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Overlijdens juli

Marie De Vuyst (°04.07.1949) † 1 juli

Wilfried Cornu (°27.06.1947) † 4 juli

Agnes Verspeet (°09.06.1930) † 4 juli

Blanche Van Hoecke (°01.12.1927) † 5 juli

Camiel De Troyer (°26.01.1934) † 10 juli

Alfons Huylebroeck (°11.02.1934) † 19 juli

Willy Matthijs (°09.02.1941) † 21 juli

Norbert Beelaert (°06.07.1956) † 23 juli

Lucien Wyckaert (°20.05.1935) † 23 juli

Agnes Van Den Steen (°27.02.1935) † 25 juli

Serafi en Van Wesemael (°30.05.1945) † 26 juli

Christiane De Clercq (°13.10.1945) † 27 juli
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Vind ‘Gemeente Lede’ 
leuk op Facebook!
Vind ‘Gemeente Lede’ 

105.1 FM 
of www.radiolede.be 
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag 
van 18 tot 19 uur. 
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Radio Lede Carnaval 2018
Ontwerp een affi che voor carnaval!
Woon je in Lede en kan je goed tekenen? Dan kan je meedoen 
aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affi che Carnaval 
Lede 2018. Bovendien komt je ontwerp op het vlagje dat 
uitgereikt wordt aan de carnavalisten.

Het ontwerp moet gemaakt zijn op A4-formaat, staand. 
Volgende elementen moeten erin verwerkt zijn: 66 jaar 
carnaval, Lee, 2018 en een carnavaleske Leedse vlag (met de 
drie gele T’s op een blauwe achtergrond). De winnaar van het 
voorgaande jaar moet een jaar overslaan. Je moet je ontwerp 
voor maandag 16 oktober indienen bij de dienst patrimonium.

Verkiezing Prins carnaval en Miss Bette
Als inwoner van Lede kan je meedingen naar de titel Prins 
carnaval of Miss Bette 2018. Vanaf maandag 25 september 
kan je het inschrijvingsformulier en het deelnamereglement 
afhalen bij de dienst patrimonium. Kandidaten moeten 
het inschrijvingsformulier voor woensdag 1 november 
aangetekend terugsturen naar gemeentebestuur Lede, dienst 
patrimonium, Markt 1, 9340 Lede. De poststempel geldt als 
bewijs. 

De kandidaten worden bekend gemaakt bij de opening van het 
carnavalsjaar op zaterdag 11 november om 11.11 uur in Huize 
Moens.

De Miss Betteverkiezing gaat door op zaterdag 16 december, 
de Prins carnavalverkiezing gaat door op zaterdag 13 januari 
2018, allebei in GC De Volkskring.

Voor de laatste info over de wegenwerken, 
surf naar www.lede.be/wegenwerken.

 

Vanaf 1 september is er een intergemeentelijke samen-
werking rond het Huis van het Kind. Erpe-Mere en Lede 
sloten hierover een overeenkomst af. Leedse diensten en 
organisaties die actief betrokken zijn bij gezinsondersteu-
ning zullen ook deel uitmaken van het samenwerkings-
verband. Het Consultatiebureau van Kind en Gezin in 
Lede blijft op de huidige locatie. 

De dienstverlening in het Huis van het Kind in Erpe 
(Dorpstraat) is nu dus ook toegankelijk voor Ledenaars. 
Je kan er terecht op donderdag namiddag voor het 
inloopmoment. Je kan ook gebruikmaken van de weg-
geefkasten en speelgoed ontlenen in de Spelotheek 
van de bib. 
Maar je kan eveneens een advies gesprek en opvoe-
dingsondersteuning aanvragen bij een psycholoog. 
De adviesgesprekken zijn bestemd voor alle (groot)ou-
ders/opvoeders van kinderen en jongeren tussen 
0 en 24 jaar. Tijdens het advies gesprek staan jouw 
vraag en beleving centraal. 
Heb je grote of kleine vragen of zorgen over de opvoe-
ding van (jouw) kinderen? Maak dan gratis en anoniem 
een afspraak via huisvanhetkind@erpe-mere.be of op 
053 60 34 90. Er is geen wachtlijst, je krijgt meteen 
een afspraak. 

Ouders aan het woord: 
“Tijdens de adviesgesprekken kreeg ik nuttige tips en 
konden we ervaringen uitwisselen. Ik kreeg er feedback 
en werd op een geduldige en vriendelijke manier te 
woord gestaan door Tineke. Dit gaf en geeft me nog 
steeds een heel goed gevoel. Praten helpt en geeft 
mij meer vertrouwen. Ik ben het team dankbaar.”

“Tineke vertrekt vanuit mijn verhaal en dringt haar 
mening niet op. 
Ik voel me op mijn gemak bij haar, ze staat niet boven 
mij maar op gelijke hoogte en dat vind ik belangrijk. 
Bij de gesprekken die we hebben gehad, hebben we 
gewerkt rond concrete tips die mij helpen bij de 
opvoeding van mijn dochter.”

“Deze gesprekken zijn voor mij een grote 
meerwaarde in de opvoeding van mijn kinderen. 
Ik kom met nieuwe energie en een andere blik 
op de situatie buiten.”

E R P E - M E R E  ·  L E D E
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Amici Cantores leeft

Gedeeltelijke verlegging bw. 38 en 42 Impe: 
voorlopige vaststelling
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige 
gemeenteraad goed, mits aanpassing met betrekking tot 
dit agendapunt. 

Renovatie sportvloer polyvalent buitenterrein 
De Ommegang 
Vaststelling bestek en wijze van gunning.

Busvervoer kinderopvang 2017-2018 en 2018-2019 
Vaststelling aangepast bestek. Aan de maatschappij die 
zal instaan voor de organisatie van het busvervoer wordt 
er een emissienorm van minimum 5 euro opgelegd.
De geraamde kostprijs bedraagt 80.500 euro 
(inclusief btw). De opdracht wordt gegund bij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 4 JULI 2017 

Het gemengd zangkoor Amici Cantores werd opgericht in 1978 als deel van de 
Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Sinds 1987 zijn we een onafhankelijke vereniging. 

We zijn met 45 leden. Al vijf jaar staat het koor onder leiding van Joost De Smedt. 
Joost heeft het koor een nieuw karakter en elan gegeven. Vroeger waren we een 
traditioneel a-capellakoor dat zich toelegde op klassieke koorliederen, zowel 
religieus als profaan. Nu werken we rond vooraf bepaalde thema’s zoals Franse 
chanson, Keltische muziek, Nederlandstalige kleinkunst ... Ter gelegenheid van het 
Mariale Jaar werkten we zelfs mee aan een Mariacantate. 

Amici Cantores streeft ernaar om elk jaar 1 à 2 concerten te verzorgen, dit altijd met 
begeleiding van vooraanstaande (semi)professionele muzikanten. Meestal is dat 
een tweedaags evenement en een aperitiefconcert. Daarnaast hebben we ook onze 
jaarlijkse café chantant, een vaste waarde en traditie in Lede! 
Verder verleent Amici Cantores ook graag zijn medewerking aan gemeentelijke 
initiatieven zoals de Sterdagen en onlangs de inauguratie van de beiaard. 

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober is er Thank you for the Music, 
een tweedaags concert met als thema popmuziek uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Denk aan Abba, The Beatles, The Mama’s and the Papa’s … 
Voor deze gelegenheid krijgt het koor de medewerking van Billie Bentein (Netsky) 
en Tom De Man (The Voice).
Op zaterdag 4 november is er café chantant.

Heb je interesse om een repetitie bij te wonen, dan ben je welkom op donderdag 
om 20 uur in het SMC (ingang Bellaertstraat). Neem contact op via 053 80 08 37 of 
amicicantores@hotmail.com.

VACATURES
 

TECHNISCH BEAMBTE WEGEN 
technische dienst

niveau E1-E3 - voltijds - contractueel

AANWERVINGSVOORWAARDE
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je 
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste 
diploma uitsluitend per post uiterlijk 13 oktober 2017 
(datum poststempel is bepalend) naar het college van 
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. 
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het 

secretariaat of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen 
via mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de 
brievenbus worden niet aanvaard. 

Meer informatie over het examenprogramma en de 
functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of 
opvragen bij de personeelsdienst.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN 

dagcontracten herfstvakantie 2017

AANWERVINGSVOORWAARDEN
Je beschikt over een kwalifi catie-
bewijs voor medewerkers van kinder-
opvangvoorzieningen zoals vermeld 
in het ministerieel besluit van 23 mei 
2014.

Je moet je kandidatuurstelling 
richten aan gemeentebestuur Lede, 
dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 
Lede en dit voor vrijdag 13 oktober 
2017.

Voor de functiekaart en meer info 
kan je terecht bij de dienst kinder-
opvang.

Knutselatelier 
Je kan nog voor enkele sessies inschrijven bij de 
jeugddienst.

Programma 1ste – 2de leerjaar 
20 september: dierenthermometer
4 oktober: stokpaard
18 oktober: gekke fi guren
15 november: dinosaurus
29 november: aftelkalender Kerstmis
13 december: kerstversiering
10 januari: giraf

Programma 3de – 6de leerjaar
27 september: gipsen hart
11 oktober: kunstwerk
25 oktober: raamhanger
22 november: koken Lede Gesmaakt
6 december: kurken kerstboom
20 december: emailleren (beperkt aantal plaatsen!)
17 januari: knopenkunst
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IBO ’t Klavertje 4
Herfstvakantie
De kinderopvang is open in 
Oordegem en Wanzele op maandag 
30, dinsdag 31 oktober en vrijdag 
3 november, telkens van 6.45 uur tot 
18.30 uur.

Inschrijven is verplicht en kan enkel 
via kinderopvang@lede.be met het 
inschrijvingsformulier als bijlage. 
Dit formulier kan je downloaden op 
www.lede.be. Inschrijven kan vanaf 
donderdag 5 oktober om 18.30 
uur. We aanvaarden enkel e-mails 
die we na 18.30 uur ontvangen. Ook 

daarna kan je nog inschrijven zolang 
de maximale opvangcapaciteit niet 
wordt overschreden.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan enkel 
via kinderopvang@lede.be met het 
inschrijvingsformulier als bijlage. 
Dit formulier kan je downloaden 
op www.lede.be. Inschrijven voor 
november en december kan vanaf 
donderdag 5 oktober om 18.30 
uur. Je inschrijving wordt aanvaard 
tot de voorafgaande dinsdag 
om 9 uur of zolang de maximale 

opvangcapaciteit niet wordt 
overschreden. 

Schoolvrije dagen
Voor schoolvrije dagen moet je ten 
laatste drie werkdagen op voorhand 
schriftelijk inschrijven.

Eerste keer naar de opvang?
Dan moet je een inschrijvingsdossier 
afhalen bij de dienst kinderopvang 
of downloaden op www.lede.be. 
Dit dossier geef je ingevuld af bij 
de dienst kinderopvang voor je kind 
naar de opvang komt.

Woont de Warmste Vrijwilliger in Lede? 

Provincie Oost-Vlaanderen heeft 
een hart voor vrijwilligers. De 
kleine daden van die vrijwilligers 
hebben grootste gevolgen in onze 

maatschappij. Of zoals de peter 
van de campagne, Marc de Bel, 
zegt: “De kracht schuilt vaak in het 
kleine”. 

Om die reden gaat de Provincie op 
zoek naar de Warmste Vrijwilliger 
van Oost-Vlaanderen. We willen 
vrijwilligers bedanken en belonen 
voor hun inzet. 
Twee Warmste Vrijwilligers krijgen 
een geschenkbon van Toerisme 
Oost-Vlaanderen (250 euro) om te 
ontspannen in onze provincie. 

Ken jij iemand die zich inzet voor 
mensen die het wat moeilijker 
hebben? Of ben je zelf zo’n echte 
goedzak? Nomineer dan jezelf, je 
vriend(in), buur, begeleider, leraar … 
voor zaterdag 7 oktober via 
www.dewarmstevrijwilliger.be.

Maar er is meer … Marc de Bel 
heeft ook een prijs voor kinderen 
die zich vrijwillig inzetten voor 
anderen. Meer informatie over zijn 
Boeboekstrofee vind je ook op 
www.dewarmstevrijwilliger.be 

Het is voor alle kinderen belangrijk om vanaf de kleuter-
school geen schoolachterstand op te lopen. Kinderen uit 
kwetsbare gezinnen lopen hier een groter risico omdat 
de studieomstandigheden thuis vaak niet optimaal zijn. 
Daarom start het OCMW van Lede samen met Erpe-Mere 
en Haaltert in het najaar het project Huistaakbegeleiding 
aan huis. 

We willen, in navolging van andere gemeenten, onder-
steuning aanbieden via de methodiek van De Katrol. 
Dit houdt in dat we twee keer per week gedurende 1 uur 
huistaakbegeleiding geven aan kinderen uit een kwets-
baar gezin. Dit loopt gedurende een periode van 8 we-
ken, is op vrijwillige basis en in overleg met de ouder(s). 
Hiervoor doen we enerzijds een beroep op hogeschool-
studenten die dit willen opnemen als stageopdracht en 
anderzijds op vrijwilligers.

Wat verwachten we van de vrijwilligers?
• Je engageert je om twee keer per week gedurende 

1 uur huistaakbegeleiding te geven gedurende 
minimaal 8 weken.

• Je bent bereid om wekelijks een intervisie te volgen om 
je ervaringen te bespreken.

• Je hebt bij voorkeur een pedagogische opleiding. 
Ervaring in het onderwijs is een pluspunt.

Wat bieden we?
• Je kan rekenen op een degelijke ondersteuning en 

begeleiding.
• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding, kilometer-

vergoeding en een verzekering.
• Je neemt deel aan een boeiend en intergemeentelijk 

project dat gedragen wordt door vele partners.

OCMW 
zoekt vrijwilligers 
voor huistaakbegeleiding 
aan huis

Tele-Onthaal
Oost-Vlaanderen
zoekt vrijwilligers 
Elke dag contacteren meer dan 70 Oost-Vlamingen onze vrijwilligers. 
Om deze mensen nog meer te kunnen helpen, zijn wij op zoek naar 
Oost-Vlaams luistertalent. Word jij onze nieuwe vrijwilliger? 
Wij zorgen voor een grondige opleiding (start: 21 oktober) en zinvol 
werk in een gedreven team. 

Meer info via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger.
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Robert De Smedt & Jeannine Keppens 
Lede, 12 juli 1957

Freddy Perdaens & Maria Roelandt 
Lede, 20 juli 1967

Robert Peleman & Helena Raman 
Oordegem, 16 augustus 1957

Willy Van der Straeten & Marie Baeyens 
Erondegem, 2 augustus 1957

Gilbert Bliki & Godelieve De Poorter 
Impe, 20 juli 1967

JUBILEA

Remi Van Caelenberg & Frida Roelandt 
Lede, 28 juli 1967

Albert Keppens & Jacqueline D’Haese 
Lede, 4 augustus 1967

William Van der Haegen & Huguette Smolders 
Lede, 18 augustus 1967 

Overgrootmoeder Christiane De 
Wint, Liesbet De Pauw, oma Monique 
Langendries met Louise op de schoot 
en helemaal rechts Sofie De Pauw met 
dochter Nell.

VIERGESLACHT
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in Lede Leesclub 
Boekenbabbels
Een nieuw schooljaar, een nieuwe reeks Boeken-
babbels! Zit je in de tweede of derde graad van de 
lagere school? Ben je verslaafd aan boeken of gaat 
het lezen net niet zo vlot? Bij Boekenbabbels is er 
plaats voor iedereen die graag zijn mening uit!

Je leest samen met andere meisjes en jongens boe-
ken die door de Kinder- en Jeugdjury geselecteerd 
werden. Een keer per maand komen jullie samen. 
Je kan je mening geven en krijgt ook een creatieve 
opdracht over het boek. Uiteindelijk stellen jullie je 
eigen boekentoptien op.

Nieuwsgierig? We komen de eerste keer samen 
op woensdag 4 oktober van 13.30 tot 14.45 uur 
in De Bron. Inschrijven is verplicht en kan op 
053 82 53 30, via bibliotheek@lede.be of in de bib. 
Vermeld zeker je naam, leeftijd en adres.

Volgende data
Woensdag 8 november – 13.30 tot 14.45 uur
Woensdag 6 december – 13.30 tot 14.45 uur
Zaterdag 23 december – 10.00 – 12.00 uur

Le Ciel Flamand
De Bibart Filmclub geeft op dinsdag 19 september 
het startschot voor een nieuw fi lmseizoen in GC 
De Volkskring. We beginnen met Le Ciel Flamand. 

Sylvie probeert een leven als bordeelhoudster te 
combineren met een leven als moeder, maar een 
vreselijk drama verstoort alles. Een fi lm die onder je 
huid kruipt en nog een tijdje nazindert.

We starten om 19.45 uur met een inleiding tot de 
fi lm. Tickets kosten 5 euro en kan je kopen in de 
webshop op de BibArt-site of via de bib.

Soepconcert met Vlieg
Samen zingen is leuk! Laat dus van je horen op 
zaterdag 23 september tijdens het Soepconcert 
met Vliegen. Vanaf 11 uur zingen we liedjes uit 
de oude en minder oude doos, gezellige liedjes, 
liedjes die oma nog heeft gezongen op de speel-
plaats, liedjes om naar te luisteren, liedjes om op te 
dansen, liedjes die iedereen kan meezingen …
Breng een trui mee want we zingen buiten op en 
rond de kiosk aan Huize Moens. Vergeet ook je 
leesbril en een grote mok met lepel niet want we 
serveren lekkere soep.

Ben je in de zomervakantie op stap geweest met 
Vlieg? Tijdens het Soepconcert maken we ook de 
winnaars bekend van de Zomer van Vlieg. Wie weet 
val jij in de prijzen!

Verwendagen en boekenverkoop in de bib
In oktober leggen we onze leners in de watten! We 
starten op dinsdag 10 oktober met onze bibstand op 
de markt. Doe mee met het marktspel van de bib-
kramers en val in de prijzen! Wat we precies in petto 
hebben, houden we nog even geheim.

Op zaterdag 14 oktober steken we de handen uit de 
mouwen voor de jaarlijkse Verwendag in de bib van 
Lede. Van 9 tot 15 uur trakteren we iedereen op koffi e, 
fruitsap en een pannenkoek, een ballonvouwer maakt 
de gekste fi guren en een grimeur kleurt de snoetjes van 
de kinderen. We organiseren ook een gratis fotoshoot 
waarbij jij pronkt op de cover van je lievelingsboek! 
Poseer voor onze camera en even later zit je op de hand 
van de GVR, vlieg je in een betoverde wagen met Harry 
Potter of klauter je in de boomhut van 14 verdiepingen!

Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar je romans, strips, 
tijdschriften, kinder- en informatieve boeken vindt voor 
een prikje. We verkopen alles aan 0.50 euro per werk.

Het fablab van Erpe-Mere komt op woensdag 18 
oktober op bezoek en brengt een stickermachine mee. 
Maak je eigen sticker op de computer en print hem uit. 
Breng een tas, fi etshelm, drinkbus of brooddoos mee 
om te personaliseren. Geen handige Harry? Je kan ook 
gewoon eens komen kijken. Deze activiteit is met vrije 
inloop en gaat door van 14 tot 18 uur.

We sluiten de verwendagen af op zaterdag 21 oktober 
in de uitleenpost van Oordegem. Van 10 tot 12 uur laat 
Piet Ballon zijn ballonvouwkunsten zien en trakteren we 
de leners op koffi e, fruitsap en een pannenkoek.

Cd-voorstelling 
Sulafa Haddad
Song from my Land

Op zondag 15 oktober om 11 uur 
stelt Sulafa Haddad haar cd, Iraakse 
melodieën vertolkt op een westerse 
manier, voor. 

Sulafa ontvluchtte in 1994 Bagdad. Een 
leven als christen onder het regime van 
Sadam Hoessein was niet langer houd-
baar. Na 2 jaar in Jordanië vervolgde 
Sulafa haar pianostudies aan het Con-
servatorium van Brussel. Hier leerde 
ze haar man Yves Corsellis kennen. 
Het gezin woont nu in Lede. Sulafa is 
leerkracht piano aan de academie van 
Gooik en dirigent van het Libanees 
koor Notre Dame de Liban in Brussel. 

Het concert gaat door in de academie 
en is gratis. Je moet wel je plaats re-
serveren via academie@gamw.lede.be. 
Na het optreden kan je voor 15 euro 
de cd kopen. 

Seniorenfi lms
De seniorenraad en cultuurdienst voorzien deze herfst en win-
ter opnieuw enkele fi lmvoorstellingen op maandagnamiddag. 
Dit seizoen staan er zes fi lms op het programma. 

We openen met Sprakeloos, de verfi lming van Tom Lanoyes 
bestseller. Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meers-
man (Stany Crets) wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn 
moeder (Viviane De Muynck) onverwachts een beroerte krijgt. 
Deze Vlaamse dramafi lm werd geregisseerd door Hilde Van 
Mieghem en duurt 105 minuten. 

Sprakeloos wordt vertoond op maandag 23 oktober om 14 
uur in GC De Volkskring. Reserveren is verplicht via 
seniorenfi lms@lede.be of op 053 60 68 61. Er is vrijblijvend 
koffi e en gebak na de fi lm. Dit kost 4 euro en is vooraf te 
betalen.
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Tweejaarlijkse borstkankerscreening in Lede!
Ben jij een vrouw tussen 50 en 69 jaar uit Lede? Dan zal je tussen oktober 2017 en januari 2018 een brief van het 
Centrum voor Kankeropsporing ontvangen. In deze brief staat meteen een afspraak voor een gratis screenings-
mammografi e. Via het gratis nummer 0800 60 160 kan je het tijdstip of de locatie van de afspraak wijzigen. 
Ook voor vragen kan je hier terecht. 

Waarom een screening?
Wanneer borstkanker vroegtijdig opgespoord wordt, is 
de kans op genezing veel groter en kan de behandeling 
minder intensief zijn.
Dokter Martens van het Centrum voor Kankeropsporing: 
“Het is de bedoeling dat het bevolkingsonderzoek kan-
kers in een vroeg stadium ontdekt en zo weinig mogelijk 
nadelen berokkent aan de deelneemsters. Daarvoor 
volgen we de mogelijke ongewenste effecten nauwge-
zet op. Kwaliteitsbewaking en monitoring gebaseerd op 
Europese richtlijnen zijn essentiële pijlers.”

Dubbele screening? 
Minstens twee radiologen beoordelen onafhankelijk 
van elkaar je foto´s. Dat je daardoor een paar weken 
moet wachten op je uitslag, is het gevolg van deze extra 
controle. 
De radioloog in de mammografi sche eenheid beoor-
deelt de foto’s als eerste.
Daarna is het de beurt aan de expert-radioloog in het 
Centrum voor Kankeropsporing. Hij beoordeelt de foto’s 
zonder dat hij de beoordeling van de eerste radioloog 
kent. Beide beoordelingen worden dan met elkaar ver-
geleken. Als er een verschil is, bekijkt een derde radio-
loog alle foto’s en het resultaat van de twee collega’s. 
Deze derde radioloog formuleert het besluit dat naar de 
vrouw en haar arts gaat.

Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de 
tweede en indien nodig de derde beoordeling en 
bezorgt het resultaat aan de vrouw en haar arts.

Borstkankerpreventie- en opsporing in 
de kijker
Naar aanleiding van preventie en opsporing van 
borstkanker, organiseert ook het gemeentebestuur 
een aantal activiteiten:

Kookworkshop 
Dit gaat door op 
maandag 23 (middag) of 
woensdag 25 oktober 
(avond) en is in samen-
werking met Qarfa. 
Een les kost tien euro 
per persoon.

Filmavond 
Op vrijdag 20 oktober 
ben jij van harte welkom 
op de fi lmvoorstelling 
Love, Rosie. De inkom is 
gratis en de eerste hon-
derd aanwezigen krijgen 
een geschenk. 

Ook de lokale bloemenhandels en lingeriewinkels 
dragen hun steentje bij. 

Meer informatie?
Voor vragen over de activiteiten in Lede kan je terecht 
bij de dienst communicatie.

Voor vragen over het bevolkings onderzoek kan je surfen 
naar www.bevolkingsonderzoek.be, mailen naar 
kanker@bevolkingsonderzoek.be 
of bellen naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur (gratis).

Nieuw theaterseizoen GC De Volkskring 
gaat van start
Oktober wordt een drukke maand in GC De Volkskring. Naast Week van de Wereld, lezingen, fi lms, fuiven en 
optredens staan ook Het Gevolg & B12 en Bent Van Looy op de planken. Tickets voor beide voorstellingen kan je 
kopen bij de cultuurdienst, via gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61. 

Het Gevolg & B12 – Lost Boys 
woensdag 11 oktober – 20 uur

Het originele script 
van Peter Pan 
begint met een 
voorwoord van 
auteur J.M. Barrie. 
Daarin draagt hij het 
werk op aan ‘de vijf 
broers’. Zonder hen, 
zo schrijft hij, zou dit 

verhaal nooit hebben bestaan. 
Door een toevallige ontmoeting in het park kwamen 
‘de vijf’ in Barrie’s leven. Hij zou ze nooit meer laten 
gaan. Eindelijk had hij het gezin dat hem nooit ten deel 
was gevallen. De vijf waren meer dan inspiratie. Zij waren 
het onderwerp. Zij waren zijn leven. Zij waren zijn ver-
beelding. Of ze dat nu wilden of niet.

Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens en 
Matthias Meersman verplaatsen zich in de fi guur van 
Barrie. Als vertrekpunt namen ze de spanning tussen 
zijn persoonlijke leven en zijn verbeeldingswereld. Kun 
je jezelf in fantasie verliezen? Is de realiteit sterker dan 
de verbeelding? Hebben we nood om af en toe weg te 
vluchten, naar Neverland? Biedt kunst troost? Of is het 
slechts een luchtkasteel?

Tickets kosten 16 euro. Voor jongeren (-26) of senioren 
(65+) is er een reductietarief van 14 euro. De voorstelling 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief. 

Bent Van Looy – Pyjama Days 
zaterdag 14 oktober – 20 uur 

Bent Van Looy is zanger, drummer en componist. 
Vlaanderen kent hem als ex-jurylid van The Voice, 
frontman van Das Pop en stijlicoon. 

Zijn tweede solo-album Pyjama Days verscheen in 2016 
en kunnen we beschouwen als de kleurrijke tegenhanger 
van zijn sobere debuut. Voor de opname trok hij naar 
Hollywood, bij producer Jason Falkner. Het resultaat is 
een plaat die genereuzer en toegankelijker is dan de vo-
rige. Het album staat bol van persoonlijke verhalen over 
steden, vrouwen, vrienden en andere omzwervingen. 

Tickets kosten 21 euro. Voor jongeren (-26) of senioren 
(65+) is er een reductietarief van 18 euro. De voorstelling 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief.

Fototentoonstelling Tijdens het kermisweekend organiseren Fotoclub Iris 
Lede en de culturele raad een fototentoonstelling in 
GC De Volkskring. 

Op zaterdag 23 september kan je er terecht van 15 tot 
20 uur. Bij de opening worden ook meteen de winnaars 
van de nationale fotowedstrijd bekendgemaakt. 
Op zondag 24 september zijn de deuren open van 10 
tot 19 uur. Om 11 uur is er de prijsuitreiking van de 
selfi ewedstrijd. 

LAATSTETICKETS!

Foto: © Kris Dewitte
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Infoavond woning verhuren
Wil je je huis, appartement of 
studio verhuren maar zelf niet 
(meer) instaan voor het beheer van 
de huurwoning? Dan is het sociaal 
verhuurkantoor de ideale partner! 
Verhuren via een SVK biedt de 
eigenaar-verhuurder veel voordelen. 

Heb je vragen, dan kan je terecht 
op de infoavond in de raadszaal van 
het gemeentehuis op woensdag 
27 september om 19 uur. 
Je moet vooraf inschrijven bij 
het Sociaal verhuurkantoor 
Zuid-Oost-Vlaanderen.

Contact: Stationsstraat 196, 
9550 Herzele - 053 39 40 70
info@svkzovl.be
www.svkzovl.be

Lezing Kerkenbeleidsplan en de kerken in Lede
Wordt de kerk van Wanzele binnenkort een museum?

In 2011 droeg de Vlaamse Regering de gemeenten en 
kerkbesturen op om een kerkenbeleidsplan met een 
toekomstvisie over de parochiekerken uit te werken. 
In het plan voor Lede werd geopperd dat tegen 2020 
alleen de kerkgebouwen van Lede en Oordegem 
zullen openblijven voor de eredienst, terwijl Wanzele, 
Smet lede en Impe een herbestemming krijgen. In de 
Wanzeelse kerk bijvoorbeeld zouden de 11 november 
Vriendenkring en Heemschut Lede een onderkomen 
kunnen vinden voor een museumproject. 
Men zal bij deze ingrijpende veranderingen rekening 
houden met drie zaken: behoud van het kerkgebouw als 
cultuurhistorisch monument, respect voor de religieuze 

dimensie van de site en valorisatie van het pand door een 
verantwoorde sociaal-culturele en educatieve invulling. 

Op woensdag 4 oktober om 20 uur organiseren de 
11 november Vriendenkring en de culturele raad een 
gratis infoavond in GC De Volkskring. 
Jonas Danckers, expert van het CRKC (Centrum voor 
Religieuze Kunst en Cultuur), geeft uitleg over het 
kerkenbeleidsplan in het algemeen en de situatie van de 
kerken in Lede in het bijzonder. De uiteenzetting wordt 
geïllustreerd met een diavoorstelling met voorbeelden 
van neven- en herbestemming van kerken in binnen- en 
buitenland. 

De Alzheimer Code
Als Heimer komt …

Steeds meer mensen lijden aan dementie. Toch botsen 
zij en hun omgeving nog vaak op een muur van onbe-
grip en taboes. 

In het najaar van 2017 is er voor de tweede keer 
De Alzheimer Code (alzheimercode.be), een project 
waarin er in verschillende gemeenten en steden via 
kunst aandacht wordt gevestigd op het thema demen-
tie. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle 
beeldvorming en steekt een hart onder de riem van 
mensen met dementie en van diegenen die hen omrin-
gen, begeleiden, verzorgen.

Het OCMW en de seniorenraad organiseren in dit kader 
Als Heimer komt…, een theaterstuk over dementie en 
liefde geschreven en gespeeld door Caroline Meer-
schaert en Ron De Rauw.

De voorstelling gaat door op maandag 30 oktober om 
20 uur in GC De Volkskring. Kaarten kosten 6 euro en 
kan je kopen bij WZC Markizaat, sociale dienst OCMW, 
cultuurdienst en de leden van de seniorenraad. De voor-
stelling komt ook in aanmerking voor mensen met een 
UiTPAS aan kansentarief.

Foto: © Kris Dewitte

Theater 
Wat doe je in de kou?
Op vrijdag 13 oktober nodigen we de 
leerlingen van het eerste secundair uit voor de 
theatervoorstelling Wat doe je in de kou? van 
Paco Producties.

‘Wat doe je in de kou?’ betekent hier ‘Waar ben 
je eigenlijk mee bezig?’. Het is een boeiend 
toneelstuk over jonge mensen met een desastreus 
verleden maar een hoopvolle, nieuwe toekomst. 
Een voorsmaakje:
Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid. 
Zijn discotheek The Survival opent de deuren. 
Deze tent is volledig drugs-, alcohol- en tabaksvrij. 
Ook voor geweld, stress, ruzie of agressie is er 
geen plaats. Rutger rolt de rode loper uit voor alle 
tieners met goede voornemens. Hij doet dit ter 
nagedachtenis van zijn broer Carlos, die verslaafd 
was aan drugs en enkele jaren geleden zelfmoord 
pleegde.

Aansluitend volgt een ‘vrije’ fuif, dit wil zeggen 
dat drugs, alcohol en tabak strikt verboden zijn. 
We voorzien ook een dj-team waarbij je volledig 
uit de bol kan gaan!

Deze activiteit gaat door in GC De Volkskring. 
De deuren gaan open om 19 uur. De voorstelling 
start om 19.30 uur, de fuif duurt tot 23 uur.
De toegang is gratis, drankjes kan je kopen aan 
1,5 euro.

Dit is een organisatie van de Preventiewerkgroep 
Vooruit met de geit.

Movietime op 
woensdagnamiddag 
Dit najaar start de jeugddienst met 
fi lmvertoningen voor kinderen en jongeren.
Het doek gaat de eerste keer open op woensdag 
4 oktober met Rogue One, een fi lm voor 
+8-jarigen. De fi lm start om 14 uur en duurt tot 
16.30 uur. 

Het verhaal speelt zich af voor Episode IV - A New 
Hope. In tijden van confl ict vormt zich een groep 
onwaarschijnlijke helden om de plannen voor de 
Death Star, het ultieme massavernietigingswapen 
van het Keizerrijk, te stelen. Deze sleutel-
gebeurtenis in de Star Warstijdlijn brengt gewone 
mensen die uitzonderlijke dingen doen samen.

Nog meer fi lms
25 oktober van 14 tot 15.30 uur: Brandweerman 
Sam (+3-jarigen) 
6 december van 14 tot 16 uur: Zootropolis 
(+5-jarigen)

Alle vertoningen gaan door in GC De Volkskring. 
De toegang is gratis. Al deze fi lms kan je trouwens 
ook ontlenen in de bibliotheek, ideaal om nog een 
keer te kijken dus!

Vooruit met de geit.

14 15



Week van de Wereld

In oktober organiseren LEEGO en de cultuurdienst op-
nieuw de Week van de Wereld. Een van de hoogtepun-
ten is Café del Mundo, georganiseerd in samenwerking 
met Vredes eilanden. Dit jaar gaat Café del Mundo door 
op zaterdag 7 oktober om 20 uur. Dirk Doyen is een 
van de muzikale bezielers van de avond. We stelden hem 
enkele vragen: 

Hoe is Café del Mundo er eigenlijk gekomen?
Al jaren zetten enkele vrienden zich in voor Vredeseilan-
den en LEEGO. Tijdens een optreden van een andere 
band kwamen we op het idee om zelf een muzikaal initi-
atief voor het goede doel op te zetten. Door in verschil-
lende bands te spelen heb ik de voorbije jaren heel wat 
muzikanten leren kennen. Toen ik begon rond te bellen, 
waren veel van hen enthousiast om mee te doen. En nu 
zijn we al aan de vijfde editie toe! 
Dankzij het engagement van alle muzikanten kunnen 
we een grootschalige band neerzetten. Maar er komt 
natuurlijk meer bij kijken dan enkel de muziek. Deze 
avond is het resultaat van een heel goede samenwerking 
van Vredes eilanden, LEEGO en de cultuurdienst, met als 
drijvende krachten Alain Vijverman en Pië Van Hauwer-
meiren. 

Wat mogen we, naar aanleiding van het 5-jarig 

bestaan van Café del Mundo, verwachten?
Het wordt een speciale editie waarbij we een ‘Best of’ 
brengen van de voorbije jaren. De band wordt uitgebreid 
tot 15 muzikanten en gastzangers van de vorige jaren 
Tom De Man (The Voice) en Jan-Pieter Delcour (De Beste 
Singer-Songwriter van Vlaanderen) zijn er samen bij. 
Zo kunnen we een uitgebreide en zeer gevarieerde set 
brengen. 

Als gastband hebben we met Rootman J. en the Zion-
youth club een reggaeband van de bovenste plank die 
al heel wat festivals zoals Couleur Café en Reggae Geel 
hebben platgespeeld. Het is niet voor niets dat we als 
themaland Jamaica hebben gekozen, mét bijhorende 
cocktail!

Heb je anekdotes over vorige jaren?
Het is elk jaar al heel plezant geweest. Vorig jaar was 
memorabel omdat we met een recordaantal bevriende 
muzikanten op het podium stonden. Samen met de gast-
groepen Atmid, De Helaasheid der Zingen en Joker & 
the Thieves stonden we bij het afsluitende nummer met 
liefst 30 man op het podium!
Ook het jaar met Paco Diatta uit Senegal zal ik niet snel 
vergeten. Wat een charismatische man en supermuzikant! 
Bij ons bisnummer riep ik hem op het podium en hebben 
we misschien wel de langste versie ooit van Boy in the 
bubble van Paul Simon gespeeld. Iedereen ging volledig 
uit zijn dak!
Rootman J. zie ik op 7 oktober ook nog samen met ons 
op het podium springen, niet te missen dus!

Week van de Wereld start met de Wereldkermis op 
zondag 24 september van 14 tot 18 uur. 
Meer informatie op pagina 17.

Verder op het programma hebben we de debatavond 
Afrika trekt zichzelf met de haren uit het moeras 
op woensdag 27 september om 20 uur in GC De 
Volkskring. Gastvrouw en -heren zijn Katelijne Suetens 
(beleidsmedewerker Broederlijk Delen), Jan Schockaert 
(afdelingschef aankoop fruit Colruytgroep), Ledenaar 
Herman Van de Velde (voorzitter NV Van de Velde - 
Marie-Jo) en deputé Eddy Couckuyt (Provincie 
Oost-Vlaanderen). Johan De Rycke is moderator. 
De inkom is gratis.

Op woensdag 4 oktober om 20 uur volgt de workshop 
Eerlijke handel in rijst door Helga Duhou in de Bron. De 
inkom is 5 euro (drankje en rijstproevertjes inbegrepen). 
Deze activiteit komt ook in aanmerking voor mensen met 
een UiTPAS aan kansentarief.

Voor kaarten en/of meer info over 
Week van de Wereld kan je 
terecht bij de cultuurdienst.

Septemberkermis
Gewijzigde opstelling!
Omwille van de werken aan de Markt worden de kermis-
kramen herschikt op het bruikbare deel van het markt-
plein en in de straat naar de Nieuwstraat. In het weekend 
en op dinsdag 26 september zal de Markt verkeersvrij 
zijn. Zo kan je na een bezoekje aan de kermis en de jaar-
markt nagenieten op een gezellig terrasje.

Maandag 25 september
20 uur: concert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede 
21 uur: vuurwerk
Het concert en het vuurwerk worden gratis aangeboden 
door het gemeentebestuur en gaan door in het park 
achter Huize Moens.

Dinsdag 26 september: jaarmarkt ANDERE LOCATIE!
De jaarmarkt gaat door van 8 tot 14 uur in de Kasteel-
dreef en Kasteelstraat. De marktkramers, lokale midden-
stand en standwerkers hebben er al zin in! Accordeonist 
Marino Punk zorgt voor extra sfeer en animo.
De marktcommissie en het gemeentebestuur voorzien 
ook een kinderworkshop zeepbellen blazen van 10 tot 
13 uur voor het oude rusthuis villa Letha. 
Om 11 uur gaat de trekking van de kleurwedstrijd door. 
De gelukkigen krijgen een prijs. 

Wereldkermis
Bezoek op zondag 24 september van 14 tot 18 uur 
zeker de Wereldkermis aan het Administratief Centrum! 
Je kan er proeven van wereldse lekkernijen in een kader 
van educatieve standjes met aandacht voor ontwikke-
lingssamenwerking zoals Schoolproject Madagascar 
SMC, Kameroen, Kongo, Marokko, Ruanda, Moldavië, 
Brazilië, Oxfam Wereldwinkel, Vredeseilanden, 11.11.11, 
project Senegal van Annemie. Er is ook een kinderwork-
shop muziek.
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Yoga 
De reeks gaat door op maandag van 
20.30 tot 21.45 uur. Er zijn 12 lessen van 
75 minuten. We starten op 18 september.
Prijs: 120 euro voor 12 lessen. Proefl es: 10 
euro, losse les: 15 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten 
krijg je 10 euro korting.

Zwangerschapsyoga
Naast de oefeningen krijg je informatie 
over je keuzemogelijkheden als bevallende 
vrouw, het geboorteplan, je rechten als 
patiënt …

De reeks gaat door op zondag van 10 tot 
11.15 uur. Er zijn 10 lessen, inclusief 1 
partnerles. We starten op 24 september. 
Prijs: 170 euro voor 10 lessen (partnerles 
inbegrepen).

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

Startersgroep meditatie
In 10 lessen leren we je de basisbeginselen. Er komen verschillende 
vormen van meditatie aan bod in een aangename en rustgevende 
sfeer. De reeks gaat door op donderdag van 20.30 tot 21.45 uur. 
We starten op 28 september. 
Prijs: 100 euro. Proefl es (1ste les): 10 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten 
betaal je 90 euro.

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

Dynamische ademmeditatie
Geleide intensieve ademmeditatie op muziek. 
Door de combinatie van een volle diepe 
adem haling en inspirerende meeslepende 
muziek ga je moeiteloos in een diepe en 
bevrijdende meditatie.

Data: vrijdag 13 oktober, 17 november, 
15 december, van 20.30 tot 22 uur. Je kan 
elke les apart volgen. Prijs: 30 euro per les.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten betaal 
je 25 euro per avond.

Kundalinimeditatie
Een actieve bewegingsmeditatie die de energie doet stromen: 
eens helemaal los gaan en dansen, om dan de stilte in te gaan. 
Door deze meditatie ga je van ‘doen’ naar ‘zijn’. 

Data: dinsdag 10 oktober, 7 november, 5 december,
 van 20.30 tot 22 uur. Je kan elke les apart volgen. 
Prijs: 30 euro per avond.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten betaal 
je 25 euro per avond.

5 UiTPAS
PUNTEN

Stratenloop
De Stratenloop is op vrijdag 22 september aan haar zestiende editie toe. 
In de centrumstraten van Lede kan je terecht voor een sportieve avond met 
vermaak. Er is voor iedereen wat wils!
De loopwedstrijden, met start en aankomst aan De Bron, worden georgani-
seerd in verschillende categorieën.
 
Programma wedstrijden

Kidsrun
18.30 uur 100 m Kleuters Meisjes Na 2012
18.35 uur 100 m Kleuters Jongens Na 2012
18.40 uur 300 m Duiveltjes Meisjes 2010 – 2011
18.47 uur 300 m Duiveltjes Jongens 2010 – 2011
18.55 uur 500 m Benjamins Meisjes 2008 – 2009
19.02 uur 500 m Benjamins Jongens 2008 – 2009
19.10 uur 800 m Pupillen Meisjes & jongens 2006 – 2007

Stratenloop
19.30 uur 5 km 2 rondes Voor 2006
20.15 uur 2,5 km 1 ronde Voor 2006
20.15 uur 10 km 4 rondes Voor 2006

Je kan in De Bron inschrijven tot 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 
Aan de kassa betaal je 7 euro (Kidsrun) of 10 euro (Stratenloop).

De organisatie is in handen van Able2Sport, de sportdienst en Vlierzele Sportief.

Opendeurdag 
brandweer en politie
Wanneer: zondag 24 september 
van 13.30 tot 19 uur 

Waar: Vijverstraat 2a 

Demonstraties brandweer 
Aan de brandweerkazerne. 
• 14 uur: verkeersongeval met 

geknelden  
• 15.30 uur: frietketelbrand  
• 18 uur: autobrand  
Doorlopend:
• tentoonstelling wagenpark 
• blindlopen (in de tent) 
• schuimvijver (bij goed weer).

Demonstraties politie 
Aan het politiekantoor en de 
brandweerkazerne. 
• 13.30, 16 en 17.30 uur: politiehond 
• 15 en 17 uur: ordehandhaving met 

paarden  
Doorlopend:
• bezichtiging nieuwe voertuigen 
• inbraakpreventie
• recruteringsstand 
• crashtestvoertuig 
• werking anpr camera’s. 

We voorzien ook een hapje en een 
drankje. Voor de kinderen is er een 
springkasteel en je kan meedoen aan 
een tekenwedstrijd.

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

Meer info: secretariaat@brandweer.lede.be - zuid-oost.hulpverleningszone.be

HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST
BRANDWEERPOST LEDE
VEILIGHEIDSDIENSTEN (BRANDWEER EN POLITIE)

OPENDEURDAG
ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 • 13:30 tot 19:00
VIJVERSTRAAT 2A • 9340 LEDE • SECRETARIAAT@BRANDWEER.LEDE.BE • ZUID-OOST.HULPVERLENINGSZONE.BE

DEMONSTRATIES POLITIE:
THV HET POLITIEHUIS EN BRANDWEERKAZERNE

POLITIEHOND (13:30 – 16:00 – 17:30) 
ORDEHANDHAVING MET PAARDEN (15:00 – 17:00)
DOORLOPEND BEZICHTIGING NIEUWE VOERTUIGEN, 

INBRAAKPREVENTIE, RECRUTERINGSSTAND
DOORLOPEND CRASHTESTVOERTUIG

WERKING ANPR CAMERA’S

EEN HAPJE EN EEN DRANKJE • TEKENWEDSTRIJD • SPRINGKASTEEL

DEMONSTRATIES BRANDWEER: 
THV BRANDWEERKAZERNE 

VERKEERSONGEVAL MET GEKNELDEN (14:00) 
FRIETKETELBRAND (15:30)

AUTOBRAND (18:00) 
TENTOONSTELLING WAGENPARK 

BLINDLOPEN (IN DE TENT) 
SCHUIMVIJVER (BIJ GOED WEER)

V.U.: Hulpverleningszone Zuid-Oost • Brandweerpost Lede • Vijverstraat 2A  • 9340 Lede
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Lede Agenda

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

Kookles: feest!
donderdag 14 september van 19 tot 
22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Bord, tas, glas, bestek ... meebrengen. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
KVLV Smetlede
Leden: 4 euro; niet-leden: 8 euro.
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91, 
kvlv.smetlede@outlook.be

Workshop: Je burn-out aanpakken
donderdag 14, 21, 28 september en 
5 oktober, telkens van 19.30 tot 22 uur
Bibliotheek 
Inschrijven via Vormingplus Vlaamse Ar-
dennen-Dender. Vermeld de code 172625! 
40 euro
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be/je-burn-out-
aanpakken

Workshop: Barbe-hoe? Barbecue!
vrijdag 15 september van 19 tot 22 uur
Bosstraat 54
Door Thomas Criel. 3 à 4 kleine gerechtjes 
en een hoofdgerecht. 
Landelijke gilde Lede
12 euro
Info: 0486 91 14 62, 
evert.vermoesen@telenet.be

Benefi et ten voordele van het 
Psychiatrisch Centrum Caraes 
Butare (Rwanda)
zaterdag 16 september van 14 tot 
20.30 uur
PC Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13/A
14 uur: minivoetbaltornooi, 16 uur: 
poppentheater Sloef, 17 uur: cavabar 
en hapjes – live optreden, 18 uur: gast-
spreker Pieter-Jan Hamels (11.be) over 
Rwanda, 18-20.30 uur: spaghettifestijn. 
Doorlopend: open cafetaria, tentoonstel-
ling en verkoop Afrikaanse souvenirs. 
Gratis toegang. Spaghetti à volonté: 12 
euro (volwassenen) en 8 euro (kinderen).
Info: 053 76 21 21

Veldloop
zondag 17 september van 13 tot 
19 uur
Sportterrein SMC Lede, ingang 
Nieuwstraat
Eerste start om 14 uur. 
Inschrijvingen vanaf 13 uur of via 
www.ouderraadvlslede.be. 

Parcours: 200m tot 800m. 
Ouderraad Vrije Lagere School Lede
Info: www.ouderraadvlslede.be

Fietstocht Lucien Van Imperoute en 
Dag van de landbouw
zondag 17 september van 13.15 tot 
17.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Fietstocht van 30 km en bedrijfsbezoek 
anjer-sierteeltbedrijf van De Nijs. 
Landelijke gilde Lede
Info: evert.vermoesen@telenet.be

Yoga  
maandag 18 september - 11 december, 
telkens van 20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Zie pagina 19.
Info: 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inbalans.be

Le ciel fl amand
dinsdag 20 september
Zie pagina 10.

Leeskring Leorim  
woensdag 20 september van 20 tot 
22 uur
Bibliotheek 
Bespreking boek Bonita Avenue van Peter 
Buwalda. Begeleiding: vzw Leesweb.
Davidsfonds Oordegem 
2 euro
Info: www.davidsfondsoordegem.be

Stratenloop
vrijdag 22 september
Zie pagina 18.

Soepconcert met Vlieg
zaterdag 23 september 
Zie pagina 10.

Fototentoonstelling
zaterdag 23 en zondag 24 september 
Zie pagina 13.
Info: 053 80 25 84, 
jozefreynaert1@telenet.be, 
www.irislede.be

Tweedehandsbeurs van baby-, 
kinder- en tienerkleding, speelgoed, 
babyuitzet …
zaterdag 23 september van 14 tot 
16.30 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Inschrijven: 8 euro (leden) en 12 euro 
(niet-leden) per tafel. Slechts 1 tafel per 
reservatie mogelijk. 
Gezinsbond Oordegem
Gratis toegang. 
Info: k.schollaert@telenet.be

Ardennenwandeling
zondag 24 september van 7 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Pittige wandeling van 20 km.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Zwangerschapsyoga  
zondag 24 september - 3 december, 
telkens van 10 tot 11.15 uur
Centrum in Balans
Heb je geen ervaring met yoga, dan ben 
je welkom vanaf je 14e week. Deed je 
voor je zwangerschap al yoga, dan ben je 
welkom vanaf je 12e week. Later instro-
men kan ook.  
Zie ook pagina 19.

Wereldkermis
zondag 24 september van 14 tot 18 uur
Zie pagina 17.

Vuurwerk en concert
maandag 25 september 
Zie pagina 17.

Jaarmarkt
dinsdag 26 september 
Zie pagina 17.

Workshop: detox
dinsdag 26 september van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Voel je je futloos? Ben je prikkelbaar? Heb 
je kwaaltjes en/of darmproblemen? Zuiver 
je lichaam en voel je terug vitaal! Ontdek 
de verschillende detox-mogelijkheden.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, 
la-vie-pure@hotmail.com, 
www.la-vie-pure.be/workshops

Concert van de Koninklijke 
Muziekkapel van de Marine
dinsdag 26 september van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Onder leiding van Adjudant-Majoor 
kapelmeester Bjorn Verschoore. 
15 euro

Infoavond woning verhuren
woensdag 27 september 
Zie pagina 14.

Debatavond: Afrika trekt zichzelf 
met de haren uit het moeras
woensdag 27 september van 20 tot 
22 uur
Zie pagina 16.

Starten met meditatie  
donderdag 28 september - 
14 december, telkens van 20.30 tot 
21.45 uur

Dag van de jeugdbeweging
Wanneer je in uniform naar de Dag van de jeugdbewe-
ging komt, krijg je in ruil voor 10 UiTPAS-punten een 
coole jeugddienstzonnebril. Dit aanbod geldt zolang de 
voorraad strekt.

Meer info in de volgende Lede informeert.

10 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

Tweedehandsbeurs 
Gezinsbond

Op zoek naar goedkope kinderspullen? Kom op zondag 
8 oktober van 14 tot 16.30 uur naar De Bron.  De inkom 
is gratis. Deelnemen aan deze beurs? Meer info op 
www.gezinsbondlede.be en 0479 91 20 00. 

Omruilvoordeel
Tijdens de beurs krijg je in ruil voor 5 UiTPAS-punten 
een poppetje om in te kleuren.

5 UiTPAS-punten

Toneelkring Vreugd In Deugd 
brengt Dood in de pot 
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je vooraf in de foyer 
een inleiding op de voorstelling en een gratis drankje. 
Na de voorstelling voorzien we een rondleiding achter de 
schermen en een woordje uitleg van de spelers. 

Dit aanbod is geldig bij de première op zaterdag 18 novem-
ber en is beperkt tot de eerste 10 inschrijvers.
De voorstelling zelf (8 euro per ticket) is niet inbegrepen in 
het aanbod.

Afspraak om 19.30 uur in GC De Volkskring voor de inleiding. 
De voorstelling begint om 20 uur. Heb je interesse, mail naar 
reservatie@vidlede.be.

Pennenzakkenrock
Start het schooljaar met een coole nieuwe pennenzak! 
Kom in september naar de bib en kies een van de drie 
kleuren. In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je een pennen-
zak. We kunnen 60 kinderen gelukkig maken. Eén pennenzak 
per UiTPAS, zolang de voorraad strekt.

10 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
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25 euro per ploeg van max. 6 personen.
ZVC The Vikings
Info: kermiskwis@hotmail.com

Pyamadays - Bent Van Looy  
zaterdag 14 oktober 
Zie pagina 13.

Cd-voorstelling: Song from my land
zondag 15 oktober 
Zie pagina 11.

Ruimte voor het onverwachte
zondag 15 oktober van 15 tot 18 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Spreekster: Nicky Borremans. We staan 
stil bij die bril waarmee we spontaan 
kijken naar onverwachte dingen. Nadien 
zoeken we of openstaan voor het onver-
wachte mogelijk is en wat dat dan voor 
ons betekent.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Proevertjesworkshop: 
Fair Trade@Home Chocolade?
maandag 16 oktober van 19 tot 22 uur
De Bron
Al proevend ontdek je het verhaal achter 
de producten van de Wereldwinkel. 
Markant Lede en Wereldwinkel Lede
Info: 053 80 35 89, 
marie.samson@telenet.be

Bloed geven
dinsdag 17 en woensdag 18 oktober, 
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Workshop: kruidensiroop maken
dinsdag 17 oktober van 19 tot 21.30 
uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Siroop die verzachtend werkt op de 
luchtwegen. Je kan een fl esje meenemen. 
Breng zelf een glazen fl esje/bokaaltje mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93, 
la-vie-pure@hotmail.com, 
www.la-vie-pure.be/workshops

Fablab Erpe-Mere in de bib
woensdag 18 oktober 
Zie pagina 11.

Bloemschikken: Herfst en 
Allerheiligen
woensdag 18 oktober van 19.30 tot 
22.30 uur
De Bron
KVLV lede

Dag van de jeugdbeweging
vrijdag 20 oktober
Zie pagina 20.

Film: Love, Rosie
vrijdag 20 oktober
Zie pagina 12.

Indietronicfest#2
zaterdag 21 oktober om 19 uur
GC De Volkskring
Live concerten van Meteor Musik, Milan 
W, Gin Devo en FÄR. DJ-sets van Philippe 
Vlaemminck, Saints by Nite, DOiGSvEN, 
DJ Polska.
10 euro
Info: 053 80 91 92

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 21 oktober van 9.30 tot 
11.30 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat 
Info: kringloopkracht@lede.be

Verwendag bib Oordegem
zaterdag 21 oktober
Zie pagina 11.

Kwisavond 
zaterdag 21 oktober van 20 tot 
23.30 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Ploegen van 4 à 5 pers. Inschrijven via 
mail. Aanwezig om 19.30 uur.
Gezinsbond Oordegem
20 euro
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Limburgwandeling
zondag 22 oktober van 7 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Door ‘de Wijers’ tussen Hasselt en Genk.
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be

Film: Sprakeloos
maandag 23 oktober van 14 tot 16 uur
Zie pagina 11.

Kookworkshop
maandag 23 of woensdag 25 oktober
Zie pagina 12.

Bloed geven
dinsdag 24 oktober van 18.30 tot 
21 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Brandweerman Sam
woensdag 25 oktober 
Zie pagina 15.

Kinderworkshop bloemschikken: 
Hallo Halloween
woensdag 25 oktober van 14.30 tot 
16.30 uur
De Bron
Inschrijven verplicht.
Gezinsbond Lede
10 euro
Info: 0473 29 38 72, 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Workshop: aromatische baden
donderdag 26 oktober van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a 
Je maakt ook je eigen zakje badzout.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, 
la-vie-pure@hotmail.com, 
www.la-vie-pure.be/workshops

Infoavond: Ledenaar, weet jij waar 
je woont?
vrijdag 27 oktober van 20 tot 22 uur
De Bron
Betekenis en herkomst van een aantal 
Leedse straatnamen door Roland Lem-
mens. 
DavidsfondsLede 
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Info: www.davidsfondslede.be

Heksentocht Smetlede
zaterdag 28 oktober van 19 tot 
21.30 uur
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat
7 km langs wegen en bossen. Graag 
vooraf inschrijven. Met grimestand voor 
kids. Starten tussen 19 en 21.30 uur in de 
kantine van FC Smetlede. Goed schoeisel 
en zaklamp zijn aangeraden. Honden zijn 
niet toegelaten. 
Heksencomité en FC Smetlede
VVK: 7 euro, ADK: 10 euro, <12 jaar: 3 euro
Info: 0472 62 76 89, 0471 83 20 79, 
heksentochtsmetlede@gmail.com

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

De Alzheimer Code
maandag 30 oktober
Zie pagina 14.

Centrum in Balans
Zie ook pagina 19.

Infoavond: Haal uw beleggings-
portefeuille uit de fi le
vrijdag 29 september van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven via info@davidsfondslede.be of 
053 80 19 25. 
DavidsfondsLede 
Gratis toegang. 
Info: www.davidsfondslede.be

Demo kringlooptuinieren
vrijdag 29 september van 17 tot 19 uur 
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat 
Info: kringloopkracht@lede.be

Daguitstap Overijse: ‘tafeldruif’
zaterdag 30 september van 9 tot 
19.30 uur
Vertrek: sporthal
Met bezoek centrum ‘dru!f’, rondlei-
ding druivenserre en wijnkelder, rondrit  
Dijleland en bezoek Cymbifl . Voor 15/9 
inschrijven en betalen.
Femma Lede
Leden, partners: 57 euro, niet-leden: 
62 euro. 
Info: 0475 93 87 68, 
hildeke.degendt@skynet.be

Koorconcert Thank You for The 
Music
zaterdag 30 september van 19.30 tot 
21.30 uur, zondag 1 oktober van 16 tot 
18 uur
Sportzaal SMC, Bellaertstraat 11
Muzikale ondersteuning van Jonathan’s 
Popband. Gastvedette: Tom De Man. 
Amici Cantores - gemengd koor
15 euro, t.e.m.t 12 jaar: gratis.
Info: 053 80 08 37, 
amicicantores@hotmail.com

Kaarting - belotten
zaterdag 30 september van 20 tot 
23 uur 
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Oost-Vlaamse Molendag: 
Fauconniersmolen
zondag 1 oktober van 8 tot 18 uur
Grote Steenweg
Gratis. Volg een rondleiding of laat je 
bestuiven tijdens een maaldemonstratie. 
Kinderen krijgen een brochure op kinder-
maat. 
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40, 
mola@oost-vlaanderen.be, 
www.oost-vlaanderen.be/mola

Tweedehandsbeurs voor baby- en 
kinderartikelen
zondag 1 oktober van 14 tot 16.30 uur
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
Info en inschrijving: 
dana.de.rick@hotmail.com, 
0472 83 46 81 (7,50 euro).  
Gezinsbond Wanzele
Inkom bezoekers: gratis. 
Info: users.telenet.be/gezinsbondwanzele/

Rogue One
woensdag 4 oktober
Zie pagina 15.

Workshop: eerlijke handel in rijst
woensdag 4 oktober
Zie pagina 16.

Lezing: kerkenbeleidsplan en de 
kerken in Lede
woensdag 4 oktober
Zie pagina 14.

Boekenbabbels
woensdag 4 oktober
Zie pagina 10.

Workshop: detox
donderdag 5 oktober van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
15 euro
Info: 0496 62 88 93, 
la-vie-pure@hotmail.com, 
www.la-vie-pure.be/workshops

Workshop: bloemschikken
vrijdag 6 oktober van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Herfstkrans op oasisring met verse bloe-
men en groen. Kan nadien indrogen. 
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Café del Mundo
zaterdag 7 oktober 
Zie pagina 16.

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 7 oktober 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Eetfestijn
zaterdag 7 oktober van 18 tot 23 uur
Oc Oordegem, Oordegemdorp 23
Raclette met streekbieren en wijnen.
De Gemzen
15 euro, < 12 jaar: 8 euro.
Info: annetom@telenet.be, 
www.gemzen.be

Tweedehandsbeurs 
zondag 8 oktober van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Verkoop van baby, kinder -en tienerkleding, 
babyspullen, speelgoed, fi etsen ... 
Inschrijven op 20 september van 19 tot 
21 uur, Bambochtweg 10. 
Zie ook pagina 
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00, 
kod_lede@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Kundalinimeditatie  
dinsdag 10 oktober van 20.30 tot 
22 uur
Centrum in Balans
Zie pagina 19.

Lost Boys - Het gevolg & B12  
woensdag 11 oktober om 20 uur
Zie pagina 13.

Workshop: kruiden bij baby’s en 
kinderen
donderdag 12 oktober van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
15 euro
Info: 0496 62 88 93, 
la-vie-pure@hotmail.com, 
www.la-vie-pure.be/workshops

Grote kermis Impe - vuurwerk
vrijdag 13 oktober om 21 uur

Wat doe je in de kou?
vrijdag 13 oktober 
Zie pagina 15.

Dynamische ademmeditatie  
vrijdag 13 oktober van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans
Zie pagina 19.

Verwendag bib Lede
zaterdag 14 oktober
Zie pagina 11.

Daguitstap Kortrijk: The Far West
zaterdag 14 oktober van 8.30 tot 
23 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Bezoek Museum Textuur & cultuur Bistro 
Damast (geschiedenis over het vlas).  
Reservatie staat vast na betaling.
Davidsfonds Lede en Meaningfool
65 euro
Info: 0499 11 77 09, 0498 06 02 99, 
info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Kermiskwis 
zaterdag 14 oktober om 18.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur 

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

Burgerzaken (bevolking en 
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be

Cultuur 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80
fi nancien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Bibliotheek 

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

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

Brandweer 
Vijverstraat 2A
9340 Lede
112
secretariaat@brandweer.lede.be 

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

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

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
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


