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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.600 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 
Het volgende nummer verschijnt op woensdag 13 november. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Uit de gemeenteraad van 19 september 2019
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede 
Toekenning buitengewone subsidie van 17.951,99 euro  
ter  financiering van restauratiewerken (restauratie orgel, 
 stabiliteitswerken doksaal en restauratie torenruimte).

Kerkfabriek Sint-Martinus Oordegem
Toekenning buitengewone subsidie van 19.269,25 euro ter 
 financiering van het plaatsen van afrasteringsnetten in galm-
gaten, opkuis en ontsmetten van de torenruimte.

Jaarrekening 2018
Vaststelling.

Budgettair resultaat boekjaar -3.263.556,82 EUR
Resultaat op kasbasis +8.324.710,31 EUR
Autofinancieringsmarge +1.893.805,76 EUR

Het balanstotaal op 31 december 2018 bedroeg 
71.058.228,61 euro.

Parkeren op plaatsen met beperkte parkeertijd  
(blauwe zone)
De opdracht bestaat uit een concessieovereenkomst  
dewelke de controle op het parkeren op het grondgebied 
van Lede op de locaties met blauwe zone omvat. 

Vaststelling bestek. De opdracht wordt gegund bij 
 onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
 bekendmaking. 

In het kader van de overheveling van de controle op de 
 blauwe zone naar een private firma: omvorming van het 
 belastingreglement betreffende parkeren in de blauwe zone 
naar een retributiereglement Parkeren op de openbare weg 
in de zones met beperkte parkeertijd (Blauwe zones).  
De tarieven blijven ongewijzigd. 

Intergemeentelijke samenwerking wonen (IGS): 
 goed keuring subsidiedossier
De Vlaamse Regering voorziet een subsidieregeling voor de 
periode 2020 - 2025. Zo wil de regering de gemeenten 
 stimuleren om samen te werken met het oog op de realisatie 
van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woon-
beleid: divers en betaalbaar woonaanbod, kwaliteit van het 
woningpatrimonium en de woonomgeving bewaken en 
 begeleiden van inwoners met vragen over wonen. 

Het inter gemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA dient een 
sub sidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen in. 
Lede vormt een cluster met Erpe-Mere en Sint- Lievens-Houtem. 

Het merendeel van de subsidie zal aangewend worden voor 
extra personeelsinzet, aan te werven door SOLVA en in te 
zetten voor dit regionaal project.

Samenwerkingsovereenkomst sociaal objectief
Goedkeuring van de overeenkomst in het kader van de reali-
satie van het sociaal objectief (sociale huurwoningen) en het 
momenteel onvoldoende gerealiseerd aantal woningen, met 
een sociale huisvestingsmaatschappij en met een SVK.

Openbare verkoop van een bouwperceel in de Spoorstraat 
Principebeslissing.

Openbare verkoop van een perceel KMO-grond in de 
Kleiweg (lot 8) 
Principebeslissing.

Reglement BibArt-bibliotheken
Vaststelling. Met het oog op de toetreding tot het nieuwe 
eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) koos het samen-
werkingsverband voor één gemeenschappelijk reglement 
voor onze regio. 

Huishoudelijk reglement kinderopvang: aanvulling bij 
 sociaal tarief
Kinderen van wie de pleeg ouder(s) een attest pleegzorg 
voorleggen, kunnen eveneens genieten van het sociaal tarief.

Reglement op de begraafplaatsen
Vaststelling van volgende wijzigingen:
• De as van niet-inwoners kan ook uitgestrooid worden  

mits betaling.
• Bij een bijlegging in een kelder waarvan de concessie  

minder dan 10 jaar bedraagt moet een verlenging worden 
betaald (30-jarig).

• Verlengingen van concessies kunnen niet vroeger dan  
3 jaar op voorhand goedgekeurd worden.

• Urnenkelders zijn er voor 2, 3 en 4 urnen.
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Middenstandsraad
Ben je een (nieuwe) Leedse ondernemer en/of heb je een 
 handelszaak in Lede, dan kan je lid worden van de Midden-
standsraad Lede (MRL).

De raad behartigt de belangen van de plaatselijke midden-
stand en probeert met lokale activiteiten en nieuwe  initiatieven 
de plaatselijke economie te bevorderen en te versterken. Dat 
kan gaan van overkoepelende acties zoals Lede Wintert, Lede 
Zomert en de Pop-uphandelsbeurs tot interessante workshops 
of een boeiende sprekersavond.
Daarnaast fungeert MRL ook als informatie- en adviesorgaan 
van het gemeentebestuur over zaken (moreel, sociaal, eco-
nomisch, cultureel, fiscaal, juridisch …) die ondernemingen op 
ons grondgebied aanbelangen.

De MRL wil tenslotte ook de middenstanders in Lede  verenigen 
en een platform bieden voor netwerking, aanmoediging van 
collegialiteit en stimulering van samenhorigheid.

Overtuigd? Schrijf je dan zeker in via www.middenstandsraad-
lede.be. Het lidmaatschap is gratis, enige voorwaarde is dat je 
een ondernemingsnummer hebt waarvan het vestigingsadres 
zich op grondgebied Lede bevindt.

Meer info? Neem contact op met de voorzitter via  geert@ 
middenstandsraadlede.be of met een van de bestuursleden. 
Hun contactgegevens vind je op www.middenstandsraadlede.be 
onder Bestuur.

Winterplan 2019-2020
Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel voor 
 behoorlijk wat ellende zorgen. De gemeente heeft de voor-
bije jaren materiaal aangekocht om het permanente gebruik 
van wegen en fietspaden zoveel mogelijk te garanderen. 

Wat doet de gemeente?
Wegen
De technische dienst staat dag en nacht paraat om de wegen 
te strooien. Dit gebeurt volgens het opgestelde strooiplan.  
Er wordt enkel gestrooid in de centrumstraten en ter hoogte 
van hoofd- en verbindingswegen. Aangezien dooizout steeds 
moet ‘ingereden’ worden, is het niet opportuun om te strooi-
en in straten waar weinig verkeer komt, doodlopende straten 
of wijken. Toch proberen wij de afstand tot een vrijgemaakte 
hoofdweg voor iedere bewoner te beperken.
De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van  
het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest 
en worden dus niet gestrooid door de gemeentediensten. 

Voet- en fietspaden
De gemeentelijke voet- en fietspaden worden door de techni-
sche dienst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

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

Tips
• Bomen en planten zijn zeer gevoelig aan de schadelijke invloed 

van het zout. Gebruik enkel een noodzakelijke hoeveelheid.
• Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad 

zodanig dat voetgangers ruimte hebben om te passeren. 
 Indien het voetpad te smal is, mag je de sneeuw net naast de 
boordsteen op straat leggen. Rioolroosters en greppels moe-
ten wel vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.

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

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

• Matig je snelheid in het verkeer en gebruik winterbanden.
• Denk aan mensen die niet goed te been zijn. Misschien 

 kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het ruimen 
van hun voetpad.

Hulp bij sneeuwruimen 
Ben je ouder en/of minder mobiel en kan je ook geen beroep 
doen op familie, buren, vrienden of kennissen, dan wil het 
 gemeente bestuur hulp bieden, zonder hierbij je verantwoorde-
lijkheid over te nemen.

Je kan hierop een beroep doen als je:
• gedomicilieerd bent in Lede;
• ouder bent dan 80 jaar OF een attest van een fysieke 

 beperking (afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid, een 
dienst gezinszorg of een huisarts) voorlegt;

• niet samenwoont met valide personen;
• niet in een appartementsgebouw woont.

Je kan een aanvraag indienen bij de technische dienst op 053 
60 68 30 of via technische.dienst@lede.be. Je moet je jaarlijks 
opnieuw inschrijven tussen 1 november en 1 december. 
Eenmaal opgenomen in de planning komen de gemeente-
diensten automatisch bij je langs wanneer er voldoende 
sneeuw gevallen is om het voetpad te ruimen. Indien je strooi-
zout ter beschikking stelt, zal dit door de gemeentearbeiders 
worden uitgestrooid op het voetpad.

Ophaling van huisvuil 
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de ophaling van huisvuil, 
GFT, papier of glas in het gedrang komen. Indien de ophaal-
wagen niet op de afgesproken dag bij jou is langs geweest, 
vragen wij je om je afval terug binnen te halen tot de volgen-
de ophaalbeurt.
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Nationale dag tegen inbraken
FOD Binnenlandse Zaken, politie, provincies en gemeenten 
organiseren op 18 oktober met de burgers, verenigingen en 
private partners de zesde nationale actiedag inzake de strijd 
tegen inbraken. Het doel van deze actie is je te doen  na denken 
over de maatregelen die je kan nemen om van je woning, 
straat of buurt een veilige plek te maken. Vaak hechten we pas 
belang aan de beveiliging van onze woning wanneer we het 
slachtoffer zijn geweest van een inbraak. 

Preventie
Deze preventiemaatregelen zijn makkelijk uit te voeren en 
 bovendien gratis:
• Doe altijd deuren en ramen op slot, zelfs bij een korte 

 afwezigheid. 
• Leg aantrekkelijke voorwerpen zoals een draagbare 

 computer, smartphone, GPS ... uit het zicht.

Ga je voor enkele dagen of voor een langere tijd op  vakantie? 
Enkele adviezen om je woning in alle veiligheid achter te laten:
• Neem contact op met buren die je vertrouwt om regelmatig 

je woning te checken, de brievenbus leeg te maken, de 
 rolluiken omhoog en omlaag te doen, het gras te maaien … 
Hiermee krijgt jouw woning een bewoonde indruk. 

• Of geef de indruk dat er iemand aanwezig is in je woning 
door verlichting met tijdschakelaars te gebruiken.

• Vraag afwezigheidstoezicht aan bij de politie: patrouilles 
 komen regelmatig langs jouw woning om te zien of alles in 
orde is. Aanvraag op www.lokalepolitie.be/5441.

• Raadpleeg een diefstalpreventieadviseur via   
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu. Hij zal je gratis tips 
geven en  uitleggen welke goede gewoonten je kan aan-
nemen om je woning extra veilig te maken. Blijf discreet op 
sociale netwerken. Niet iedereen hoeft te weten dat je op 
vakantie vertrekt.

Buurtinformatienetwerk
Interesse om een buurtinformatienetwerk (BIN) op te starten voor 
je buurt? Meer informatie over de organisatie van een BIN vind 
je op www.besafe.be. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij 
de politiezone via Pz.ErpeMereLede@police.belgium.eu.

1 dag niet
Tijdens de week van 22 tot 28 oktober gaan er sensibiliserings-
acties door: een infosessie, stand op de markt en in waren-
huizen, wandeling met de wijkagent ... Wil je graag weten wat 
er in je buurt georganiseerd wordt? Surf naar www.1dagniet.be. 
Je kan ook zelf iets organiseren, bv. een borrel met je buren. 
Ken je je buren goed, dan is het eenvoudiger om eventuele 
verdachte handelingen in je buurt op te sporen. Of maak een 
Facebookpagina aan voor je straat of je buurt, waarop 
 informatie en tips tegen inbraken worden gedeeld. 
Op www.1dagniet.be kan je je eigen initiatief posten en 
 originele ideeën van andere initiatiefnemers vinden.

Lucien Blondeel & Gilberte Matthijs
Lede, 10 juli 1969

André Clinckaert & Marie-Theresia Heymans 
Oordegem, 29 augustus 1969

Gouden bruiloft 

Eenvoudig sorteren 
Botervlootje, plastic doos van ijscrème en chipszak in de blauwe zak of bij 
het restafval? Het antwoord vind je op www.betersorteren.be. Geef het 
soort verpakking in en je krijgt onmiddellijk een duidelijk antwoord.Je kan 
dit ook installeren als App op je smartphone of tablet.



Gemeenteraads-
commissie  
voor infrastructuur en 
patrimonium
De commissie levert beleidsvoorbereidende adviezen over de 
gewenste infrastructuur (bv. breedte en uitrusting van wegen, 
trage wegen) en vooral over de gemeentelijke eigendommen 
(gebouwen, gronden in eigendom van de gemeente en OCMW). 
Dit jaar werd al een belangrijke inbreng geleverd voor:
• de noodzakelijke uitbreiding van de sociale huisvesting,  

gekoppeld aan zorg;
• het opstellen van het masterplan voor een vernieuwd 

 administratief centrum. 
Ook de omliggende wegenis en aansluitende park- en plein-
zone worden steeds bij deze projecten betrokken.
De gemeente en het OCMW zullen de volgende jaren ook 
meerdere eigendommen verkopen om andere  investeringen 
in het patrimonium te kunnen financieren. De openbare 
 verkoop van gronden in de Serskampstraat, Spoorstraat, 
 Kleiweg is al voorbereid en zal binnenkort effectief gebeuren.
De commissie vergadert maandelijks. De vergaderingen star-
ten om 19.30 uur en zijn openbaar. 
De leden van de commissie zijn:
• CD&V: Paul De Jaeger, Danny Moens en Rutger Goeman;
• N-VA: Jan Lievens;
• Open Lede: Sibylle Buys;
• Groen: Jo Maebe (voorzitter);
• De Coöperatie: Franky Van Gyseghem;
• Lede Vlaams en Zinvol: Joris Van der Linden.
Afhankelijk van de agenda kunnen de burgemeester, de 
 algemeen directeur en de omgevingsambtenaar de 
 commissie bijwonen als deskundigen.

Sint-Maarten
Denderland is een echte Sint-Maar-
tensregio. De Sint- Maartensviering 
is een uniek stukje erfgoed en werd 
daarom  opgenomen in de Inventaris 
voor  Immaterieel Cultureel  Erfgoed van 
Vlaanderen. In 2019 en 2020 zetten we 
het  extra in de kijker!

Kijk- en voorleesboek Maarten en de magie van de mantel
Op initiatief van erfgoedcel Denderland brengen auteur  Mario 
De Koninck en illustrator Nikola Hendrickx het verhaal van 

 Martinus Van Tours tot leven in een 
prachtig kijk- en voorleesboek voor 
kinderen van 1 tot 99 jaar. Maarten 
en de magie van de mantel kan je 
kopen voor 19,50 euro bij: 

•  Erfgoedcel Denderland  
(Onderwijsstraat 1, Aalst) 

•  ’t Gasthuys Stedelijk Museum 
(Oude Vismarkt 13, Aalst) 

•  Toeristisch infokantoor Aalst 
(Hopmarkt 51, Aalst) 

Educatief pakket Sinte Merten op ne stok
Met dit erfgoedpakket voor kleuters en leerlingen van het 
 eerste en tweede leerjaar zetten we het verhaal van Sint-Maar-
ten en de tradities van de Sint-Maartensviering in de kijker 
met liedjes, recepten, knutselactiviteiten en zelfs een brief aan 
Sint-Maarten. Je kan het erfgoedpakket gratis downloaden op 
erfgoedceldenderland.be.

Meer info vind je op erfgoedceldenderland.be

Wijk-werken Aalst-Lede
Onderhoud grafzerken 

Het kantoor Wijk-werken Aalst-Lede start vanaf dit najaar met 
het onderhoud van grafzerken.

Indien je nog niet bent aangesloten, kan je je hiervoor regis-
treren op www.vdab.be/wijkwerken.
De uiterste inschrijvingsdatum is 18 oktober. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,50 euro. Per cheque betaal 
je 7,45 euro. 
Je kan kiezen tussen papieren en elektronische cheques. Kies 
liever voor elektronische. Papieren cheques moet je  verplicht 
met een minimum van 10 stuks aanschaffen. Er is verlies als je 
de resterende cheques terugstuurt. 

Meer info
Ingrid Vervoenen, bemiddelaar wijk-werken Aalst-Lede
Kantoor Lede: 053 60 68 78 op dinsdag en donderdag
Kantoor Aalst: 053 77 93 00 op maandag en vrijdag   
E-mail: ingrid.vervoenen@vdab.be
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11.11.11
Changemakers:  
meer dan ooit nodig

Dit jaar gaan we met de campagne naar het hart van 11.11.11: 
we zetten changemakers wereldwijd op een voetstuk. Waar-
om? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan 
ooit nodig zijn om verandering te brengen.

Passy staat aan het hoofd van Aidprofen, een 
ngo die opkomt voor vrouwenrechten. Ze be-
geleidt ook vrouwen die slachtoffer zijn van 
seks ueel geweld. Haar doel: het politieke en-
gagement van jongeren en vrouwen vergroten 
zodat ze weerbaarder worden en voor zichzelf 
kunnen opkomen. 

Red is directeur van ICSC, Institute for climate 
and Sustainable Cities. Hij strijdt voor een 
vooruitstrevend klimaatbeleid en komt op voor 
 schone en betaalbare energie voor iedereen. 
De  organisatie werkt vanuit de Filipijnen en fo-
cust zich op de hele wereld. Samen met een 
team wetenschappers brengen ze de 

langetermijn gevolgen van de klimaatopwarming in kaart en 
geven hiermee beleidsadvies aan de overheid. Lokaal brengt 
hij schone energie bij Filipijnse klimaatslachtoffers. 

Thaïs is directeur van Radio Maendeleo in 
Bukavu, Zuid-Kivu. Met deze radiozender 
geeft hij een stem aan lokale gemeenschap-
pen en ngo’s. Via politieke debatten infor-
meert hij het volk over de verkiezingen en 
hun rechten. Hij geeft ook jongeren in de 
Democratische Republiek Congo een stem 
door hen zendtijd te geven.

Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecoló-
gica, een  organisatie die strijdt tegen petroleum-
ontginning in de Amazone. Ze wil  natuurgebieden 
zoals Yasuní uit de handen van oliemaatschappij-
en houden. De organisatie helpt inheemse ge-
meenschappen om hun  rechten te verdedigen 
via monitoring, campagnes en juridische acties. 

Esperanza heeft bovendien mee bijgedragen aan een belang-
rijke primeur op wereldvlak: de rechten van de natuur werden 
opgenomen in de grondwet van Ecuador. 

Awad werkt voor de Totol Foundation for Relief 
and Development. De organisatie is actief in het 
verwoeste Raqqa. Daar geeft ze Syriërs nieuwe 
kansen en een toekomstperspectief aan de 
hand van cursussen en het verdelen van land-
bouwmateriaal en zaden. Daarnaast geeft ze 
ook psychologische begeleiding aan oorlogs-
slachtoffers. 

Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst 
waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun 
 eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatver-
andering, uitbuiting door grote multinationals ... 
Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de 
vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Net daarom 
zijn deze changemakers belangrijker dan ooit en voeren wij 
campagne voor hen. 

Steun onze changemakers 

11.11.11 steunt changemakers in hun strijd voor een 
duur zame en leefbare toekomst. In onze gemeente 
neemt LEEGO tijdens de campagneweek van 1 tot 11 
 november de taak op zich om de geldinzamelingsactie 
van 11.11.11 te coördineren. Vrijwilligers zijn meer dan 
welkom. Voor meer info, mail naar cultuur@lede.be.
Je kan ook een bijdrage storten op BE30 0000 0000 
1111 of via www.11.be/steunen.

Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers 

op 11.be/changemakers

Steun hun strijd. 
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Update bibliotheek
Na een korte sluitingsperiode is onze bibliotheek weer open. 
De sluiting gold voor heel Oost-Vlaanderen en was nodig 
voor de installatie van een nieuw Vlaams bibliotheek-
besturingssysteem Wise.
Inmiddels zijn we al even aan de slag met de nieuwe software 
en bieden we enkele nieuwe diensten aan.

Aanpassing leenformules
De bibliotheek biedt verschillende leenformules aan.  
Er is maar één leenformule per persoon mogelijk. 

• Standaard lenerspas
Standaard uitleenvoorwaarden, iedereen kan deze formule 
aanvragen.

• Lerarenpas
Deze formule is enkel beschikbaar voor leerkrachten, stu-
denten onderwijs en werknemers van privé-kinderopvang. 
Deze pas geldt voor persoonlijke en professionele uitlenin-
gen. De verantwoordelijkheid voor de materialen ligt bij de 
lener.

• Instellingspas
Enkel woonzorgcentra en ziekenhuizen kunnen deze  formule 
gebruiken. De uitleningen zijn enkel werk gebonden, deze 
pas geldt niet voor persoonlijk gebruik. De verantwoorde-
lijkheid voor de materialen ligt bij de instelling.

• Bibliotheek-aan-huis
Wie door ziekte niet zelf naar de bib kan komen, kan 
 gebruik maken van bibliotheek-aan-huis. De bibliotheek 
stelt een vrijwilliger aan die op afgesproken tijdstippen 
boeken aan de lener bezorgt.

Waar komen onze leners vandaan?

Lede

Elders

Aalst

Wichelen

Erpe-Mere

3.607

319

354

276
254

Volgpas
Elke lener kon tot nu maar één lenerspas gebruiken. Dit was 
de identiteitskaart of een bibkaart. Dankzij het nieuwe 
bibliotheek systeem kan een lener een volgpas aanvragen en 
dus meerdere lenerspassen gebruiken. Dit kan erg handig 
zijn bijvoorbeeld bij nieuw samengestelde gezinnen.
Wie een bibkaart gebruikt als lenerspas kan bijvoorbeeld zijn 
identiteitskaart gebruiken als volgpas. Je kan ook een twee-
de bibkaart aanvragen als volgpas.
De aanschaf van een extra bibkaart kost 2.50 euro. 
Gebruik van je identiteitskaart als volgpas is gratis.
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1913
Stichting Volksboekerij Lede  
door Davidsfonds

1988
Overname vrije openbare 
 bibliotheek Oordegem  
door gemeentebestuur Lede 2003

Start geautomatiseerde 
 uitleen met computer1980

Overname vrije openbare 
 bibliotheek Lede door 
 gemeentebestuur Lede  

1999
Nieuwe hoofdbibliotheek 
in de Kerkevijverstraat  

Bibliotheek doorheen de jaren:
3.607 leners / 18.800 inwoners
Een vijfde van de Ledenaars  
is een actieve lener in onze bib. 



Nieuw bibliotheekreglement
Na een systeemupdate volgt nu ook een update van ons 
 bibliotheek reglement. We gaan voor vereenvoudiging en 
 betere dienstverlening. Ook onze tarieven werden aange-
past. Het nieuwe reglement kan je raadplegen in de bib of 
op onze website. Enkele belangrijke wijzigingen:

Standaard lenerspas voor kinderen en volwassenen
• 25 materialen zonder onderscheid in soort. Bij techno-

logisch speelgoed 2 materialen per volwassen kaart.
• Uitleentermijn: 3 weken. Bij Sprinters 1 week.
• 2x verlengen voor alles, behalve voor Sprinters.

Lerarenpas en instellingspas
• 50 materialen zonder onderscheid in soort.
• Uitleentermijn: 5 weken.
• 1x verlengen.

Nieuwe tarieven
• Verlies lidkaart: 2,50 euro.
• Boetegeld: 0,20 euro per object per dag.
• Eerste boetemail: gratis.
• Eerste boetebrief (indien geen e-mail): 1,50 euro.
• Tweede boetebrief: 1,50 euro.
• Materiaalvergoedingsnota: 7 euro.
• Boeken van andere bib laten opsturen: 3 euro.
• Maximaal openstaand bedrag: 5 euro.

Mijn Leestipper
Met Mijn Leestipper weet je altijd wat gelezen! Elke maand 
krijg je persoonlijke leestips uit de collectie van de bib. Deze 
tips zijn speciaal voor jou geselecteerd uit onze collectie 
 Nederlandstalige fictieboeken op basis van je leesvoor-
keuren en je leenhistoriek. Zo verrassen we je steeds met 
boeken die bij jou passen. Je kan deze nieuwe dienst testen 
via mijnleestipper.bibliotheek.be.
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2004
Lede wordt lid van de 
interlokale bibliotheek-
vereniging BibArt

2009
Online catalogus  
en online  verlengen  
 mogelijk

2011
Start versturen 
 herinneringsmails en 
inleveren buiten 
 openingsuren 
 mogelijk via inlever-
bus hoofd bibliotheek

2013
Herinrichting 
 bibliotheek Oordegem

2015
Herinrichting 
 bibliotheek Lede en 
start zelfuitleendienst

2019
Nieuw Vlaams besturings-
systeem en update  
bibliotheekreglement



in Lede
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Boeken met een hoek af
Tentoonstelling van 4 t.e.m. 28 november

Deze reizende fototentoonstelling, een 
initiatief van de vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken, laat het brede publiek ken-
nismaken met de verschillende soorten 
schadebeelden die boeken kunnen heb-
ben. In zesentwintig verrassende beel-
den tonen we hoe boeken kunnen lijden. 

Boeken met een hoek af werd opgesteld op basis van de Schadeatlas 
bibliotheken, in 2014 gepubliceerd door de Vlaamse Erfgoed bibliotheek 
om bewustzijn te creëren en kennis te verspreiden rond collectiezorg. 
Naast enkele ernstige gevallen, zoals verzuring of inktvraat, tonen we 
ook meer herkenbare kwalen zoals een kapotte boekband. Deze lichte 
kwalen zal de bezoeker misschien herkennen uit zijn eigen boekenkast. 
Zo kunnen bijvoorbeeld stof, vocht of temperatuurwisselingen het be-
gin vormen van onomkeerbare schade. We geven daarom ook enkele 
tips en tricks mee om zorg te dragen voor de eigen bibliotheek.

Eva Daeleman over burn-out
Luistervinken

Als negentienjarige begon Eva Daeleman bij 
radiozender MNM. Twee jaar later schoot 
haar televisiecarrière uit de startblokken. Eva 
had alles om gelukkig te zijn, maar zo een-
voudig was het niet. Tijdens een vakantie in 
Zuidoost-Azië staat haar wereld plots stil. De 
motor sputtert. Na de professionele hoge-
snelheidstrein van de vorige jaren is de tijd 
van verstilling gekomen. Eva kan amper nog 
stappen, ook praten gaat moeizaam. In haar 
hoofd dooft het licht. Het verdict: burn-out. 
Het werd een omslagpunt om haar leven an-
ders aan te pakken. Dat ging niet vanzelf, 
maar vele blauwe plekken, huilbuien en litte-
kens later is er een andere Eva.

Op woensdag 6 november om 20 uur komt Eva  Daeleman naar GC 
De Volkskring. In deze lezing deelt ze haar inzichten over en visie op 
veerkracht en  bewuster leven. Ze geeft ook tips en tricks om jezelf 
beter te leren kennen.

Deze lezing is de eerste uit een vierdelige reeks  Luistervinken. De prijs 
per lezing bedraagt 5 euro  (1,5 euro met UiTPAS met kansentarief). 
Kaarten kan je  kopen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst.

De volgende gastspreker is Johan Op De Beeck op donderdag 5 
december met een verhelderende kijk op het leven van de Zonnekoning.

#digibibart
Leerkrachtenopleiding Scratch  
(lager onderwijs)
Wil je in jouw klas aan de 
slag rond STEM? Dan is de 
gratis programmeringstool 
Scratch ideaal. Leerlingen 
vanaf 8 jaar kunnen met 
Scratch leren programme-
ren en zelf verhalen, spelletjes en animaties maken. 
Op maandag 21 oktober leert Fablab Erpe-Mere je 
de basis van Scratch en hoe je het kan introduceren in 
de klas. Deze bijscholing gaat door van 19.30 tot 
21.30 uur in De Bron. 

Workshop Graffiti lights
Leer unieke lichtfoto’s maken op zaterdag 9 
 november. Je ontdekt alles over licht en fotografie 
en experimenteert zelf met lange sluitertijden die de 
lichtbanen van bewegende lichtbronnen laten ver-
schijnen. Klinkt dat indrukwekkend? Geen nood, het 
is niet zo moeilijk als het lijkt!
We starten om 19 uur in De Bron, daarna gaan we op 
pad. We eindigen om 22 uur opnieuw aan De Bron.

Cursus Grafisch ontwerpen  
met Canva 
Altijd al mooie affiches, folders en flyers willen maken? 
Schrikken programma’s als Illustrator, Photoshop en 
 Indesign jou af? Dan is het gratis online programma 
Canva iets voor jou. Op donderdag 21 november 
leer je tussen 19 en 21.30 uur in een handomdraai 
 grafisch ontwerpen. Je hebt best een grondige basis-
kennis van computers en een geldig e-mailadres waar-
van je het paswoord kent. 

Deelnemen aan een van bovenstaande activiteiten 
kost 3 euro, 1,50 euro met UiTPAS met kansentarief of 
gratis in ruil voor 5 UiTPAS-punten. Inschrijven kan in 
de bibliotheek of online via www.bibart.be/webshop.
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Wintersportkampen tijdens de kerstvakantie
Lager onderwijs
• Het kamp gaat door op maandag 23 en vrijdag 27 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.
• We voorzien toezicht van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.
• Vergeet je lunchpakket, water, twee tussendoortjes en  

zakgeld voor twee drankjes niet.
• Op vrijdag gaan we indoorskiën in Terneuzen.

Kleuteronderwijs
• Het kamp gaat door van maandag 30 december tot en met vrijdag 3 januari, uitgezonderd 1 januari.
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur.
• We voorzien toezicht van 8.15 tot 9 uur en van 12 tot 12.15 uur.
• Vergeet je drankje en een tussendoortje niet.

De kampen gaan door in de sporthal, tenzij anders vermeld.

Lager Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 60 euro 24 euro

Niet-Ledenaar -50%

10 UiTPAS-punten -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 13 december (lager) en 20 december (kleuter) inschrijven: online via www.lede.be, via e-mail 
(met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be of in de sporthal. Betalen doe je via overschrijving op  
BE10 0910 0954 2304 met mededeling: naam activiteit + naam deelnemer, via Bancontact of cash in de sporthal.
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Griezelkasteel
Donderdag 31 oktober is het weer Halloweentijd! Na een 
korte wandeling door de velden kom je terecht in het park en 
de ruïnes van het Griezelkasteel, de verblijfplaats van zombies 
en geesten! Je kan starten aan de Kasteeldreef (site Markizaat) 
tussen 19 en 21 uur. 

Op voorhand inschrijven kan tot 20 oktober door storting 
van 5 euro per persoon op het rekeningnummer van het feest-
comité (BE20 7805 7036 4356) met vermelding van je naam, 
voornaam en het aantal personen. Je kan ook op de dag zelf 
inschrijven, dan betaal je 6 euro per persoon. Sportverzeke-
ring, drankje en hapje zijn in de prijs inbegrepen.

Wat doe je  
in de kou?
Theater en fuif

Op vrijdag 18 oktober nodigt de Preventiewerkgroep 
Vooruit met de geit alle leerlingen van het eerste secun-
dair uit voor deze voorstelling.
Het is een boeiend toneelstuk over jonge mensen met 
een desastreus verleden maar een hoopvolle toe-
komst. Aansluitend is er een fuif met dj. De fuif is drug-
vrij: drugs, alcohol en tabak zijn strikt verboden.

Dit gaat door in GC De Volkskring. Deuren openen om 
19 uur, de voorstelling start om 19.30 uur. Het einde 
van de fuif is voorzien om 23 uur. Een drankje kan je 
kopen aan 1,5 euro. De toegang is gratis.

Zwarte Pietendag
De inpakmachine van Pakjespiet

P a k j e s p i e t 
loopt er dit 
jaar wel erg 
vrolijk bij. Hij 
heeft van een 
gekke Duitse 
professor een 
inpakmachine 
gekregen! Die 
werkt zo snel 
dat Pakjespiet 
tijd genoeg heeft om lekker te luieren. Maar dat verandert snel als 
Deugenietpiet de machine per ongeluk kapotprutst. Niemand weet 
of de professor de machine nog voor pakjesavond gerepareerd krijgt. 
Zelfs de Sint is er deze keer niet zeker van.
Hoe zal dit aflopen?

De Sint komt op woensdag 6 november naar GC De Volkskring. Er is 
een voorstelling om 14 uur en een om 16.30 uur. De voorstelling 
duurt een uurtje. Wanneer je de Sint en zijn Pieten graag ontmoet 
voor een foto (en geschenkje!) reken je best op een half uur extra. 
Omwille van de gevorderde leeftijd van de Sint vragen we dat kinderen 
begeleid worden door een volwassene.

Kaarten kosten 6 euro of 1,5 euro met een UiTPAS met kansentarief.
De ticketverkoop gaat door op woensdag 23 oktober van 13.30 tot 
16 uur en donderdag 24 oktober van 16 tot 19 uur bij de jeugddienst.

Coach me
Op maandag 11 november strijkt Coach me neer in Herzele. Met 
maar liefst zes sprekers en sessies waaruit vrij kan worden geko-
zen, heeft Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen opnieuw zijn 
uiterste best gedaan om  interessante topics en boeiende sprekers 
te strikken. Ongetwijfeld bezorgt Coach me heel wat sporttrainers, 
- coaches, -ouders, clubbestuurders en clubverantwoordelijken 
een boeiende en inspirerende voormiddag.  Inschrijven kan via  
 www.regiosportzov.be. De deelnameprijs bedraagt 15 euro.
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Lede Gesmaakt
Tijdens de dertiende editie van de Week van de 
Smaak  brengen we kleur in ons bord. We werkten dit 
jaar een smaak makend en kleurrijk programma uit in 
en rond De Bron. Kom op zondag 17 november 
 genieten van een culinaire wandeling, verwendag met 
boekenverkoop, workshops voor kinderen, een kleur-
rijke koffietafel met pannenkoeken, ballon vouwer, 
 kindergrime en een optreden.

De bib verkoopt en verwent
Duik in het aanbod tijdens onze jaarlijkse boekenver-
koop en geef onze bibboeken een nieuw leven in jouw 
kast! De boeken kosten 0,50 euro per stuk of 10 UiT-
PAS-punten voor 5 boeken (1 keer per kaart).
Op dezelfde dag gaat onze Verwendag door: geniet 
doorlopend van gratis koffie, fruitsap en (gekleurde) 
pannenkoeken in de bib. 

Kunstendag 
Naar aanleiding van Kunstendag organiseren we van 
10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur doorlopend work-
shops Vriendschapsbandjes en Technologisch speel-
goed (BeeBot). Vooraf  inschrijven is niet nodig.

Culinaire wandeling met zoekwedstrijd  
voor kinderen
Ook dit jaar organiseren we een culinaire wandeling 
in Lede. Je moet vooraf je kaart(en) kopen bij de cul-
tuurdienst of in de bibliotheek. Je kan ook mailen 
naar ledegesmaakt@lede.be. Betalen kan dan via 
overschrijving. Volwassenen betalen 8 euro en kinde-
ren 5 euro. Heb je een UiTPAS met kansentarief dan 
betaal je 1,50 euro.
Je kan starten tussen 11 en 12 uur in De Bron. De 
kinderen krijgen een formulier voor een zoekwed-
strijd (altijd prijs!). De prijsuitreiking is voorzien om 
16.30 uur in de Bron. 

Muzikaal optreden
Tussen 16 en 18 uur is er een optreden van  The  Golden 
Voice met allerlei Vlaamse klassiekers. 
Kom langs en zing mee! We voorzien hapjes en drankjes.

Programma in een notendop
10 - 16 uur:   kleurrijke koffieklets in de bib  

en boekenverkoop
10 - 12 uur:   workshops Vriendschapsbandjes  

en Technologisch speelgoed
11 - 12 uur:  aanmelden culinaire wandeling
14 - 16 uur:   workshops Vriendschapsbandjes  

en Technologisch speelgoed
16 - 18 uur:   muzikaal optreden in de grote zaal 
16.30 uur:   prijsuitreiking zoekwedstrijd  

culinaire wandeling

Omruilvoordelen via de UiTPAS!
Ruil 15 UiTPAS-punten om voor een leuke kinder-
keukenschort en/of ruil 10 UiTPAS-punten in voor 5 
boeken bij de boekenverkoop.

Movietime op woensdagnamiddag!
In het najaar organiseert de jeugddienst filmvertoningen voor kinderen en jongeren in GC De Volkskring.  
De films starten om 14 uur en er is telkens een pauze voorzien. De toegang is gratis.

Programma 
23 oktober: Urbanus de vuilnisheld (tot 15.40 uur)
20 november: Hotel Transsylvanië 3 (tot 16.00 uur)
11 december: Woezel en Pip (tot 15.30 uur)
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Ouderenweek 
18 tot 24 november

Filmnamiddag Suite Française 
In het door de Nazi’s bezette Frankrijk 
wacht Lucille Angellier samen met haar 
dominante schoonmoeder op nieuws 
van haar echtgenoot - een krijgsgevan-
gene. Wanneer Duitse soldaten in het 
dorp arriveren, krijgen Lucille en haar 
schoonmoeder in hun woning het gezel-
schap van officier Bruno von Falk. Hoe-
wel Lucille aanvankelijk probeert de aan-
wezigheid van de Duitse soldaat te 
negeren, ontwikkelt ze toch gevoelens 
voor hem. Ondertussen wankelen de 
vooroorlogse sociale verhoudingen in 
het Franse dorp. De inwoners maken 
verschillende keuzes in hun houding te-
genover de Duitse bezetter.

Suite Française is een romantisch oor-
logsdrama uit 2014 van regisseur Saul 
Dibb, gebaseerd op de gelijknamige 
 roman. De film wordt vertoond op 
 maandag 18 november om 14 uur in 
GC De Volkskring.
Een ticket kost 2 euro, een ticket met 
koffie en gebak kost 5 euro (vooraf bij de 
cultuurdienst). Meer info via senioren-
films@lede.be of op 053 60 68 61.
We leggen een bus in die stopt in elke 
deelgemeente op het dorpsplein. Wie 
gebruikmaakt van het busvervoer kiest 
voor de formule film + koffie en gebak 
aan 5 euro.

Grote belotting 
Dinsdag 19 november om 14 uur kan je 
terecht in De Bron voor een grote belot-
ting. Inleg is 2 euro. 100 euro vooruit. 

Rondleiding  
in de bibliotheek 
Op woensdag 20 november organise-
ren we van 9.15 uur tot 11.45 uur een 
rondleiding in de bib. Je krijgt ook de 
gelegenheid om eens achter de scher-
men te kijken. We sluiten deze rond-
leiding af met een stukje taart en koffie.

Sportcarroussel 
Bewegen is leuk! Neem deel aan deze 
Sportcarrousel en proef van het uit-
gebreide aanbod op maat van iedereen. 
Laat je verassen en ervaar dat op genie-
ten geen leeftijd staat! Donderdag 21 
november heten we je om 13.30 uur 
welkom in de sporthal. Halverwege de 
namiddag zorgen we ervoor dat er geen 
honger en dorst wordt geleden en rond 
16.30 uur kunnen we gezellig nababbe-
len met een muzikale afsluiter. De dans-
benen alsnog strekken, behoort tot de 
mogelijkheden! 
Deelnemen kost 5 euro. 

WZC Markizaat
Ook het woonzorgcentrum verwent 
 tijdens deze week hun bewoners met 
een smaakkwis, een frietkot en een 
 pannenkoekenslag. 

Algemene info en inschrijven voor 13 
 november via  seniorenraad@lede.be of 
bij de cultuurdienst (053 60 68 61).

Plus Minus
Vanaf oktober kan je op vrijdag van 10.45 tot 11.45 uur wekelijks aangepast wandelvoetballen aan sporthal De Ommegang.
Op maandag initieert Chris Mabilde linedance, op vrijdag Valerie Burm stepaerobic en dit wekelijks van 10.45 tot 11.45 uur.
Met de winter voor de deur laten we petanque en kubb achter ons en gaan we indoor voor curve-bowls. Senioren zijn welkom 
elke dinsdag van 14.30 tot 16.15 uur in de sporthal.
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Oktober 
Vergadering AA-groep  
De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
deleeuweriklede@hotmail.com. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Knutselatelier
elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 
en van 16 tot 18 uur
Info: jeugddienst

Leren mediteren,  
het antwoord op stress
elke woensdag van 16 tot 17 uur,  
tot 24 juni 2020 
Gezondheidshuis Lede, Rammelstraat 10
Meditatie, los van elke religieuze 
connotatie, als werkbare tool tegen 
stress. Registratie verplicht, want we 
werken in groepjes van maximaal 10 
personen per sessie. Niet tijdens de 
schoolvakanties.
10 euro
Manopura
Info: 0498 42 40 12

Kaarting en sjoelen
elke tweede en vierde donderdag  
van de maand 
Zaal De Kuip, Nieuwstraat 
2,50 euro
S-Plus

Full body workout: The Way
elke donderdag van 20 tot 21 uur,  
tot 26 maart 2020
Sport Vlaanderen Oordegem,  
Grote Steenweg 304
Sport in groep met begeleiding van de 
coach. Nodig: 1 fitnessmat en water.
10 euro, 10-beurtenkaart: 80 euro.
Milestone
Info: 0472 95 94 50, 
milestonepersonalcoaching@gmail.com, 
www.milestonecoaching.be

Bloed geven 
dinsdag 15 oktober en woensdag 16 
oktober, 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

Workshops en vormingssessies  
in aquarel
donderdag 17 oktober, 24 oktober,  
21 november, 28 november,  
van 19 tot 22 uur 
De Bron
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Bloemschikken
donderdag 17 oktober  
van 19.30 tot 22 uur
De Bron
KVLV Lede

Wijndegustatie: Spanje
donderdag 17 oktober  
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
commanderijmolenberg@gmail.com. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: commanderijmolenberg@gmail.com, 
www.commanderijmolenberg.be

Spaghettiavond
vrijdag 18 oktober van 17 tot 20 uur
Ontmoetingscentrum ‘t Evenwicht, 
Rammelstraat 8
Volwassenen: 10 euro, kinderen: 8 euro.
Info: 053 81 47 18

Eetfestijn 
vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober,  
van 18 tot 21 uur, zondag 20 oktober 
van 11.30 tot 14 uur
De Bron
Steak VW: 20 euro, steak kind: 10 euro, 
scampi’s VW: 18 euro, stoofvlees VW: 
16 euro, stoofvlees kind: 8 euro.
KVC Jong Lede
Info: 0486 76 72 13,  
roland.creutz@skynet.be,  
www.kvcjonglede.be

Wat doe je in de kou? 
vrijdag 18 oktober van 19 tot 23 uur
Zie pagina 12.

Soul Sundays 
vrijdag 18 oktober van 20 tot 22.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voel je je emotioneel of fysiek niet op je 
best? Hier kun je vragen stellen over elk 
aspect van je leven. Combinatie van The 
Journey methode met opstellingen. 
35 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Dropping
vrijdag 18 oktober van 20 tot 23 uur
Sporthal 
Best Pittig Lede
www.bestpittiglede.be

Humor op vrijdag:  
Ann Helena Kenis
vrijdag 18 oktober  
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Winnares Caberet Concours Vlaanderen 
en Nederlandse Parkstad Cabaret Festival, 
finalist in Belgium’s got talent.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Indietronic Fest#4
zaterdag 19 oktober 
GC De Volkskring
Niet-commercieel festival met focus 
op Belgische alternatieve elektronische 
muziek. Live concerten van GAUSS, Kyem, 
Paper Hats en Oaktree/Adriaan De Roover. 
DJ-sets van oa Maxalto, MOS, Philippe 
Vlaemminck en Alosta Souls/Polle Van De 
Gash. Meer info via FB of Instagram.
10 euro
Info: 053 80 91 92

Cartoonworkshop door Fien Cools 
& Leslie Saurus
zaterdag 19 oktober van 14 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassen. 
Kinderen (<18 jaar): 10 euro, volwassenen: 
15 euro. Drankje inbegerepen.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Eetfestijn
zaterdag 19 oktober van 18 tot 23 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Traditioneel raclettefestijn met 
streekbieren en lekkere wijnen.
Volwassenen: 15 euro, kids (<12 jaar): 
8 euro.
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be, www.gemzen.be

Eetfestijn
zondag 20 oktober van 11.30 tot 14 uur
CC Oordegem, Dorp 29
Volwassenen: Varkenshaasje, tongrolletjes 
of vegetarische spirelli. Kinderen: 
kippenfilet of vegetarische spirelli. 
Inschrijven verplicht. 
Volwassenen: 18 euro, kinderen: 10 euro.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, 0486 92 05 90, 
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be
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Niet schieten
maandag 21 oktober  
GC De Volkskring
Film over de gewelddadige overval van 
9 november 1985 op een filiaal van de 
Delhaize in Aalst door de bende van 
Nijvel. 
2 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Seniorenraad 

Groen & deco: Graf- en 
herfstdecoratie
maandag 21 oktober van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Opleiding Scratch voor   
leerkrachten Lager onderwijs
maandag 21 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur
Zie pagina 10.

DIY: Spier- en gewrichtszalf maken
dinsdag 22 oktober van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
35 euro
Info: 0496 62 88 93, La-Vie-Pure@hotmail.
com, www.La-Vie-Pure.be

Halloweenhapjes
woensdag 23 oktober  
van 14 tot 16.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Leden: 6 euro, niet-leden: 8 euro.
Gezinsbond Impe
0477 18 87 77, gezinsbond.impe.
papegem@gmail.com, www.gezinsbond.be

Movietime:  
Urbanus de vuilnisheld 
woensdag 23 oktober  
van 14 tot 15.40 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 13.

Jeugddienst 

Kinderworkshop:  
Hallo Halloween  
woensdag 23 oktober  
van 14.30 tot 16 uur
De Bron
Inschrijven verplicht. 
10 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.
com, www.gezinsbondlede.be

Bloemschikken -   
Groene kriebels : #Winter
woensdag 23 oktober, 20 november,  
11 december, van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven enkel voor de 3 lessen. 
Voorschot van 15 euro, geen 
terugbetaling mogelijk .
5 euro per les, UiTPAS met kansentarief: 
1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,  
vdemarcia@gmail.com,  
www.gezinsbondlede.be

Kruidensiroop  
voor de luchtwegen maken
donderdag 24 oktober  
van 19 tot 22 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Na afloop kan je een flesje meenemen. 
Breng een leeg, gereinigd flesje mee!
25 euro
Info: 0496 62 88 93, La-Vie-Pure@hotmail.
com, www.La-Vie-Pure.be

Dynamic Breath Healing 
donderdag 24 oktober  
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Deze dynamische ademmeditatie is een 
echte aanrader. Door de combinatie 
van een volle diepe ademhaling en 
inspirerende meeslepende muziek 
ga je diep en moeiteloos een intens 
meditatieproces in. Bart Belaen is een 
ervaren begeleider en staat garant voor 
een veilige omgeving zodat je je helemaal 
kunt overgeven aan het proces.
15 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Ezeldomavond: 
gezelschapspelletjes
vrijdag 25 oktober,  
8 november om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Breng gerust gezelschapspelletjes mee.
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Workshop bloemschikken
vrijdag 25 oktober van 19 tot 22 uur
zaal Veerleheem, Smetlededorp 20 
Wij maken allemaal hetzelfde bloemstuk. 
Je krijgt ook nog andere creaties te zien 
met de nodige info, om eventueel zelf 
thuis te maken. Inbegrepen: materiaal 
voor bloemstuk + drankje+ versnapering. 
Meebrengen: (snoei)schaar, ijzertang, 
mesje, doos om bloemstuk te vervoeren. 
Inschrijven/betalen kan tot 18/10. 
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91

Workshop zilverklei:  
eigenzinnig zilver
zaterdag 26 oktober van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro (zilver, koffie/thee en zoetigheid is 
inbegrepen). 
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be

Grote Heksentocht Smetlede
zaterdag 26 oktober  
van 19 tot 21.30 uur
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat
7 km langs Smetleedse wegen en bossen. 
Vooraf inschrijven enkel mogelijk via 
www.tinyurl.com/heksentochtsmetlede 
en overschrijving op BE24 1030 3144 
4438 met vermelding van naam + aantal 
volwassen deelnemers en/of kinderen 
en uiterlijk 23/10. Betalingsbewijs 
meebrengen naar de start. Starten 
tussen 19 en 21.30 uur. Goed schoeisel 
en zaklamp zijn aangeraden. Honden en 
fakkels zijn niet toegelaten. 
Volwassenen: 7 euro (VVK), 10 euro (ADK), 
<12 jaar: 3 euro.
Heksencomité en FC Smetlede

Kaarting - belotten
zaterdag 26 oktober,  
30 november om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

Comedykot(k) met Lukas Lelie
zaterdag 26 oktober  
van 19.30 tot 22 uur
GC De Volkskring
Comedyavond t.v.v. Kom op tegen kanker 
met Lukas Lelie, Bart Vantieghem, Manu 
Moreau en Kris Van Spitael.
17 euro
De Vlammers van SMC
Info: rein.bogaert@smclede.be
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Eetfestijn 
zondag 27 oktober van 11.30 tot 15 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Varkenshaasje of vol-au-vent
VW: 16 euro, kind <12 jaar: 9 euro, 
steunkaart: 2 euro.
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede 

Workshop: Koken met kinderen - 
Halloween
woensdag 30 oktober van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Van aperitief tot dessert. Voor kinderen 
van 1ste tot en met 6de leerjaar. 
Inschrijven tot 25 oktober. Betalen op 
BE31 9730 3026 6155. Schortje, mesje, 
plankje en handdoek meebrengen. 
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
Gezinsbond Smetlede
Info: 0498 40 13 33, ineke.hutse@telenet.be, 
smetlede.gezinsbond.be

Griezelkasteel
donderdag 31 oktober  
van 19 tot 21 uur
Zie pagina 12.

November
Tentoonstelling
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 
november, van 10 tot 18 uur 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Werken in aquarel, acryl en olieverf en 
werken in keramiek.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Dodenhulde
vrijdag 1 november,  
na de mis van 11 uur
Sint-Martinuskerk Lede
Gevolgd door een optocht naar het 
kerkhof met een korte plechtigheid.
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede 

Kathryn Claire
vrijdag 1 november  
van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Kathryn (USA) speelt harmonische folk-pop 
met Amerikaanse en Ierse roots samen met 
Sit Ditson en Bassist Allen Hunter.
10 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Campagneweek 11.11.11
van 1 t.e.m. 11 november
Zie pagina 6.

Stort op BE30 0000 0000 1111
Ontdek al onze changemakers 

op 11.be/changemakers

Steun hun strijd. 

Binnenrommelmarkt
zondag 3 november
Grote Steenweg 145b
Het snuffelhuisje
Info: 0475 57 78 91

Infoavond: inleiding tot 
aromatherapie 
dinsdag 5 november  
van 19 tot 21.30 uur, donderdag 7 
november van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
We maken kennis met de 20 meest 
gebruikte etherische oliën.
25 euro
Info: 0496 62 88 93,  
La-Vie-Pure@ hotmail.com,  
www.La-Vie-Pure.be

Pietendag: De inpakmachine   
van Pakjespiet
woensdag 6 november, van 14 tot 
15.30 uur en van 16.30 tot 18 uur
Zie pagina 12.

Crea: juwelen van hout
woensdag 6 november  
van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Met acrylverf geef je kralen je favoriete 
kleur. Daarna verwerk je ze in een hanger 
of maak je er oorbellen van.
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Luistervinken:   
Eva Daeleman over burn-out
woensdag 6 november  
van 20 tot 23 uur
Zie pagina 10.

Crea: creatief met zelfhardende klei
donderdag 7 november  
van 19.30 tot 22.30 uur
De Bron
Het basismateriaal is keukengerief: een 
deegrol, mesje en uitsteekvormen. Maak 
labels met een boodschap, een mobiel 
voor de kinderkamer of voor op je terras, 
servetringen, plantenpotjes, leuke schaaltjes 
voor juwelen, slingers, wenskaarten of 
decoraties voor de feesttafel.
KVLV lede
Info: 053 80 28 71, 0478 63 31 83, 
monique.dhondt2@telenet.be,  
linda.depaepe@telenet.be

Verbindend schilderen A TE LIER
vrijdag 8 november, 22 november,  
6 december, van 14 tot 17 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Verbinding maken met je diepere ik via 
relaxatie, meditatie, visualisatie (20 min.) 
Hierbij een creatieve opdracht bvb. 
schilderen in combinatie met collage, met 
diepgang (2 u.). Tot slot ervaringen delen.
50 euro
Info: 052 22 14 44, 0472 22 08 59,  
info@klavertje-4.org

Hij komt, hij komt   
die lieve brave Sint ...
zaterdag 9 november van 14 tot 21 uur
Bambochtweg 10
6 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00 (na 18 uur of in het 
weekend), kod_lede@hotmail.com,  
www.gezinsbondlede.be

Workshop: Graffiti lights
zaterdag 9 november
Zie pagina 10.

Curieuzeneusekwis
zaterdag 9 november  
van 19.30 tot 23 uur
Zaal De Kuip, Nieuwstraat 
15 euro
deschutternadine@gmail.com
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Ontmoetingsmoment  
zaterdag 9 november  
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Opmaat: Woesten 
zaterdag 9 november   
van 20 tot 21.30 uur
GC De Volkskring
Cultuurdienst 

Knuffelturnen
zondag 10 november, 24 november,  
8 december, van 10 tot 11 uur
Sporthal
Een plezierige manier van bewegen voor 
kleuters samen met 1 (groot)ouder. Voor 
kindjes van 2 tot 4 jaar. Reserveer via www.
facebook.com/GezinsbondImpePapegem.
15 euro
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77,  
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

Wandeling in de streek van Diest
zondag 10 november 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen vzw
annetom@telenet.be

Binnen en buiten:  
Sander Braeckman 
zondag 10 november  
van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Folktroubadour uit Erpe-Mere. 
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Coach me
maandag 11 november
Zie pagina 12.

Groepswandeling 
dinsdag 12 november  
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal 
Begeleide groepswandeling (10 km) in  
en rond Lede. Elke tweede dinsdag van 
de maand. 
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19, 
wsvgezelligeblommes@gmail.com,  
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Infoavond medicatieschema
Donderdag 14 november om 19 uur
WZC Prieelshof
Zie pagina 7.
Seniorenraad

Soundhealing - meditatie   
met Tibetaanse klankschalen
vrijdag 15 november  
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Deze meditatie gebeurt liggend, breng 
een yogamatje of dik deken mee. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk.
15 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Humor op vrijdag met Wim 
Dufraing en Bart Vantieghem
vrijdag 15 november  
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41A
Bart won 4 comedywedstrijden. Hij vertelt 
over zijn moeilijke jeugd en zijn carrière bij 
de rijkswacht, afgewisseld met hilarische 
liedjes waarin hij bekend Vlaanderen 
te kijk stelt. Wim staat al 20 jaar op de 
planken met komisch duo Dufraing en 
Dewit.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Toneel: De kat in de kelder
zaterdag 16 november, vrijdag 22 
november, zaterdag 23 november,  
van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Het kansarme gezin De Cat krijgt, in 
afwachting van een sociaal appartement, 
tijdelijk onderdak in de kelder van een 
gepensioneerde majoor en zijn zus. Het 
gezin trekt aanvankelijk met tegenzin de 
aangeboden kelder in, maar hun houding 
verandert als blijkt dat het huis van de 
majoor grenst aan een bank. 
10 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd

Lede gesmaakt: culinaire wandeling, 
Verwendag met boekenverkoop en 
Kunstendag
zondag 17 november
Zie pagina 13.

Infosessie: Je darmen doorgelicht
zondag 17 november van 14 tot 17 uur
zaal Veerleheem, Smetlededorp 20 
Waarom is het belangrijk dat je darmen 
gezond zijn en wat je kunt doen om ze in 
topvorm te houden? 
KVLV Smetlede met de steun van CM
Info: 0495 69 09 91, 09 369 84 39

Mythologie en verhalen  
rond bomen
zondag 17 november van 14 tot 17 uur
Wanzeledorp 
Goede stapschoenen, honden aan de 
leiband, bijdrage van 1 euro per persoon 
voor ons natuurproject. Inschrijven niet 
nodig.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,  
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be

Soul Sundays 
zondag 17 november van 14 tot 18 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voel je je emotioneel of fysiek niet op je 
best? Dan is deze healingdag zeker iets 
voor jou. Hier kun je vragen stellen over elk 
aspect van je leven. Combinatie van The 
Journey methode met opstellingen. 
55 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Suite Française 
maandag 18 november 
Zie pagina 14.
UiTPAS met kansentarief: gratis

Belotting
dinsdag 19 november
Zie pagina 14.

DIY: lippenbalsem maken
dinsdag 19 november van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Herstellende balsem.
35 euro
Info: 0496 62 88 93, La-Vie-Pure@hotmail.
com, www.La-Vie-Pure.be

Rondleiding in de bib
woensdag 20 november
Zie pagina 14.

Movietime:   
Hotel Transsylvanië 3 -  
Een monsterlijk leuke vakantie
woensdag 20 november  
van 14 tot 16 uur
Zie pagina 13.
UiTPAS met kansentarief: gratis
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Kookles: feestmenu
woensdag 20 november  
van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Bord, tas, glas en bestek meebrengen. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91

Sportcarrousel
donderdag 21 november
Zie pagina 14.

DIY: gembersiroop - instant thee
donderdag 21 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Gember heeft zoveel goede 
eigenschappen. Nu zet je snel en 
eenvoudig jouw dagelijkse kopje 
gemberthee.
35 euro
Info: 0496 62 88 93,  
La-Vie-Pure@hotmail.com,  
www.La-Vie-Pure.be

Workshop:   
ontwerpen met Canva
donderdag 21 november  
van 19 tot 21.30 uur
De Bron
Zie pagina 10.

Dynamic Breath Healing  
donderdag 21 november  
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Deze dynamische ademmeditatie is een 
echte aanrader. Door de combinatie 
van een volle diepe ademhaling en 
inspirerende meeslepende muziek 
ga je diep en moeiteloos een intens 
meditatieproces in. Bart Belaen is een 
ervaren begeleider en staat garant voor 
een veilige omgeving zodat je je helemaal 
kunt overgeven aan het proces.
15 euro, UiTPAS met kansentarief: euro 1,5
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Wijndegustatie: GCC St.-Emilion  
La fleur Morange
donderdag 21 november  
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
commanderijmolenberg@gmail.com. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: commanderijmolenberg@gmail.com, 
www.commanderijmolenberg.be

Concert 
vrijdag 22 november van 20 tot 22 uur
Kerk Lede
5 euro (inclusief glas cava), harmoniekaart: 
gratis inkom.
Koninklijke Harmonie sint Cecilia Lede

Komedie: Alles uit …  
behalve het licht
vrijdag 22 november om 20 uur, 
zaterdag 23 november om 20 uur, 
zondag 24 november om 18 uur,  
vrijdag 29 november om 20 uur, 
zaterdag 30 november om 20 uur
Grote Steenweg 145B
Michel De Bondt, zaakvoerder van een 
bontjassenzaak wil zijn vriendin een dure 
bontjas cadeau doen zonder dat dit bij 
haar echtgenoot argwaan zou opwekken. 
Maar het loopt niet zoals gepland. Tijdig 
reserveren want de plaatsen zijn beperkt!
8 euro
Toneelkring Vlot
www.toneelkringvlot.be

Workshop zilverklei:  
eigenzinnig zilver
zaterdag 23 november van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro (zilver, koffie/thee en zoetigheid is 
inbegrepen). 
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be

Mis opgeluisterd door Koninklijke 
Harmonie St-Cecilia Lede
zaterdag 23 november  
van 17 tot 18 uur
Sint-Martinuskerk Lede

Eetfestijn 
zondag 24 november van 11.30 tot  
13 uur of van 13 tot 14.30 uur
Stella-Matutinacollege, Bellaertstraat 11
Volwassenen: varkenshaasje of zalm, 
kinderen: balletjes of zalm. Kaarten bij de 
bestuursleden.
Volwassenen: 15 euro, kinderen: 8 of 10 
euro.
Rode Kruis Lede
Info: pr@lede.rodekruis.be,  
www.rodekruis.be

KVLV Mooi en gezond:  
Ontspannen en beter inslapen
zondag 24 november om 15 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Wat kun je doen om tot rust te komen, om 
beter in te slapen en door te slapen? Je 
maakt kennis met eenvoudige relaxatie-
oefeningen. 
KVLV Impe met de steun van CM en  
Start to Sleep
Info: kvlv.impe@gmail.com

Voorleesweek: verhaaltjestijd met 
digitale vertelkiosk
van maandag 25 t.e.m.  
vrijdag 29 november
Bibliotheek

Concert: O come, o come
vrijdag 29 november van 20 tot 22 uur
Sint-Martinuskerk Oordegem
Laatmiddeleeuwse liederen en carols 
van o.a. Hildegard von Bingen, Guillaume 
de Machaut en liederen uit Codex Las 
Huelgas, Chansonnier du Roi, Selden 
Carol Book. Zang: Angelique Greuter, 
vedel en blokfluiten: Marie Verstraete. 
Davidsfonds Oordegem
www.davidsfondsoordegem.be

De broers Geboers  
vrijdag 29 november van 20 tot 22 uur, 
zaterdag 30 november van 20 tot 22 uur, 
zondag 1 december van 19 tot 21 uur
GC De Volkskring
Het gaat er behoorlijk gewelddadig 
aan toe. Het stuk refereert aan De 
gebroeders Karamazov, maar is gebaseerd 
op interviews die Sierens maakte met 
voormalige nozems. 
10 euro, studenten, 60+: 9 euro, UiTPAS 
met kansentarief: 1,5 euro.
Theater Rosie 
Info: www.theaterrosie.be

Voordracht: Planten vermeerderen 
door stekken
zaterdag 30 november om 14 uur
De Bron
gratis
Volkstuin Lede - TuinHier Lede 
Info: 053 80 07 34



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 

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

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11 
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17 
9340 Lede

Knutselatelier
Rammelstraat 1A

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

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

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

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

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

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

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


