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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.600 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 
Het volgende nummer verschijnt op maandag 16 december. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Uit de gemeente- en OCMW-raad  
van 17 oktober 2019
Raadslid Marc Boterberg is tijdelijk verhinderd om medische 
reden en wordt vervangen door raadslid Filip Bauters. 

De gemeenteraad neemt akte van de ingediende budgetwijzi-
ging van de verschillende kerkfabrieken waarbij een verhoging 
van de investeringstoelage met 256.701 euro wordt voorzien. 

Het bestek voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur 
wordt goedgekeurd. Geraamde kostprijs is 145.000 euro 
(btw inbegrepen).  

In de personeelsformatie worden twee statutaire functies ‘tech-
nisch assistent’ omgevormd naar twee contractuele functies. 

Er wordt gunstig advies verleend aan de aanvraag van Infrabel 
voor een omgevingsvergunning om de spoorwegbrug aan de 
Hoging te renoveren en daarbij wegeniswerken uit te voeren.

De aankoop van een kleine wiellader (vooral efficiënt bij aan-
leg voetpaden e.a.) wordt goedgekeurd. De uitgave wordt 
geraamd op 28.000 euro. 

Het reglement inzake cultuurprijzen werd herwerkt: er komt 
nu een Prijs voor cultuur (voor een vereniging die een uit-
stekende bijdrage leverde), een Prijs voor een cultuurlaureaat 
(voor een persoon met een belangrijke culturele bijdrage) en 
een Prijs voor een cultuurjubilaris (minstens 25 jaar belange-
loze inzet voor cultuur). Zie ook pagina 7.

De projecten voor ontwikkelingssamenwerking Ong Biuma 
(kleinschalige landbouw in RD Congo) en Centre Psychia-
trique Caraes Butare (via partnerschap met Ariadne Lede) 
ontvangen elk 500 euro projectsteun. 

Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke orde-
ning) wordt opnieuw samengesteld. Naast de verschillende 
maatschappelijke geledingen worden er 5 deskundigen 
verkozen op basis van de criteria studies, werk, ervaring en 
onafhankelijkheid. Peter Van Accoleyen wordt opnieuw ver-
kozen als voorzitter, Joost Van Den Steen (gemeentelijk 
omgevingsambtenaar) als secretaris. 

Om schoolomgevingen nog veiliger te maken, zal de 
 gemeente in overleg gaan met de betrokken schooldirecties 
(die dan o.a. hun oudercomités kunnen bevragen). Momenteel 
wordt gewerkt aan een voorontwerp door SOLVA. Dat zal de 
basis vormen voor het overleg. 

Inzake de financiële onregelmatigheden bij het feestcomité 
werd het verslag van de bedrijfsrevisor nog niet ontvangen. 
Eenmaal dit het geval is, zal het dossier ter beoordeling 
 worden voorgelegd aan een vergadering met alle fractie-
leiders van de gemeenteraad. 

Kinderopvang
Kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie is de kinderopvang in Wanzele open op:
• 23, 27, 30 december en 3 januari van 6.45 tot 18.30 uur;
• 24 en 31 december van 6.45 tot 12.30 uur.

Bij voldoende inschrijvingen zal de kinderopvang in Oordegem ook open zijn.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 28 november om 18.30 uur. 

Woensdagnamiddag 
Inschrijven is verplicht en kan voor januari en februari vanaf donderdag 28 
november om 18.30 uur. 
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Diamanten bruiloft 

Robert Luwaert & Augusta  Smekens 
Lede, 2 oktober 1959

Albert Mortier en Maria Grillaert 
Lede, 26 juni 1959

Gouden bruiloft 

José De Vuyst & Marie-Jeanne Impens 
Smetlede, 22 september 1969 

Dubbel viergeslacht

Van links naar rechts:
Ine Heyvaert, Hanne Rossel (25 juni 2019), Ann  Uyttersprot, 
Jeanne Van Nieuwenhuyze, Elise Heyvaert, Loes Van Langenhove

Hakhoutbeheer
Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer 
hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. 

Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van 
beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij 
afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. Dit 
lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden 
komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. 
Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplan-
ting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. 
Er komt immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor 
kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. 
De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen 
tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en 
flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe 
gebieden te koloniseren.

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer 
ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen 
 hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen 
die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien 
 krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke 
wind op het wegdek kan belanden. Oude en grote bomen 
kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze 
kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen 
voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen. 

Alle praktische info vind je op 
www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer.

VACATURE
GEMEENTE- EN OCMW-BESTUUR

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK
niveau E1-E3 – 4/5 – contractueel onbepaalde duur

wervingsreserve van 1 jaar 

Aanwervingsvoorwaarden
• Je beschikt over een rijbewijs B. 
• Je slaagt voor een aanwervingsprocedure.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je 
sollicitatiebrief met je cv of een ingevuld inschrijvings-
formulier per post uiterlijk dinsdag 31 december 
2019 (datum poststempel is bepalend) naar het 
 college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 
9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen ontvangst-
bewijs bij de personeelsdienst. Inschrijvingen per 
mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de 
brievenbus worden niet aanvaard. 

Meer informatie op www.lede.be of bij de personeels-
dienst (053 60 68 20, personeel@lede.be). 
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Bij de politie op afspraak
Een klacht indienen of een aangifte doen gebeurt nu altijd op 
afspraak in het hoofdcommissariaat van Lede. Zo hoef je ook 
niet meer te wachten. Je wordt dus sneller en door de juiste 
persoon geholpen. Aangezien er niemand achter jou staat, 
vaart ook je privacy er wel bij. Bovendien weet je ook op voor-
hand welke documenten je moet meebrengen en bespaar je 
je een tweede afspraak.

Hoe maak je een afspraak?
Dat kan makkelijk online op www.lokalepolitie.be/5441. Heb 
je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen? 
Neem dan contact op met het onthaal op 053 60 64 64. Een 
medewerker geeft je graag advies en maakt eventueel voor 
jou een afspraak.

Online politieloket
Police-on-web is het online politieloket dat 24 uur op 24,  
7 dagen op 7 bereikbaar is. Je kan er terecht voor de aangifte 
van volgende feiten:
• fietsdiefstal
• bromfietsdiefstal
• winkeldiefstal
• vandalisme
• graffiti.
Ook voor het aanvragen van vakantietoezicht en het aan-
melden van je alarmsysteem kan je hier terecht.

Dringende politiehulp? Bel 101!
In nood, bij dringende interventies of bij feiten waarbij vast-
stellingen noodzakelijk zijn of waarbij de daders nog aanwezig 
zijn, komt de politie ter plaatse. Aarzel in deze gevallen dus 
niet en bel het nummer 101.

Contact
Hoofdcommissariaat Lede

(volledig op afspraak)
Administratief Centrum 2

053 60 64 64
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

Nieuwe openingsuren
Maandag 8 – 17 uur
Dinsdag 8 – 17 uur
Woensdag 8 – 17 uur
Donderdag 8 – 19 uur
Vrijdag 8 – 17 uur
Zaterdag 9 – 12 uur

Politiepost Erpe-Mere
(momenteel geen afspraak mogelijk)

Oudenaardsesteenweg 402
053 85 84 33

PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

Openingsuren
Woensdag 13 – 17 uur
Donderdag 12 – 20 uur



Fietsstraten 
Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke 
gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop ook motor-
voertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een 
verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.

Lede heeft 4 fietsstraten:
• Benedenstraat (Papegem)
• Nieuwstraat (Lede)
• Kleine Ommegangweg (Lede)
• Bellaertstraat, gedeelte tussen Nieuwstraat en Tuinwijk (Lede)

In deze fietsstraten gelden volgende regels:
• De fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken voor 

zover deze opengesteld is in hun rij richting en de helft van de breedte 
langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtin-
gen. In de Nieuwstraat geldt hierop een uitzondering omdat er een 
 fietspad in tegenrichting ligt. Hier moet de fietser die rijdt richting de 
Markt gebruik maken van het fietspad. De fietser die rijdt richting Broeder 
De Saedeleerstraat mag de  volledige breedte van de rijbaan gebruiken.

• Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten, maar zij mogen de 
fietsers niet inhalen. 

• De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer 
per uur.

Commissie  inter gemeentelijke 
samenwerkings verbanden
De commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is 
een gemeentelijk adviesorgaan dat de agenda van de gemeente-
raad m.b.t.de samenwerkingsverbanden voorbereidt.

Onze gemeente maakt deel uit van meer dan 20 inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Regelmatig worden 
 directeurs/vertegenwoordigers uitgenodigd om de jaar werking 
en de plannen van hun organisatie voor de leden van de com-
missie toe te lichten.

Nieuwe initiatieven tot intergemeentelijke samenwerking  worden 
eerst voorgelegd op de commissie alvorens te laten goedkeuren 
door de gemeenteraad.

De commissie vergadert in principe maandelijks. De vergade-
ringen zijn openbaar.

De leden van de commissie zijn:
• CD&V: Danny Moens (voorzitter), Elsy De Geyter en Rutger 

Goeman;
• NVA: An Van Wesemael;
• Open Lede: Peter Venneman;
• Groen: An-Sofie D’Hondt;
• De Coöperatie: Franky Van Gyseghem;
• Lede Vlaams & Zinvol: Marc Boterberg.

5

Vlaamse dakisolatienorm  
voor woningen en huurwoningen
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als 
huurwoningen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op 
het elektriciteitsnet voldoen aan de dakisolatienorm.  
Nieuwbouwwoningen, aangesloten op het elektriciteitsnet 

vanaf 1 januari 2006, die in orde zijn met de energie-
prestatieregelgeving  voldoen al aan de dakisolatienorm.
Alle info hierover vind je op de website van de Vlaamse  
overheid: www.vlaanderen.be.
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MIDDENSTANDS
RAAD

LEDE

EDEMRL

wintert
Deze eindejaarsactie loopt de volledige maand december.
De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in hun 

etalage en vind je ook terug op www.middenstandsraadlede.be.
Als klant ontvang je bij je aankopen genummerde loten waarmee 

je kans maakt op cadeaucheques ter waarde van 
500 euro (1), 100 euro (5) en 50 euro (10).
Deponeer een deel van je lot in de voorziene 
verzameldoos en hou het andere gedeelte bij.

Kijk ook bij de handelaar zelf wat je nog extra kan winnen.
Informatie over de trekking: www.middenstandsraadlede.be. 

WZC Markizaat
Oproep vrijwilligers

Ben je sociaal? Kom je graag in contact met mensen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor de uitbouw van het nieuwe dorpsrestaurant in het woon-
zorgcentrum Markizaat zijn we op zoek naar helpende handen. 

Het takenpakket:
• tafels klaarzetten 
• tafels dekken
• de gasten warm onthalen
• maaltijden opdienen en afruimen 
• tafels opnieuw op hun plaats zetten 
• …

Je tijdsinvestering blijft beperkt want het dorpsrestaurant gaat 
maximum twee keer per maand door op dinsdagmiddag. In 
ruil bieden we een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe sociale 
contacten met mensen uit onze gemeente.

Tussendoor kunnen mensen ook nog een drankje bestellen in 
de cafetaria van het woonzorgcentrum . Ook hiervoor zoeken 
wij nog extra vrijwilligers. Onze cafetaria is dagelijks open van 
14 tot 17 uur.

Voor meer info of om je kandidatuur te stellen, kan je terecht 
op 053 80 39 14 of via woonzorgcentrum@ocmw.lede.be.

Eindejaarsactie markt
Op de dinsdagmarkt van 3,10, 17, 24 en 31 december ont-
vang je gratis loten bij je aankopen. Het kleine gedeelte hou 
je zelf bij en het grote gedeelte deponeer je in de daarvoor 
voor ziene bussen. De trekking gaat door op dinsdag 7  januari 
2020. Er is een prijzenpot van 2.000 euro aan aankoopbonnen.

Op dinsdag 24 december biedt de marktcommissie je een 
 gratis kopje chocomelk of koffie met hapje aan. De  zingende 
kerstman zorgt voor muzikale kerstsfeer.

Graag tot dan!
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Lede huldigt zijn duurzame helden
We leven in een mooie gemeente. We willen er dan ook zorg 
voor dragen zodat de volgende generaties ook kunnen op-
groeien in een gezonde, groene, veilige, welvarende …  
gemeente. Heel wat burgers zetten zich hier al vrijwillig voor 
in. Deze vrijwilligers werden tijdens de Week van de duurzame 
gemeente in september gehuldigd voor hun belangeloze in-
zet. Ze ontvingen een cadeaucheque en een pakketje bijen-
vriendelijke bloembollen. Hun inzet maakt een verschil!

Wie zijn de duurzame helden?
• Repair café

De getalenteerde vrijwilligers zorgen ervoor dat spullen niet 
zomaar weggegooid worden. Het bespaart geld en is goed 
voor het milieu. Je kan 4 keer per jaar terecht in het Repair 
café. Zie ook pagina 13.

• Kringloopkrachten 
Deze vrijwilligers werden door Vlaco opgeleid in kringloop-
tuinieren. Ze staan het gemeentebestuur bij in promotie van 
afvalarm tuinieren: geven een kringlooples in de lagere 
school, delen ervaringen op een infostand, geven demon-
straties in het demopark …

• Mooimakers 
Zwerfvuil belast het milieu. Een aantal geëngageerde bur-
gers hebben zich vrijwillig aangemeld om regelmatig een 
stukje van hun buurt net te houden. Ook zin om mee te 
doen? Registreer je dan op www.mooimakers.be of neem 
contact op met de milieudienst.

Wil je meer weten over duurzaamheid? Neem dan zeker een 
kijkje op www.duurzamegemeente.be.

Prijs voor cultuur,  
Cultuurlaureaat en Cultuurjubilaris
Het gemeentebestuur reikt voor de vijfde keer de Prijs voor 
cultuur en de Cultuurlaureaat uit in 2020. Nieuw is de toe-
kenning van een Prijs voor cultuurjubilaris. Met deze prijzen 
wil de gemeente bijzondere culturele prestaties van haar 
 inwoners in de kijker zetten. 

De Prijs voor cultuur beloont een vereniging die op artistiek of 
cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs 
bedraagt 500 euro en kan uitgereikt worden aan verenigingen 
die in de gemeente gevestigd zijn of een sterke culturele 
 binding hebben met Lede.

Met de Cultuurlaureaat bekroont de gemeente een persoon 
die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele 
leven. Deze laureaat is iemand die in de gemeente woont of 
die een sterke culturele binding heeft met de gemeente. Hij of 
zij ontvangt twee abonnementen voor de cultuurpro grammatie 
van GC De Volkskring voor 2 seizoenen.

De Prijs voor cultuurjubilaris kan worden uitgereikt aan een 
persoon die zich minstens 25 jaar belangeloos en onaf ge-
broken heeft ingezet als bestuurslid of vrijwillig medewerker 
van een vereniging, aangesloten bij de culturele raad. Hij of zij 
ontvangt een kunstwerk aangeleverd door de kunstacademie.

Oproep kandidaten
Elke persoon of vereniging uit Lede kan kandidaten voor-
dragen. Dit gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en 
met vermelding van naam en adres van de voordrager op 
een voordrachtformulier. De voordrachtformulieren vind je 
op www.lede.be en bij de cultuurdienst.

De kandidaturen moeten ingediend worden voor dinsdag 31 
december bij de cultuurdienst.

De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de 
 prijzen vindt plaats op zondag 8 maart 2020 in GC De Volks-
kring. Nadien is er een muzikaal optreden en een receptie.
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Een goed rapport!
Faitrade

Lede is sinds 1 oktober 2015 een  FairTradeGemeente en 
draagt dus bij aan de duur zame ontwikkelingsdoel stellingen 
van de  Verenigde Naties. Denk maar aan de vele tasjes eerlij-
ke koffie in het gemeentehuis waar de koffieboer een eerlijke 
prijs voor krijgt.

Maar ook de 18.399 inwoners van Lede worden door de ge-
meente gesensibiliseerd om bij hun aankopen te kiezen voor 
producten waarvoor de landbouwer een eerlijke prijs heeft 
gekregen. Hierbij krijgt onze gemeente  hulp van de lokale 
bedrijven, verenigingen, horecazaken, winkels, scholen … Een 
extra dankjewel voor Carrefour Market, AD Delhaize, Aldi nv., 
Colruyt Lede, Restaurant ’t Lavendelken, Coffea Grand Cru, 
Bol & Borrel, Gastenverblijf Mirabella, Herberg Koning Ezel, 
café ’t Lam Gods,  Petit Bear, Verbeke Vloerafwerkingen bvba, 
Advocaten kantoor Jef Vermassen & Partners, Het huis van de 
Wijnmeester Oordegem, Wijnen Evert Vermoesen, Kapsalon 
Jurgen De Mol, Nachtwinkel Lede, Stella-Matutinacollege, 
Vrije Kleuterschool  Stella Matutina, Vrije Basisschool   
’t Wimpelke, Rikolto Lede, Basisschool De Kleine Prins, Chiro 
Nele Lede, Woonzorgcentrum Markizaat.

Wij vulden dit jaar, samen met 135 andere gemeenten, de  
Fair-O-Meter enquête in en kregen op basis hiervan ons eerste 
(jaarlijkse)  FairTradeRapport.

We zijn goed bezig!
“Lede scoort hoger dan gemiddeld op de Fair-O-Meter. Profi-
ciat! Jullie zetten eerlijke handel vooral op de kaart dankzij de 
verschillende events doorheen het jaar waar eerlijke handel 
aandacht krijgt.
De meeste groeimogelijkheden voor eerlijke handel in Lede 
liggen in het aankoopbeleid.”

“In Lede zijn jaarlijks 4 publieke activiteiten waarop eerlijke 
handel aanwezig is. Eerlijke handel is bij jullie sterk aanwezig 
in het straatbeeld. Mooi! Bovendien zetten 50 inwoners zich 
vrijwillig in om eerlijke handel in Lede op de kaart te zetten.”

“Lede communiceert minstens 4 keer per jaar naar zijn 
 inwoners over eerlijke handel en zorgt er dus mee voor dat de 
inwoners gesensibiliseerd worden over het belang van een 
 eerlijker handelssysteem voor de landbouwers wereldwijd. 
Goed bezig!”

Enkele resultaten

Onderwerp Lede Gemiddelde

Eerlijk aankoopbeleid 63,7% 50%

Straffe communicatie over eerlijke handel 72% 60%

Ondersteuning van events met eerlijke handel 88,4% 60%

Versterken van het eerlijke middenveld 87% 60%

De Fair-O-Meter score 78% 63%
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in Lede

Verhaaltjestijd met digitale 
vertelkiosk
Voorleesweek 

Verhaaltjestijd in de bib! Met de digitale vertelkiosk van Foyer 
vzw kan je in de bib luisteren naar een schat aan verhalen in 
maar liefst 21 verschillende talen. Ontdek van maandag 25 
tot en met vrijdag 29 november verhalen uit de hele wereld.

De digitale vertelkiosk is een kamishibaitheatertje met touch-
screen waarop kinderen snel en makkelijk een verhaal in een 
taal naar keuze kunnen kiezen. Met een klik start een filmpje 
waarop de voorlezers in hun moedertaal vertellen. De  verhalen 
zijn geschikt voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.

De Zonnekoning
Luistervinken

Lodewijk XIV was de koning der ko-
ningen. Hij werd op vijfjarige leef-
tijd koning en zou dat 72 jaar lang 
blijven. Hij was de uitvinder van het 
absolutisme: de totale macht bij de 
gratie van God. Zijn symbool was 
dan ook de zon, die alles verlicht 
en waarvan iedereen afhankelijk is.

Op donderdag 5 december doet 
meesterverteller Johan Op de Beeck 
om 20 uur het levensverhaal van de 
Zonnekoning uit de doeken in GC De 
Volkskring. Hij legt uit wat zijn histo-
rische betekenis was en waarom hij, 
zonder het te willen, eigenlijk de 
 Verlichting in gang zette. Verwacht je 
aan een weergaloos verhaal vol 
anekdotes. Soms smakelijk, soms bij-
zonder onsmakelijk en gruwelijk!

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

De volgende gastspreker is Sarah Van Gysegem op  donderdag 
23 januari 2020 met haar lezing Typisch tieners.

Kerstmutsjes knopen voor 
aan je kerstboom
De Warmste Week

Voor De Warmste Week knopen we kerstmutsjes voor aan je 
kerstboom. We verkopen deze mutsjes in de bibliotheken en 
tijdens de Sterdagen (zie pagina 12) aan 2 euro per stuk. 

De opbrengst gaat naar de Luisterpuntbibliotheek, de Vlaam-
se openbare bibliotheek voor personen met een leesbeper-
king. Iedereen die blind of slechtziend is, een fysieke beper-
king (bv. MS), afasie of dyslexie heeft kan daar terecht voor 
goede boeken. 

Help je graag een handje? Op woensdag 20 en 27  november 
gaan we van 14 tot 17uur kerstmutsjes maken in de bib! 
 Inschrijven vooraf hoeft niet. Met de steun van WZC Prieelshof 
en Markizaat, OKRA Crea en ontmoetingscentrum ’t Evenwicht.
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De laatste liefde van mijn moeder – Dimitri Verhulst
Leeskring Leorim

De elfjarige Jimmy voelt zich een 
verrader ten aanzien van zijn bio-
logische vader. Hij is zojuist met 
een paar pannen, een sofa, een 
televisie en zijn moeder Martine 
verhuisd naar haar nieuwe vlam, 
die - en dat weet Jimmy nog niet - 
zijn nieuwe vriendin zal dwingen 
een keuze te maken tussen haar 
zoon en haar relatie.

Op donderdag 5 december om 20 uur komt Leeskring Leorim 
samen in de bib om deze roman te bespreken. De toegangsprijs 
is 2 euro of 1,5 euro met een UiTPAS met kansentarief. 

Je kan het leeskringboek ontlenen aan de balie van de biblio-
theek in Lede en Oordegem. Iedereen is welkom, ook als je 
het boek niet gelezen hebt.

De leeskring komt vijf keer per jaar samen om ideeën en  meningen 
te wisselen. Volgende leesafspraak op donderdag 6 februari 
2020 voor het boek Zo donker buiten van Marnix Peeters.

Lady Bird
CinéFolie Dramatique 

Christine zit in het laatste middelbaar en 
haat alles aan haar leven, zelfs haar naam. 
Liever wordt ze Lady Bird genoemd. Ze zet 
zich af tegen haar eigenzinnige moeder, 
maar lijkt eigenlijk meer op haar dan ze 
denkt. 

CinéFolie is een reeks filmavonden georga-
niseerd door de  bibliotheek. Op dinsdag 3 
december vertonen we Lady Bird in GC De 

Volkskring. Een pure film over een moeder en 
dochter met een onvermogen om echt met el-
kaar te communiceren.

We beginnen om 19.45 uur met een inleiding, 
de film start om 20 uur. Tickets kan je kopen in 
de bib of bij de cultuurdienst aan 5 euro in voor-
verkoop of 7 euro aan de kassa. Dit is  inclusief 
één gratis consumptie na de voorstelling! In ruil 
voor 10 UiTPAS-punten krijg je  bovendien 2 
euro korting.

De Schrijfwijzen
Het Groot Dictee heruitgevonden

Schrijf je ‘chocoladecakeje’, ‘chocoladecakje’ of ‘chocolade-cakeje’?  
Met of zonder streepje? Met of zonder e? Aan of uit elkaar? 

De Vlaamse bibliotheken, Creatief Schrijven vzw en de krant De Stan-
daard nodigen je uit om mee te spelen met De  Schrijfwijzen, Het Groot 
Dictee Heruitgevonden. 

Verwacht je op vrijdag 6 december aan een uniek taalspel dat je spel-
lingkennis en creativiteit uitdaagt. We starten de wedstrijd om 20 uur in 
de bibliotheek van Lede, samen met meer dan 100 andere bibliotheken. 
In onze prijzenpot zitten boeken, pennen, eeuwige roem en een ticket 
voor de finale.

Schrijf je gratis in via onze website lede.bibliotheek.be of in de biblio-
theken van Lede of Oordegem.

Na 6 december lanceert De Standaard een online variant van het dictee. 
De winnaars van het dictee in de bibs en de winnaars van het online spel 
nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale midden januari. Wie 
daar met de titel van De Schrijfwijze 2019 aan de haal gaat, wint een 
exclusieve designpen.

Deze activiteit is in samenwerking met Davidsfonds afdeling Oordegem.
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Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu 
Seniorenfilms

Claude en Marie Verneuil zijn afkom-
stig van katholieke ouders uit de 
 grote provinciale bourgeoisie. Het 
was dan ook even slikken toen hun 
eerste dochter trouwde met een 
moslim, hun tweede met een Jood 
en de derde met een Chinees. De 
hoop dat hun laatste dochter toch 
voor de kerk trouwt wordt aan-
gewakkerd wanneer ze vernemen 
dat ze een brave katholieke jongen 
heeft ontmoet.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu is 
een film van  Philippe de Chauveron 
en wordt vertoond op  maandag 9 
december om 14 uur in GC De 
Volkskring.

Een ticket kost 2 euro, een ticket met 
koffie en gebak kost 5 euro (vooraf aan 
te kopen bij de cultuurdienst). Meer 
info via seniorenfilms@lede.be of op 
053 60 68 61.

Voor de deelgemeenten voorzien 
we busvervoer naar de zaal:
• 13.00 uur: kerk Smetlede
• 13.10 uur: Prieelshof Oordegem 
• 13.25 uur: kerk Papegem
• 13.30 uur: kerk Impe
• 13.40 uur: kerk Wanzele.

Henk Rijckaert
Maker

Wanneer was de laatste keer dat je 
iets gemaakt hebt? Niet per se iets 
gebouwd van niets tot iets, maar iets 
dat kapot was, weer gefixt. Gemaakt. 
Kunnen we dat nog? Zijn we allemaal 
collectief onhandig geworden? Of 
geven we het gewoon van tevoren al 
op? Want dingen repareren is tijdver-
spilling! Alle tijd die je daaraan 
 verliest kan een mens beter aan iets 
anders spenderen. Aan nieuwe din-
gen kopen bijvoorbeeld, die sowieso 
ooit ook weer kapot gaan. Vroeger 
was het anders. Als de auto kapot 
was, dan deden we de motorkap 
open en draaiden we aan een paar 
vijzen. Als de TV storing gaf, dan 
werd dat hersteld met een flinke tik. 
Iedereen van het gezin wist waar je 
moest kloppen. 

Henk Rijckaert stapt opnieuw het po-
dium op en vertelt wat hij geleerd 
heeft. Over uitvinden en maken, over 
oplossingen bedenken, over de 
kracht van je eigen handen, over 
prutsen en proberen, over bijna je 
vinger afzagen en over brandwonden 
verzorgen. Zet je veiligheidsbril op 
en leer opnieuw waar je moet klop-
pen als er een storing is.

De voorstelling gaat door in GC De 
Volkskring op dinsdag 10 december 
om 20 uur. Tickets kosten 18 euro 
(-26,+65: 15 euro) en kan je kopen bij 
de cultuurdienst of via gcdevolks-
kring@lede.be. 

Carry Goossens
Cowboy met pensioen

Wat als je in de stille herfst van je 
leven een brief in de bus krijgt waar-
in je vriendelijk, doch met klem, 
 verzocht wordt om met pensioen te 
gaan? Dat doet iets met een mens. 
Want wat als je eigenlijk niet met 
pensioen wil gaan? Acteurs gaan niet 
met pensioen, denk ik dan. En cow-
boys ook niet. Dus ik ook niet. Wij 
moeten doorgaan, tot het echt niet 
meer gaat. Maar ondertussen sta je 
daar dan met je pensioenbrief in je 
hand. Onvermijdelijk sta je dan ook 
even stil bij de 65 jaren die als een 
flits voorbij gevlogen lijken te zijn. 
Acteurs willen niet ingelijfd worden 
bij de ‘Bond van Gepensioneerden’. 
Cowboys ook niet. Daar hebben ze 
een goede reden voor. 

Carry Goossens houdt het samen 
met drie muzikanten, leeftijds- en 
lotgenoten in gitaarakkoorden, licht-
voetig. Cowboy met pensioen … 
over poen en  fatsoen. Daar is ’t om 
te doen.

De voorstelling gaat door in GC De 
Volkskring op  zondag 8 december 
om 15 uur. Tickets kosten 14 euro 
(-26,+65: 12 euro) en kan je kopen 
bij de cultuurdienst of via  
gcdevolkskring@lede.be.
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Zondag 15 december 
14 tot 18 uur: kerstmarkt in De Bron met meer dan 40 
standen. Bij aankoop van een tas koffie krijg je gratis 

een Luikse wafel. Bovendien deelt de kerstman  
cadeautjes uit, in en rond De Bron!

vanaf 14 uur: gezellig kerstdorp buiten  
met chalets en tent

15.30 en 16.30 uur: kersttoneel (vanaf 8 jaar)  
door theater Prikkel

16 uur: Sterrenworp voor de kinderen  
aan het grote  buitenpodium

17 uur: optreden Let it snow, met Lieven en Steven 
D’Hondt, Katrien De Lombaert en Rudy Van den Nest

Zaterdag 14 december 
14 tot 18 uur: kerstmarkt in De Bron met meer dan 40 
standen. Bij aankoop van een tas koffie krijg je gratis 

een Luikse wafel. Bovendien deelt de kerstman 
 cadeautjes uit, in en rond De Bron!

vanaf 14 uur: gezellig kerstdorp buiten  
met chalets en tent

20 uur: optreden No dogs allowed

Leedse Sterdagen
14 & 15 december
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Movietime op woensdagnamiddag
Laat het gure weer maar komen, in GC De Volkskring duik je heerlijk weg in je bioscoopzetel. De films starten om 
14 uur en zijn telkens met een pauze. De toegang is gratis. Tijdens de pauze bieden we versnaperingen aan, een 
drankje kan je kopen aan 1 euro.

Hotel Transsylvanië 3 - Een monsterlijk 
leuke vakantie (97 minuten - 6+)

20 november

In deze 3D-animatiefilm reis je mee met onze favoriete 
monsterfamilie. Zij vieren vakantie aan boord van een 
luxe cruiseschip voor monsters. De familie doet mee 
aan alle leuke activiteiten aan boord en liggen ook 
volop in het maanlicht te luieren om een lekker bleek 
kleurtje te krijgen. Maar de droomvakantie mondt uit 
in een nachtmerrie als Mavis merkt dat Drac gevallen 
is voor de charmes van de mysterieuze cruisekapitein 
Ericka. Zij bewaart een geheim dat het einde kan 
 betekenen voor alle monsters.

Woezel en Pip - Op zoek naar de 
sloddervos (70 minuten - 2+)

11 december 

Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze 
Varen wordt een jaar ouder. Woezel en Pip krijgen de 
belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau te 
verstoppen totdat de grote dag daar is. Tante Peren-
boom kondigt aan dat er een hele speciale gast komt 
logeren: het schattige neefje Charlie. Al snel ontdek-
ken Woezel en Pip dat het cadeau en hun spullen zijn 
verdwenen! Wie heeft dat gedaan? De Wijze Varen 
weet het antwoord, maar of de vriendjes daar zo blij 
mee zijn? Woezel, Pip, Buurpoes, Molletje, Vlindertje 
en Charlie gaan in dit spannende avontuur op zoek 
naar de gevaarlijke indringer!

Repair café in Lee!
Gooi jij een dvd-speler die niet meer opengaat, een 
broodrooster die niet meer werkt of een wollen trui 
waar gaatjes inzitten weg? Niet nodig! Repareer ze in 
het Repair café en geef ze een tweede leven!

Een Repair café is een pop-upatelier waar bezoekers 
met de hulp van handige vrijwilligers defecte spullen 
herstellen. Het gereedschap is aanwezig en wordt gra-
tis ter beschikking gesteld. Je kan er terecht met elek-
tro, kledij, meubelen, fietsen … 

Weet je welk onderdeel stuk is? Breng dan een 
 vervangstuk mee en vervang het kapotte onderdeel 
samen met onze handige Harry’s. 

Twijfel je of het kan hersteld worden? Onze  reparateurs 
weten ongetwijfeld raad.

Ook zonder kapotte spullen ben je welkom voor een 
gezellige babbel of een Fairtradedrankje in het We-
reldwinkelcafé!

Waar en wanneer?
De vierde editie van 2019 gaat door op zaterdag 7 
december van 10.30 tot 16.30 uur in De Bron. 
 Inschrijven doe je ter plaatse en kan tot 15 uur. Zo 
 kunnen we alle herstellingen afronden voor 16.30 uur.
Kan je op 7 december niet langskomen? Geen nood, 
er volgen in 2020 nog Repair cafés.
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Vergadering AA-groep  
De Leeuwerik 
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
Info:  ADB Antwerpen, 03 239 14 15 
of deleeuweriklede@hotmail.com 
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Knutselatelier
elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur 
en van 16 tot 18 uur
Jeugddienst

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

Verbindend schilderen A TE LIER
nog op vrijdag 22 november en 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. Hierbij 
een creatieve opdracht bvb. schilderen in 
combinatie met collage, met diepgang. 
Tot slot ev. ervaringen delen.
50 euro
Info: 052 22 14 44, info@klavertje-4.org

Knuffelturnen
nog op zondag 24 november en 8 
december, van 10 tot 11 uur
Sporthal
Voor kleuters (2 tot 4 jaar) samen met 
1 (groot)ouder. Reserveer je plaats via 
Facebook.
15 euro
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77,  
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

Appetizers
woensdag 13 november van   
19.30 tot 22 uur
Ontmoetingscentrum Wanzele, 
Watermolenstraat 11
Femma Lede

Infoavond: medicatieschema
donderdag 14 november  
van 19 tot 21 uur
Residentie Het Prieelshof, Dr. Prieelslaan 24
Een medicatieschema helpt je om je 
medicatie correct in te nemen zonder op 
elk doosje te moeten gaan kijken. Ook om 
je medicatie vooraf klaar te zetten, is zo 
een schema handig. Je kan het meenemen 
naar elke arts, apotheker, specialist … 
zodat jouw schema altijd up-to-date 
blijft en de arts zijn behandeling erop 
kan afstemmen. Inschrijven is verplicht 
via seniorenraad@lede.be. Kan je er niet 
bijzijn? Op 12 februari 2020 wordt deze 
avond nog eens georganiseerd.
gratis
Seniorenraad

Noncha(ga)lant met een vlecht!
donderdag 14 november van 19.30 tot 
22 uur
Ontmoetingscentrum Wanzele, 
Watermolenstraat 11
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Feestelijke hapjes maken + receptie
vrijdag 15 november om 19.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Inschrijven tot 8 november.
23 euro
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77,  
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

Soundhealing
vrijdag 15 november van 20 tot  
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Meditatie met Tibetaanse klankschalen. 
Brengt een yogamatje of dik deken mee. 
Vooraf inschrijven is verplicht.
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 41 A
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

De kat in de kelder
zaterdag 16 november,  
vrijdag 22 november, zaterdag 23 
november, van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 19.
10 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd

Dartiesten in de rand van  
Week van de Smaak
zondag 17 november van 11.30 tot 13 
uur en van 15.30 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Pedro en Chris, 2 gitaren, 2 stemmen, 
soms aangevuld met bas of mond-
harmonica, akoestische covers van Neil 
Young, Stealers Wheel, John Prine, 
Raymond v/h Groenewoud, The Beatles, 
Simon & Garfunkel, Franse chansons ....
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

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

Mythologie en verhalen  
rond bomen 
zondag 17 november van 14 tot 17 uur
Kerk Wanzele
Goede stapschoenen,  
honden aan de leiband. 
1 euro per persoon t.v.v. ons natuurproject
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477,  
saerens_yvette@hotmail.com
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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 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
GC De Volkskring
Romantisch oorlogsdrama uit 2014 van 
regisseur Saul Dibb.
Seniorenraad

DIY: lippenbalsem maken 
dinsdag 19 november 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

Knutselen voor De Warmste Week
woensdag 20, 27 november
Zie pagina 9.

Movietime: Hotel Transsylvanië 3
woensdag 20 november van 14 tot  
16 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 13.
Jeugddienst

Kookles: feestmenu
woensdag 20 november van   
19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Bord, tas, glas en bestek meebrengen.
Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro.
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91

Workshops en vormingssessies  
in aquarel
donderdag 21, 28 november,  
5 december, van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

DIY: gembersiroop - instant thee
donderdag 21 november van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
35 euro
La Vie Pure
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 19.
Bibliotheek

Dynamic Breath Healing
donderdag 21 november van 20 tot 
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Door de combinatie van een volle diepe 
ademhaling en inspirerende meeslepende 
muziek ga je diep en moeiteloos een 
intens meditatieproces in.
15 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
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
Sint-Martinuskerk Lede
Niet-leden: 5 euro (inclusief glas cava), 
leden: gratis.
Koninklijke Harmonie St.-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
Zaal St-Martinus, Grote Steenweg 145B
Michel wil zijn nieuwe vriendin een 
peperdure bontjas cadeau doen zonder 
dat dit bij haar echtgenoot argwaan zou 
mogen opwekken. Maar het loopt niet 
zoals gepland.
8 euro
Toneelkring Vlot
Info: 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 
inbegrepen)
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be

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

Demonstratie: BioLighTonics of  
‘de oefening met de kaars’
zaterdag 23 november van 19.30 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
BioLighTonics is een methode om te 
helen met biologische fotonen. Na de 
demonstratie kan je je inschrijven voor 
een workshop waarin de basistechniek 
aangeleerd wordt. Regelmatige 
beoefening werkt helend en is goed voor 
lichaam, geest, emotie en de ziel.
Tai Chi Schellebelle
Info: 0474 38 48 29,  
danny.tant@telenet.be,  
www.biolightonics.weebly.com

Quiz 
zaterdag 23 november van 19.30 tot 
23 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Max. 6 personen per ploeg. Iedereen gaat 
naar huis met een prijs. Vooraf inschrijven.
20 euro
Gezinsbond Smetlede
Info: 0498 40 13 33,  
ineke.hutse@telenet.be, smetlede.
gezinsbond.be
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Eetfestijn
zondag 24 november van   
11.30 tot 13 uur en van 13 tot  
14.30 uur
Stella-Matutinacollege, Bellaertstraat 11
Volwassenen: varkenshaasje of zalm, 
kinderen: balletjes of zalm.
Volwassenen: 15 euro,  
kinderen: 8 of 10 euro.
Rode Kruis Lede
Info: pr@lede.rodekruis.be,  
www.rodekruis.be/afdeling/lede

KVLV Mooi en gezond:  
Ontspannen en beter inslapen
zondag 24 november om 15 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Je maakt kennis met eenvoudige relaxatie-
oefeningen en concrete relaxatietips.
KVLV Impe met de steun van CM en Start 
to Sleep
Info: kvlv.impe@gmail.com

Verhaaltjesweek  
met digitale vertelkiosk
van maandag 25 tot en met  
vrijdag 29 november
Zie pagina 9.

SPLIT, creatieve groepssessies voor 
kinderen van gescheiden ouders 
(basis)
woensdag 27 november van 14.30 tot 
16 uur (eerste sessie)
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
In een klein groepje van lotgenoten 
(volgens leeftijd) delen kinderen hun 
ervaringen en leren van elkaar. Op speelse 
wijze kunnen zij hun gevoelens uiten 
en worden hen tips en tricks aangereikt 
om te leren omgaan met deze situatie. 
2x5 workshops. Voor en na deze reeks: 
ouderavond. Betalen kan in 2 schijven.
200 euro
Info: 052 22 14 44, info@klavertje-4.org

Ademsessies
donderdag 28 november, 19 december, 
van 19 tot 20 uur
Gezondheidshuis Lede, Rammelstraat 10
Je leert enkele basistechnieken, enerzijds 
om energie op te wekken, anderzijds om 
diep te ontladen.
20 euro per sessie
Lifecoachkatrien
Info: 0470 37 85 55,  
lifecoachkatrien@gmail.com,  
www.lifecoachkatrien.be

Concert: O come, o come
vrijdag 29 november van 20 tot 22 uur
Sint-Martinuskerk Oordegem
Laatmiddeleeuwse chansons 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, 
Middeleeuwse vedel en blokfluiten: 
Marie Verstraete
Davidsfonds Oordegem
Info: 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
Zie pagina 19.
Theater Rosie VZW
Info: www.theaterrosie.be

Kaarting - belotten
zaterdag 30 november om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg 2.00 euro
2 euro
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

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

Workshop: bier en chocolade -  
een hemelse combinatie
zaterdag 30 november van 19.30 tot 
22.30 uur
De Bron
Bier & chocolade. Klinkt als keihard 
vloeken in de kerk, maar smaakt... 
hemels! De hoogste tijd dus om deze 2 
producten eens samen te degusteren. 
inschrijving pas definitief na overschrijven 
op BE02 7371 1104 5340 met vermelding 
bier&chocolade
Leden: 12 euro, niet-leden: 15 euro.
Landelijke gilde Lede
Info: 053 81 00 15,  
evert.vermoesen@telenet.be

December
KVLV Koken:  
Feesten met ons kookboek 
dinsdag 3 december van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Er zit meer in Ons kookboek dan je denkt: 
van aperitiefhapje en voorgerecht of 
tussengerecht tot hoofdgerecht en dessert.
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Infoavond:  
Aromatische baden 
dinsdag 3 december van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Welke etherische olie gebruik je voor 
welke klacht? Waar moeten we op letten 
bij een aromatisch bad? Welke olie en/of 
drager is geschikt?
25 euro
Info: 0496 62 88 93,  
La-Vie-Pure@hotmail.com,  
www.La-Vie-Pure.be

Avond rond armoede 
dinsdag 3 december van 19.30 tot 20 uur
Intermezzo, Kasteeldreef 55

Kookles: feestmenu 
dinsdag 3 december van 19.30 tot 22 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Breng zelf je bord en bestek mee. 
Inschrijven via linda.depaepe@telenet.be 
of 0478 63 31 83.
KVLV Lede

CinéFolie Dramatique: Lady Bird
dinsdag 3 december van 19.45 tot 23 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 10.
Ook UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.

De etiquetterie van de perfecte 
gastvrouw
dinsdag 3 december van 20 tot 23 uur
Brilstraat 3
Leden: 14 euro, niet-leden: 18 euro.
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be
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Leeskring Leorim: De laatste liefde 
van mijn moeder - Dimitri Verhulst
donderdag 5 december
Zie pagina 10.

Opendeurmoment 
donderdag 5 december van 9 tot 11 uur
Kleuterschool Morgenster, Kluisberg 1
Info over Kluisberg, Heiplas en Overimpe. 
Rondleiding in de school.
Info: 053 80 49 65,  
directie@vksmorgenster.be,  
www.vksmorgenster.be

DIY: romantische avond
donderdag 5 december van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Plan je een leuke avond? Maak alles wat je 
nodig hebt: massagekaars, badbruisballen 
en een heerlijk soy wax geurbommetje om 
de hele kamer een lekkere geur te geven.
35 euro
Info: 0496 62 88 93,  
La-Vie-Pure@hotmail.com,  
www.La-Vie-Pure.be

Luistervinken:   
Johan Op de Beeck  
over de Zonnekoning
donderdag 5 december van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 9.

De Schrijfwijzen
vrijdag 6 december
Zie pagina 10.

Viering 60-jarigen
vrijdag 6 december
Zaal Hoop in de toekomst, 
Nonnenbosstraat 7
80 euro
Comité 60-jarigen
Info: 60jarigen1959@gmail.com

Ezeldomavond: gezelschapsspelletjes
vrijdag 6 december om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Breng gerust gezelschapsspelletjes mee!
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Soul Sundays
vrijdag 6 december 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. Ik combineer The 
Journey methode met opstellingen. Je kan 
vragen stellen of de kat uit de boom kijken.
35 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Repair café
zaterdag 7 december
Zie pagina 13.

Binnenrommelmarkt
zaterdag 7 december,  
zondag 8 december
Sint-Martinus, Grote Steenweg 145b
3 euro per lopende meter. Inkom gratis.
Het Snuffelhuisje
Info: 0475 57 78 91

Cartoonworkshop door Fien Cools 
& Leslie Saurus
zaterdag 7 december van 14 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Kinderen: 10 euro, volwassenen: 15 euro 
(incl. drankje).
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Workshop zilverklei:  
eigenzinnig zilver
zaterdag 7 december van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro (zilver, koffie/thee en zoetigheid 
inbegrepen)
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be

Verkiezing Bierventje 2020
zaterdag 7 december om 20 uur
De Bron
Inschrijvingen voor 1 december naar Leon 
Van Den Berge, Stationsweg 34.
Leeds
Info: 0479 83 87 67

Carry Goossens: Cowboy met 
pensioen
zondag 8 december
GC De Volkskring
Zie pagina 11.
Ook UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.

Binnen en Buiten: muziek met een 
knipoog
zondag 8 december van 15.30 tot 
18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Concert door Franky Cooreman & Franky 
Dumont. Reservatie is mogelijk.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
maandag 9 december
GC De Volkskring
Zie pagina 11.
Ook UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Seniorenraad

Groepswandeling
dinsdag 10 december van 19.30 tot 
21.30 uur
Sporthal
Begeleide wandeling (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
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Henk Rijckaert: Maker
dinsdag 10 december van 20 tot   
21.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 11.
Ook UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.

Movietime: Woezel en Pip
woensdag 11 december van  
14 tot 15.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 13.

Merry Christmas
woensdag 11 december van   
19.30 tot 22 uur
De Bron
Femma Lede

Groene kriebels: Interieur tips kerst 
+ workshop bloemschikken
woensdag 11 december van 20 tot  
22 uur
De Bron
Graag inschrijven.
30 euro (5 euro les+ 25 euro materiaal)
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Soundhealing
vrijdag 13 december van 20 tot  
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Meditatie met Tibetaanse klankschalen. 
Breng een yogamatje of dik deken mee. 
Inschrijven is noodzakelijk.
15 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Humor op vrijdag: Raf Coppens - 
mijn werk (try-out)
vrijdag 13 december van 20.15 tot 
21.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Raf werkt in een Kringloopwinkel. Hij komt 
er in contact met vreemdelingen, artikel 
60’ers, ex-gedetineerden, Brusselaars en 
andere mensen. Hij slaat met iedereen 
een praatje en leert dat mensen die het 

moeilijk hebben contenter zijn.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meanigfool.org, 
www.meaningfool.org

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

27ste Leedse Sterdagen
zaterdag 14 december,  
zondag 15 december
Zie pagina 12.

Winterwandeling  
in de streek van Denderleeuw 
zondag 15 december
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Bloemschikken:  
kerstworkshop voor kids 
woensdag 18 december van 14.30 tot 
16 uur
De Bron
Inschrijven uiterlijk 10 december. 
Meebrengen: kindersnoeischaar en 
kerstgroen ( geen hulst!).
10 euro (les, drankje, hapje, materiaal), 
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

Bloemschikken
donderdag 19 december van 19.30 tot 
22 uur
De Bron
KVLV Lede
Info: 0478 63 31 83,  
linda.depaepe@telenet.be

Hommage aan Maurice D’Haese, 
een vergeten Leedse schrijver
donderdag 19 december, vrijdag 20 
december, van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Lezing met tentoonstelling naar aanleiding 
van de 100ste geboorteverjaardag. Door 
Rudi De Koker.
Koninklijke Heemkundige Kring 
Heemschut Lede

Verborgen kerstmarkt
zaterdag 21 december van   
14 tot 23.30 uur, zondag 22 december 
van 14 tot 22 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Zaterdag: 14 uur: workshop kerstkaartjes 

door ‘t Creatief Dot, 19.30 uur: optreden 
Mr en Mss. Zondag: 18 uur: optreden Let 
it Snow door Katrien De Lombaert, Lieven 
D’Hondt, Steven D’Hondt en Rudy Van den 
Nest. Op zaterdag en zondag: kunstenaars 
Mario Van droogenbroeck, Marnik Vander 
Heyden .... Beelden zeggen meer dan 
woorden Coffée Corners Carlos....en 
ambachtelijke taarten!
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09,  
info@meaningfool.org,  
www.meaningfool.org

Keiremelkstampers
zaterdag 21 december van 18 tot 21 uur, 
zondag 22 december van 12 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Op de Verborgen kerstmarkt serveer ik 
mijn eigen versie van deze klassieker. 
Reserveren kan.
15 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Kerstbbq aan het boshuisje 
Geelstervallei
zaterdag 21 december van 16 tot  
19.30 uur
Veldekenswegel 46
Langs een verkorte route en over 
stemmige bospaadjes gaan we naar 
de kerststal ter hoogte van het Boshuis 
waar we jullie trakteren met een winterse 
bbq. Op voorhand inschrijven verplicht. 
Zaklamp meebrengen.  Stevig schoeisel 
of laarzen. Zonder bbq kan je ook 
meewandelen.
Volwassenen: 8 euro, kinderen: 4 euro.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,  
saerens_yvette@hotmail.com,  
www.natuurpunt.be

90’s Forever and ever 
zaterdag 21 december om 20.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 19.
Ook UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
vzw TiniTiaTief
Info: info@tinitiatief.be, www.tinitiatief.be

Kerstfeest
zondag 22 december van 11.30 tot  
20 uur
zaal Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,  
kvlv.smetlede@outlook.be

Kerstsneukelwandeling
zondag 22 december
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
Lady Bird
CinéFolie Dramatique
Christine zit in het laatste middelbaar en haat alles aan haar 
leven, zelfs haar naam. Liever wordt ze Lady Bird genoemd. 
Ze zet zich af tegen haar eigenzinnige moeder, maar lijkt ei-
genlijk meer op haar dan ze denkt. 

Wanneer: dinsdag 3 december
Waar: GC De Volkskring 
Prijs: 5 euro in voorverkoop of 7 euro aan de kassa 
Zie ook pagina 10.

Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPAS-punten  
krijg je 2 euro korting.

Workshop:  
ontwerpen met Canva
Altijd al mooie affiches, folders en flyers willen maken? Schrik-
ken programma’s als Illustrator, Photoshop en Indesign jou af? 
Dan is het gratis online programma Canva iets voor jou. In een 
handomdraai leer je grafisch ontwerpen. Je hebt best een 
grondige basiskennis van computers en een geldig e-mailadres 

waarvan je het paswoord kent. 
Wanneer: donderdag 21 november van 19 tot 21.30 uur
Waar: bibliotheek
Prijs: 3 euro, 1,50 euro met UiTPAS met kansentarief
Inschrijven: bibliotheek of via www.bibart.be/webshop

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten  
kan je gratis deelnemen.

De kat in de kelder 
Toneelkring Vreugd in deugd 
Het kansarme gezin De Cat krijgt, in af-
wachting 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.

Tekst: Pol Anrys
Regie: Nele Jacob 

Wanneer: zaterdag 16, vrijdag 22 en 
zaterdag 23 november om 20 uur 
Waar: GC De Volkskring
Prijs: 10 euro

Omruilvoordeel
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 nog een
rondleiding achter de schermen en een 
woordje uitleg van enkele spelers.
Dit omruilvoordeel is enkel geldig voor 
de voorstelling van vrijdag 22 november.

90’s Forever and ever
We keren terug in de tijd! 90’s Fore-
ver and ever dompelt je onder in 
de alternatieve jaren ‘90. Alterna-
tive Nation (met Tom De Man) 
brengt de grunge, rock, afrekening-
hitjes en betere gitaarsongs uit de 
jaren ‘90 live on stage. Na het con-
cert volgt er een alternatieve 90’s 
rock dj-set door discobar Neffest. 
Een 90’s fuif zonder retrohouse of 
dance maar met de alternatieve 
 muziek uit dit schitterende decen-
nium. Zoek je meest kleurrijke 
heuptas, breng die Tamagotchi 
weer tot  leven, en vergeet je haar 
niet in een middenstreep te kam-
men! 

Wanneer: zaterdag 21 december, 
deuren: 20.30 uur, start concert: 
21.30 uur 
Waar: GC De Volkskring 
Prijs: 5 euro - enkel aan de kassa, 
dus geen voorverkoop!
Info: www.tinitiatief.be

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten kan je 
gratis binnen.

De broers Geboers 
Theater Rosie
In deze klassieker van Arne Sierens gaat 
het er behoorlijk gewelddadig aan toe. 
Het stuk refereert weliswaar aan De ge-
broeders Karamazov, maar is gebaseerd 
op interviews die Sierens maakte met 
voormalige nozems. Regisseur Jean-Pierre  
D’Hondt bewerkte het stuk naar het 
Leeds dialect en situeert het in de Den-
derstreek van vandaag.

Wanneer: vrijdag 29 en  
zaterdag 30 november om 20 uur, 
zondag 1  december om 19 uur 
Waar: GC De Volkskring
Prijs: volwassenen: 10 euro, studenten 
en 60+: 9 euro, UiTPAS met kansen-
tarief: geldig aan de kassa
Reservatie: www.theaterrosie.be

Omruilvoordeel
In ruil voor 4 UiTPAS-punten krijg je 
een glas cava.

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

10 UiTPAS
PUNTEN

4 UiTPAS
PUNTEN



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


