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Overlijdens september

Rita De Brouwer †  1 september 

Lutgarde Tas †  3 september 

Camille De Smet † 4 september 

Godelieve D’Haese † 4 september 

Hélène Codde † 9 september 

Berthe Nuyens † 10 september 

Frederik Heyvaert † 11 september 

Emilienne De Pauw † 15 september 

Susanna Samson † 15 september

Roger De Gendt † 16 september

Anne-Marie Van Geem † 18 september

Koenraad Van Ransbeeck † 20 september

Marie-José Fierens † 27 september

Maria Van der Meersche † 29 september

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken Schoot
Wanneer: tot eind april 2016.
Omleiding: via Klinkaard – Oordegemkouter - Grote Steenweg 
-  Brusselse steenweg (Wetteren) – Massemsesteenweg 
(Wetteren) - Watermolenstraat (Wetteren).

Aanleg fietspaden fase 1: Poortendriesstraat 
– Ronkenburgstraat vanaf kruispunt met 
Spoorstraat tot aan kruispunt met Kromme 
Elleboogstraat
Omleiding richting Hofstade – Aalst: via Kromme 
Elleboogstraat – Vrijdagmarkt – Bosstraat.
Omleiding richting Lede centrum: via Jezuïtenstraat – 
Groenstraat – Barrevoetsehoek – Stokstraat – parking station.

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!
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Evaluatie-avond  
‘trage wegen’  
Oordegem
Dinsdag 24 november om 19.30 uur vindt de eva-
luatie-avond rond trage wegen plaats in het oc van 
Oordegem. Tijdens deze vergadering worden de rond-
vragen omtrent ‘trage wegen’ besproken. Eveneens 
komen de prioriteiten en knelpunten rond dit thema 
ruim aan bod. Op basis van de reacties die dan wor-
den gegeven, wordt een adviesnota opgemaakt voor 
het college van burgemeester en schepenen.
Iedereen is van harte welkom.

Kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie is de kinderopvang in Wanzele 
open op:
• 21, 22 en 23 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• 24 december van 6.45 tot 12.30 uur;
• 28, 29 en 30 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• 31 december van 6.45 tot 12.30 uur.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 26  
november om 18.30 uur. Voor verdere informatie kan  
je contact opnemen met de dienst kinderopvang.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor januari en februari 
2016 vanaf donderdag 26 november om 18.30 uur.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang.

Kinderopvang

Lede wintert 2015 
Win winkelbonnen … zo is 2016 goed begonnen!

Voor de vijfde keer organiseert de 
Leedse middenstandsraad (MRL)  
de eindejaarsactie Lede wintert.  
Deze actie loopt de volledige 
maand december. De deelnemende 
handelaars herken je aan de affiche  
van Lede wintert in hun etalage  
en vind je ook terug op  
www.middenstandsraadlede.be.

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

De deelnemende handelaars 
verwelkomen je graag!
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Prijs voor cultuur en Cultuurlaureaat
In 2016 zal het gemeentebestuur op-
nieuw de Prijs voor cultuur en de Cul-
tuurlaureaat uitreiken. Met deze prijzen 
willen we enkele culturele prestaties van 
Ledenaars in de kijker zetten. 

De Prijs voor cultuur beloont een vereni-
ging die op artistiek of cultureel vlak een 
bijzondere prestatie heeft geleverd. De 
prijs bedraagt 500 euro en kan uitgereikt 

worden aan verenigingen die in Lede 
gevestigd zijn of een sterke culturele bin-
ding hebben met onze gemeente.
Met de Cultuurlaureaat bekroont de ge-
meente een persoon die een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het culturele 
leven. Deze laureaat woont in Lede of 
heeft een sterke culturele binding met 
de gemeente. Hij of zij ontvangt een 
kunstwerk ter waarde van 500 euro.

Oproep kandidaten
Elke persoon of vereniging uit Lede kan 
kandidaten voordragen. Dit gebeurt 
schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met 
vermelding van naam en adres van de 
voordrager op een voordrachtformulier. 
Dit formulier kan je afhalen bij de cul-
tuurdienst of downloaden op www.lede.
be. De kandidaturen moeten ingediend 
worden vóór donderdag 31 december 
bij de cultuurdienst.  

De bekendmaking van de winnaars en de 
uitreiking van de prijzen vindt plaats op 
zondag 13 maart in GC De Volkskring. 

Oproep aan kunstenaars 
De Cultuurlaureaat krijgt als prijs een 
kunstwerk ter waarde van 500 euro. Dit 
jaar willen we een keramisch kunstwerk 
wegschenken. De cultuurdienst is nog  
op zoek naar een keramische kunstenaar  
die dit zal ontwerpen. Indien je hierin 
geïnteresseerd bent, bezorg dan een  
beschrijving en schets van je ontwerp 
aan de cultuurdienst vóór maandag  
30 november.

Uitreiking cultuurprijzen in 2014.

11 11 11  
keer bedankt!
Vlaanderen heeft opnieuw zijn warm hart laten 
zien. Uit een eerste prognose blijkt dat met de 
11.11.11.-actie van dit jaar het goede resultaat van 
de vorige jaren zal herhaald worden. Op het totaal-
resultaat van de campagne is het nog even wachten: 
dat bedrag wordt begin volgend jaar bekendge-
maakt. Toch willen wij nu al onze Leedse vrijwilligers 
die dit jaar terug op pad gingen en de Leedse bak-
kers die de 11.11.11.-boodschap hielpen verspreiden 
via de broodzakkenactie, bedanken. Jullie steun 
wordt hard op prijs gesteld!

De cultuurdienst zoekt 
mooie foto’s van Lede 
Na onze Facebookpoll liet de cultuurdienst drie oude 
postkaarten van Lede herdrukken. Je kan deze nog 
altijd bij ons kopen aan 0,5 euro per stuk. 

Graag willen we ook nieuwe postkaarten, met 
hedendaagse beelden van Lede, laten drukken.  
Wie mooie foto’s heeft, mag ze mailen naar  
cultuur@lede.be. 

Wie weet, wordt jouw foto een van de nieuwe 
postkaarten!
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Lede mag zich FairTradeGemeente noemen!
Lede  kreeg tijdens de Week van de wereld  op 1 oktober de 
titel Fairtradegemeente uit handen van de gedeputeerde van 
de Provincie, Eddy Couckuyt. Dezelfde avond werden ook de 
Trekkersgroep Fairtrade, handelaars, horeca, scholen en ver-
enigingen die dit mogelijk hebben gemaakt, in de bloemetjes 
gezet. We zetten ze nog even op een rijtje: Aldi  NV.,  Colruyt, 
A.D. Delhaize, Carrefour Market, Petit Bear, Het Huis van de 
Wijnmeester,  ‘t Lavendelke,  Gastenverblijf  Mirabella, Foto-
graaf  Luc Tsestigh, Advocatenkantoor Vermassen Jef en part-
ners, Verbeke vloerafwerkingen bvba,  VBS ’t Wimpelke Impe, 
SMC Lede, Vrije Kleuterschool Stella Matutina , Chiro Lede, 
Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkel.
 
De tweede editie van Week van de wereld was een succes. Niet 
alleen de nieuwe titel behalen, voelt aan als een triomf, ook de 
lezing van Stefan Blommaert, het muzikaal theater  
Gelukkig zijn, het schooltoneel Sproetenkop en afsluiter  
Café del Mundo waren fantastisch.

Nieuw oorlogsmonument
Het oorlogsmonument op de Markt bevindt 
zich in een slechte staat. In het kader van de 
heraanleg van de Markt komt dan ook een 
nieuw kunstwerk dat eveneens zal worden 
opgedragen aan oorlogsslachtoffers en  
symbool zal staan voor de vrede.

Hiervoor schrijft de gemeente een kunst-
wedstrijd uit. Beeldende kunstenaars  
kunnen tot 31 januari 2016 hun  
kandidatuur en ontwerpidee indienen.  
Alle voorwaarden vind je terug in het  
wedstrijdreglement (via www.lede.be  
of bij de cultuurdienst).
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Een mantelzorger is iemand die langdurig en op een 
niet-beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een 
zorgbehoevende. 

Recent werd het gemeentelijk reglement tot het verlenen 
van een mantelzorgpremie gewijzigd. De voorwaarde dat 
de zorgbehoevende minimum 65 jaar moet zijn, werd ge-
schrapt.  De zorgbehoevende moet wel nog steeds:
• gedomicilieerd zijn en effectief verblijven in Lede;
• gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de 

mantelzorger;
• in een thuissituatie verblijven en niet opgenomen zijn in 

een woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling;
• een tussenkomst krijgen van de Vlaamse 

Zorgverzekering.

Ook de mantelzorger moet nog steeds aan een aantal 
voorwaarden voldoen:
• minimum 18 jaar zijn;
• gedomicilieerd zijn en effectief verblijven in Lede;
• gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de 

zorgbehoevende;
• zelf niet hulpbehoevend zijn.

De mantelzorgpremie bedraagt 100 per jaar en kan je  
voor het jaar 2015 aanvragen van 1 januari tot en met  
28 februari 2016.

Voor meer info kan je steeds bij de dienst burgerzaken 
terecht.

Recht op mantelzorgpremie?

Subsidies  
sportverenigingen 
voor 2015
De gemeente wil de erkende sportverenigingen ondersteu-
nen en doet dit onder meer via subsidies voor sportvereni-
gingen met of zonder jeugdwerking. Deze toelagen worden 
berekend aan de hand van subsidiereglementen. Deze 
reglementen en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar 
bij de sportdienst en op www.lede.be. Om in aanmerking 
te komen voor subsidies voor 2015, moeten de aanvraag-
formulieren vóór maandag 1 december ingevuld worden 
terugbezorgd aan de sportdienst.
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Hoe bespaar ik op mijn energiefactuur?

Wil jij snel en eenvoudig geld uitsparen? 
Doe dan mee met de groepsaankoop 
van 100% groene stroom en aardgas 
van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. 
Zo bespaar je gegarandeerd een mooi 
bedrag op je energiefactuur én draag je 
je steentje bij voor een beter milieu. Een 
win-winsituatie, toch?

Hoe gaat het in zijn werk? 
Door een groot aantal deelnemers sa-
men te brengen, kunnen we een contract 
afsluiten met een energieleverancier dat 
goedkoper is dan de meeste standaard-
contracten. Hiervoor organiseren we een 
veiling tussen energieleveranciers. De 
leverancier die ons het scherpste tarief 
kan voorleggen, is de winnaar van de vei-

ling. Hoe meer deelnemers, hoe groter 
de korting zal zijn. Sluit je dus zeker aan! 

Volledig vrijblijvend
Ben je overtuigd? Schrijf je dan in via 
www.samengaanwegroener.be. Inschrij-
ven kan tot en met 1 februari 2016. De 
veiling vindt plaats op 2 februari 2016. 
Je beslist daarna pas of je het aanbod 
aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in 
op het voorstel? Dan brengt Provincie 
Oost-Vlaanderen de overstap in orde. 
Het aanbod accepteren kan dan tot  
31 maart 2016. 

Ook bedrijven, zelfstandigen en vereni-
gingen met een beperkt verbruik kunnen 
dit jaar opnieuw deelnemen.

Hulp bij inschrijving
Ook wij ondersteunen dit initiatief, en dit 
al voor de vijfde keer op rij! Heb je geen 
toegang tot het internet, dan helpt de 
milieudienst je graag verder. Maak een 
afspraak op 053 60 68 26. Breng zeker je 
laatste eindafrekening voor energie mee. 
Daar vinden we alle gegevens terug om 
jouw inschrijving te kunnen doen.

Meer info
Voor meer informatie over dit initiatief, 
bel naar het gratis nummer 0800 76 101 
(op werkdagen van 9 tot 17 uur,  
op maandag tot 20 uur) of mail naar 
groenestroom@oost-vlaanderen.be.

Voor het afschakelplan werd België 
onderverdeeld in vijf zones. Per 
zone zijn er acht schijven. Schijven 
8 tot 2 worden in aflopende 
volgorde afgeschakeld bij nationale 
stroomschaarste. Schijf 1 wordt alleen 
afgeschakeld als er een nationale en 
internationale stroomherverdeling 
plaats vindt. De ziekenhuizen worden 
niet afgeschakeld.

In principe wordt één schijf tegelijk 
afgeschakeld, maar mocht het 
stroomtekort te groot worden, kunnen 
meerdere schijven betrokken worden.

De dag van de afschakeling wordt de 
stroom in de vooravond een paar uur 
afgeschakeld. De inwoners worden op 
tijd verwittigd van het afschakelen van 
de stroom.

Lede ligt in drie schijven: 

• schijf 1 ligt grotendeels in 
Oordegem, Smetlede, Papegem  
en Impe;

• schijf 3 ligt voor een klein deel in 
Oordegem;

• schijf 4 ligt in Lede, Wanzele en een 
paar straten van Impe.

Afschakelingsmaatregelen stroom
schaarste voor de winter 2015  2016

Meer informatie vind je op economie.fgov.be of bij de milieudienst.



8

Wanneer het kouder wordt, hou 
je ramen en deuren sneller dicht. 
Maar omdat je het grootste deel 
van je tijd binnen doorbrengt, is 
het belangrijk voor je gezondheid 
om steeds te zorgen voor 
verse binnenlucht. Van 23 tot 
29 november zet de Vlaamse 
Overheid Gezond Binnen in de 
kijker.

Wist je dat …

• je gemiddeld 85% binnen doorbrengt, waarvan het grootste 
deel in je eigen woning?

• de helft van de vervuiling komt van bronnen in ons huis 
die schadelijke stoffen vrijgeven zoals nieuwe meubelen, 
bouwmaterialen, irriterende schoonmaakproducten, klussen, 
roken in huis …?

• je irritatie van de ogen en/of luchtwegen, hoofdpijn, allergie, 
astma … kan krijgen van schadelijke stoffen in huis? 

• je schadelijke stoffen kan vermijden door bijvoorbeeld niet 
binnen te roken, irriterende (schoonmaak)producten te 
weren, te ventileren en verluchten? 

• ventileren betekent dat je voortdurend verse lucht binnen 
laat en vervuilde lucht afvoert? Ventileren kan je doen via 
een ventilatiesysteem, door ventilatieroosters open te laten 
staan of ramen op een kier te zetten.

• verluchten ervoor zorgt dat er op een korte tijd veel frisse 
lucht binnenkomt? Je kan dit door een raam of buitendeur 
open te zetten. Verlucht extra tijdens en na het koken, 
douchen of baden, drogen van de was, strijken, klussen, 
schoonmaken, na het slapen, na een feestje en bij de 
aankoop van nieuwe meubelen. 

• door te ademen, te koken, te poetsen en te douchen veel 
vocht in je huis komt?  Als je niet genoeg ventileert en 
verlucht, kunnen schimmels opduiken en luchtwegklachten 
en astma veroorzaken.

• ventileren en verluchten geen verspilling is? Propere lucht is 
nodig voor je gezondheid! Zet wel de verwarming lager of 
schakel ze uit tijdens het verluchten.

• je de openingen en roosters van je ventilatiesysteem af en 
toe best stofzuigt? Ook ander onderhoud kan nodig zijn, 
raadpleeg de handleiding of je installateur. Meer info op 
www.bouwgezond.be.

• je ook in de winter best voor minstens 15°C zorgt in 
huis? Onder de 15°C zal de lucht sneller op oppervlakten 
condenseren en op die plaatsen kan er schimmel ontstaan.

Meer weten? Surf naar www.gezondbinnen.be. 

Bron: Logo, VIGeZ en Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gezond binnen bij je thuis?

Huwelijksrijst
Traditiegetrouw wordt bij een huwelijk na de ceremonie 
rijst naar het bruidspaar gegooid. In vele gemeenten is dit 
verboden.  In Lede mag het nog steeds, maar enkel net 
buiten het gemeentehuis (op het voetpad). Denk ook aan 
het milieu en strooi rijst of bloemblaadjes in plaats van 
papier, plastic … Ook het gemeentepersoneel dat nadien 
alles opruimt, zal je dankbaar zijn.



Met wie woon je hier?
Gerard: Ik woon hier met mijn echtgenote Martine. Onze 
kinderen zijn het huis al een tijdje uit.

Wat zijn je hobby’s? 
Gerard: Ik zing in een koor en speel trompet.
Martine: Ik doe graag handwerk, meer bepaald patchwork. 
We vinden het ook leuk om te gaan motorrijden. We hebben 
elk een moto en rijden soms met ons twee, soms in groep. 
We doen jaarlijks ook een reis met de moto, naar het Zwarte 
Woud of de Moezel.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Gerard: Zeker en vast! Het is een goede buurt, rustig en 
landelijk. Iedereen kent iedereen en helpt waar nodig. Er zijn 
hier bovendien mooie wandelplekjes. We steken de straat 
over, de St. Glorieuxstraat in en we zitten direct in de kouter.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Gerard: Het park van Mesen is zeker de moeite waard.  
Maar  alle natuur in Lede en de wandelpaden erlangs zijn 
overal mooi en heel gemakkelijk bereikbaar.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Gerard:  Ik zing in het koor van Amici Cantores en speel 
trompet in de Molenberger Blaaskapelle, een oud-studen-
tenfanfare. We zijn ook allebei lid van de Vereniging Oud 
Scouts Lede, die in 1975 is ontstaan.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede? 
Gerard:  We komen wekelijks samen voor de repetitie van 
de Molenberger Blaaskapelle in Sisaket. De cafébaas is daar 
heel vriendelijk!
Martine: Café Roste Mon vind ik een gezellig buurtcafé dat 
nostalgie uitstraalt.

Heb je een anekdote over onze gemeente?
Martine: In het begin dat we in Smetlede woonden, vroeg 
men aan ons of we jongens hadden. Wij antwoordden altijd: 
neen, twee meisjes. Maar met jongens wordt hier kinderen 
bedoeld …

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opge-
vallen? Vind je die positief? 
Martine: Het vrijetijdsaanbod is met de jaren sterk toegeno-
men. Er is een groot aanbod in de bib, de academie en de 
sporthal. Er komen ook veel initiatieven vanuit de gemeente: 
knutselatelier, Camping Cultuur, de vrijetijdsbeurs … Heel 
leuk!

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Gerard en Martine: De verstedelijking afbouwen en meer 
logica in bepaalde verkeerssituaties brengen: in sommige 
smalle straatjes mag je 70 kilometer per uur rijden en in gro-
te straten liggen er dan verkeersdrempels en mag je maar 
50 kilometer per uur.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wen-
sen?
Gerard en Martine: Dat er niet te veel criminaliteit komt en 
dat iedereen in een goede en gezellige buurt mag wonen 
zoals wij.

Huisnummer 10
Deze maand zijn we te gast bij Gerard Keppens 
en Martine Cobbaut op Smetlededorp.

9

Volg het OCMW op Facebook
Het OCMW is vanaf nu ook actief op Facebook. Op onze pagina kom je alles te weten over onze 
(nieuwste) dienstverleningen, interessante vacatures en activiteiten. Vind onze pagina leuk en blijf zo op 
de hoogte van het reilen en zeilen van het OCMW. Je vindt ons terug door in de zoekfunctie ‘OCMW 
Lede’ in te tikken of via www.facebook.com/OCMWLede.
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Naar jaarlijkse traditie organiseren 
de cultuurraad en cultuurdienst de 
Leedse Sterdagen. Dit jaar vindt 
deze sfeervolle tweedaagse plaats 
op zaterdag 19 en zondag 20 
december. 

Programma
Kerstmarkt 
Wie op zoek is naar eindejaars-
geschenken en kerstcadeaus kan 
zeker terecht bij de meer dan twintig 
kerststandjes in De Bron. Ook de 
kerstman komt langs met geschenkjes.

Voor De Bron zullen er kerstchalets 
staan. Je kan er glühwein, soep, 
jenever, hotdogs … kopen. 

Muziek en animatie
Tijdens de Sterdagen wordt er live 
kerstmuziek gespeeld en animatie 

gebracht, zowel in De Bron als buiten 
bij de kerstchalets. Zondag om 17 uur 
sluiten we de Sterdagen naar goede 
gewoonte af met een optreden. Dit 
jaar komt Eclectic Ox, een kwartet dat 
de Ierse folk tot leven brengt. Rudy 
Van den Nest, Franky Cooreman, 
Koen Van Accoleyen en Katrien De 
Lombaert laten jullie genieten van 
opgewekte meezingers en warme 
ballades. 

Sterdagen voor de kinderen
Ook voor de kinderen staat er heel 
wat op het programma. Op zaterdag 
is het om 16 uur Sterrenworp aan De 
Bron. Om 15.30 en 16.30 uur wordt 
er een kindertoneeltje vertoond. 
Daarnaast viert ook de bibliotheek 
mee met de organisatie van de 
Stervertellingen.

Tijdens de Sterdagen wordt 
er opnieuw een inzamelactie 
van kinderspeelgoed en 
verzorgingsartikelen georganiseerd. 
Het ingezamelde materiaal wordt 
uitgedeeld aan de minderbedeelden. 

Het volledige programma van de 
Sterdagen vind je op www.lede.be of 
op de affiches en flyers.

De 23ste Leedse Sterdagen

Bert Verbeke brengt na enkele jaren 
televisie (o.a. Thuis) en theater (o.a. ’14-
’18) zijn eigen solovoorstelling waarin hij 
zal zingen, muziek spelen en acteren. 

Verbeke speelt een tv-vedette die slecht 
nieuws krijgt: zijn succesvolle carrière 
wordt tijdelijk on hold gezet. Heeft hij 
buiten zijn wil om een of andere misstap 
begaan? Dat moet nog blijken. In elk geval 
dringt een zelfonderzoek zich op. En het 
besef dat je niet noodzakelijk onschuldig 
bent tot het tegendeel bewezen is.

De voorstelling gaat door in GC De 
Volkskring op vrijdag 11 december 
om 20 uur. Tickets kosten 16 euro. Voor 
senioren (65+) en jongeren (-26) is er een 
verminderd tarief van 14 euro. Je kan je 
ticket kopen bij de cultuurdienst.

Toneelstuk  
Beter dan ik
Bert Verbeke

Lezing  
over dementie 
Dr. Geert De Bruecker is een psychiater 
verbonden aan Psychiatrisch Centrum 
Zoete Nood Gods in Lede. Hij zal het op 
woensdag 9 december hebben over 
dementie, een ziekte waar steeds meer 
mensen mee geconfronteerd worden. 
Dementie is niet enkel een gesel voor 
diegene die eraan lijdt, maar evenzeer 
voor de omgeving.

De lezing gaat door om 20 uur in GC 
De Volkskring. Tickets kosten 5 euro 
en kan je kopen bij de cultuurdienst en 
bibliotheek. Mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief krijgen een verminderd 
tarief.

in Lede
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Peter Terrin schreef met Post Mortem een even intense als 
ingenieuze roman over de begeestering van een schrijver, 
de liefde van een vader en de angst van een man om 
na zijn dood zijn leven te verliezen. Op donderdag 26 
november 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 uitwisselen. 
Je kan ook komen luisteren zonder het boek gelezen te 
hebben. De leeskring is voor iedereen toegankelijk en wordt 
georganiseerd in samenwerking met BibArt en Davids fonds 
Lede en Oordegem.  Je kan in de bib het leeskringboek 
ontlenen. Elke deelnemer betaalt 2 euro per sessie.

Kan je er niet bij zijn? De leeskring komt ook nog samen 
op donderdag 28 januari om het boek De verliefden van 
Javier Marias te bespreken.

Leeskring Leorim

Op zondag 22 november inviteert de cultuurdienst 
jou om samen met De Bonanzas een reis te maken 
door ‘the swinging sixties’. Verwacht je aan hits van 
Cliff Richard, Paul Anka, Elvis, Simon and Garfunkel, 
Roy Orbison, The Beatles, The Kinks, The Beach 
Boys … 

De voorstelling gaat door in GC De Volkskring en 
begint om 15 uur. Tickets kosten 14 euro (senioren 
en jongeren: 12 euro) en kan je kopen bij de 
cultuurdienst. 

Optreden Bonanzas 
The Story of the Sixties

Filmnamiddagen  
voor senioren
De cultuurdienst en seniorenraad starten opnieuw met 
filmnamiddagen in GC De Volkskring. Een ideale manier 
om een lange winterdag te doorbreken!

Buitenspel

Vader Bert en zijn twaalfjarige zoon Gilles brengen het 
grootste deel van hun vrije tijd samen door, oefenend 
op traptechniek en speldoorzicht in het voetbal. Er komt 
een scout kijken die jonge voetballers rekruteert voor 
het nationale jeugdelftal van de Rode Duivels. Maar 
totaal onverwacht sterft Bert en het leven van Gilles 
stort in elkaar. Niet alleen verliest hij zijn vader, maar 
komen er ook financiële lijken uit de kast vallen.

Buitenspel is een film van Jan Verheyen met Ilya Van 
Malderghem, Joke Devynck, Filip Peeters, Peter 
Bulckaen, Warre Borgmans en Michael Pas in de 
hoofdrol. Jan Leyers verzorgde de muziek. 

De film wordt vertoond op maandag 14 december om 
14.30 uur in GC De Volkskring en is een organisatie van 
de cultuurdienst in samenwerking met de seniorenraad. 
Deze activiteit is gratis, maar inschrijven is verplicht en 
kan bij de bestuursleden van de seniorenraad of de 
cultuurdienst.
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De kampen zijn een organisatie van de sportdienst  en 
gaan door in de sporthal.

Lager onderwijs
• Het kamp gaat door van maandag 21 tot en met 

donderdagmiddag 24 december. 
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 

uur.  
• Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit. 
• Opvang wordt voorzien van 8.15 tot 9 uur en van 16 

tot 17 uur.
• Op donderdag duurt het sportkamp tot 12.15 uur. 
• Vergeet je lunchpakket, water, twee tussendoortjes 

en zakgeld voor twee drankjes niet.

Kleuters 
• Het kamp gaat door van maandag 28 tot en met 

donderdag 31 december.
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur. 
• Opvang wordt voorzien van 8.15 tot 9 uur en van 12 

tot 12.15 uur. 
• Vergeet je drankje en tienuurtje niet.

Tarieven
Lager Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 42 euro 24 euro

Niet-Ledenaar +50%

10 UiTPASpunten -2,50 euro

Sociaal tarief -50%

UiTPAS aan kansentarief verminderd tarief

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

Inschrijvingen
• Je mag tot en met vrijdag 11 december inschrijven.
• Je kan online via www.lede.be, via e-mail (met 

inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be 
of in de sporthal inschrijven.

• Betalen doe je via overschrijving op BE10 0910 
0954 2304 met mededeling: naam activiteit + naam 
deelnemer, via Bancontact of cash in de sporthal.

Wintersportkampen tijdens de kerstvakantie

Voor de Leedse jeugdtrainers organiseert Regio-
sportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen op zaterdag 19 
december de Dag van de jeugdsportbegeleider. 
Thema dit jaar is Positief coachen! Hoe? Zo!

Voor deze editie is Zottegem de gastgemeente. We 
beginnen de dag vrijblijvend met een loopomloop 
of baantjeszwemmen om 7.30 uur. Tussen 8 en 9 
uur verwelkomen we je met een gezond ontbijt. Om 
9.30 uur start in Sportcentrum Bevegemse Vijvers 
een boeiende gespreksvoormiddag. Moderator 
Ruben Van Gucht zorgt voor de invulling. 

Inschrijven kan via regiosportdienstzov@gmail.com 
uiterlijk op 12 december. Je betaalt vooraf 10 euro 
op BE32 7371 2131 3802 met vermelding van je 
naam en je sportclub (indien van toepassing).

Dag van de jeugdsportbegeleider
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag
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

Zwangerschapsyoga  
op maandagavond 
maandag 19 oktober (1ste les)
Heb je geen ervaring met yoga, dan ben 
je welkom vanaf je 14e week, anders vanaf 
je 12e week. Later instromen kan ook. 
Aanmelden is verplicht.  
Proefles: 15 euro. Reeks van 9 lessen: 135 
euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70, info@centrum-inbalans.
be, www.centrum-inbalans.be

Workshop: bloemschikken 
woensdag 4 november, 16 december, 13 
januari, 24 februari, 9 maart, 6 april, 11 
mei, 8 juni, telkens van 20 tot 22 uur 
50 euro/jaarbasis (materiaal niet inbegre-
pen).
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,  
053 80 48 36

Workshop: 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 
Inschrijving tot 4 november.
Info:  0477 42 67 34, www.vinosum.be

Informatie-avond:  
inbraakpreventie 
dinsdag 17 november om 20 uur 
Gezinsbond Impe-Papegem (i. s. m. politie 
Lede/Erpe-Mere en KVLV Impe) 
Parochiaal centrum Sint-Denijs, Impedorp 
57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be,  
www.facebook.com/GezinsbondImpePa-
pegem

Workshop: stijlvolle  
geschenkverpakkingen 
woensdag 18 november om 20 uur 
Inschrijven tot 12 november op  
0473 29 38 72. 
Gezinsbond Lede - KVLV Lede -  
JH Leeuwerik 

Wijndegustatie: Pessac-Léognan
donderdag 19 november van 20 tot 
22.30 uur 
Ook 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

Komedie: Een beeld van een man
vrijdag 20 november (20 uur), zaterdag 
21 november (20 uur), zondag 22 
november (18 uur), vrijdag 27 november 
(20 uur), zaterdag 28 november (20 uur) 
Komedie in drie bedrijven.
8 euro
Toneelkring Vlot
Zaal St-Martinus, Grote Steenweg 145B
Info: www.toneelkringvlot.be

Toneel: Die zomer van 1914 
vrijdag 20 en zaterdag 21, vrijdag 27 en 
zaterdag 28 november, telkens om 20 
uur 
Het verhaal van de kleine mens rond een 
Vlaams dorpsplein terwijl de oorlog alles 
zou verwoesten wat op zijn weg kwam. 
Tekst en regie: F. Vinck. 
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be

Workshop: Pimp je oud servies
vrijdag 20 november om 20 uur 
Geef je oud of nieuw servies een originele 
en/of eigentijdse look.
Leden: 15 euro, niet-leden: 25 euro  
(materiaal inbegrepen).
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

Het dagelijks leven in de   
oorlogsjaren van WO I en WO II
vrijdag 20 november om 20 uur 
Door J. Dewaerheid. Met: de vlucht voor 
de vijand, de terugkeer, de verplichte ar-
beid, de alledaagse controles, de angst 
voor de bezetter en de zwarten, de avond-
klok, de opeisingen, de Boerenwacht, de 
aanslagen, represailles, rantsoenering, ont-
bering, zwarte markt  ... maar ook mode, 
mobiliteit, vrije tijd, sport en cultuur tijdens 
de bezetting. 
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

EHBO-initiatie: Hiep hiep help 
zaterdag 21 november van 9 tot 12 uur 
Voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar 
waar men, aangepast aan hun niveau en 
op speelse wijze kennis maakt met EHBO.  
Met boekje waar alles nog een uitgelegd 
staat + een attest. Komen aan bod: wat te 
doen bij een ongeval, huidwonde, brand-

wonde, bloedneus. Inschrijven via jeugd@
lede.rodekruis.be (met naam en geboorte-
datum).
1,5 euro
Jeugd Rode Kruis Lede
Katstraat 14

De Bonanzas:  
The Story of the Sixties  
zondag 22 november om 15 uur 
Zie pagina 11.

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

Workshop bloemschikken:  
Groene kriebels 2 
woensdag 25 november 
Volzet.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik

Filmnamiddag voor grootouders  
en hun kleinkinderen:  
Tinkelbell en de legende   
van het nooitgedachtbeest
woensdag 25 november om 14.30 uur 
Gratis koffie en gebak voor alle grootou-
ders na de film. 
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

Workshop bloemschikken:  
Groene kriebels - Espumante 
woensdag 25 november en 9 december
Volzet.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik

Leeskring Leorim: Post mortem
donderdag 26 november
Zie pagina 11.
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Kwisavond 
vrijdag 27 november om 19.30 uur 
Ploegen van 4 à 5 pers. Vooraf telefonisch 
inschrijven - plaatsen beperkt. 
Gratis deelname.
Gezinsbond Oordegem
Oc Oordegem
Info: 09 366 28 30, 09 368 00 45 

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

EHBO-initiatie: Ket(c)Hulp
zaterdag 28 november van 9 tot 12 uur 
Voor jongeren van het 1e en 2e middelbaar 
waar men, aangepast aan hun niveau 
kennis maakt met EHBO. Boekje + 
attest inbegrepen. Komen aan bod:  
wat te doen bij een ongeval, flauwte, 
huidwonde, brandwonde, bloedneus, 
ernstige bloeding. Inschrijven via 
jeugd@lede.rodekruis.be (met naam en 
geboortedatum).
1,5 euro
Jeugd Rode Kruis Lede
Katstraat 14

Babymassage
dinsdag 1 december van 19 tot 20.30 uur 
Door Marianne Mox. Voor baby’s tussen 6 
weken en 6 maanden vergezeld van mama 
en/of papa, grootouder of onthaalouder.
CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezond-
heidspromotie
Consultatiebureau Kind en Preventie,  
Kerkevijverstraat 19
Info: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.
mvl@cm.be, www.cm.be

Koffietafel en belotten
woensdag 2 december om 14 uur 
Met koffie, gebak en mogelijkheid tot  
belotten.
Okra-trefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21

Filmnamiddag voor de jeugd:   
De notenkraak
woensdag 2 december om 14.30 uur 
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Feestelijke hapjes 
woensdag 2 december om 19 uur 
Niet-leden: 20 euro, leden: 15 euro.
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal centrum Sint-Denijs, Impedorp 57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be,  

www.facebook.com/GezinsbondImpe 
Papegem

Opendeurdag Vrije  
Kleuterschool Lede 
donderdag 3 december van 9 tot 10 uur 
Je kan samen met je peuter op bezoek  
komen in de instapklas. Je kan je kindje 
ook laten inschrijven.   
Kluisberg 1
Info: 053 80 49 65,  
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,  
www.vrijekleuterschoollede.be

Meer dan boer alleen:  
de geschiedenis van de   
Landelijke Gilden
vrijdag 4 december om 20 uur 
Door Chantal Bisschop, doctor in de Ge-
schiedenis aan de KU Leuven. 
Niet-leden: 5 euro, Leden Df en Landelijke 
Gilde: 3 euro.
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

EHBO-initiatie: ResQ 
zaterdag 5 december van 9 tot 12 uur 
Voor jongeren van het 3e en 4e middelbaar 
waar men, aangepast aan hun niveau 
kennis maakt met EHBO. Boekje + 
attest inbegrepen. Komen aan bod: 
wat te doen bij een ongeval, flauwte, 
huidwonde, brandwonde, bloedneus, 
ernstige bloeding, letsel aan spieren, 
botten en gewricht. Inschrijven via 
jeugd@lede.rodekruis.be (met naam en 
geboortedatum).
1,5 euro
Jeugd Rode Kruis Lede
Katstraat 14

Ontmoetingsmoment  
zaterdag  5 december  van 13.30 tot 16 uur 
Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat  14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Luistervinken: lezing door   
Geert De Bruecker over dementie
woensdag 9 december van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10. 

Bloemschikken:  
Groene kriebels 3 
woensdag 9 december 
Volzet. Volgende lessen: 17 februari,  
16 maart, 13 april.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 

Wandelbottinekes@Leedse velden
vrijdag 11 december om 19 uur 
Gezellige en sfeervolle winterwandeling.
Niet- leden: 5 euro, leden: gratis.
Best Pittig Lede
Impedorp
Info: bestpittiglede@gmail.com,  
www.bestpittiglede.be

Beter dan ik - Bert Verbeke 
vrijdag 11 december van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10.

Verkiezing Bierventje
zaterdag 12 december 
Kandidaten moeten zich inschrijven voor  
1 december bij Elsie Van den Abbeele.
De Bron
Info: 0472 39 38 56

Neanderthalers ‘15 
zaterdag 12 december om 20 uur 
Nederlandstalige muziek. Voorstelling 
nieuwe cd door Leedse band Wolix en 
optreden Tot Morgen (ook uit de streek).

5 euro of gratis in ruil voor  
10 UiTPASpunten!

vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Voordracht: Teelttechnieken die de 
weg voorbereiden naar gezonde 
groenten
zaterdag 12 december van 14 tot 17 uur 
Door Jos Van Hoecke (Velt). Komen aan 
bod: voordeel van teeltvervroeging door 
bescherming, basisregels zaaien van groen-
ten buiten en onder bescherming; welke 
groenten kunnen (niet) tegen de koude, 
maken van zaai – en verspeengrond zaaien 
in zaaibak, zaaitafel en volle grond. Telkens 
uitgelegd a.d.h.v. een groente voor koude 
en een voor warme teelt of opkweek. 
Gratis inkom.
Volkstuin Lede
De Bron
Info: 053 80 07 34

Bingoavond
zaterdag 12 december om 19.30 
T.v.v. spaarkas De Kuip. 8 gewone en 2 sup-
perrondes, tal van mooie prijzen.
Zaal De kuip, Nieuwstraat 103
Info: gustaaf.van.de.wiele@telenet.be

Lede Agenda
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Wandeling van Ternat naar Brussel
zondag 13 december van 8 tot 18 uur 
20 km door de groene rand van Brussel van 
station Ternat tot Grote Markt in Brussel.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat  91
Info: annetom@telenet.be

Filmnamiddag voor senioren:  
Buitenspel
maandag 14 december
Zie pagina 11.

Kerstworkshop voor kids:  
bloemschikken 
woensdag 16 december van 14.30 tot 
16.30 uur 
Vanaf 6 jaar. Graag een seintje voor 10 
december op 0473 29 38 72.  Meebrengen: 
kindersnoeischaar en kerstgroen  
(geen hulst!).  Inschrijven verplicht. 
10 euro (les, drankje, hapje, 2 bloem-
stukjes).
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Leedse Sterdagen
zaterdag 19 en zondag 20 december
Zie pagina 10.

Stervertellingen in de bib
zondag 20 december om 14.30 uur 
Echt kerstverhaal voor alle kinderen van  
4 tot 8 jaar.  Vooraf inschrijven kan in de 
bib. 
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede- Cultuurraad Lede  
met de steun van de bib
Info: www.gezinsbondlede.be

Kerstfeest
zondag 20 december van 15 tot 20 uur 
Gezellig samenzijn en activiteit rond TRIAS.
Basisprijs: 5 euro, KVLV-lid van andere 
afdeling: 25 euro, geen KVLV-lid: 30 euro.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Wintersportkampen lager onderwijs
maandag 21 t.e.m. donderdag  
24 december
Zie pagina 12.

Wintersportkampen kleuteronder-
wijs
maandag 28 t.e.m. donderdag  
31 december
Zie pagina 12.



















Eindejaarsactie markt
Op de dinsdagmarkt van 1, 8, 15, 22 en 29 december ontvang je gratis loten 
bij je aankopen op de markt. Het kleine gedeelte hou je zelf bij en het grote 
gedeelte deponeer je in de daarvoor voorziene bussen. De trekking vindt 
plaats op woensdag 30 december. Er is een prijzenpot van 2000 euro aan 
aankoopbonnen!

Dit is een organisatie van de marktcommissie.



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


