bel op het nummer 
09 267 78 07.

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Provincie Oost-Vlaanderen

Hoe energiezuinig is jouw huis?
Hoe kan het beter en wat kost het?

Hoe warm
is jouw huis?

Bereken het zelf! 
www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis

nieuw

Steunpunt Duurzaam
 W

onen en Bouw
en Provincie Oost-Vlaanderen

Hoe energiezuinig is jouw huis?
Hoe kan het beter en wat kost het?

Hoe warm
is jouw huis?

Bereken het zelf! 
www.bouwwijs.be/m

ijnwarm
huis

nieuw
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in Lede

Jeugdboekenmaand
Maart is de Jeugdboekenmaand en dit jaar zijn we in de ban van wetenschap en techniek. 
De bibliotheek organiseert activiteiten rond sterrenkunde en maakt van jou een echte astronoom.
Inschrijven voor deze activiteiten kan online via www.jeugdboekenmaand.lede.be.

Raketpret met wegwerpmaterialen
Wedstrijd

Haal die knutselspullen boven en verzin je eigen gekke 
raket! Alles kan, zolang je knutselwerk maar in 3D is. 
Denk aan het milieu en gebruik wegwerpmaterialen 
zoals lege fl essen, gebruikte doppen… 

Breng jouw raket binnen in de bibliotheek Lede of 
Oordegem en wij stellen ze tentoon. De origineelste 
raketten belonen we met een toegangsticket voor 
Technopolis! Inleveren kan van 1 tot 31 maart.

Tussen sterren en planeten
Doe-lezing

Ook nieuwsgierig naar de wereld van de sterren? 
Volkssterrenwacht Mira laat je je eerste stappen in de 
astronomie zetten. Kom op zaterdag 10 maart naar 
deze lezing voor jong en oud. Je ontdekt meer over 
onze mooie planeet en het heelal waarin ze zweeft. 
Bij goed weer werpen we na de lezing een blik door de 
telescoop. 

De lezing is geschikt voor volwassenen en kinderen 
vanaf 8 jaar. We starten om 19 uur in de vergaderzaal 
van de bibliotheek Lede. Het basistarief is 3 euro, met 
UiTPAS aan kansentarief betaal je 1,50 euro. 
Inschrijven is noodzakelijk en kan online via 
www.jeugdboekenmaand.lede.be.

Astronaut voor de lens
Green screen

Wou je altijd al zweven 
door de ruimte? Voor ons 
green screen word jij een 
echte astronaut! Duik in 
onze verkleedkoffer en 
neem plaats voor ons 
groene scherm, wij schie-
ten je zo de ruimte in.
De green screen is van 
12 tot 17 maart vrij 
toegankelijk tijdens de 
openingsuren van de 
bibliotheek Lede.

Bouw je eigen raket
Workshop

Word astronaut en maak je eigen raket! Deze workshop 
vindt plaats op woensdag 28 maart en is toegankelijk 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

We beginnen met een echte astronautentraining: je 
komt meer te weten over de stand van de planeten, 
leert de verschillende onderdelen van een spaceshuttle 
kennen en ontdekt wat het betekent om in de ruimte te 
leven. Daarna is het tijd om jouw raket te bouwen én te 
lanceren! Haalt de jouwe het tot aan de maan? 

De workshop start om 14 uur in de vergaderzaal van 
de bibliotheek Lede en duurt tot 17 uur. Het basistarief 
is 3 euro, met een UiTPAS aan kansentarief betaal je 
1,50 euro. Inschrijven is noodzakelijk en kan online via 
www.jeugdboekenmaand.lede.be.

Voorleesuurtje in de bib
Studenten Lager Onderwijs verwennen op zaterdag 
3 en 17 maart de kinderen met mooie verhalen over 
sterren en planeten! We richten in de bib van Lede een 
knus hoekje in voor luisterkampioenen. Kinderen van 
5 tot 8 jaar kunnen komen luisteren van 11.00 tot 
11.30 uur. Deze activiteit is een samenwerking met 
Odisee Hogeschool Aalst.
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Lucien Van Impe over zijn wielercarrière 
Luistervinken

Lucien Van Impe komt samen met auteur Filip Osselaer naar GC De Volkskring op 
woensdag 21 februari om 21 uur. Ze brengen de wonderlijk mooie zomer van 1976 
tot leven. In die hete zomer won Lucien als laatste Belg de Ronde van Frankrijk.

Lucien vertelt zelf over de legendarische klimpartijen en de strijd om het geel, pap en Zoetemelk. 
In 1977 volgde een al even spannend verhaal maar zonder goede afl oop: Lucien verloor op één dag de Tour… 

De lezing is ook een nostalgietrip naar de jaren waarin Van Impe met vijf broers opgroeide in een volkscafé en liever 
muzikant dan wielrenner wilde worden. Het is een eerlijke terugblik op gemiste kansen en de status van beste 
klimmer ooit, een wielerverhaal over het leven met muziek. Kortom, een memorabele trip door Frankrijk en Mere.
Deze lezing is de laatste uit de vierdelige reeks Luistervinken.

De Bremer Stadsmuzikanten
Grooot festival

“’t Is altijd maar rechtdoor
Op het altijdrechtdoorspoor
Zover als je kan zien
En vraag het daar nog eens misschien
Je komt wel ergens uit
Maar dan moet je wel vooruit
Ik wil nergens liever zijn
Dan op die lange rechte lijn”

Een dag, ooit, ergens ter hoogte van Lede, Erpe-Mere, 
Wichelen. Een man heeft een droom. Een tocht. Nog 
een paar komen erbij. Ze dromen en stappen mee. 
Dan volgen er anderen. En nog meer en meer. Met 500 
stappen ze het podium op voor het spektakelfestival van 
het jaar!

Een muzikale ezelin, een weggelopen jachthond, een 
dolende rastakat en een strijdlustige kemphaan laten 
hun vertrouwde levenswandel achter zich. Hun leven 
maakt een ommezwaai wanneer ze elkaar bij toeval aan 
de horizon ontmoeten. Ze gaan samen op zoek. 
Ze kiezen voor de lange rechte lijn.

live! - klank! - licht! - geluid! - lach! - muziek! - emotie! - 
orkest! - bravoure! - theater!

Een heel weekend lang kan je komen meegenieten van dit spektakel. Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart ben je om 
19 uur welkom en op zondag 4 maart starten we om 15 uur in GC De Volkskring. Deze voorstellingen zijn helaas 
reeds uitverkocht. Daarom hebben we een extra voorstelling ingelast op zaterdag 3 maart om 15 uur. Tickets zijn 
verkrijgbaar aan € 10 op het secretariaat van de academie in huize Moens of via http://www.gamw.lede.be (reservatie 
via website).

… zodat je later kan zeggen: “Ik was erbij.”

Lucien Van Impe over zijn wielercarrière 

Lucien vertelt zelf over de legendarische klimpartijen en de strijd om het geel, pap en Zoetemelk. 
In 1977 volgde een al even spannend verhaal maar zonder goede afl oop: Lucien verloor op één dag de Tour… 

99



Carnaval   

Zaterdag 17 februari 
Snoep je graag? Kom dan zeker naar de karamellenworp 
aan de polyvalente zaal De Bron/bibliotheek om 18 uur. 
Misschien win je zelfs de hoofdprijs Het gouden Boerke, 
geschonken door het Prinsenhof en goudsmid Bart 
Oste.
Om 20.30 uur draagt de burgemeester zijn macht 
symbolisch over aan prins carnaval in de polyvalente 
zaal De Bron.

Zondag 18 februari
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals elk jaar hun 
beste beentje voor in de 66ste carnavalsstoet. Dit 
spektakel start om 15.30 uur. 

Maandag 19 februari
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben? Kom dan 
om 21 uur naar de prijsuitreiking in De Bron. Daarna kan 
je het einde van carnaval 2018 meemaken tijdens de 
popverbranding aan het voormalige rustoord Villa Letha 
in de Kasteeldreef. 

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

Volgorde carnavalsstoet 
zondag 18 februari 2018

1. Markies en Markiezin Willem Bette en Anne-Marie 
de Horne

2. Koninklijke Harmonie St. Cecilia
3. Prins carnaval 2018 Ponnetibi
4. Keizer Yves - Keizerin Kelly 
5. Miss Bette 2018 Sharon
6. Keizerin Jonkvrouw Lieve – Jeugdkeizerin Lovely 
7. Bierventje Gianni
8. MAJERON, Majoretten & Drumband Erondegem
9. Den Eddy 
10. WKV De Chépapkes – The Chépapkes go WILD! 
11. LKV Foert (cat. D) – Vierwerk of giën vierwerk, ons 

pijlen verschieten ze toch
12. LKV D’Au Mollekes (Cat. C) – Ons iëste stoet in Léé 

en weur brengen direct drei prominenten mee
 + Jeugdprinses Emmely
13. LKV Grat Af (cat. C) – Int park va Léé pakte best eur 

botjes mee
14. LKV De Slekketisjen (cat. C) – Hun Hunne Hunnen 
15. LKV De Kontenbonkers (Cat. C) – Kijkt es nor men 

vogelken
16. LKV Veur de Leut (Cat. B) – 18+ en afgestudeerd
17. LKV Oetsjewaaa (cat. B) – Wa werrik, wor kommik?
18. LKV Special (cat. B) – 50 tinten…
19. LKV D’Engelen (cat. B) – Léé ons sjieke stee! 

Ja santé, pakt o botten mor mee
20. LKV Kweet’nt nog nie (cat. A) – Horen, zien en 

zwijgen
21. LKV Goedemor (cat. A) – Jubilé Santé
22. LKV Just Niet (cat. A) – De sterren van de stoet
 + Jeugdprins Yoni
23. Reservewagen

Deelnemen aan de reclamestoet?
De carnavalsstoet wordt steeds voorafgegaan door een 
reclamestoet. 
Wie wil deelnemen, kan voor meer informatie en het 
inschrijvingsformulier terecht bij de dienst patrimonium 
via patrimonium@lede.be of op 053 60 68 50.

Kermis
De kermis gaat door van 11 tot en met 18 februari.
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Sportgala
Op vrijdag 23 februari organiseren de sportdienst en -raad het Sportgala in GC De Volkskring. De sportieve prestaties 
van 2017 worden via een kampioenenhulde en een verkiezing van de sportlaureaten in de kijker gezet. Bovendien 
verwennen Ballet Lede en een verrassingsact de aanwezigen met een sportieve act. Aansluitend is er een receptie met 
optreden van The Antonio’s. Het Sportgala start om 20 uur en de toegang is gratis.

Grenzen
De Preventiegroep Vooruit met de geit, Lede en zijn 
preventiebeleid organiseren op vrijdagavond 9 maart het 
theaterstuk Grenzen. Het stuk wordt gebracht door Theater 
A tot Z uit Antwerpen en richt zich tot jongeren van het 
tweede secundair. 
Stand-upcomedy en sociale media, weddenschappen en 
alcohol. Hoe ver kan een spelletje ‘durven of doen’ gaan? 
En hoe bereik je wat je wilt bereiken zonder te ver te gaan? 
Joppe zal het zelf moeten ondervinden, met een duwtje in 
de rug van het moslimmeisje Deriya. In deze voorstelling 
gaan tieners de confrontatie aan met hun eigen grenzen, in 
een wereld vol diversiteit.

Grenzen gaat door in GC De Volkskring. 
De deuren gaan open om 19 uur, de voorstelling start 
om19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is 
gratis. Breng gerust je vrienden mee!
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Paassportkampen
Naar goede gewoonte zijn er ook tijdens de paasvakantie sportkampen in de sporthal.

Lager onderwijs
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht 
van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 april. Van 9 - 12 
uur en van 14 - 16 uur wordt er gesport, van 8.15 uur 
- 9.00 uur en van 16 - 17 uur is er opvang voorzien. 
Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit. 
Vergeet je lunchpakket, water, twee tussendoortjes en 
zakgeld voor twee drankjes niet.

Kleuteronderwijs
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 9 
tot en met vrijdag 13 april van 9 - 12 uur. Opvang is 
voorzien van 8.15 - 9.00 uur en van 12.00 - 12.15 uur. 
Vergeet je drankje en tussendoortje niet.

Inschrijvingen
• Lager onderwijs: van maandag 26 februari tot en 

met vrijdag 23 maart
• Kleuteronderwijs: van maandag 26 februari tot en 

met vrijdag 30 maart
• online via www.lede.be
• via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar 

sport@lede.be
• in de sporthal.

Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden via 
www.lede.be. Betalen kan via overschrijving op 
BE10 0910 0954 2304 met vermelding van de naam van 
de deelnemer en de activiteit. U kan dit ook doen via 
Bancontact of cash in het gemeentehuis.

Tarieven  
Lager Kleuter

Ledenaar 48 euro 30 euro

Niet-Ledenaar + 50 %

10 UiTPASpunten* - 2,50 euro

Sociaal tarief - 50 %

UiTPAS aan kansentarief verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld 
terug.

Verhaaltje voor het 
slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het leukste uurtje van de 
week: voorleesuurtje in de bib! Op vrijdag 23 maart 
verwachten we jou om 19 uur in de bib van Oordegem. 
Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, kunnen 
ouders snuisteren in de bib. Voorleesexperts staan er 
klaar met een kop koffi e en toffe boekentips. 

Deze gratis activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot 
8 jaar. Inschrijven is noodzakelijk en kan op de website 
van de bib.
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De grote lenteschoonmaak  
Ook schoon genoeg van zwerfvuil?
Zwerfvuil is vervelend, maar samen kunnen we het 
probleem aanpakken! Helpen kan op zoveel manieren: 
gewoon al door afval zoals papiertjes, snoepwikkels en 
blikjes in de vuilnisbak te gooien in plaats van zomaar 
op de grond, anderen aan te moedigen om hetzelfde te 
doen, mee te helpen aan een opruimactie, … 
Want zeg nu zelf, zonder dat zwervend afval is het toch 
veel aangenamer om te wandelen, te winkelen en te 
wonen in onze mooie gemeente. 

Schreeuw het van de daken
Roep voorbijgangers op om jouw straat mee proper 
te houden: haal in het gemeentehuis een poster, 
raamkaartje of brievenbussticker af. Je kan ook een 
poster personaliseren op www.mooimakers.be en deze 
afdrukken. 

Word mooimaker en claim een stukje Lede
Wil jij jouw favoriete pleintje, een stuk stoep of je 
dagelijkse wandelroute proper houden? Duid dit plekje 
of route aan op de kaart op www.mooimakers.be/
actiekaart en claim jouw stukje Lede! Je kiest zelf 
of je regelmatig jouw gebied zal opruimen of een 
eenmalige opruimactie organiseert. Vink zeker aan dat 
wij jou mogen contacteren zodat we jou speciale witte 
vuilniszakken kunnen bezorgen en de nodige afspraken 
kunnen maken over het ophalen van het verzamelde 
zwerfvuil. Wil je je engageren, maar lukt het registeren 
via mooimakers.be niet? Stuur een e-mail naar 
milieu@lede.be of bel 053 60 68 25.

Kom in actie op 24 maart
Op zaterdag 24 maart ruimen we, tussen 13.30 en 
17.00 uur, naar jaarlijkse traditie samen het zwerfvuil 
langs de gemeentelijke wandelpaden op. 
Alle deelnemers worden gewapend met handschoenen, 
grijpstokken, vuilniszakken en fl uohesjes. Ga samen met 
jouw vereniging, buren, vrienden of familie de strijd 
aan en schrijf je voor 15 maart in bij de dienst milieu 
en landbouw, via milieu@lede.be of op 053 60 68 25. 
Vermeld zeker jouw contactgegevens en met hoeveel 
personen je zal deelnemen. 

Zwerfvuil, dat pakken we samen aan!

DOE MEE AAN DE GROTE LENTESCHOONMAAK!
Ontdek alle acties op mooimakers.be.

personen je zal deelnemen. 

Zwerfvuil, dat pakken we samen aan!
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Lede Agenda

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

Yoga  
maandag 8 januari - 14 mei, 
telkens van 19 tot 20.15 uur of 
van 20.30 uur tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
150 euro, kansentarief 37,5 euro, proefl es: 
10 euro, losse les: 15 euro.
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Starten met meditatie  
dinsdag 9 januari - 20 maart, telkens 
van 20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
100 euro, kansentarief 25 euro, proefl es 
(1ste les): 10 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Knutselatelier   
woensdag 24 januari - 13 juni 
Rammelstraat 1A
Basistarief: 4 euro, niet-inwoners: 6 euro
Jeugddienst Lede

Tentoonstelling:   
Leeuwenpraatjes
Van 1 tot 28 februari 
Bibliotheek
Leeuwenpraatjes is een interactieve 
tentoonstelling waarin kinderen de wereld 
van de fabels ontdekken. Aan de hand van 
vier kijkdozen en vier doe-opstellingen 
leren kinderen wat een fabel is.
Deze expo is een organisatie van BibArt 
met de steun van de provincie Oost-
Vlaanderen.

Kindercarnaval
zaterdag 17 februari van 13 tot 18 uur
De Bron
Kom verkleed naar het kindercarnaval en 
kies mee het jeugdprinsenpaar!
Info: 0497 83 87 67

Kundalinimeditatie  
zondag 18 februari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Basistarief: 30 euro, kansentarief 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Groene kriebels: Enamorado  
woensdag 21 februari en 22 maart, 
telkens om 20 uur
De Bron
3-delige workshop bloemschikken. 
Inschrijven via formulier op 
www.gezinsbondlede.be of 0473 29 38 72 
en betaling van een voorschot van 
15 euro. 30 euro per les (les: 5 euro, 
materiaal: 25 euro).
Gezinsbond Lede
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 

Luistervinken: Over zijn   
wielercarrière - Lucien Van Impe
woensdag 21 februari om 20 uur
GC De Volkskring
Samen met auteur Filip Osselaer brengt 
Lucien Van Impe de zomer van 1976 tot 
leven. Toen won Lucien als laatste Belg 
de Ronde van Frankrijk. In 1977 verloor 
Lucien op 1 dag de tour… De lezing is 
een nostalgietrip naar de jaren waarin 
Van Impe met vijf broers opgroeide in 
een volkscafé en liever muzikant dan 
wielrenner wilde worden. Het is een 
eerlijke terugblik op gemiste kansen en de 
status van beste klimmer ooit. Het is een 
wielerverhaal over het leven met muziek. 
5 euro, kansentarief: 1,5 euro
Cultuurdienst 

Filmavond   
CinéFolie Romantique: Brooklyn
donderdag 22 februari van 19.45 tot 
22 uur
GC De Volkskring
De zaal wordt aangekleed in het thema 
en er wordt een prijs verloot onder de 
aanwezigen. 4 euro of gratis in ruil voor 
10 UiTPASpunten. 6 euro aan de kassa.
Bibliotheek 

Atelier Best Pittig: 
creatief met zilverklei
donderdag 22 februari van 20 tot 23 uur
Juwelen Signatuur, Guchtstraat 78 bus 1
Niet leden: 35 euro, leden: 20 euro
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Reisverhaal:  
Is’t dan boel in Istanbul?
vrijdag 23 februari van 20 tot 22 uur
De Bron
Verslag door Roland Lemmens over zijn 
reis naar Istanbul in 2013. Met een typisch 
drankje en proevertjes. De academie 
verzorgt de muzikale omlijsting. 
Niet-leden: 5 euro, leden: 3 euro.
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfondslede.be

Kaarting - Belotten
zaterdag 24 februari van 20 tot 23 uur
t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Dynamische ademmeditatie  
zondag 25 februari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Basistarief: 30 euro, kansentarief 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Dame Blanche - Nele De Graeve
maandag 26 februari van 19 tot 22 uur
De Bron
Nele vergelijkt twee werelden, warm 
Afrika en koel België. Dame Blanche is 
vooral hilarisch, maar grijpt soms ook 
naar de keel.
Markant Lede
Info: 053 80 35 89, 
marie.samson@telenet.be

Wijndegustatie: Oostenrijk
donderdag 1 maart van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

Voorstelling milieu- en 
huidvriendelijke reinigings- en 
verzorgingsproducten
vrijdag 2 maart van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
gratis
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 
marleenvkerkhove@hotmail.com

5e Back to School-Quiz
zaterdag 3 maart van 19.30 tot 23.30 uur
De Kleine Prins, Meirveld 13
Klaar voor een uitdaging met een fl ink 
fungehalte? 
20 euro
OVK De Kleine Prins vzw
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Lede Agenda

Tweedehandsbeurs 
zaterdag 3 maart van 14 tot 16.30 uur
OC Oordegem
Leden: 8 euro per tafel / Niet-leden: 
12 euro per tafel
gratis toegang
Gezinsbond Oordegem
Info: k.schollaert@telenet.be

Combineren kan je leren
dinsdag 6 maart van 19.30 tot 22 uur
CM-kantoor, Kerkevijverstraat 19
Hoe kunnen we zorgen voor een 
kwaliteitsvollere combinatie van 
vrijwilligerswerk, een job en de zorg 
voor anderen?
Femma Lede
Info: 053 80 78 91 keppensk@hotmail.com

Grenzen  
vrijdag 9 maart
Zie pagina 11.
  

Ontmoetingsmoment   
zaterdag 10 maart van 13.30 uur tot 
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Ardennenwandeling
zondag 11 maart
Wandeling van ca. 20km in de streek van 
Barveaux-en-Condroz
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Tweedehandsbeurs  
zondag 11 maart van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Verkoop van baby-, kinder- en 
tienerkleding, babyspullen, speelgoed, 
fi etsen…
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00, kod_lede@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be 

Tweedehandsbeurs voor baby- en 
kinderartikelen
zondag 11 maart van 14 tot 16.30 uur
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
Info: dana.de.rick@hotmail.com, 
0472 83 46 81.
Inkom bezoekers: gratis.
Gezinsbond Wanzele

De man van morgen -   
Steven Goegebeur
donderdag 15 maart

Iedereen held -   
Helden van de race
zondag 18 maart  

Dynamische ademmeditatie  
zondag 18 maart van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Geleide intensieve meditatie op muziek.
Basistarief: 30 euro, kansentarief 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Paasworkshop  
woensdag 21 maart van 14.30 tot 
16.30 uur
De Bron
Voor kinderen vanaf 8 jaar.  
10 euro (materiaal, drankje, hapje en 
verzekering)
Gezinsbond Lede
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 

Leeskring Leorim:   
De Geruchten - Hugo Claus
donderdag 22 maart om 20 uur
Openbare Bibliotheek Lede
Vzw Leesweb begeleidt de leeskring. 
Je kan in de bib het boek ontlenen maar 
je kan ook komen luisteren zonder het 
boek gelezen te hebben.
2 euro
Bib i.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en 
Oordegem. 

Verhaaltje voor   
het slapengaan 
vrijdag 23 maart van 19 tot 20 uur
Uitleenpost Oordegem
Trek je beste pyjama aan voor het 
voorleesuurtje in de bib Oordegem. 
Terwijl de kinderen genieten van een 
verhaal, kunnen ouders snuisteren in de 
bib. Voor kinderen van 5 tot 8 jaar. 
gratis
Openbare Bibliotheek Lede 

Kruidenbabbel voorjaarsmoeheid
vrijdag 23 maart van 19.30 uur tot 
21.30 uur
OC Impe 
Last van voorjaarsmoeheid? Wat kan 
je hiertegen doen om je terug goed 
in je vel te voelen? Herboriste Yvette 
Saerens leert je alle geheimen van de 
juiste planten en andere kuren. Met de 
juiste natuurremedies ben je er zo weer 
bovenop!
10 euro
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com

Retro-dansavond
zaterdag 24 maart
Zaal De Kuip
Muziek uit de jaren 60 en 70.
Gratis
Info: 0474 56 62 58

In de sacoche  
zaterdag 24, vrijdag 30 en zaterdag 
31 maart van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Hilarische klucht van Pol Anrys in een 
regie van Luk Baeyens.
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
Info: 0497 29 39 83, reservatie@vidlede.be

Kundalinimeditatie  
zondag 25 maart van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Basistarief: 30 euro, kansentarief 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Yoga met je peuter  
zondag 25 maart van 10 tot 10.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Samen yoga doen versterkt de band 
tussen ouder en kind. Je leert elkaar op 
een andere manier kennen, samen te 
werken en elkaars grenzen te respecteren. 
En bovenal is het leuk. 
Basistarief: 15 euro, kansentarief 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be 

Kaarting - Belotten
zaterdag 31 maart van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com
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Gemeentediensten

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

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 

OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

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: 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)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

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


