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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 / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
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Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 16 november. Heb 
je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

Overlijdens augustus

Marcel Bosmans † 1 augustus 

Max Froget † 11 augustus 

Gabrielle Schouppe † 11 augustus 

Clément Melckenbeeck † 12 augustus 

Elza Roels † 13 augustus 

Sabine Ots † 17 augustus 

Gilbert Leroy † 23 augustus 

Omer Van Hauwermeiren † 26 augustus 

Maria-Constancia Carmeliet † 27 augustus

Emile Limpens † 28 augustus

Clement Verhoeven † 29 augustus

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken Schoot
Wanneer: van oktober tot eind december.
Omleiding: Houwstraat – Speurtstraat – Klinkaard.

Aanleg fietspaden fase 1: Poortendriesstraat 
– Ronkenburgstraat vanaf kruispunt met 
Spoorstraat tot aan kruispunt met Kromme 
Elleboogstraat
Omleiding: Jezuïtenstraat – Groenstraat – Barrevoetsehoek – 
Herdergemsestraat - Vossedreef – parking station. 
Handelaars zijn bereikbaar via Stokstraat, Dr E. Rubbenslaan en 
Poortendries.

VACATURE
STUDENTEN VERPLEGING  
EN VERZORGING

Doel van de functie
Je helpt tijdens het weekend (of vakanties) mee om in 
teamverband een optimaal woon-, zorg- en leefklimaat te 
waarborgen. Je werkt met wisselende diensten.

Profiel
• Je bent gemotiveerd en werkt graag in teamverband. 
• Je bent flexibel ingesteld. 
• Je toont zin voor verantwoordelijkheid en initiatief. 
• Je bent communicatief en luistervaardig. 
• Je kan efficiënt werken onder druk. 
• Je hebt een hart voor ouderen. 

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent student Verpleegkunde of Zorgkunde.
• Je bent 17 jaar of ouder.

• Je hebt bij voorkeur je eerste of tweede bachelorjaar 
Verpleegkunde succesvol beëindigd of je zit in je laatste 
jaar Verzorging.

• Je kan een attest voorleggen dat aantoont dat je nog 
over voldoende dagen beschikt in je contingent. Wil je 
graag meer weten over de regeling voor jobstudenten? 
Surf dan naar mysocialsecurity.be/student.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@ocmw.lede.be of 
per post naar de voorzitter van het OCMW, Annelies De 
Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede.

Meer info
• personeel@ocmw.lede.be
• hoofdverpleegkundigen Martine Renneboog  

(053 60 12 08), Erna Van De Keer (053 60 12 02)  
of Ann Nijs (053 60 12 05)



3

Jaarrekening 2014
Vaststelling van de jaarrekening 2014 met volgend 
resultaat:

Budgettair resultaat boekjaar -1.761.930,16 EUR

Resultaat op kasbasis +9.050.131,21 EUR

Autofinancieringsmarge +1.180.617,59 EUR

Het balanstotaal op 31 december 2014 bedroeg 
69.978.447,14 euro.

Budgetwijziging 1, dienstjaar 2015
Vaststelling van de wijzigingen aan het financieel 
meerjarenplan 2015-2019 en de eerste budgetwijziging 
2015.

Waarborgen leningen voor oprichting GFT-installatie 
door ILvA
De gemeente Lede stelt zich solidair borg voor het 
kapitaal, de intresten en de onkosten van de door de 
ILvA afgesloten leningen ter financiering van de aankoop 
van de Cleanleasefortex-site en de bouw van een GFT 
composteringsinstallatie, voor een totaal bedrag van 
221.000 euro.

Gemeenteraadscommissie voor de herziening van 
het algemeen politiereglement
Oprichting en samenstelling.

Intern controlesysteem
Goedkeuring van het algemeen kader van het intern 
controlesysteem.

Uitvoeren van buitenschilderwerken aan de dekenij
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. 
De geraamde kostprijs bedraagt 15.536,40 euro 

(inclusief btw). De opdracht zal gegund worden bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Snelheidsbeperking in de Grote Steenweg
Invoering bij aanvullend verkeersreglement van een 
snelheidsbeperking van 70 km/u voor de Grote Steenweg 
(N9) Oordegem, meer bepaald in het gedeelte tussen het 
kruispunt met Wijde Wereld en de grens met Westrem.

Aankoop van een onkruidborstel met bladblazer 
voor de technische dienst
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 18.277,05 euro 
(inclusief btw). De opdracht zal gegund worden bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

UiTPAS: toetreding Ninove en goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst
Akkoordverklaring met de toetreding van de stad 
Ninove tot UiTPAS Regio HELA vanaf 1 januari 2016 en 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst.

Reglement voor het ontwerpen en plaatsen 
van een Kunstwerk voor de vrede ter ere van 
oorlogsslachtoffers 
Goedkeuring. Dit kunstwerk is een vervanging voor het 
oude oorlogsmonument op de Markt.

Reglement tot het verlenen van een 
mantelzorgpremie: wijziging
De leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar met betrekking tot de 
zorgbehoevende wordt geschrapt.

Gemeentelijk plannenregister
Vaststelling. 

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 SEPTEMBER 2015
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Nieuw filiaal  
van de academie!
Op vrijdag 4 september kreeg de Academie 
voor Muziek en Woord officieel een nieuw 
filiaal in Erpe-Mere. Vanaf nu kunnen de 
kinderen van Erpe-Mere naar de academie 
vlakbij hun school of woonplaats. En ze vinden 
de weg: we hebben al meer dan veertig 
leerlingen!

De richting Muziek in Erpe-Mere wordt 
opgebouwd per jaar. Dit jaar starten we 
met het eerste jaar AMV (notenleer). Dit 
kan je volgen vanaf het derde leerjaar in de 
basisschool. 

In de richting Woord worden twee lessen 
ingericht. Een groep voor leerlingen uit het 
derde en vierde leerjaar basisschool (L1/2) 
en een groep voor leerlingen uit het vijfde 
en zesde leerjaar (L3/4). Bij Woord start je 
dus niet automatisch in het eerste jaar, maar 
stroom je in op leeftijd. 

Wij zijn trots op de mooie start van het 
samenwerkingsproject tussen Lede en Erpe-
Mere!

Je UiTPAS  
in de academie

Wanneer je les volgt aan de academie, kan je wekelijks een 
punt sparen. Er staat een UiTPASpaal aan het secretariaat  

(op de tweede verdieping in Huize Moens) en in de inkomhal 
van het postgebouw (AC).

Ook op de evenementen kan je een extra punt sparen.
Vergeet je UiTPAS dus niet als je  

naar de academie komt!
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Zondag 6 september was het de 
tweede Dag van de vrije tijd. De 
academie, bibliotheek, cultuur-, 
jeugd- en sportdienst bundelden de 
krachten en stelden samen met de 
geïnteresseerde verenigingen hun 
vrijetijdsaanbod voor.

Meer dan honderdvijftig kinderen 
namen deel aan het Denk-, doe- en 
durfspel. Deze winnaars mogen in de 
bibliotheek hun ‘Denk-doe-durfdoos’ 
komen ophalen: 

• Tommy Impens, 4 jaar;
• Mirte Moeyersoon, 7 jaar;
• Ojalla Choudhry, 11 jaar.

Proficiat met jullie prijs en bedankt 
aan alle verenigingen voor hun inzet!

WINNAARS DENK-, DOE- EN DURFSPEL
Dag van de vrije tijd

CAMPAGNE 2015 - 2016 
Sociale bescherming  
voor iedereen

Waar je ook woont, zonder sociale bescherming 
is het leven als het ware een loterij. Ziek worden 
en geen medicijnen kunnen kopen, werken 
maar toch arm blijven, je werk verliezen, je 
oogst verloren zien gaan en geen inkomen 
meer hebben, een leven lang werken en geen 
pensioen krijgen … Voor drie vierde van de 
bevolking is dat geen fictie.

Twintig organisaties – ngo’s, vakbonden en 
mutualiteiten – maken zich ernstig zorgen en 
slaan de handen in elkaar voor de campagne 
Sociale bescherming voor iedereen, die twee 
jaar zal duren.

LEEGO organiseert in dit kader het financiële 
actieweekend van 11.11.11 van vrijdag  
6 tot en met woensdag 11 november. We 
zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Je kan je 
aanmelden bij dienst cultuur, op 053 60 68 61. 
We horen graag van jou!
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Gemeentelijke erkenning sportorganisatoren
Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor:
• financiële ondersteuning;
• logistieke en materiële ondersteuning;
• lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde gemeentelijke lokalen;
• het uitschrijven van fiscale attesten.

Sportorganisatoren die erkenning willen verkrijgen voor de periode van 1 januari tot 
en met 31 december 2016 moeten de aanvraagformulieren indienen bij de sportdienst 
uiterlijk op zondag 15 november. De bekendmaking van de erkenning zal plaatsvinden 
uiterlijk op dinsdag 15 december.

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

GEEF GRIEP 
GEEN KANS!

Elke winter duikt de griep weer op. Bij de meeste personen 
met een goede gezondheid is de griep na een week over-
wonnen, maar bij ongeveer 10% van de grieppatiënten treden 
complicaties op. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd 
worden. Een fatale afloop kunnen we jammer genoeg nooit 
uitsluiten.

De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om risicogroe-
pen - chronisch zieke mensen met gezondheidsproblemen zo-
als diabetes of een ziekte van de longen, hart, lever of nieren, 
65-plussers en zwangere vrouwen die op het ogenblik van het 
griepseizoen in het tweede of derde trimester zijn - te vaccine-
ren. Ook mensen die al dan niet beroepshalve voor deze risico-
groepen zorgen, doen er goed aan zich te laten vaccineren. 

Jaarlijkse griepvaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, 
veel kleiner. En wie ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, 
is er doorgaans minder ziek van en loopt minder kans op com-

plicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van diabetes). Het 
vaccin is veilig, ook voor zwangere vrouwen. Het griepvaccin 
bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep ver-
oorzaken. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar en voor 
risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Voor 
mensen in woonzorgcentra is het griepvaccin gratis. 

Voor meer info kan je terecht op www.griepvaccinatie.be of bij 
Logo Dender vzw via heidi.huysentruyt@logodender.be of op 
053 41 75 58.
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Achilles Annaert & Marie De Saedeleer

Roger Vander Biest & Marie Verheuën

Eddy De Keukeleire & Marie Schollaert

Eduard De Jonge & Marie Brondeel

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester 
en schepenen, bracht hulde aan 
ondervermelde echtparen ter 
gelegenheid van hun  diamanten en 
gouden huwelijksjubileum en bood hen, 
samen met hartelijke gelukwensen, het 
traditionele geschenk aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Achilles Annaert & Marie De Saedeleer 
Letterhoutem, 25 augustus1955

Roger Vander Biest & Marie Verheuën 
Aalst, 10 september1955

Gouden bruiloft (50 jaar)

Eddy De Keukeleire & Marie Schollaert 
Lede, 13 augustus 1965

Eduard De Jonge & Marie Brondeel 
Wanzele, 3 september1965

Jubilea
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Wat doet de gemeente  
concreet?

Wegen

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

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

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

Voet- en fietspaden

De gemeentelijke voet- en fietspaden 
worden door het personeel van onze 
technische dienst sneeuw- en ijsvrij ge-
maakt.

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

Tips

• Bomen en planten zijn zeer gevoelig 
aan de schadelijke invloed van het 
zout. Spring dus niet te kwistig om 
met strooizout, maar gebruik enkel 
een noodzakelijke hoeveelheid.

• Verplaats de sneeuw naar de uiter-

ste rand van het voetpad zodanig 
dat voetgangers ruimte hebben om 
te passeren. Indien het voetpad te 
smal is, mag de sneeuw net naast de 
boordsteen op straat gelegd worden. 
Rioolroosters en greppels moeten wel 
vrij blijven zodanig dat het dooiwater 
kan wegvloeien.

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

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

• Matig je snelheid in het verkeer en ge-
bruik winterbanden.

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

Hulp bij sneeuwruimen 
Ben je ouder en/of minder mobiel, 
dan valt het soms zwaar of is het zelfs 
onmogelijk sneeuw te ruimen. Kan je 
ook geen beroep doen op familie, bu-
ren, vrienden of kennissen, dan wil het 
gemeentebestuur hulp bieden, zonder 
hierbij je verantwoordelijkheid over te 
nemen.

Je kan hierop een beroep doen als je:

• gedomicilieerd bent in Lede;

• ouder bent dan 80 jaar OF een attest 
van een fysieke beperking (afgele-
verd door FOD Sociale Zekerheid, 
een dienst gezinszorg of een huisarts) 
voorlegt;

WINTERPLAN 2015-2016

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



Met wie woon je hier?
Hans: Ik woon hier met mijn vrouw Katrien en twee dochters Lotte en 
Flore.

Wat zijn jullie hobby’s?
Hans: Mijn vrouw en ik houden vooral van fietsen en skiën. Onze jongste 
dochter Flore is gek op dansen. Lotte houdt van skiën en motorcross.

Wonen jullie graag in Lede?
Hans: Ja, wij wonen graag in Lede omdat we hier iedereen kennen. Ik 
ben hier geboren en getogen. Het is hier ook een landelijke en gezellige 
buurt. We kunnen steeds bij elkaar terecht. Het is wel wat jammer dat 
Oordegem op sociaal vlak de laatste tijd wat is uitgedoofd. Het jeugd-
huis is weg  en ook de voetbalploeg en vele cafés zijn verdwenen.

Wat vinden jullie de mooiste plek in Lede en waarom?
Hans: Ik vind de Pontweg zeker en vast de mooiste plek, vooral in de 
lente als de rozen in bloei staan. Het is er zeer idyllisch.

Ben je lid van een Leedse vereniging?
Hans: Absoluut! En ik heb ze zelfs mee helpen opstarten. Ik ben lid van 
Roste Mon Cycling Team. Het is een heel toffe bende die momenteel 
nog steeds uitbreidt.

Wat is jullie favoriete café en/of restaurant in Lede?
Hans: Dat is voor mij zonder twijfel Café Roste Mon in Smetlede. 
Katrien: Voor een lekkere snack gaan we graag naar Koffie & Co.

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? 
Vind je die positief?
Hans: De grootste verandering hier is de heraanleg van de Zwaanstraat. 
Het blijft er wel gevaarlijk om over te steken, vooral voor de kleinere 
fietsertjes. Hopelijk zal dit verbeteren door de heraanleg van de N9.
De uitbreiding van de kmo-zone vind ik ook noodzakelijk.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Hans: Ik vind dat de huidige burgemeester dat goed doet op zijn eigen, 
spontane manier. Als burgemeester zou ik ervoor zorgen dat er meer 
sociaal leven komt in Oordegem.

Als je een wens mag doen, wat zou je dan wensen?
Hans: Het klinkt misschien cliché, maar ik wens iedereen een goede ge-
zondheid toe!

Huisnummer 10
Deze maand zijn we te gast bij de familie  
Van Den Berge in de Ouden Heirweg.
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Niet iedereen kijkt uit naar een ‘witte’   winter

• niet samenwoont met valide personen;

• niet in een appartementsgebouw woont.

Je kan een aanvraag indienen bij de tech-
nische dienst op 053 60 68 30 of via tech-
nische.dienst@lede.be. Je moet je jaarlijks 
opnieuw inschrijven tussen 15 oktober en 
15 november. 
Eenmaal opgenomen in de planning ko-
men de gemeentediensten automatisch bij 
je langs wanneer er voldoende sneeuw ge-
vallen is om het voetpad te ruimen. Indien 
je strooizout ter beschikking stelt, zal dit 
door de gemeentearbeiders worden uitge-
strooid op het voetpad.
Hou er wel rekening mee dat de technische 
dienst eerst de voetpaden van het ge-
meentelijk patrimonium vrijmaakt.

Ophaling van huisvuil 
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de opha-
ling van huisvuil, GFT, papier of glas in het 
gedrang komen. Indien de ophaalwagen 
niet op de afgesproken dag bij jou is langs 
geweest, vragen wij je om je afval terug 
binnen te halen tot de volgende ophaal-
beurt.
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Lede gesmaakt 
Op zondag 15 november organiseert de cultuurdienst 
in samenwerking met de culturele raad opnieuw de 
eet- en cultuurbeurs Lede gesmaakt. Het thema dit 
jaar is VergETEN. De beurs gaat door in De Bron en 
de inkom is gratis. Kom langs en proef de heerlijke 
hapjes en drankjes die onze plaatselijke verenigingen en 
professionals je aanbieden, al dan niet tegen een kleine 
vergoeding. Geniet er bovendien van randanimatie voor 
jong en oud. Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn 
er knutselworkshops gepland. 

Meer info vind je op de website en op de 
Facebookpagina. 

Je kan je broodpudding afgeven in De Bron op 
zondag 15 november tussen 10 en 14.30 uur. 
Om 15 uur zal de jury het ingeleverde gebak 
proeven en de winnaars meteen bekend maken. 
We zorgen voor enkele zeer mooie prijzen! 

De wedstrijd is gratis. Je moet wel vóór vrijdag  
13 november inschrijven bij de cultuurdienst of 
via cultuur@lede.be.  

WEDSTRIJD
BROODPUDDING BAKKEN

Koffiehuisje in de bib
Even uitblazen tijdens Lede gesmaakt? In de bib kan je 
tussen de boeken terecht voor een lekker tasje koffie en 
een door het personeel zelfgemaakt dessertje.  
We bundelen onze recepten in ons ‘Bibbakselsboekje’,  
dat je tijdens Lede gesmaakt  
gratis kan krijgen in  
de bib. De bib is ook  
gewoon open van  
14 tot 17uur. 

Julie & Julia – Cinéfolie Gastronomique
De cultuurdienst en bibliotheek organiseren op maandag 
9 november om 19.45 uur in GC De Volkskring een film-
avond. Kaarten (gratis drankje of hapje inbegrepen) kosten 
4 euro in voorverkoop of 10 UiTPASpunten en zijn verkrijg-
baar in de bibliotheken van Lede en Oordegem en bij de 
cultuurdienst.

Julie Powells (Amy 
Adams) is haar saaie 
leventje spuugzat en is op 
zoek naar een uitdaging. 
Als ze het kookboek 
van de Amerikaanse tv-
chef Julia Child (Meryl 
Streep) Mastering the 
Art of French Cooking in 
handen krijgt, besluit ze 
álle recepten uit het boek 
te koken en hierover een 
blog bij te houden.
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Veraf ... Dichter ... 
Heel dichtbij ...
Poëzienamiddag
De leerlingen van de academie brengen, onder 
professionele begeleiding van Ireen Beke en Isabelle 
Ringoet, samen met Gaston De Cock, oud-leraar en 
voordrachtkunstenaar, poëzie uit de dichtbundel van 
de Leedse dichteres Hildelaure Triest. Ook een streepje 
muziek zal niet ontbreken. Na de voorstelling kan je 
genieten van een drankje in de foyer.

Deze namiddag gaat door in GC De Volkskring op 
zondag 25 oktober om 15 uur en is in samenwerking 
met het Davidsfonds, de culturele raad en het H.A.Van 
Den Eeckhautfonds.

De toegang is gratis, je moet wel op voorhand 
reserveren via academie@gamw.lede.be.

Je kan de dichtbundel Veraf .... Dichterbij ...Heel 
dichtbij... kopen door overschrijving van 5 euro per 
exemplaar op BE48 0017 6641 1527 (met vermelding 
van je naam en het aantal) en dit vóór zaterdag 10 
oktober. Je kan dan jouw exemplaar afhalen na de 
voorstelling of op het secretariaat van de academie. Je 
kan de bundel ook ter plaatse kopen aan 6 euro (zolang 
de voorraad strekt).

De opbrengst van het project wordt geschonken aan het 
kinderkankerfonds van het U.Z. Gasthuisberg Leuven.

H E E L

DICHTBIJ
DICHTER

V E R A F

H i l d e l a u r e T r i e s t

Dag van de  
jeugdbeweging

Ook dit jaar wordt de Dag van de jeugdbeweging 
een jeugdige dag vol plezier en lekkers. En dat in een 
muzikaal jasje want alle jeugdbewegingen smeren 
hun keel voor het thema Zingt! 

Op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas of 
voor het slapengaan: in de jeugdbeweging wordt  
veel gezongen. Luid, vals, zacht of oprecht: zingen 
doet wat met je. Het schept een band, creëert sfeer 
en roept emoties op. Samen zingen, laat niemand 
onberoerd.

Kom op vrijdag 23 oktober naar het tofste vieruurtje 
van het jaar tussen 15.45 en 18 uur in het park achter 
Huize Moens. Er is  randanimatie en een hotdog 
voor iedereen die in het uniform van zijn of haar 
jeugdbeweging aanwezig is!

Meer info vind je terug op de website, Facebook en 
op de flyer die via de scholen verspreid zal worden. 

Opening carnavals-
seizoen 2016
Op woensdag 11 november wordt  naar jaarlijkse 
traditie het carnavalsseizoen officieel geopend. 
Dit heeft plaats in Huize Moens om 11.11 uur. De 
kandidaten Prins carnaval en Miss Bette alsook het 
gekozen vlagje voor de carnavalsaffiche worden dan 
voorgesteld. 



Bib
Cursus Facebook
Deze cursus bestaat uit twee sessies en gaat door in de 
bibliotheek op donderdag 22 en 29 oktober (van 19.30 
tot 22.00 uur).

De kostprijs bedraagt 20 euro of 4 euro voor 
werkzoekenden of mensen met een omnio-statuut. Eigen 
laptop meebrengen is verplicht. Je kan je nog inschrijven 
via vlad@vormingplus.be of op 09 330 21 30.

The Grand Budapest Hotel
Film
De Bibart Filmclub komt naar GC De Volkskring op 
dinsdag 20 oktober. We starten om 19.45 uur met een 
inleiding tot de film. Toegang is gratis na reservatie in de 
bib of via beeld@bibart.be met vermelding van het aantal 
personen en je contactgegevens.

Politierechter Peter D’Hondt
Lezing

In januari 2012 veroordeelde 
de Dendermondse 
politierechter Peter D’Hondt 
een snelheidsduivel onder 
meer tot het lezen van het 
boek Tonio. Hierin beschrijft 
A.F.Th van der Heijden de 
dood van zijn zoon door een 
verkeersongeluk.

De lezing gaat door op 
dinsdag 3 november om 20 
uur in GC De Volkskring. Peter 
D’Hondt zal spreken over het 

rijgedrag van de Belgische bevolking en over de noodzaak 
tot meer voorzichtigheid in het verkeer.

De prijs bedraagt 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
bib of bij de cultuurdienst.

De rest van de dag
Leeskring Leorim
Kazuo Ishiguro beschrijft 
in zijn boek De rest van de 
dag de niet zo alledaagse 
gebeurtenissen in een 
Engels landhuis tijdens 
het interbellum. Het boek 
is geschreven vanuit het 
perspectief van een butler.  
Op donderdag 22 oktober 
om 20 uur komt leeskring 
Leorim samen in de bib om  
de roman te bespreken.

De leeskring wordt begeleid door Vzw Leesweb en is 
steeds een waardevolle avond van ideeën en meningen 
uitwisselen. Je kan ook eens komen luisteren zonder het 
boek gelezen te hebben. De leeskring is voor iedereen 
toegankelijk en wordt georganiseerd in samenwerking 
met BibArt en Davidsfonds Lede en Oordegem. Je kan in 
de bib het leeskringboek ontlenen.

Kan je er deze keer niet bij zijn? De leeskring komt ook 
samen op donderdag 26 november (Post mortem - Peter 
Terrin) en op donderdag 28 januari (De verliefden - Javier 
Marias).

Uitstap naar de Boekenbeurs 
Op maandag 2 november trekt de bib met haar leners 
naar de Boekenbeurs in Antwerpen. We vertrekken om  
9 uur aan de bibliotheek van Lede en pikken de leners uit 
Oordegem om 9.15 uur op aan de bib in Oordegem.  
We zijn terug rond 17 uur.

Voor 10 euro reserveren we voor jou een plaatsje op onze 
bus. Deze uitstap komt ook in aanmerking voor mensen 
met een UiTPAS aan kansentarief. Inschrijven kan in de bib 
of op 053 82 53 30. Je moet ten laatste op vrijdag  
30 oktober betalen, anders vervalt je reservatie. 

Via leveranciers trachten we traditioneel aan vrijkaarten te 
komen om de inkomstprijs te drukken.
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Filmnamiddagen  
voor senioren
De cultuurdienst en seniorenraad starten opnieuw met 
filmnamiddagen in GC De Volkskring. Een ideale manier 
om een lange winterdag te doorbreken!

Spirit - Hengst van het woeste Westen

Onze eerste filmnamiddag is geschikt voor grootouders 
en kleinkinderen. De film wordt vertoond tijdens de 
herfstvakantie op donderdag  5 november om 14.30 
uur. We kozen voor de animatiefilm Spirit.

Spirit is het spannende avontuur van een wilde en vrij-
gevochten hengst in de ongerepte natuur van Amerika. 
Hij komt voor het eerst een mens tegen, maar laat zich 
niet temmen. Wel sluit hij een bijzondere vriendschap 
met de jonge Lakota-Indiaan Little Creek én hij wordt 
verliefd op Rain, een merrie. Spirit groeit uit tot een van 
de onbekende helden van het Wilde Westen.

De filmmuziek is gecomponeerd door Oscarwinnaar 
Hans Zimmer (The Lion King). Hij heeft samen met Bryan 
Adams de songs geschreven die door Adams werden 
uitgevoerd.

Lang geLEDEn

Deze film brengt een verslag van de periode kort  
na de bittere oorlogsjaren van de jaren veertig. Deze 
unieke Leedse retrofilm werd gemaakt door Eduard  
De Grauwe en digitaal bewerkt door zijn zoon André. 
De film wordt vertoond op dinsdag 24 november om 
14.30 uur.

De filmvertoningen zijn gratis, maar inschrijven is 
verplicht en kan bij de seniorenraad of de cultuur dienst, 
op 053 60 68 61 of via cultuur@lede.be.

Noteer ook volgende data
• Buitenspel op maandag 14 december
• Trouw met mij op maandag 1 februari 2016
• Brabaconne op maandag 7 maart 2016

Meer info over deze films in de volgende edities van 
Lede informeert.

Filmavond
Op vrijdag 6 november ben jij van harte welkom op 
onze filmavond My Sister’s Keeper. 

Wanneer Kate leukemie krijgt op jonge leeftijd, 
beslissen haar ouders Sara en Brian nog een kind op 
de wereld te zetten als bloed- en beenmergdonor 
voor haar zus. Anna ligt daardoor zelf ook vanaf jonge 
leeftijd in het ziekenhuis voor vele transfusies en 
operaties. Maar op een dag heeft zij er genoeg van 
en weigert ze haar nier af te staan. Ze wil de baas zijn 
over haar eigen lichaam. Ze is pas elf, maar stapt naar 
een advocaat en begint een rechtszaak. Terwijl Kate 
op sterven ligt, blijft Anna stug haar zaak voortzetten. 

Win kleur - en stijladvies op maat! 
Om 19 uur starten we met een voordracht door 
kleur-, stijl- en imagoconsulente Ann Coppé. De 
film zelf begint om 20 uur. Je kan ook enkel naar 
de film komen kijken. Na de film is er een roze 
receptie. 

Ben je die avond aanwezig, dan kan je deelne-
men aan onze wedstrijd. Je maakt kans op een 
gratis individuele kleuranalyse (ter waarde van 
109 euro!). We geven er twee weg!

Deze avond - in het kader van borstkankerpreventie 
- wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en 
Logo, met de steun van de vrouwen verenigingen KVLV 
Lede, KVLV Smetlede, KVLV Impe, Best Pittig en  
Femma Lede en is gratis.
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1ste en 2de leerjaar
• 14 oktober: knutselen met een koffiefilter 
• 28 oktober: spookflesje 
• 25 november: nagelen en weven 
• 9 december: herfstlichtje van bladeren  
• 6 januari 2016: sneeuwman met lichtneus 
• 20 januari 2016: carnavalskostuum  

3de, 4e, 5e en 6e leerjaar
• 21 oktober: spiegelen met foam-klei  
• 18 november: warme wasco’s 
• 2 december: snoeppot   
• 16 december: emailleren (volzet)
• 13 januari 2016: zotte zaadjes  
• 27 januari 2016: valentijnshart 

Het knutselatelier gaat 
door in de Rammelstraat 
1A.  Je kan knutselen van 
13.30 uur tot 15.30 uur of van 
16.00 uur tot 18.00 uur. Draag 
zeker kledij die vuil mag worden!

Kinderen die in Lede wonen en/of naar school 
gaan, betalen 4 euro per sessie, niet-inwoners betalen 
6 euro. Inschrijven kan via knutselatelier@lede.be (met 
vermelding van naam, adres, data en sessie). UiTPAS aan 
kansentarief is mogelijk op vertoon van je kaart. Met je 
UiTPAS kan je bovendien telkens een punt sparen. Let er op 
om tijdig te annuleren wanneer je niet kan komen. 

Knutselatelier

Pietendag 
Pietje verliefd
Pakjespieta is op Muziekpiet.
Muziekpiet is op Pakjespieta.
Maar zij weet het niet van hem en hij weet het niet van 
haar…
Gelukkig is er de Sint die hem de juiste toon kan 
influisteren en haar kan tonen hoe ze hem moet 
inpakken.

Worden ze smoorverliefd?
Vormen ze een paar?
Zijn we getuige van een ‘Pietenhuwelijk’?
En zo ja, waar gaan ze hun ‘zwartebroodsweken’ 
doorbrengen?

Op woensdag 4 november komt de Sint naar GC 
De Volkskring met een humoristisch, symfonisch en 
vooral romantisch avontuur. De eerste voorstelling 
start om 15 uur, de tweede om 17 uur. Na de show 
krijgt elk kind een verrassing van de Sint.

De voorverkoop gaat door bij de jeugddienst op 
woensdag 21 oktober van 13.30 tot 16.00 uur en op 
donderdag 22 oktober van 16 tot 19 uur. Een ticket 
kost 6 euro per persoon (zowel voor volwassenen 
als kinderen). Wij ontvangen enkel cash. Er is geen 
toezicht en opvang voorzien dus de aanwezigheid van 
(groot)ouder(s) of oudere zus/broer is vereist.

Hopelijk tot dan!

Een aantal sessies  
zijn al volzet, informeer  

je dus best zo snel moge lijk 
bij de jeugddienst of er  

nog een plaatsje  
vrij is.
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Programma

• Jacle Bow: 21 uur 
Jacle Bow drong dit jaar door tot de 
laatste acht van De Nieuwe Lichting op 
Studio Brussel. Intussen hebben ze een 
EP opgenomen met de hulp van Mario 
Goossens (Triggerfinger). Hun muziek 
leunt dicht aan bij de rockmuziek uit  
de jaren zestig en zeventig: pure  
rock’ n roll met een snuifje Bowie, 
Stones en Beatles.

• Tout va Bien: 22.30 uur 
Eveneens ex-finalist van De Nieuwe 
Lichting is Jan Wouter Van Gestel 
met Tout va Bien. Hij bracht de single 
en instant klassieker This Fight uit. 
Vervolgens kwam de eerste plaat 
Kepler Star, die overloopt van warmte 
en zich dicht bij James Blake in de zetel 
nestelt.

• Afterparty met Hindu Radio dj’s 
(einde om 3 uur) 
Moeten we deze hippe vogels nog 
voorstellen? De Hindu Radio dj’s, de 
bezielers van de beruchte (en telkens 
uitverkochte) Hindu Nights, zijn al bijna 
vijf jaar het bewijs dat niet elk feest 
moet draaien rond David Guetta en 
Avicci, maar dat je je ook minstens een 
heupfractuur kan dansen op geniale 
indie, soul en sixties beatsingles. 

Allen dus op post op zaterdag 14 
novem ber in GC De Volkskring vanaf 
20.30 uur.

Kostprijs
VVK: 10 euro (-26), 12 euro (basistarief)
ADK: 12 euro (-26), 14 euro (basistarief)

Verkooppunten
• Jeugd- en cultuurdienst: Markt 1
• Café Wauters: Molenbergstraat 8
• Déjà-vu: Nieuwstraat 37
• Roste Mon: Smetlededorp 2
• De Bierstube: Stationstraat 44 

Dit is een organisatie van de jeugd- en 
cultuurdienst.

Jacle Bow

Tout va Bien

Tout Va Bien, Jacle Bow  
en Hindu Radio DJ’s

CONCERT
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Hou jij van dansen? Denk je met weemoed terug aan 
prachtige ballades, soul, motown, rock ’n roll en iconen 
als The Beatles en The Beach Boys? Heb je spijt dat je 
Woodstock niet live hebt meegemaakt?  Kom dan op 
zondag 22 november naar GC De Volkskring! De Bonanzas 
maken een wervelende muzikale tijdreis doorheen ‘the 
swinging sixties’! We voorzien geen zittribune, want de vijf 
gastheren willen iedereen op de dansvloer zien. Er zullen 
wel enkele tafels en stoelen geplaatst worden. 

De voorstelling -voor jong en oud - begint om 15 uur. 
Tickets kosten 14 euro. Voor senioren (65+) en jongeren 
(-26) is er een verminderd tarief van 12 euro. Tickets kan 
je kopen bij de cultuurdienst, op 053 60 68 61 of via 
gcdevolkskring@lede.be. 

Optreden Bonanzas 
The Story of the Sixties

Lede steunt Rode Neuzen Dag

Heksentocht 
Zaterdag  31 oktober is het weer griezeltijd en vindt de 
jaarlijkse Heksentocht van het feestcomité plaats. Starten kan 
aan De Bron tussen 19.30 en 21.00 uur. Je moet aankomen 
voor middernacht. Draag zeker aangepast schoeisel en breng 
een zaklamp mee. Bovendien krijgt iedereen een verrassing! 

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

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

Het gemeentebestuur, het psychi-
atrisch centrum Zoete Nood Gods 
en het Leedse Belfiuskantoor zetten 
samen hun schouders onder de Rode 
Neuzenactie. 

Een op vijf Vlaamse jongeren kampt 
met psychische problemen, dikwijls 
met zware gevolgen. Daarom 
organiseren VTM, Q-music en Belfius 
op zaterdag 5 december de eerste 
Rode Neuzen Dag. Op die dag is er 
een slotshow met heel wat acteurs, 
comedians en artiesten in een 
humormarathon op radio en televisie. 
De bedoeling is geld in te zamelen 
voor een betere opvang van deze 
jongeren. Tienduizenden jongeren 
vinden of krijgen immers nog niet 
de zorg die ze nodig hebben. Hoog 
tijd om daar samen verandering in 

te brengen. Hoe gaan ze dat doen? 
Door te lachen en samen gek te 
doen. Rode Neuzen Dag wil het 
taboe doorbreken en via humor de 
problematiek bespreekbaar maken. 

Wil ook jij je steentje bijdragen? Dat 
kan! Van 1 oktober tot 5 december 
zal je in het psychiatrisch centrum, 
aan het onthaal van het gemeentehuis 
en in de beide bibliotheken een rode 
neus kunnen kopen tegen de kostprijs 
van 3 euro.

Meer info kan je vinden op 
rodeneuzendag.be.
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15  of 
Postbus 1, 9340 Lede.  
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Kaartnamiddag
elke 1e donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat  74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

Happy weekend 
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa , vittel aan 1 euro tijdens de 
happy weekenduren.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

Yoga 
maandag 7 september (1ste les)  
van 20.30 tot 21.45 uur  
Aanmelden verplicht.
Proefles: 10 euro, losse les: 12 euro.  
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be 
www.centrum-inbalans.be

Bloed geven
woensdag 14 oktober van 18.30 tot 21 
uur 
Schrijf je in via www.rodekruis.be. Ook 
verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be,  
lede.rodekruis.be

Cursus: zelfverdediging  
voor vrouwen
woensdag 14 oktober om 20 uur 
Met simpele maar bruikbare tips.
7 euro
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

Bloemschikken:   
Groene kriebels - Espumante
woensdag 14 oktober, 25 november, 9 
december, telkens om 20 uur 
Driedelige workshop. Inschrijven op  
0473 29 38 72.  
30 euro (cursus: 5 euro, materiaal: 25 euro).
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be

Workshop: bloemstuk rond Allerhei-
ligen
donderdag 15 oktober van 19 tot 22 uur 
KVLV Smetlede

Zaal Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 15 en 22 oktober, telkens van 
19 tot 22 uur 
4 euro per les.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Een Ledenaar in New York 
vrijdag 16 oktober om 20 uur 
Plezant reisverhaal verteld door Roland 
Lemmens en opgefleurd met muziek. 
5 euro (leden: 3 euro).
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be 

Concert BELPOP
vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober, 
telkens om 20 uur 
Een 20-tal songs uit de Belgische 
popmuziek: van Marva en Will Tura 
tot Sioen, Noordkaap, Clouseau en 
Hooverphonic. De harmonie wordt 
bijgestaan door Tom De Man en Eveline 
Cannoot. 
14 euro, -12 jaar: 7 euro
Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe
GC De Volkskring
Info: www.harmonie-erpe.be

Kaas- en raclettefestijn
zaterdag 17 oktober om 18 uur 
Kaasschotel of vleesschotel. 
Volwassenen: 15 euro, tot 12 jaar: 8 euro.
De Gemzen
Oc Oordegem
Info: annetom@telenet.be

Lee Matinée: actualiteitsdebat met 
bekende Ledenaars
zondag 18 oktober van 11 tot 13 uur 
Maakt de oppositie brandhout van 3 
jaar beleid? Journalisten interviewen: 
M. Boterberg, S. Camu, N. De Jonge, B. 
Heestermans en J. Lievens. Schieten jagers 
met scherp op natuurbeschermers? Debat 
met P. D’Hondt (Natuurpunt) en jagers I. 
Robijns en H. Sonck.
Leedse Persclub (R. De Koker, J. De Ryck 
en K. Moreau)
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04

Eetfestijn Harmonie
zondag 18 oktober van 12 tot 15 uur 
Varkenshaasje of vol au vent, ook 
vegetarisch mogelijk.
15 euro

De Bron
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.
be, www.harmonielede.be

Bloed geven
dinsdag 20 oktober van 18.30 tot 20.30 
uur 
Schrijf je in via www.rodekruis.be Ook 
verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven
Rode Kruis Lede
Oc Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.
rodekruis.be

BibArt Filmclub:  
The Grand Budapest Hotel 
dinsdag 20 oktober om 19.45 uur 
Zie ook pagina 12.
Info: www.bibart.be/filmclub

Cursus: kennismaking met Facebook
donderdag 22 en 29 oktober, telkens van 
19.30 tot 22 uur 

Zie ook pagina 12.
Info: 054 41 48 02,  
www.vormingplus-vlad.be

Leeskring Leorim: De rest van de dag
donderdag 22 oktober

Zie pagina 12.
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Dag van de jeugdbeweging
vrijdag 23 oktober
Zie pagina 11.

Cavalier Seul - Guido Belcanto 
vrijdag 23 oktober
Uitverkocht.
Cultuurdienst 

13de Grote Heksentocht Smetlede
zaterdag 24 oktober 
Vooraf inschrijven via e-mail, telefoon 
of overschrijving op BE24 1030 3144 
4438 met vermelding van naam, aantal 
volwassenen/kinderen (via overschrijving 
t.e.m. 21 oktober). Contante betaling via 
leden van heksentochtcomité. Start: tussen 
19 en 21.30 uur, kantine. Met grimestand 
voor de kids. De tocht is ongeveer 7 km 
lang.  Goed schoeisel en zaklamp zijn 
aangeraden. Honden zijn niet toegelaten.
VVK: 6 euro, < 12j: 3 euro. ADK: 9 euro, < 
12j: 3 euro.
Heksencomité en FC Smetlede
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat 
119
Info: 0476 59 68 72, 0471 83 20 79, 
heksentochtsmetlede@gmail.com

225 jaar Harmonie St. Cecilia Lede: 
concert met Gunter Neefs
zaterdag 24 oktober van 20 tot 22.30 
uur 
15 euro
Harmonie Lede
GC De Volkskring
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.
be, www.harmonielede.be

Demo kringlooptuinieren 
zaterdag 24 oktober van 9.30 tot 11.30 
uur 
Milieudienst 
Kringlooptuin Lede

Eetfestijn Rode Kruis Lede
zondag 25 oktober van 11.30 tot 13 uur 
en van 13 tot 14.30 uur 
Varkenshaasje of zalm voor de volwassenen 
( 15 euro), balletjes voor de kinderen  

(8 euro), zalm voor de kinderen (10 euro). 
Kaarten bij de bestuursleden.
De Bron
Info: lede.rodekruis.be

Bezoek Fauconniersmolen 
zondag 25 oktober van 10 tot 17 uur 

Werkende historische windmolen. 
Grote Steenweg 27
Info: mola@oost-vlaanderen.be

Gedichten van Hildelaure Triest 
zondag 25 oktober om 15 uur 
Zie pagina 11.
Info: www.davidsfonds.be 

Wijndegustatie: Rioja
donderdag 29 oktober van 20 tot 22.30 
uur 
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Heksentocht 
zaterdag 31 oktober vanaf 19.30 uur  
Zie pagina 16.

Kaarting - belotten
zaterdag 31 oktober en 28 november, 
telkens om 20 uur  
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
 ‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Het vertrek
zaterdag 31 oktober om 20 uur 
Eén leven. Twee perspectieven. Zij licht 
het hare toe van op de bank, hij het zijne 
vanuit het kleinste kamertje. Breiwol en 
toiletpapier als synoniemen voor het leven 
en de dood. Met: T. Jacobs, K. Eeckhout. 
Tekst: D. Verbelen. Regie: W. Vermeiren.
10 euro, leden Femma: 8 euro.
vzw TiniTiaTief en Femma Lede 
Toneelatelier Aalst
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be,  
hildeke.degendt@skynet.be 

Dodenhulde
zondag 1 november van 10 tot 12 uur 
Er wordt een dodenhulde gespeeld aan de 
kerk en daarna op het kerkhof
Sint-Martinuskerk Lede
Info: www.harmonielede.be

Uitstap naar de boekenbeurs
maandag 2 november
Zie pagina 12.

Sportkamp korfbal
van maandag 2 t.e.m. vrijdag 6 
november   
Voor kinderen tussen 8 en 13 jaar. 
Dit kamp gaat door tijdens het 
wereldkampioenschap korfbal en is onder 
toezicht van gediplomeerde trainers. 
Overnachting, huur velden en zaal en 
alle maaltijden inbegrepen. De kinderen 
kunnen ook een wedstrijd bekijken van het 
WK korfbal.
290 euro (korting mogelijk)
KBKB
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 0477 99 13 19,  
sportkampen@ikf-wkc-2015.be,  
www.korfbal.be

Luistervinken:  
Peter D’Hondt   
over zijn werk als  
politierechter
dinsdag 3 november van 
20 tot 22 uur 
Zie pagina 12.

Herfstdansstage: do the dance  
van dinsdag 3 t.e.m. vrijdag 6 november
Voor jeugd van 9 t.e.m. 24 jaar  
Verschillende dansstijlen gegeven door 
(semi-)professionele leraren. Op het einde 
van de week een gratis show voor ouders 
en vrienden. 
90 euro (inbegrepen: 6 uur dans per dag, 
drankje bij de lunch, vieruurtje met drank,  
vrijdagmiddag een warme maaltijd, T-shirt). 
Dance Fever
Sporthal
Info: secretariaat@dancefeverlede.be,  
www.dancefeverlede.be

Pietendag
woensdag 4 november 
Zie pagina 14.

Koffietafel en belotten
woensdag 4 november om 14 uur  
Gezellig samenzijn met koffie, gebak en 
mogelijkheid tot belotten.
Okra trefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21
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Filmnamiddag voor senioren: Spirit 
donderdag 5 november
Zie pagina 13. 

Film: My Sister’s Keeper
vrijdag 6 november
Zie pagina 13.

Voordracht door kleur-, stijl- en  
imagoconsulente Ann Coppé 
vrijdag 6 november
Zie pagina 13.

Actieweekend 11.11.11
van vrijdag 6 t.e.m. woensdag 11 
november
Zie pagina 5.

Ontmoetingsmoment  
Welzijnsschakel Lede 
zaterdag 7 novermber, 5 december, 
telkens van 13.30 tot 16 uur
Maandelijks komen we samen bij een koffie 
en een koekje om wat bij te babbelen, 
ervaringen uit te wisselen en er te zijn voor 
elkaar.
Rode Kruislokaal, Katstraat  14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Wandeling in het hinterland van 
Mons
zondag 8 november van 7 tot 19 uur 
Wandeling van 18 km in de streek van 
Quiévrin.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat  91
Info: annetom@telenet.be

Film: Julie & Julia
maandag 9 november
Zie pagina 10.

Opening carnavalsseizoen 2016
woensdag 11 november om 11.11 uur 
Zie pagina 11.

Blind wijn proeven
donderdag 12 november, 10 december, 
14 januari, 18 februari, 10 maart, 14 april, 

12 mei, telkens van 19.30 tot 22 uur 
Minimaal 8 wijnen proeven en gezamenlijk 
herkomst en druivenras plaatsen. 
Basiskennis vereist. Inschrijving tot 4 
november naar schelfhout.dirk@gmail.com 
(vermelding: blind proeven, naam, tel) en 
overschrijving op BE34652819573290. 
140 euro (7 keer)
Vinosum, Langeweestraat 37
Info: www.vinosum.be, 0477 42 67 34 

Thuis hulp nodig?  
Waar kan ik terecht?
vrijdag 13 november van 17 tot 20 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Concert: Tout Va Bien, Jacle Bow en 
Hindu Radio DJ’s 
zaterdag 14 november
Zie pagina 15.

Lede gesmaakt 
zondag 15 november van 14 tot 18 uur 
Zie pagina 10. Ook Davidsfonds Lede  
(www.davidsfonds.be) is er met een 
verassende kijk op smaak en een selectie 
kook-, proef- en genietboeken.

Informatie-avond 
inbraakpreventie 
dinsdag 17 november om 20 uur 
Gezinsbond Impe-Papegemi.s.m. politie 
Lede/Erpe-Mere
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be,  
www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem 

Workshop:   
stijlvolle geschenkverpakkingen
woensdag 18 november om 20 uur 
Inschrijven verplicht voor 12 november. 
5 euro (materiaal niet inbegrepen)
Gezinsbond Lede - KVLV Lede
JH Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72 

Wijndegustatie: Pessac-Léognan
donderdag 19 november van 20 tot 
22.30 uur 
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Voorstelling:  
Die zomer van 1914 
vrijdag 20, zaterdag 21, vrijdag 27 en 
zaterdag 28 november, telkens om 20 
uur 
Het verhaal van de kleine mens rond een 

dorpsplein ergens in Vlaanderen terwijl de 
oorlog alles zou verwoesten. Nog even … 
en dan zou het toeslaan.  Tekst en regie: F. 
Vinck. Reservaties vanaf 23 oktober.
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be 

Het dagelijks leven in de   
oorlogsjaren door Jean Dewaerheid
vrijdag 20 november om 20 uur
Over WO I en WO II met de vlucht voor 
de vijand, de terugkeer, de verplichte 
arbeid, de controles, de angst voor de 
bezetter en de zwarten, de avondklok, de 
opeisingen, de Boerenwacht, represailles, 
rantsoenering, ontbering, zwarte markt  ... 
maar ook mode, mobiliteit, vrije tijd, sport 
en cultuur. 
Basisprijs: 5 euro, leden: 3 euro.
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be
UiTPAS 

Optreden De Bonanzas:   
The Story of the Sixties
zondag 22 november om 15 uur 
Dansfeest met geprojecteerde beelden 
met de sfeer van weleer. Zie ook pagina 16. 

Aperitiefconcert
zondag 22 november van 11.15 tot 12.30 
uur 
O.l.v. R. De Wolf.
5 euro
Harmonie Lede
Huize Moens
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.
be, www.harmonielede.be

Filmnamiddag voor senioren: Lang 
geLEDEn
dinsdag 24 november
Zie pagina 13.

Workshop bloemschikken:   
Groene kriebels 2
woensdag 25 november om 20 uur 
Inschrijven op 0473 29 38 72.  Volgende 
les: 9 december.
30 euro (materiaal: 25 euro, cursus: 5 euro). 
Voorschot: 5 euro 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

Leeskring Leorim: Post mortem
donderdag 26 november 
Zie pagina 12.



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 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Bibliotheek 

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

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

Brandweer 
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be 

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

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

Politie 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64

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

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

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


