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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.600 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 maandag 16 september. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Minder Mobielen Centrale, iets voor jou?
In 2019 werd de Minder Mobielen Centrale opgestart in Lede. Mensen die geïsoleerd raken omwille van beperkte 
mobiliteit wegens ouderdom, ziekte …  kunnen beroep doen op dit initiatief. MMC Lede biedt vervoer aan om sociale 
redenen zoals bijvoorbeeld een bezoek aan familie, kapper, gemeentehuis, boodschappen doen ... 

Enkele reacties van gebruikers: 
“Ontspannen heen en terug, en nog betaalbaar ook!”
“De vrijwilligers doen dat steeds met een glimlach.”
“Hiervoor had ik weinig sociaal contact, nu kan ik opnieuw mensen ontmoeten!”
“Financieel is het een meevaller.”
“Een leuke babbel en op tijd heen en terug, dat is de Minder Mobielen Centrale!”

Benieuwd of de Minder Mobielen Centrale iets voor jou is? 
Maak dan een afspraak met Eline Van De Velde op 053 60 56 30
of via mmc@ocmw.lede.be.
Kan je niet langskomen, geef dan gerust een seintje. 

Awel zoekt vrijwilligers
“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” – meisje, 18 jaar 

“Ze luisteren en vinden zeker goede oplossingen, maar als je wilt chatten 
raad ik Awel niet aan want het is meestal volzet.” – meisje, 15 jaar

Kinderen en jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige 
hulplijn in België. Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, want bijna 
allemaal voelen ze zich stukken beter na het gesprek. Daarom zoekt Awel 
extra vrijwilligers. We hebben jouw hulp nodig! 
Surf naar www.awel.be.

LEDE_NR7-8_2019.indd   2 22/07/19   16:40



3

Wisselcollecties 
bib Oordegem
Er komen weer nieuwe wisselcollecties aan in 
de bibliotheek van Oordegem. We vullen het 
aanbod aan met tijdelijke collecties voor jong 
en minder jong.

Kinderen kunnen nu al genieten van een 
nieuwe lading fi lms. Voor volwassenen vullen 
we in september de informatieve boeken aan 
met drie thema’s: onderwijs en opvoeding, 
psychologie en relaties en handwerk en 
creatief bezig zijn.

Kinderopvang
Terug naar school! Terug aan het werk!
Met het nieuwe schooljaar voor de deur wordt het zoeken naar opvang 
voor je kinderen voor en na school, op woensdagnamiddag, schoolvrije 
dagen en vakantiedagen.

Het gemeentebestuur zorgt voor een pedagogisch verantwoorde opvang. 
In de buitenschoolse kinderopvang willen we je kinderen de grootst 
mogelijke ontplooiingskansen bieden in een huiselijke omgeving met 
aangepaste accommodatie en materiaal.

De kinderopvang is geen verlenging van de schooltijd: het initiatief van de 
kinderen primeert. Ze kunnen kiezen of ze zich binnen of buiten uitleven in 
knutselen, een fantasiespel ...

Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit is de 
ideale manier voor je kinderen om hun ervaring van de dag te verwerken. 
Naast het spontane spel is het geleid spel van groot belang. Zeker op 
woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen bieden we een 
gevarieerd en creatief spelaanbod.

Wil je meer informatie? Neem contact op met de dienst kinderopvang of 
surf naar www.lede.be

Sluitingsdagen
• vrijdag 1 november: Allerheiligen
• maandag 11 november: Wapenstilstand
• vrijdag 15 november: Koningsdag 
• dinsdag 24 december: namiddag voor Kerstmis
• woensdag 25 december: Kerstmis
• donderdag 26 december: tweede kerstdag
• dinsdag 31 december: namiddag voor Nieuwjaar

Woensdagnamiddag
Inschrijven voor kinderopvang op woensdagnamiddag is verplicht. Dit kan 
enkel via kinderopvang@lede.be met het inschrijvingsformulier bijgevoegd. 
Je kan dit downloaden op www.lede.be. Je kan inschrijven voor woensdag-
namiddagen van september en oktober op donderdag 5 september 
vanaf 18.30 uur. Voor woensdag 4 september moet je vooraf niet 
inschrijven, enkel op school doorgeven.

Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur of 
zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden. Je kan niet 
telefonisch inschrijven. Enkel kinderen die ingeschreven zijn, worden 
aanvaard. Inschrijven voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie 
werkdagen vooraf schriftelijk doen.

Inschrij vingsdata najaar
donderdag 3 oktober vanaf 18.30 uur
• voor de herfstvakantie 
• voor woensdagnamiddagen in november en december

donderdag 28 november vanaf 18.30 uur
• voor de kerstvakantie 
• voor woensdagnamiddagen in januari en februari

Help, ik vind mijn 
trui niet meer!
Ligt hĳ  op het speelplein?

Onze monitoren verzamelen na een dagje 
speelplein een berg kleding. Gedurende de 
hele maand september kan je bij de jeugd-
dienst terecht om te kijken of jouw spulletjes 
erbij zitten. En… je kan opgelucht adem-
halen: alles werd fris gewassen!
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Gouden bruilo�  

Freddy Van Caelenberg & Françine Wellekens 
Hofstade, 22 mei 1969

Jacobus De Clercq & Rita De Corte
Lede, 11 april 1969

Jozef Van Der Meersch & Greta Beernaert 
Denderhoutem, 25 juni 1969

Robert Van Caelenberg & Adolphina Van Migerode 
Oordegem, 20 juni 1969

Project stookolietanksanering
Meer en meer gezinnen schakelen voor hun verwarming over van stookolie naar aardgas. Heel wat stookolietanks raken dus in 
onbruik. Deze kunnen vroeg of laat beginnen lekken, wat een risico op ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater met 
zich meebrengt. Dit kost veel geld en wordt niet gedekt door de verzekeringen. Daarom moet je een stookolietank die niet meer 
gebruikt wordt verplicht laten verwijderen of leegmaken door een erkende technicus. Bovendien moet je bij verkoop van je 
woning met een attest kunnen bewijzen dat de tank correct gesaneerd werd. 

Eenentwintig gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen en SOLVA organiseren een collectieve tanksanering voor de geïnteresseerde 
inwoners. Ook Lede doet mee. 
Heeft je woning een oude stookolietank die niet meer gebruikt wordt en wil je er vanaf? Of overweeg je van stookolie over te 
stappen op bvb. aardgas? Schrijf je dan in via het elektronisch inschrijvingsformulier op www.solva.tanksaneringen.be. Voor meer 
informatie kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 111 24 van de fi rma All-inn Tank Service. 

Op dinsdag 5 september om 19.30 uur wordt het project voorgesteld tijdens een infoavond in de Bron. Inschrijven voor de 
tankslag kan uiteraard ook dan. 
Inschrijven voor de infoavond kan tot 3 september via milieu@lede.be of op 053 60 68 25. 

LEDE_NR7-8_2019.indd   4 22/07/19   16:40



5

Viergeslacht

Van links naar rechts: Wim Baeyens, 
Robin en Lisandro Baeyens (° 3 april 2019), Freddy Baeyens 

Technologisch 
speelgoed
Vanaf maandag 2 september start de bibliotheek met de 
uitleen van technologisch speelgoed. Deze reizende BibArt-
collectie vind je afwisselend in de bibliotheken van Lede, 
Erpe-Mere, Denderleeuw, Haaltert en Ninove.

Vijf maanden kan je genieten van een diverse collectie die 
kinderen introduceert in de wereld van programmeren en 
wetenschap: ontdek de Beebot, de Bluebot en de Dashrobot 
of ga aan de slag met de uitvinderskit Makey Makey. In januari 
wisselen we opnieuw. Zo ontdek je steeds iets nieuws.

Vlaamse dakisolatie-
norm voor woningen 
en huurwoningen 
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als 
huurwoningen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op 
het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn.

Wat is de minimumnorm? 
Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 
0,75 m²K/W genomen.
Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbe-
woonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.
Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op voorwaarde 
dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een 
R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Deze isolatie 
houdt mogelijk een risico in voor condensatieproblemen.

Wat als het dak de minimale isolatienorm 
niet haalt? 
Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur bij een wo-
ningonderzoek strafpunten toe als de woning niet aan de 
dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijgt de wo-
ning daarvoor een beperkt aantal strafpunten en krijgt de 
eigenaar de tijd om het dak te isoleren.
Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als 
de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisola-
tienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking 
komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemees-
ter. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uit-
voeren om de woning opnieuw conform te maken.
In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen 
evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet 
enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie, net als alle andere minima-
le kwaliteitsnormen voor woningen, niet beperkt tot huur-
woningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschikt-
verklaring (jaarlijkse heffi ng, strafrechtelijke handhaving) 
zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf 
bewoond wordt.

Hoe kan ik bewij zen dat mij n dak de 
isolatienorm haalt? 
Je kan de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisola-
tie) aantonen aan de hand van:
• het energieprestatiecertifi caat (EPC) van je woning;
• het postinterventiedossier van uw woning;
• een bouwplan, lastenboek of factuur (de documenten 

moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden).
Zijn die documenten niet voorhanden, dan kan je een EPC 
met beoordeling van je dakisolatie laten opmaken door 
een energiedeskundige. Dat kost gemiddeld 200 euro.
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leeft Twirl in Motion 
Majorette- en twirlvereniging
Heb je al over majorettes gehoord? En denk je daarbij aan laarzen, kostuums en 
marcheren voor een fanfare? Dan heb je niet echt een juist beeld van de moderne 
majorettesport. Deze sport heet nu twirling. Hierbij wordt er op moderne muziek en 
in de mooiste pakjes gedanst en dit in combinatie met een stok (baton). Iets heel 
anders dus dan het klassieke beeld over majorettes. 

Begin dit jaar richtten een paar enthousiaste mensen de majorette- en twirlvereniging 
Twirl in Motion op. We willen elk van onze leden op hun eigen tempo begeleiden en 
hen helpen zich te ontplooien. Maar tegelijkertijd werken we ook samen - in groep - 
naar een doel. 

Ondertussen heeft de club zich geselecteerd om deel te nemen aan het Europees 
kampioenschap majorettes 2019 in Venetië.

Hou je van dansen en alles wat met show te maken heeft? Wil je een nieuwe 
uitdaging die je uniek maakt? Dan is onze vereniging waarschijnlijk iets voor jou!

Iedereen vanaf 6 jaar is welkom bij Twirl in Motion. De trainingen gaan 
momenteel door op woensdag en zaterdag in de sporthal.

Meer info vind je op www.twirlinmotion.be, op onze Facebookpagina of 
via twirlinmotion@gmail.com.
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Vuurtje in de tuin? 
Niet toegelaten! 
Ga voor het 
gezonde alternatief!

De Vlaamse milieuwet-
geving (Vlarem) is dui-
delijk: afval verbranden 
in open lucht is voor ie-
dereen verboden.
Het verbod geldt niet al-
leen voor het verbran-
den van papier, plastic, 
piepschuim, autobanden 
en andere rommel, maar 
ook voor het verbranden 
van biomassa-afval zoals 

gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voor-
ziet wel enkele specifi eke uitzonderingen. Deze kan je 
terugvinden op www.stookslim.be. Het gebruik van een 
sfeerverwarmer of barbecue is wel toegelaten.

Sorteer en comp� teer
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvrien-
delijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan 
de selectieve inzamelingen is daarom erg belangrijk. 
Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt ge-
recycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw 
leven. Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt 
men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met ge-
avanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.  

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele 
tips om afval te voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je brievenbus. Zo 

heb je veel minder oud papier. 
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam 

groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. 
Het betekent ook minder onderhoud.

• Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren. 
Compostvaten en compostbakken zijn verkrijgbaar 
via de gemeente. 

• Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi je 
tussen de planten uit. Zo vermijd je ook onkruid.

• Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal 
aan als omheining. Je zorgt bovendien voor een 
schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer 
biodiversiteit. 

Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinaf-
val ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder 
zorgen!

Een veilige 
schoolomgeving, 
daar gaan we voor!

Het einde van de zomervakantie nadert: leerlingen maken hun 
boekentas, leerkrachten brengen hun klas in orde en de gemeente 
zorgt ervoor dat de schoolomgeving klaar is voor de drukke ochtend- 
en avondspitsen. 

Ook de lokale politie neemt heel wat initiatieven om de verkeers-
veiligheid van scholieren op te volgen en te verbeteren. Het streven 
naar een veilige schoolomgeving is een van onze prioriteiten. 
Daarom zullen onze politiemensen gedurende de maand september 
controles uitvoeren rond de scholen. Onze aandacht gaat vooral uit 
naar het gedrag van autobestuurders tegenover fi etsers en voetgan-
gers (bijvoorbeeld onvoldoende afstand houden, onaangepaste 
snelheid ...), naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik 
van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit- of instappen van de 
kinderen. Fietsers moeten er voor zorgen dat ze met een fi ets 
naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en refl ec-
toren.

Verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De lokale
politie kan deze taak niet alleen vervullen en doet daarom ook een 
beroep op jou als ouder of grootouder. Enkele tips:

Je brengt je kind naar school met de wagen:
• Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Jong geleerd 

is oud gedaan!
• Parkeer je wagen reglementair d.w.z. niet voor de schoolpoort, niet 

op het voetpad, niet aan de onderbroken gele streep …
• Laat je kind aan de kant van het voetpad in- en uitstappen. Parkeer 

op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het voet-
pad aan dezelfde kant verder stappen.

Je kind gaat te voet of met de fi ets naar school:
• Leer je kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is 

niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder hen ook 
gezien heeft.

• Kies kleurrijke kledij zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor 
de winter zijn heldere jassen met refl ecterende strips ideaal.

• Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen 
of fi etsen. De laatste weken van de vakantie kan je de route die je 
kind zal afl eggen al enkele keren samen oefenen.

• Zorg dat de fi ets van je kind wettelijk in orde is, controleer dit 
geregeld.

• Steek de smartphone in de rugzak van je kind, niet in de jaszak.

Blijf je altijd bewust van het belang van verkeersveilig gedrag. En 
vergeet  niet: het goede voorbeeld in het verkeer geef je zelf! 
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De kunstacademie is klaar voor het nieuwe schooljaar! Alle lessen starten vanaf 2 september. In september kan je ook gerust 
een proefl es komen volgen voor je beslist of je je inschrijft. De uurroosters vind je terug op onze vernieuwde site 
www.academielede.be. Je vindt hier ook het volledige aanbod gesorteerd per leeftijd terug.

In de kij ker!
Beeld vanaf 6 jaar
We schilderen met verf of stempelen met zelfgemaakte vormen. 
We maken kijkdozen met fi guren in klei, dieren in papier-maché 
of decorstukken met ijzerdraad. Zo maken we onze fantasie-
wereld zichtbaar en ontdekken de kunstenaar in onszelf.

Woordinitiatie vanaf 6 jaar
We gaan op zoek naar onze creativiteit en geven die een stem 
met ons lichaam en onze woorden. We brouwen een speelse 
mix van zelfvertrouwen, gevoelens en taal. We beleven wat we 
zeggen met heel ons lijf.

Muziek- en woordinitiatie vanaf 6 jaar
We spelen spelletjes rond muziek en woord. We zingen liedjes 
en begeleiden onszelf op instrumentjes. We spelen toneel, 
ontdekken onze fantasie en vertellen verhalen.

Soms knutselen we, gaan we dansen of maken een leuke teke-
ning. Maar plezier maken staat voorop!

Starten met een muziekinstrument vanaf 8 jaar
In het muzieklab leer je spelenderwijs alles over muziek: noten 
lezen,  je gehoor gebruiken,  zingen en jezelf begeleiden op 
verschillende instrumenten. 
In september leer je alle instrumenten kennen op De reis rond 
de instrumenten. Na deze ontdekkingsreis start je met je in-
strument! 

Woord vanaf 8 jaar
Je creativiteit ontwikkelen? Je uitspraak verbeteren? Je zelfver-
trouwen vergroten? Je fantasie aanwakkeren? Dit kan in de 
Woordlessen! Je bent welkom vanaf 8 jaar. Ook voor tieners en 
volwassenen hebben we speciale trajecten.

Ook cursussen voor volwassenen
Je kan op elke leeftijd starten in de academie. Heb je ooit aca-
demie gedaan en je wil terug de draad opnemen? Neem dan 
contact op met het secretariaat.

Lede, Erpe-Mere en Wichelen
Naast de lessen in Lede kan je ook lessen volgen in Erpe, 
Mere, Wichelen en Serskamp. De uurroosters vind je op onze 
website.

Cursussen in de schij nwerper
Radio maken (16+)
Samen met Lies Geldhof en Ralph Iliano, lesgever en o.a. be-
kend van Radio Lede, leer je presenteren, interviewen, luister-
spelen maken, journalistiek … Je hebt 1 uur per week les en 
een maandelijks studioblok.

Schrijven (16+)
Heb jij de schrijver in jou al ontdekt? Via de wekelijkse cursus 
(3 uur per week) ontdek je de verschillende facetten en genres 
van het schrijven. 

Kunstacademie Lede - Erpe-Mere - Wichelen 
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Dj (16+) 
Dj’en is al lang niet meer ‘wat plaatjes opleggen’. De dj speelt 
niet alleen muziek, maar maakt die ook zelf. Om jezelf een dj 
te noemen heb je een aantal vaardigheden nodig. Bart Van 
Neste (alias Red D) is al bijna dertig jaar dj in binnen- en bui-
tenland en leert jou 2 uren per week alle knepen van het vak.

Digital Art Lab (16+)
We gaan binnen het domein van muziek op zoek naar de mo-
gelijkheden met nieuwe technologie, maar we verkennen ook 
andere domeinen! Met de computer en elektronica creëren we 
apps en installaties. 

Beeld (18+)
In onze afdeling Beeldende en visuele kunsten leer je verschil-
lende technieken om je eigen creativiteit in beeld te brengen. 
Je leert ook kijken naar en refl ecteren over kunst door een 
bezoek aan verschillende tentoonstellingen.

Inschrij ven
We vragen je om zo snel mogelijk in te schrijven. Ook voor 
nieuwe leerlingen is vroeg inschrijven belangrijk. Voor enkele 
lessen zitten de klassen snel vol!

Online inschrijven
Geen zin in wachtrijen aan het secretariaat? Je kan ook online 
inschrijven! 

Inschrijven in de academie
Vanaf maandag 26 augustus kan je terecht in de academie in 
Lede om je in te schrijven. 
De inschrijvingsdata zijn:
• maandag 26 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• dinsdag 27 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• woensdag 28 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• donderdag 29 augustus: 15.30 – 19.00 uur;
• vrijdag 30 augustus: 15.30 – 19.00 uur.
Breng zeker je eID of kids-ID mee. 

Betalen
Het inschrijvingsgeld per domein (Muziek, Woord en Beeld) 
voor een volledig schooljaar bedraagt:
• onder de 18 jaar: 72 euro (48 euro kortingstarief);
• 18- tot 24-jarigen: 137 euro;
• volwassenen: 319 euro. 
Betalen kan met Bancontact.

Je krijgt korting wanneer meerdere leden uit hetzelfde gezin 
les volgen, wanneer je Muziek, Woord of Beeld samen volgt of 
als je een UiTPAS met kansentarief hebt. Voor meer informatie 
kan je bij de academie terecht. 

Info
Heb je vragen? Gebruik in de vakantie Facebook Messenger of 
kom langs op het infomoment op maandag 26 augustus om 
18 uur.

Zin gekregen in de academie? Niet aarzelen. Gewoon doen!

Schooljaar 2019 - 2020

9
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Soepconcert met vliegen
Zomer van Vlieg

Heb jij deze zomer Vlieg al gezien? Je hebt nog enkele dagen 
want de knutselactie, de speurtocht in de bib en fietstocht  
zitten er bijna op. Deelnemen kan nog tot en met zaterdag  
31 augustus. Meer info vind je op vlieg.lede.be.

Benieuwd of je in de prijzen valt? Ontdek het op zaterdag  
21 september tijdens het Soepconcert met vliegen! Meer info 
hierover vind je in de volgende editie van Lede informeert.

Opendeurdag bib 
Oordegem 

Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem 
haar deuren open tijdens de kermis van 23 tot 25 augus-
tus. 

Dit jaar zetten we in samenwerking met Davidsfonds 
Oordegem het werk van kunstenaar en juwelier Leen 
Henderickx in de kijker. Onder de naam Keraleen maakt zij 
keramieken en aardewerken creaties. Haar juwelen bestaan 
uit handgemaakte, eigentijdse keramieken parels. Bij haar 
kunstwerken staan maatschappelijke en sociale veiligheid 
centraal als thema en inspiratie.

We openen de gratis tentoonstelling op vrijdag om 19 uur 
met een receptie. Op zaterdag kan je naar de expositie 
komen van 9 tot 12 uur en van 17 tot 21 uur. Op zondag 
kan je nog een kijkje nemen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 
20 uur.

Dag van de vrije tijd
In september start het nieuwe schooljaar! En ook de meeste verenigingen 
beginnen dan aan een nieuw werkjaar. Tijdens de Dag van de vrije tijd kan je 
proeven van het vrijetijdsaanbod in Lede. Een ideaal moment voor jong en 
oud om alle mogelijkheden in onze gemeente te verkennen! 

De academie, bibliotheek, cultuur-, jeugd- en sportdienst en meer dan dertig 
Leedse verenigingen stellen hun werking voor. Je kan bovendien ook 
deelnemen aan enkele activiteiten. Voor de kinderen is er het grote 
DenkDoeDurf-spel waarbij ze een medaille kunnen verdienen. Er is ook een 
springkasteel, een clown en een streepje muziek. 

Dag van de vrije tijd is een ideale gelegenheid om met de familie op stap te gaan. 
Kom langs op zondag 1 september van 14 tot 18 uur in de sporthal.  De toegang is gratis.
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Marcs grote gevaarlijke tanden
Vertel- en knutselnamiddag 

Kinderen tussen 5 en 9 jaar kunnen op maandag 26 augustus om 14 
uur komen luisteren naar dit grappig verhaal in de bib van Oordegem. 
Nadien knutselen we erop los. Reserveren is verplicht en kan tot 20 
augustus in de bib van Lede of Oordegem of op de website van de bib.

Fotograferen met je 
smartphone
Cursus 

Je smartphone is een ideaal fototoestel: je hebt hem 
meestal bij, hij is handig in gebruik en de kwaliteit is 
goed. Maar waarin verschilt hij van echte fotografie? 
Zijn er trucs of apps om meer uit je smartphone als 
fototoestel te halen? En hoe kan je de klassieke 
fototechnieken toepassen met je gsm?

Tijdens deze driedelige cursus krijg je het helemaal on-
der de knie. De sessies gaan door op woensdag 11, 
18 en 25 september van 13.30 tot 16.00 uur in de bi-
bliotheek. De cursus wordt begeleidt door Jean-Pierre 
Liévrard van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

Je betaalt 36 euro of 7 euro aan sociaal tarief. Schrijf 
tijdig in om zeker te zijn van je plaatsje. Dit kan via de 
website van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
of op 09 330 21 30 met vermelding van de code 
193146.

We gaan aan de slag met je eigen toestel, breng dit 
dus zeker mee. Ook je paswoorden moet je uiteraard 
kennen. Dit is een fotografiecursus, we gaan het niet 
hebben over de werking van je smartphone. Minimale 
basiskennis van je smartphone is dus vereist.

Wildlife
BibArt filmclub 

De bibliotheek verwent je met een uitgebreid 
filmaanbod. We geven op dinsdag 10 september 
het startschot van de BibArt filmclub met de film 
Wildlife. 

Door de sprekende ogen van de 14-jarige Joe zien 
we hoe vader Jerry met zijn gezin naar een klein 
stadje in Montana verhuist, waar hij een bescheiden 
job als hulpje op een golfbaan heeft gevonden. Maar 
wanneer Jerry onterecht ontslagen wordt, knakt er 
iets in hem: zijn gekrenkte eer vreet hem – en 
bijgevolg zijn huwelijk – langzaam maar zeker op. 
Wanneer zijn baas hem zijn job wil teruggeven, kan 
hij zijn trots niet inslikken en sluit hij zich aan bij een 
groep dagarbeiders die in de bergen een grote 
bosbrand gaan blussen. Moeder Jeanette blijft 
verbijsterd achter met Joe.

Om 19.45 uur start de inleiding en om 20 uur begint 
de film. Kaarten kan je kopen in de bib en bij de 
cultuurdienst aan 5 euro of online bestellen via  
bibart.be/webshop.

11
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Herfstshow Oktober 2019
Senioren  

Dit muziekgala voor 55-plussers gaat door op dinsdag 22 oktober in Feestcomplex 
Europa. 

Ga mee naar de show met de seniorenraad voor slechts 30 euro! Vervoer, middag- 
en avondmaal zijn inbegrepen, dranken niet. Wie jonger is kan mee aan 40 euro. 
Deze activiteit is ook voor mensen met een UiTPAS met kansentarief. Kaarten kan je 
kopen bij de cultuurdienst of bij de seniorenverenigingen tot 10 september.  

De bus vertrekt om 10.30 uur stipt aan de sporthal. Daarna rijdt de bus door naar 
WZC Prieelshof in Oordegem om deelnemers op te pikken.

Erfgoedwandeling langs het spoorverleden van Lede
Open Monumentendag  

Midden negentiende eeuw werd Lede via het spoor 
verbonden met Gent en Brussel. De eerste stoomlocomotieven 
denderden doorheen het voorheen landelijke Lede. De 
invloed op de gemeente was enorm. Naast een nieuw station 
verschenen ook nieuwe ondernemingen, werd pendelarbeid 
mogelijk en konden goederen makkelijker in- en uitgevoerd 
worden. Kortom, de wereld werd een stukje kleiner. 

Michaël Van Houtte, Erfgoedcel Denderland: “Erfgoed is 
overal, maar rond het station in Lede zijn verrassend veel 
erfgoedverhalen te sprokkelen. Wie kent er bijvoorbeeld nog 
het buizenkot, den bascuul of de roethuizen? Of het verhaal 
van de meisjes van het internaat, die vanaf het perron een 
eigen ingang hadden naar het domein van Mesen? De 
gidsen nemen ons mee langs heel wat bekende en 
onbekende verhalen uit de geschiedenis van Lede.”

Peter Van Accoleyen (Heemschut Lede) heeft zelfs een 
primeur: “We starten de wandeling in een oud gebouw van 
de voormalige textielfabriek Verschelden. Het atelier in de 
Stationsstraat dateert al van eind 19e eeuw. Verschelden was 
een ondernemer uit Ronse, maar door de komst van het 
spoor investeerde hij in Lede. Lange tijd was het gebouw een 
verfwinkel. Nu neemt de nieuwe afdeling Beeld van de 
kunstacademie hier zijn intrek en is het historische pand weer 
publiek toegankelijk. Je kan die dag dus in primeur het pand 
bezoeken. De kunstacademie zorgt vooraf voor een streepje 
muziek.” 

Ook aan de jongste deelnemers werd gedacht. Kris 
Vereecken van de culturele raad: “Voor kinderen organiseren 
we een uitdagende opdracht tijdens de wandeling. Achteraf 
krijgen ze ook een mooie beloning.” 

Wandel jij op zondag 8 september mee? De wandeling met 
gids duurt 1 uur en start om 11uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur, 16 
uur en 17 uur. Deelnemen is gratis. Je moet vooraf niet 
inschrijven.

Deze wandeling kadert binnen het project #ST(R)OOM van 
Erfgoedcel Denderland, waarbij het regionale erfgoed 
langsheen spoorwegen en de Dender in de kijker wordt 
gezet. Meer informatie op www.erfgoedceldenderland.be. 
We eindigen de wandeling in de kelder van het Hollands 
Paviljoen, waar je bij een drankje het project #ST(R)OOM kan 
ontdekken.
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Volksbal
Voor de vijfde keer al sluiten we de zomerva-
kantie in schoonheid af met het Volksbal op 
het marktplein. 

Jong muzikaal geweld uit Lede - Maxim Van 
Der Sijpe, Pepijn Jacobs en Jules Vanden-
bussche - bijten de spits af om 19.30 uur met 
hun coverband Willie Jacob and the Velvet 
Cat. Zij trakteren je op een uurtje rock & roll 
en soft rock. 

Stampen & Dagen mag ook dit jaar niet ont-
breken. Deze vaste waarde laat vanaf 21 uur 
iedereen meezingen met en dansen op klas-
siekers als Den Boemeltrein, Marie-Claire, 
Ronny de pompier …

Hoofdact om 22.30 uur is dit jaar niemand 
minder dan Willy Sommers. Willy, koning 
van het Vlaamse lied, rijgt al meer dan 40 
jaar de hits aan elkaar. In 2017 stelde hij zijn 
27ste album voor: Boven de wolken. Met 
liedjes als Het water is veel te diep, Sympa-
thie is geen liefde, Als een leeuw in een 
kooi … tovert hij het marktplein om tot een 
echt schlagerfestival! 

Om 24 uur is het dan de beurt aan DJ Duo 
Neffest – Arnout en Stijn Willockx. Trek dus 
zeker je dansschoenen aan! 

Het volksbal gaat door op 
vrijdag 30 augustus en is 
gratis. 

Kookworkshop
Koken in Tsjechië   

Leego organiseert kookavonden waarin telkens een ander land 
centraal staat. Voor onze derde kookavond op woensdag 11 
september gaan we naar Tsjechië, een land met een vrij 
onbekende keuken. 

Petra Novakova  maakt enkele traditionele gerechten: een soep 
met gerookt vlees, een kipgerecht met paprika en een dessert 
met appels. Slivovitch, wijn en natuurlijk bier uit Tsjechië maken 
de avond compleet. Terwijl ze samen met de deelnemers kookt, 
vertelt ze over het land, de cultuur, de uitdagingen, het dagelijkse 
leven, de eet- en kookgewoonten …

Deze kookworkshop gaat door in het ontmoetingscentrum van 
Impe en start om 19 uur. Je betaalt 15 euro voor de les, de 
maaltijd en drank. Heb je een UiTPAS met kansentarief, dan 
betaal je 1,5 euro. Je moet vooraf inschrijven via cultuur@lede.be 
of op 053 60 68 61.

Wereldkermis   

Op zondag 22 september kan je van 14 tot 18 uur genieten van 
een muzikaal en culinair programma tijdens de Wereldkermis op 
het plein achter Huize Moens. Je  proeft van wereldse lekkernijen 
en bezoekt educatieve standjes met aandacht voor ontwikke-
lingssamenwerking. Kinderen kunnen deelnemen aan gratis 
workshops, een Fairtradeverhaal, modeshow, muziek en dans …

Dit is een organisatie van Leego en de cultuurdienst,  met steun 
van Provincie Oost-Vlaanderen.
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Workshops  
en kinderdisco
Op het dorpsplein van Smetlede kan je 
op zondag 1 september van 15 tot 17 
uur in ’t Klutselateljee terecht voor een 
aantal creatieve workshops. Van 17 tot 
18 uur kan je meedansen met de open-
luchtkinderdisco Springding van Klutske. 
Beleef een onvergetelijke namiddag op 
Smetledekermis!

Sportelweek 50+
Plus Minus beweegt

De week voor vijftigplussers gaat door van maandag 16 tot 
en met vrijdag 20 september in de sporthal. 

Om 11 uur kan je vrijblijvend deelnemen aan een workshop 
(gezonde voeding, AED en reanimatie, rugschool, elektrisch 
fietsen, bewegingsdriehoek en de beweegcoach). ‘s Middags 
eet je je meegebracht lunchpakket. Vanaf 13.30 uur staan ge-
kwalificeerde sportleerkrachten klaar  om samen met jou te 
bewegen (wandelen, fietsen, gym, dans, kubb … ). Rond  
17 uur zorgt de cooling down ervoor dat je vermoeid maar 
voldaan  naar huis keert.

Kan je je geen volledige  
week vrijmaken, dan mag  
je ook inschrijven voor een 
of meerdere dagen. 
Voor een volledige week 
betaal je 30 euro, per dag 
kost het 8 euro. Met een 
UiTPAS met kansentarief 
betaal je 1,5 euro per dag.

Sportacademie
Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leer-
jaar kunnen tijdens het schooljaar een uurtje komen sporten 
op woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakantieperio-
des). Deze activiteit gaat door in de sporthal vanaf 4 septem-
ber.

Lesuren schooljaar 2019 - 2020
• derde kleuterklas en eerste leerjaar: 14 – 15 uur
• tweede en derde leerjaar: 15 – 16 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16 – 17 uur

Prijs

Jaar Trimester

Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 60 euro 30 euro

Niet-Ledenaar 90 euro 37,50 euro

UiTPAS aan kansentarief 15 euro 6,25 euro

10 UiTPAS-punten -2,50 euro

Sociaal tarief -50%

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel van je  
inschrijvingsgeld terug.

Inschrijvingen 
Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar:
• 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. 
Je kan ook contant of met bancontact betalen in de sporthal.
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Zomerconcert   

Op vrijdag 23 augustus om 21 uur 
organiseert het feestcomité het laatste 
zomerconcert van 2019 op het pleintje 
achter Huize Moens.

The Crowd is een fenomeen in het 
Belgische rockcircuit. De rockgroep, 
opgericht in 1987, is intussen uitgegroeid 
tot de Belgische coverband bij uitstek 
met meer dan 800 optredens op hun 
palmares. 

De toegang is gratis. Hopelijk tot dan!

Knutselatelier
Wie graag knutselt kan terecht in het knutselatelier. Lagere schoolkinderen 
maken samen met leeftijdsgenootjes op woensdagnamiddag de leukste 
werkjes om  nadien mee naar huis te nemen.

Er is keuze tussen een sessie van 13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur. 
Tijdens de eerste sessie is er plaats voor 30 kinderen, in de tweede 
sessie voor 15 kinderen.

Een knutselsessie kost 4 euro, niet-inwoners betalen 6 euro. UiTPAS met 
kansentarief is mogelijk aan 1,50 euro. De betaling gebeurt via facturatie 
eind december. Annuleren kan enkel tot de maandag voordien met een 
mail naar knutselatelier@lede.be of daarna met een ziektebriefje.

Inschrijven kan vanaf donderdag 12 september om 16 uur bij de 
jeugddienst of vanaf vrijdag 13 september via het e-loket of mail naar 
knutselatelier@lede.be. 
Het inschrijvingsstrookje vind je op www.lede.be (diensten – jeugd – 
jeugdactiviteiten – knutselatelier) en via het e-loket.

Programma 

1ste - 2de leerjaar
18 september: bloemenpracht 
2 oktober: hartenfiguren  
16 oktober: puzzelboom   
13 november: knutselen met cd’s
27 november: wenskaarten met knopen, 
ballonnen  
11 december: kerstkrans 
8 januari: fotowand
22 januari: vrolijke uilen  

3de - 6de leerjaar
25 september: silhouettenkunst 
9 oktober: robot met wegwerpmateriaal
23 oktober: we toveren een kous om tot 
een draak of konijn 
20 november: hartendromenvanger
4 december: nagelfiguur
18 december: kegelkerstfiguren 
15 januari: knutselen met aluminium  

Tijdens het herfstverlof, op 6 november 
(Pietendag) en tijdens het kerstverlof is 
er geen knutselatelier. 

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

Kaarting en sjoelen
van 1 september tot en met 
31 december, elke tweede en vierde 
donderdag van de maand 
Zaal De Kuip, Nieuwstraat 
2,5 euro
S-Plus

Volleybal   
van september tot juni, elke zondag 
van 9 tot 11 uur
Sporthal
8 euro
Gezinsbond Lede
Info: 053 80 52 44, www.gezinsbondlede.be

Schatten van Vlieg: 
BibArt speurtocht
nog tot 31 augustus 
Vlieg verstopte opdrachten rond proeven 
in de bibliotheek van Lede en Oordegem. 
Breng alle opdrachten tot een goed 
einde en verzamel tips om de schatkist 
te vinden! Vanaf 3 jaar kan je speuren in 
de bibliotheek van Lede, kinderen vanaf 
10 jaar kunnen terecht in de uitleenpost 
Oordegem. Heb je de schat gevonden? 
Dan krijg je een smakelijke beloning en 
een sticker voor de Zzzpaarkaart van 
Vlieg. Spaarders maken extra kans op een 
bzzzboxzzz vol leuks.

Gezinsfi etstochten 
nog tot 18 september, elke woensdag 
van 19 tot 21 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
25-30 km met stop om de dorstigen te 
laven. Rekeningnummer 
BE31 9730 3026 6155. Bij regenweer 
gaat de tocht niet door.
7 euro
Gezinsbond Smetlede
Info: 09 369 18 37, 
marc.vandemaele@pandora.be, 
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

Zomerfi etsen  
dinsdag 13, 20, 27 augustus, telkens 
van 19 tot 22 uur
Sint-Martinuskerk Lede
25 km met een korte stop onderweg.
gratis
Gezinsbond - Davidsfonds Lede
Info: info@davidsfondslede.be, 
www.davidsfondslede.be

Garage-opritverkoop
donderdag 15 augustus van 
9 tot 18 uur
Rammelstraat
Info: 0477 38 95 90

Schatten van Vlieg:  
Vlieg dwars door Lede 
donderdag 15 augustus van 14 tot 
17.30 uur
Sporthal
Mix van familieplezier, sport en cultuur! 
Voor sportievelingen voorzien we een 
tocht van 30 km. Je kan ook opteren voor 
het parcours van 15 km. Er is begeleiding 
voor beide routes. Halfweg pauzeren 
we voor een circusact. Elke deelnemer 
krijgt hier twee gratis consumpties! 
Deelnemers jonger dan 12 jaar krijgen een 
smakelijke beloning én een sticker voor de 
Zzzpaarkaart van Vlieg. Spaarders maken 
extra kans op een bzzzboxzzz vol leuks!
5 euro, -12 jaar: 3 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro. 

Bootcamp: The Way
nog op zaterdag 17, 24 en 31 augustus, 
telkens van 11 tot 12 uur
Milestone, Br. de Saedeleerstraat 127
Groepsessies voor iedereen dankzij 
verschillende variaties van oefeningen. 
Nodig: fi tnessmat.
10 euro per les
Info: 0472 95 94 50, 
milestonepersonalcoaching@gmail.com, 
milestonecoaching.be

Info-avond: Nacht van de vleermuis 
zaterdag 17 augustus van 19.30 tot 
22 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 76
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn 
wettelijk beschermd, maar dat alleen 
is onvoldoende om van alle soorten 
levensvatbare populaties te behouden. 
Acties, zoals het inrichten van zolders, 
kunnen de aantallen weer opkrikken. 
Ook jij kan hierbij helpen! Ontdek hoe jij 
je tuin vleermuisvriendelijk kan maken. 
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477, 
saerens_yvette@hotmail.com, 
www.natuurpunt.be

Zomer-cartoonwandeling: 
De vergeten beerput 
zaterdag 17 en zondag 18 augustus, 
telkens van 10 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Met deze wandeling willen wij mensen 
bewust maken en laten wegdromen. 
Brochure met parcours: 2 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Zomerconcerten in den hof met 
Curly & Grey
zondag 18 augustus van 16 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Classics, ballads, new wave en dance hits 
in hun eigen, frisse akoestische versies.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Zomersportkamp 
lager onderwijs  
van 19 augustus tot  23 augustus, 
telkens van 9 tot 17 uur
Sporthal
Sportdienst  

Zomerconcert: The Crowd
vrijdag 23 augustus
Zie pagina 15.

Opendeurdag bib Oordegem 
met tentoonstelling Leen  
Henderickx
van 23 tot 25 augustus
Zie pagina 10.

Rommelmarkt
zondag 25 augustus van 7.15 tot 16 uur
Basisschool, Meirveld 13
Ook te bereiken via de Vijverstraat. 
5 euro per stand, gratis ingang.
OVK De Kleine Prins vzw
Info: OVK_rommelmarkt@outlook.com

Fietstocht: 
streekgenot een verhaal 
zondag 25 augustus van 14 tot 18 uur
Sint-Martinuskerk Lede
Wie liever met de auto komt is ook 
welkom. Bij slecht weer verplaatsen we 
ons met de auto. 
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfondslede.be

Vertel- en knutselnamiddag: 
Marcs grote gevaarlijke tanden
maandag 26 augustus
Zie pagina 11.
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Zomersportkamp kleuters 
van 26 augustus tot 30 augustus 
Sporthal 
Sportdienst  

Volksbal  
vrijdag 30 augustus om 19.30 uur
Marktplein
Zie pagina 13.
Cultuurdienst  

Petanquetornooi 
zaterdag 31 augustus van 14 tot 18 uur
Café ‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Individueel klassement - 3 rondes. Prijzen: 
inleg + 100 euro.
2,5 euro

‘t Klutselateljee en kinderdisco in 
Smetlede
zondag 1 september
Zie pagina 14.

Dag van de vrije tijd 
zondag 1 september van 14 tot 18 uur
Sporthal
Zie pagina 10.

Binnen en Buiten: Goeie 
Marsjansdies - de vakantie zit erop
zondag 1 september van 15.30 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Met Pedro Drieghe (gitaar,percussi), 
Walter Minnaert (gitaar en zang) en 
Kristien Devos (viool). Gratis, maar we 
komen eens rond met de hoed.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Yoga voor senioren en 
chronisch zieken (YEDA) 
van 7 september tot 14 december, 
elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Zie pagina 19.
Centrum in Balans

Hatha Yoga Basic 
van 7 september tot 14 december, 
elke zaterdag van 9.30 tot 10.45 uur
Zie pagina 19.
Centrum in Balans 

Benefi et voor PC Caraes Butare 
Rwanda
zaterdag 7 september van 14 tot 23 uur
Psychiatrisch Centrum Ariadne, 
Reymeersstraat 13a
Rwanda telt maar 2 psychiatrische centra. 
Het Psychiatrisch Centrum uit Lede is 
partner van het psychiatrisch centrum 
Caraes in Butare, Rwanda. Deze benefi et 
zamelt fondsen in voor de verdere 
uitbreiding en werking van dit Rwandese 
ziekenhuis. Doorlopend open cafetaria 
met lekkere desserts, springkasteel, 
verkoopstand Afrikaanse souvenirs, 
tentoonstelling. 17 uur: cavabar, hapjes, 
live-optreden. Vanaf 18 uur: BBQ (ook 
vegetarisch). Vooraf inschrijven voor de 
maaltijd. 
Info: 053 76 21 21, 
rik.de.coninck@fracarita.org

Erfgoedwandeling
zondag 8 september
Zie pagina 12.

Gezinswandeling met spaghetti
zondag 8 september van 13 tot 19 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
7 km met onderweg een sneukelstop en 
op het einde spaghetti.
10 euro
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Monumenten in Geelstervallei 
zondag 8 september van 14 tot 17 uur
Taverne Sparrenhof, Oud Smetledestraat 100 
Er zijn nog maar weinig plekken geschikt 
voor wilde bloemen, planten en bomen. 
Deze plekken vind je nog in onze 
natuurgebieden. Goede wandelschoenen. 
Honden aan de leiband. 6 km.  
gratis
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477, 
saerens_yvette@hotmail.com, 
www.natuurpunt.be

Hatha Yoga Basic 
van 9 september tot 16 december, 
elke maandag van 19 tot 20.15 uur
Zie pagina 19.
Centrum in Balans 

Hatha Yoga Plus 
van 9 september tot 16 december, 
elke maandag van 20.30 tot 21.45 uur 
Zie pagina 19.
Centrum in Balans

BibArt fi lmclub: Wildlife
dinsdag 10 september
Zie pagina 11.

Kookworkshop: Tsjechië
woensdag 11 september
Zie pagina 13.

Fotografeer met je smartphone
woensdag 11, 18 en 25 september, 
telkens van 13.30 tot 16 uur 
Zie pagina 11.

Experience your light 
van donderdag 12 september tot 
12 december 
Zie pagina 19.
Centrum in Balans

Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 12 september van 19 tot 
22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede 
Info: spresiaux@hotmail.com

Bootcamp: Sports@mesen 
donderdag 12 en 26 september, 
telkens van 19.15 tot 20.30 uur 
WZC Markizaat
Om te fi tnessen moet je niet noodzakelijk 
naar een fi tnesscentrum. In het park liggen 
de trainingsmaterialen voor het rapen: 
takken, een picknickbank, een heuveltje 
… Tijdens een initiatie bootcamp doen 
we laagdrempelige oefeningen op 
lenigheid, conditie, kracht .... Inschrijven 
via femmalede@gmail.com.
Per les 3 euro (leden) of 5 euro (niet-
leden). Voor beide lessen 5 euro (leden) 
of 8 euro (niet-leden).  UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro. 
Femma Lede

Wanzele loopt
vrijdag 13 september om 17 uur
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
Loopwedstrijd voor alle leeftijden: 
kleuterrun en kidsrun start om 18.30 uur, 
volwassenrun (5 km) start om 19.30 uur, 
10 km start om 20.30 uur, wandelen (5 km) 
start om 20.30 uur
10 euro, kidsrun: 5 euro
Info: www.wanzeleloopt.be

LEDE_NR7-8_2019.indd   17 22/07/19   16:41



LedeAgenda

18

Humor op vrijdag: 
De Nonsens Alliantie
vrijdag 13 september van 20.15 tot 
23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Improcomedytheater met Mario De 
Koninck, Marleen Labbeke en Stef 
Vanpoucke. 
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

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

Theatervoorstelling: 
De Valse Teefjes
zaterdag 14 september van 20 tot 
21.30 uur
GC De Volkskring
Een koor zoals je er nooit één gezien hebt. 
Meer dan 25 fl amboyante madammen 
brengen meerstemmig eigenzinnige 
versies van bekende en minder bekende 
liedjes. Een sappige mix van bekende 
covers en eigen teksten op een bedje van 
gevarieerde Vlaamse dialecten. 
15 euro
KVLV lede
Info: 053 80 28 71, KVLV-Lede@outlook.com

Schoolloop!
zondag 15 september van 13 tot 19 uur
School VLS Wonderster, Kasteeldreef 67
Ter gelegenheid van de 30e editie: 
parcours doorheen de school! Eerste 
start om 14 uur. Inschrijvingen vanaf 
13 uur of via ouderraadvlslede@gmail.com. 
Medaille voor iedere deelnemer.
Ouderraad VLS Wonderster

Plus Minus beweegt
van maandag 16 t.e.m. vrijdag 
20 september
Zie pagina 14.

Studio Guga: Ongehoord 
donderdag 19 september van 20 tot 
21.30 uur
GC De Volkskring
Laatste tickets! Guga haalt zijn beste 
stemimitaties naar boven, maar 
deze keer met gloednieuwe, eigen 
nummers. Nummers zo typerend voor 
de geïmiteerde artiest, alsof ze door 
henzelf zijn gemaakt. Jean Blaute nam de 
productie voor deze plaat op zich. 
Cultuurdienst 
21 euro, -26/65+: 18 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro.

Soundhealingmeditatie met 
Tibetaanse Klankschalen 
vrijdag 20 september van 20 tot 
21.30 uur
Je brengt best een yogamatje of dik 
deken mee. Zie pagina 19.
Centrum in Balans 

Soepconcert met Vliegen
zaterdag 21 september
Zie pagina 10.

Wereldkermis
zondag 22 september
Zie pagina 13.

Tweedehandsbeurs
zondag 22 september van 13.30 tot 
16.30 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs, 
Impedorp 57
Baby- en kinderkledij, babyuitzet en 
speelgoed. Wil je zelf spulletjes verkopen? 
Schrijf je in via onze Facebookpagina. 
Reserveren vanaf 17 augustus (leden) of 
24 augustus (leden van andere afdelingen 
en niet-leden). 
Standgeld: 7 euro (leden) of 14 euro 
(niet-leden). Maximum 1 tafel per gezin.
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77, 
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

DIY 100% pure deo maken
dinsdag 24 september van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Weg met alle aluminiumzouten, alcohol en 
parabenen! In deze workshop maak je zelf 
een 100% natuurlijke deodorant.
35 euro
Info: 0496 62 88 93, 
La-Vie-Pure@hotmail.com, 
www.La-Vie-Pure.be

Workshop en vormingssessie in 
aquarel
donderdag 26 september van 
19 tot 22 uur 
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Infoavond: Detox
donderdag 26 september van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Voel je je moe, futloos of prikkelbaar? 
Heb je kwaaltjes? Zuiver je lichaam en voel 
je terug vitaal! We gaan dieper in op de 
verschillende mogelijkheden. 
25 euro
La Vie Pure
Info: 0496 62 88 93, 
La-Vie-Pure@hotmail.com, 
www.La-Vie-Pure.be

Daguitstap Kortrijk 
zaterdag 28 september van 9 tot 
19.30 uur
Sporthal 
10 uur: bezoek Grootmoeders Koffi e. 
12.30 uur: Lunch café Leffe. 14 uur: 
keuzewandeling Briek Schotte en andere 
wielerhelden of Kortrijk ontdekken. 
16.30 uur: Flaneren in Kortrijk. 
Voor 19 september inschrijven via 
femmalede@gmail.com en betalen op 
BE04 7805 5568 5731.
Leden, partner van leden: 53 euro; niet-
leden: 58 euro, UiTPAS met kansentarief: 
1,5 euro.
Femma Lede
Info: femmalede@gmail.com 

Fototweedaagse Nepal 
zaterdag 28 september van 15 tot 
20 uur, zondag 29 september van 
10 tot 19 uur
GC De Volkskring
Nepalese dansgroepen, Nepalese 
activiteiten. Projectie reuzenscherm. 
Gratis tombola. Aanwezigheid 
ambassadeur Nepal. Prijsuitreiking 
nationale fotowedstrijd.
Iris Lede en culturele raad Lede
Info: 053 80 25 84

KVLV Relatie: Verbindend 
communiceren kun je leren
zondag 29 september van 15 tot 17 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, 
Impedorp 57
Wil je leren om voorbij frustratie en 
misverstanden tot openheid en dialoog 
te komen? Het model van Verbindend 
Communiceren is heel eenvoudig en 
direct bruikbaar in je gezin, vereniging 
of op je werk. 
KVLV Impe i.s.m. Zorg-Saam
Info: kvlv.impe@gmail.com
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YEDA - Yoga voor elke dag
Yoga voor senioren en chronisch zieken
Wanneer: reeks van 13 lessen. Van zaterdag 7 septem-
ber tot 14 december, telkens van 11 tot 12 uur.
Prijs: reeks: 130 euro, proefl es: 10 euro, losse les: 15 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting 
op de reeks.

Soundhealing
Meditatie met Tibetaanse klankschalen
Wanneer: vrijdag 20 september, 15 november en 
13 december, telkens van 20 tot 21.30 uur.
Prijs: 15 euro per les 

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS- punten krijg je 5 euro korting.

� perience your light 
Meditatiereeks voor beginners 
Wanneer: reeks van 10 lessen. Van donderdag 12 
september tot 12 december (geen les op 3 okto-
ber), telkens van 20 tot 21.15 uur.
Prijs: reeks: 100 euro (+ gratis toegang tot de Dyna-
mic Breath Healing op 24 oktober en 21 november), 
proefl es: 10 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting 
op de reeks.

Soul Sundays 
Hier komen vragen aan bod over elk aspect van het leven, 
persoonlijk, praktisch of zakelijk. Om je vragen te beant-
woorden gebruik ik het opstellingswerk gecombineerd 
met de Journeymethode, krachtige technieken die voor 
diepgang en duidelijkheid zorgen.

Wanneer: vrijdag 18 oktober en 6 december, telkens 
van 20 tot 22.30 uur, zondag 10 november van 14 tot 
18 uur
Prijs: vrijdag: 35 euro per les, zondag: 55 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting.

Bewus� ij n en je innerlij ke kind
Lezing
Hoe reageer jij als er iets fout gaat in je leven? Wijs je 
iemand anders met de vinger of zit je juist vol zelfkri-
tiek? Vaak reageer je anders dan je eigenlijk zou wil-
len. Deze patronen zijn ontstaan vanuit ons innerlijke 
kind. We leggen uit hoe dit werkt en waarom deze 
patronen ook in je huidig leven nog naar boven ko-
men. En hoe je meer vrijheid en een groeiend be-
wustzijn krijgt, ook als het even allemaal fout gaat.

Wanneer: vrijdag 11 oktober van 20 tot 21.30 uur
Prijs: 5 euro   

Omruilvoordeel
Gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

Hatha Yoga
Basic: reeks van 13 lessen. Vanaf zaterdag 7 septem-
ber, telkens van 9.30 tot 10.45 uur of vanaf maandag 
9 september, telkens van 19 tot 20.15 uur.
Plus: reeks van 13 lessen. Vanaf maandag 9 september 
van 20.30 tot 21.45 uur
Prijs: reeks: 130 euro, proefl es: 10 euro, losse les: 15 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting op 
de reeks.

Dynamic Breath Healing
Meditatie
Wanneer: donderdag 24 oktober en 21 november, 
telkens van 20 tot 21.30 uur
Prijs: 15 euro per les

Omruilvoordeel
Gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Alle lessen gaan door in Centrum in Balans, 
Molenbergstraat 2.
Inschrijven is verplicht en kan op 0497 89 96 70 
of via info@centrum-inbalans.be.
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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 

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

ANDERE DIENSTEN

Kunstacademie 
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 Lede
053 80 76 09 

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
9340 Lede

Knutselatelier
Rammelstraat 1A

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

Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.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

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
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