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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: Roland Uyttendaele // Communicatie-
ambtenaar 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: 8.200 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 11 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker 
een seintje!

BESTE INWONER

2015 begint goed: we wensen je alle geluk 

toe en bovendien ligt voor jou alweer een 

volledig nieuwe versie van Lede informeert.

Dit infoblad ziet er misschien helemaal anders uit, 

maar de vertrouwde indeling blijft. In het eerste 

deel vind je alle nodige informatie terug, in het 

UiT-in-Lededeel kan je kiezen welke activiteit 

geknipt is voor jou en je familie en vrienden.

Blader, lees, scheur uit, hang op je prikbord …

Laat deze vernieuwde Lede informeert 

je begeleiden door het nieuwe jaar 

en merk dat Lede bruist!

Werking
De marktcommissie zorgt 
in de eerste plaats voor het 
welzijn van de marktkramers en 
-bezoekers en streeft er naar 
om de praktische gang van 
zaken wekelijks op te volgen.
Daarnaast geeft de commissie 
advies aan het gemeente-
bestuur over nieuwe plaats-
aanvragen, -verwisselingen 
en -uitbreidingen van de 
marktkramers.
De marktcommissie organiseert 
ook tal van activiteiten. Zo zijn 
Clown op de markt tijdens de 
krokusvakantie, Paashaas op de 
markt tijdens de paasvakantie 
en Kinderanimatie op de 
jaarmarkt jaarlijks terugkerende 
activiteiten. 
Voor de Avondmarkt in juli 
wordt steeds naar een aanbod 
voor jong en oud gezocht. 
Tijdens de Eindejaarsactie 
in december krijgen de 
marktbezoekers loten bij 
hun aankopen waarmee ze 
waardebonnen kunnen winnen. 
Deze bonnen moeten ze 
omruilen bij de marktkramers. 

We streven er ook naar 
om vanaf volgend jaar van 
de Jaarmarkt terug een 
volwaardige jaarmarkt te 
maken.

Samenstelling
De commissie is samengesteld 
uit:
• de schepen verantwoordelijk 

voor markten;
• een afgevaardigde van de 

dienst patrimonium;
• zes marktkramers die 

wekelijks op onze markt 
staan en over een 
abonnement beschikken.

We vergaderen ongeveer 
negen keer per jaar en 
bespreken dan alle punten die 
hierboven beschreven werden. 
Ook eventuele afschaffingen 
of verplaatsingen van de 
markt (zoals met Kerstmis en 
Nieuwjaar) komen aan bod.

Hoogtepunt
Onze Feestavondmarkt in 
2008 ter ere van 175 jaar 
markt in Lede met tal van 
activiteiten, waaronder 
aankondiging door den 
Belleman, straattheater, oude 
ambachten en de Lichtaartse 
Kloppers met Van koren 
tot bloem, was een enorm 
succes. We hebben van toen 
af dezelfde lijn doorgetrokken 
voor de Avondmarkt, met als 
gevolg dat deze een enorme 
publiekstrekker is. Deze markt 
gaat steeds door op de eerste 
vrijdag van juli.

Meer info  
markten@lede.be

De marktcommissie  
volgens voorzitter  
Rudy Van Nieuwenbergh

Overlijdens november
Alice De Coensel † 6 november

Christine Eeckhout † 12 november

Albert De Latte † 13 november

Sabine Roelandt † 13 november

Eric Sonck † 14 november

Maria Van Styvendaele † 15 november

Gaston De Smet † 17 november

Wilfried D’Haese † 19 november

Marie Limpens † 24 november

Nicole Coppens † 25 november

ALS HET IJS STAAT 
OP M’N RUITEN
ZET DE WINTER  

Z’N BLOEMPJES BUITEN.

Auteur: E. Wolfs
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Lede is Super-Sportelgemeente 2014

Online reserveren van sportaccommodatie
De beschikbaarheid van de sportaccommodatie kan je snel en eenvoudig raadplegen via www.lede.be (onderaan de 
homepage). Zo weet je onmiddellijk of de gewenste zaal nog vrij is. Het is ook mogelijk om een zaal online te reserveren. 
Om in te loggen, heb je een gebruikersnaam en paswoord nodig. Die moet je eenmalig ingeven tijdens het registreren.

Meer info hierover kan je krijgen bij de sportdienst.

Op dinsdag 16 december vond in Gent de huldiging 
van de Oost-Vlaamse Sportelgemeenten voor 2014 
plaats. Deze huldiging kadert in de Blosocampagne 
Sportelen, beweeg zoals je bent en wil hiermee de 
gemeenten bedanken die inspanningen hebben 
geleverd rond sport voor 50-plussers. 

Gemeenten moesten aan zeven basiscriteria 
voldoen. 
Eenenveertig van de vijfenzestig gemeenten uit 
Oost-Vlaanderen namen deel aan deze campagne. 
Negenendertig gemeenten behaalden uiteindelijk 
de titel Sportelgemeente 2014. Lede werd zelfs 
verkozen tot Super-Sportelgemeente 2014! 
De schepen voor sport, de voorzitter van de 
sportraad en enkele medewerkers van de 
sportdienst woonden de huldiging bij.

Bellen of rijden
Een op drie bestuurders geeft toe dat hij 
wel eens een sms verstuurt terwijl hij achter 
het stuur zit. Een op twee bestuurders 
leest naar eigen zeggen af en toe een sms 
achter het stuur. Je gsm gebruiken tijdens 
het rijden houdt best wat risico’s in. Het is 
echter moeilijk om deze risico’s in cijfers 
te vertalen. Men gaat ervan uit dat een 
bestuurder die telefoneert drie tot vier 
keer meer risico loopt op een ongeval. Bij 
het versturen van een sms, wordt dit risico 
zelfs drieëntwintig keer groter. 

Het gsm-gebruik leidt bestuurders af 
op verschillende manieren:

• Fysiek is de bestuurder wel aanwezig in 
zijn voertuig, maar de concentratie gaat 
naar de gsm in plaats van naar de weg.

• Bij het versturen of lezen van een sms, 
kijkt de bestuurder naar zijn gsm en dus 
niet meer naar de weg.

• De bestuurder laat het stuur los wanneer 
de gsm niet handsfree is.

Veel bestuurders beschouwen gsm’en  
en sms’en achter het stuur echter als 
normaal, ondanks het verhoogde  
risico op een ongeval.  

Wat kan je doen om aan je gsm te 
weerstaan?

• Een binnenkomend sms’je? Ze kunnen 
wel even wachten tot je veilig aan de 
kant van de weg staat.

• Zet de beltoon uit om niet in de 
verleiding te komen.

• Anticipeer. Doe al die dringende 
telefoontjes nog voor je vertrekt.

• Misschien rijdt er iemand met je mee in 
de auto? Laat hem/haar jouw oproepen 
en sms’en behandelen.

• Activeer de modus niet storen op je 
gsm. 

• Ben je zeker dat je niet aan de verleiding 
zal kunnen weerstaan? Voorzie dan een 
handsfree kit in je voertuig.
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Tips voor een veilige ondertekening 

• ‘Gelezen en goedgekeurd’ is sneller geschreven dan gebeurd.
    Het lijkt soms tijdverspilling om alle algemene voorwaarden te 

lezen, maar het is vaak toch de moeite om dit te doen. Daarin vind 
je immers welke kosten jou kunnen aangerekend worden als je 
laattijdig zou betalen, hoe je je contract kunt opzeggen …

 Men gaat er van uit dat je dit allemaal weet, omdat jij de 
overeenkomst hebt ondertekend. Schrijf dus niet dat je iets 
gelezen en goedgekeurd hebt, als dit niet het geval is.

• Hou je ogen en oren open, ook bij online aankopen.
 Op internet gaat het soms nog sneller: één klik op het vakje ‘Ik ga 

akkoord’ en je bent gebonden. Die ene klik betekent net hetzelfde 
als je handtekening zetten onder een contract.

• Wil je echt niet alles lezen, ga dan op zoek naar volgende 
voorwaarden:
- Welke kosten zijn verbonden aan het contract?
-  Wat moet je doen bij contractbreuk?
-  Hoe kan je het contract opzeggen?
-  Wat zijn de gevolgen en bijkomende kosten of boetes als je niet 

op tijd betaalt? 

• Informeer je goed en aarzel niet om advies van professionals in 
te winnen. 

 Heb je vragen over bepaalde contracten of schulden (wonen, 
gezondheid, lening, energie …), informeer je dan via een officiële 
website zoals www.eerstehulpbijschulden.be. Per soort schuld of 
contract krijg je informatie over de rechten en plichten van alle 
partijen. Je vindt hier ook de contactgegevens van professionals 
die je kunnen verder helpen.  

In geval van schulden kan je ook steeds terecht bij het OCMW.  
Wens je een afspraak, dan kan je terecht op 053 80 20 22 of  
via info@ocmw.lede.be.

Logeren in Vlaanderen  
Vakantieland 2015

Op woensdag 10 december werd het logiesboek Logeren 
in Vlaanderen Vakantieland 2015 officieel voorgesteld via 

de lanceeractie Het grootste ontbijt van Vlaanderen. Wie  in 
het station van Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt of Leuven 

aanwezig was tussen 6 en 8 uur kreeg een gratis ontbijt en een 
logiesboek.

Was je er niet bij? Geen nood, je kan het boek gratis afhalen  
bij de cultuurdienst.  

Onderteken niet om het even wat! 
Sommige mensen zijn zich niet altijd 
bewust van de draagwijdte van contracten, 
bestelbonnen, algemene voorwaarden  … 
die ze ondertekenen. Ook bij aankopen via 
internet is je handtekening snel gezet. Het is 
echter belangrijk dat je steeds de algemene 
voorwaarden (de ‘kleine lettertjes’) goed 
begrijpt alvorens je je handtekening plaatst 
op een contract, een kredietovereenkomst, 
een online aankoop ...
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Rattenbestrijding
Ratten richten heel wat schade aan: vraat aan 
landbouwgewassen, vervuiling van voedselvoorraden, 
knaagschade aan elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, 
roven van eieren … Een rat plant zich ook het hele jaar door 
voort.  Ratten worden dus best zo snel mogelijk bestreden.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding?
Het gemeentebestuur staat in voor de bestrijding van 
ongedierte op openbaar domein. Merk je ratten op langs 
gemeentelijke waterwegen, dan kan je dit melden aan  
de dienst milieu en landbouw op 053 60 68 25,  
via milieu@lede.be of via het e-loket op www.lede.be.

De verdelging van ratten in private grachten en op andere 
eigendommen zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar of 
gebruiker. Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw 
bezit, huurt of gebruikt voldoende maatregelen moet nemen 
om deze dieren te vermijden én te bestrijden. Klemmen, 
vangkooien en vergif zijn in de handel te verkrijgen. 
Het gemeentebestuur biedt geen gratis muizen- en 
rattenvergif meer aan in het kader van de vermindering van 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

Hoe bestrijd je ratten?
• Plaats klemmen en vangkooien zo dicht mogelijk bij de 

haarden en op duidelijke (loop)sporen.
• Indien het voorgaande geen resultaat heeft, kan je 

met giftige lokazen bestrijden. Volg de richtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften op de verpakking. Bied voldoende 
gif aan en blijf er mee doorgaan tot  er niet meer van 
gegeten wordt. Zorg er voor dat kinderen of andere dieren 
niet bij het gif kunnen. 

Preventietips 
Om te beperken dat ratten voedsel, beschutting en water 
vinden, hou je best rekening met deze tips.
• Laat geen voedsel rondslingeren, maar bewaar het in een 

afgesloten recipiënt.
• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
• Voeder kippen of andere huisdieren spaarzaam.
• Stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de 

muren en de grond.
• Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste 

voorraad eerst.
• Verwerk geen gekookte etensresten of vlees op de 

composthoop.
• Ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, 

rommel …).
• Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Bron: www.oost-vlaanderen.be

Verplichte melding van lokale  
elektriciteits productie

Installaties voor lokale productie 
van elektriciteit zoals zonnepanelen, 
windmolens en warmtekracht koppe-
lingen moet je verplicht aangeven 
bij Eandis. Dat is cruciaal voor de 
veiligheid en stabiliteit van het 
elektriciteitsnet. 

Installaties die maximum 10 kVA 
produceren, kan je via www.eandis.be - 
mijn groene energie - lokale productie 
of in een klantenkantoor van Eandis 
melden. Elke melding moet worden 
vergezeld van een AREI-keurings  -
verslag, het elektrische eendraad-
schema van de installatie en het 
gelijkvormigheidsattest van de 
omvormer(s) of generator(en) die zijn 
vermeld in het keuringsverslag. 

Voor installaties die meer dan 10 
kVA produceren, moet je eerst een 
werkaanvraag tot aansluiting indienen 
via de website of het klantenkantoor. 
Op basis van die aanvraag voert Eandis 
een netstudie uit. Via die studie gaat 
het energiedistributiebedrijf na of de 
lokale productie veilig kan worden 
aangesloten op het plaatselijke 
elektriciteitsnet. Pas als de netstudie 
positief is en de klant de toelating 
krijgt van Eandis mag hij zijn lokale 
productie-installatie koppelen aan het 
distributienet. 

Voor meer informatie kan je surfen  
naar www.eandis.be - mijn groene 
energie - lokale productie.
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Sluitingsdagen 2015 

donderdag 1 januari nieuwjaarsdag

donderdag 2 januari eerste werkdag

maandag 6 april paasmaandag

vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid

donderdag 14 mei Hemelvaart

vrijdag 15 mei brugdag Hemelvaart

maandag 25 mei pinkstermaandag

maandag 20 juli brugdag nationale feestdag

dinsdag 21 juli nationale feestdag

maandag 2 november Allerzielen

woensdag 11 november Wapenstilstand

donderdagnamiddag 24 
december

namiddag voor Kerstmis

vrijdag 25 december Kerstmis

donderdagnamiddag 31 
december

namiddag voor Nieuwjaar

Kinderopvang in Zuid-Oost-Vlaanderen
Opvang vinden voor je kinderen is niet altijd makkelijk. Wat zijn de opvangmogelijkheden binnen je gemeente?  
Welke openingsuren heeft een bepaald opvanginitiatief? Wanneer zijn er plaatsen vrij?  

Een antwoord op deze en andere vragen over kinderopvang voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen vind je op  
www.kinderopvangzov.be. Klik op de gemeente waar je opvang wil vinden. Aan de hand van vier criteria  
(leeftijd, type opvang, tijdstip en plaats) kan je op zoek gaan naar gepaste opvang.

Kinderopvang in Lede
Zoek je opvang voor je kinderen? Dan kan onze brochure Kinderopvang in Lede je op weg helpen. Deze brochure is ontstaan uit 
het lokaal overleg kinderopvang en zet alle opvanginitiatieven op een rijtje. Je kan ze verkrijgen bij de dienst kinderopvang of 
raadplegen via www.lede.be.

Krokusvakantie in de kinderopvang
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in 
Oordegem en Wanzele open van maandag 16 februari 
tot en met vrijdag 20 februari.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag  
22 januari tussen 18 en 19 uur en de daarop volgende 
werkdagen. 

Woensdagnamiddag in de kinderopvang
Inschrijven is verplicht en kan voor maart en april vanaf 
donderdag 22 januari tussen 18 en 19 uur en de 
daarop volgende werkdagen.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang.
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VACATURE
Het gemeentebestuur  

van Lede werft aan

BEGELEID(ST)ER(S)  
BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten krokusvakantie 2015

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor 
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen 
zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van  
3 maart 2010 (BS 29 maart 2010).

De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan 
je krijgen bij de dienst kinderopvang, op  
053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan 
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, 
Markt 1, 9340 Lede en dit vóór vrijdag  
30 januari 2015.

Voorleesrugzakjes
Naar aanleiding van de Voorleesweek is de bib gestart 
met het uitlenen van voorleesrugzakjes. In een rugzak 
zitten drie materialen rond een bepaald thema zoals 
carnaval, ‘op het potje’, verliefd zijn, ridders … 
Ideaal om mee te nemen bij een logeerpartijtje, om je 
kind te laten kennismaken met een bepaald thema of 
om gewoon lekker te genieten van voorlezen.

De uitleentermijn is drie weken en verlengen van het 
rugzakje is mogelijk. Een rugzakje telt wel voor vier 
uitleningen (drie materialen en het rugzakje).

MijnOvinob werd  
Mijn Bibliotheek
Van thuis uit je uitgeleende objecten verlengen en beheren doe 
je voortaan via Mijn Bibliotheek. Gegevens van je MijnOvinob-
account zullen niet verloren gaan en kan je eenvoudig overdragen 
naar je nieuwe account bij Mijn Bibliotheek.

Door deze overschakeling heb je geen code meer nodig om het 
krantenarchief Gopress thuis te raadplegen en zal je makkelijker 
e-boeken kunnen uitlenen. Bovendien is mijn.bibliotheek.be 
‘responsive’ en dus ook optimaal te gebruiken op de kleine 
schermen van een smartphone of (mini-)tablet.

Surf naar mijn.bibliotheek.be en klik op ‘Start registratie’. 
Voor meer info kan je steeds in de bibliotheken terecht.



Met wie woon je hier?
Els: Ik woon hier met mijn partner Geert, mijn twee dochters 
Mabelle (14 jaar) en Amandine (13 jaar) en onze hond Bas. 

Wat zijn je hobby’s? 
Els: Ik hou van wandelen en lezen. Daarnaast volg ik hier in Lede 
naailes. 

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Els: Ik ben oud-leidster van Chiro Nele Lede. Samen met andere 
oud-leidsters spreken we geregeld af om samen iets te doen. 
Mijn oudste dochter Mabelle gaat ook naar de Chiro. 
Amandine gaat hier naar de muziekschool. Ze volgt notenleer en 
piano. 

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Els: Ik woon hier heel graag. Onze gemeente heeft nog 
veel landelijke en groene plaatsen, maar ook de  nodige 
voorzieningen. Je kan hier naar de bib, de muziekschool, GC 
De Volkskring … gaan.  Bovendien zijn er veel activiteiten voor 
kinderen, zoals het knutselatelier. 
Ook de verenigingen organiseren veel leuke activiteiten. 
Daarnaast zijn ook alle nodige winkels in de buurt.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Els: Ik wandel graag langs het Tussenbeekpad in Wanzele. Als 
kind al vond ik het fijn om langs de Molenbeek te wandelen. 
Het park van Mesen vind ik ook mooi.
Wat ik wel soms opmerk wanneer ik ga wandelen, is dat de 
straten er niet altijd even netjes bijliggen. Daar stoor ik me aan.    

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede? 
Els: Den Bonten Os.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Els: Ik vind dat er veel leuke initiatieven en activiteiten zijn in onze 
gemeente, zoals bijvoorbeeld de Nieuwjaarsreceptie. Ik kan niet 
direct iets bedenken dat ik zou veranderen.

Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de  

Guido Gezellestraat.

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

Georges De Rick & Irèna Brondeel 
Wanzele, 17 november 1944

Platina bruiloft (70 jaar)

Georges Eeckhaudt & Hilda De Smet 
Lede, 13 november 1964

Frans Cammerman & Andrea Moerman 
Berlare, 27 november 1964

Gouden bruiloften (50 jaar)
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EINDEJAARSACTIE  
OP DE MARKT 
Winnende nummers
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1 € 250 A903697 A921631 A924578

2 € 150 A924229 A977039 A904631

3 € 100 A985275 A900455 A983765

4 € 100 A977871 A905188 A983636

5 € 100 A900902 A905720 A904061

6 € 100 A919991 A925132 A983133

7 € 100 A984833 A909578 A924375

8 €  50 A926340 A904082 A905190

9 €  50 A903737 A918883 A914822

10 €  50 A925760 A983653 A905711

11 €  50 A918616 A906255 A984872

12 €  50 A929600 A887537 A913869

13 €  50 A910711 A904909 A929970

14 €  50 A922979 A900339 A928408

15 €  50 A911806 A928056 A975065

16 €  50 A923515 A918562 A900707

17 €  50 A904059 A975063 A914508

18 €  50 A903865 A922583 A900924

19 €  50 A913997 A977243 A911667

20 €  25 A911102

21 €  25 A928262

22 €  25 A903512

23 €  25 A922834

24 €  25 A928545

25 €  25 A922039

26 €  25 A918489

27 €  25 A901394

28 €  25 A985929

29 €  25 A914798

30 €  25 A900326

31 €  25 A915260

32 €  25 A925792

33 €  25 A921026

34 €  25 A908105

35 €  25 A903700

36 €  25 A903369

37 €  25 A919975

38 €  25 A926848

39 €  25 A907147

Opening woonzorg centrum 
Markizaat

De bewoners van Villa Letha zullen op woensdag 28 januari hun intrek 
nemen in het nieuwe woonzorgcentrum Markizaat. Het vertrouwde Villa 
Letha in de Kasteeldreef, waar sinds 1968 residentiële ouderenzorg wordt 
aangeboden, zal vanaf dan worden omgeruild voor een nieuwbouw met 
een moderne infrastructuur die voldoet aan de hedendaagse zorgnormen.

Het nieuwe gebouw bestaat uit drie verdiepingen en heeft drieënnegentig 
woongelegenheden, waarvan drie wooneenheden voor kortverblijf.  
Een grote uitbreiding ten opzichte van de huidige eenentachtig kamers. 
Op iedere verdieping bevindt zich één afdeling. Deze afdelingen werden 
vernoemd naar gebouwen die zich vroeger op het domein bevonden, 
met name de Orangerie, de Hoeve en het Paviljoen. De Orangerie zal 
functioneren als een beschermde afdeling voor personen met dementie. 
Hierdoor kunnen wij ons nu specifiek richten op bewoners met dementie 
wat door de oude infrastructuur in Villa Letha niet mogelijk was.

Bijzonder aan de werking van het Markizaat is de invoering van leef-
groepen per afdeling. De kleinschaligheid van een leefgroep bevordert  
de sociale contacten. Centraal staat het benaderen van het familiale leven. 
We willen dat de bewoners zich hier dan ook thuis voelen.

Graag geven wij alle inwoners de kans om het nieuwe woon-
zorgcentrum te bezoeken. Het OCMW organiseert daarom een 
opendeurdag op zondag 25 januari van 14 tot 17 uur. Speciaal 
voor de opening zal er een gelegenheidstentoonstelling te zien  
zijn over het Markizaatdomein. Bij wijze van afscheid kan je voor  
de laatste maal een drankje nuttigen in de cafetaria van Villa Letha.

We hopen jullie massaal te mogen begroeten op onze 
opendeurdag!
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Grace of Monaco
Filmnamiddag voor senioren 
Op maandag 26 januari om 14.30 
uur organiseren de cultuurdienst en 
seniorenraad in GC De Volkskring een 
tweede filmnamiddag voor senioren. 
Ditmaal wordt de film Grace of Monaco 
vertoond. De film is gebaseerd op het 
leven van filmlegende en Monegaskische 
prinses Grace Kelly. 

De filmvertoning is gratis, maar 
inschrijven is verplicht. Na de film kan 
je genieten van koffie met gebak voor 
3,5 euro. Je moet dit wel vermelden bij 
de inschrijving. Je kan je inschrijven bij 
de cultuurdienst, op 053 60 68 61 of via 
cultuur@lede.be.

Mijn leven op 
stelten - Krista 
Bracke 
Luistervinken  
In een vingerknip kan je hele 
leven overhoop liggen. Het 
overkwam Radio 1-producer 
Krista Bracke in 2009. Op zondag 
interviewt ze nog zanger Luc De 
Vos en amper vijf dagen later is 
ze op sterven na dood omdat een 
leger streptokokken haar lichaam 
probeert over te nemen.

Ze verwoordde haar ervaringen 
in het boek Mijn leven op stelten 
en komt er op donderdag 19 
februari over vertellen. Je komt 
meer te weten over haar ziekte en 
het leven met beperkingen, over 
hoe ze zich opnieuw probeert 
te vinden in haar rol als mama 
van twee zonen en over hoe ze 
haar grenzen steeds probeert te 
verleggen. Vijf jaar later kan Krista 
weer stappen, zwemmen, fietsen 
en zelfs de tango dansen.

We starten om 20 uur in GC 
De Volkskring. Kaarten kosten 
5 euro en zijn verkrijgbaar 

in de bibliotheek en bij de 
cultuurdienst. Deze lezing kadert 
in de lezingenreeks Luistervinken.

Birthday
Lieve Blancquaert
Luistervinken

Op woensdag 21 januari om 
20 uur komt Lieve Blancquaert 
naar GC De Volkskring. Zij trok 
gedurende twee jaar de wereld 
rond, op zoek naar antwoorden 
op de vragen: ‘Waarom zetten wij 
vandaag kinderen op de wereld?’ 
en ‘Wat betekent het om op 
een bepaalde plek in de wereld 
geboren te worden?’.  Dit project 
resulteerde in een tv-reeks, een 
expo en een boek. Graag komt zij 
haar ervaringen met ons delen in 
woord en beeld. 

Tickets voor de lezing kosten 
5 euro en kan je kopen in de 
bibliotheek of bij de cultuurdienst. 
Deze lezing komt ook in 
aanmerking voor mensen met een 
UiTPAS aan kansentarief. 

Algemene vergadering 
culturele raad
De algemene vergadering  
van de culturele raad gaat 
door op maandag 26 
januari om 19.30 uur in de 
polyvalente zaal van De Bron. 
Alle culturele verenigingen 
zullen hiervoor ook een 
uitnodiging ontvangen. 
De documenten voor deze 
vergadering kan je raadplegen 
bij de dienst cultuur. 

in Lede
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Het huis van Julia
BibArt - Leeskring Leorim 

Op donderdag 22 januari om 20 uur 
komt Leeskring Leorim samen om 
Het huis van Julia van Doris Lessing 
te bespreken. Deze lezing is voor 
iedereen toegankelijk en gaat door in de 
bibliotheek van Lede. Dorien Haazen van 
vzw Leesweb begeleidt de leeskring. 

Het boek bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel speelt zich af in de jaren 
zestig in Londen. In het bomvolle huis 
van Julia is het altijd een komen en gaan 
van mensen. Het is een veilige plek voor 
de bewoners en een smeltkroes van 
politieke ideeën en toekomstdromen.
In het tweede deel worden we naar de 
jaren negentig gekatapulteerd, wanneer 
de jongeren uit het huis opgegroeid zijn. 

Deze activiteit gaat door in 
samenwerking met BibArt en 
Davidsfonds Lede en Oordegem.

Een beetje liefde alstublieft
Gedichtendag

Op donderdag 29 januari is het 
in Vlaanderen Gedichtendag. De 
academie wil  ook haar steentje, 
of liever versje, bijdragen. 
Tweeëntwintig leerlingen uit de 
Woordklas brengen gedichten 
en teksten van Herman de 
Coninck, Toon Tellegen, Tjitske 
Jansen, Shakespeare … met als 
overkoepelend thema De liefde.

Zo gaat een jongetje op zoek naar 
een beetje liefde voor zijn moeder, 
fantaseert iemand over haar 
‘allerliefste van later’ en vergeet de 
prins Doornroosje te kussen.

Ook muziek mag niet ontbreken 
op zo’n avond. Het pianolab neemt 
met plezier deze taak op zich. 

Na de voorstelling kan je bij het 
Davidsfonds terecht om iets te 
drinken in het literair café, waar 
de bibliotheek een heerlijke portie 
liefdespoëzie voor je klaar heeft. 
Verder voorzien we daar nog 
enkele literaire verrassingen.

Kom het allemaal zelf ontdekken 
op donderdag 29 januari om 
19.30 uur in GC De Volkskring. De 
toegang is gratis, wel graag vooraf 
inschrijven via gamw@lede.be.

Gratis postkaart in de bib
Pik op donderdag 29 januari in 
de bib een postkaart op met een 
gedicht van Erik van Os & Elle van 
Lieshout, Diet Groothuis of Ted van 
Lieshout. De Kinder- en Jeugdjury 
reikte aan hen voor het eerst de 
Poëziesterren toe, een nieuwe 
wedstrijd voor jeugdpoëzie. Deze 
actie geldt zolang de voorraad 
strekt.

Her
CinéFolie Romantique

Leedse filmliefhebbers kunnen 
uitkijken naar een nieuwe 
themafilmavond in GC De 
Volkskring. Op vrijdag 13 
februari bekijken we alles door 
een roze bril en programmeren 
de romantische film Her, 
geregisseerd door Spike 
Jonze die hier vakkundig de 
grens tussen virtueel en reëel 
langzaam laat vervagen.

Theodore Twombly (Joaquin 
Phoenix) is een introverte 
dertiger die na de breuk met 
zijn vrouw Catherine (Rooney 
Mara) zijn gebroken hart  
verpandt aan een hyper-
intelligent computersysteem. 

Gehypnotiseerd door haar 
gepersonaliseerde spits-
vondigheid en in sensualiteit 
druipende stem, stort Theo zich 
met blinde overgave in deze 
hightech coup de foudre. 

We starten om 19.45 uur 
met een inleiding, om 20.00 
uur begint de film. Voor de 
gelegenheid kleden we de zaal 
romantisch aan en verloten een 
prijs onder de aanwezigen.

Kaarten kan je kopen in de bib 
en kosten 4 euro. Aan de kassa 
betaal je 6 euro.

Heb je tien UiTpunten op je 
UiTpas? Ruil ze in en bekijk 
de film gratis! Deze film 
komt ook in aanmerking voor 
mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief.



Wat doe je in de kou?
Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid

Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid. Zijn discotheek 
The Survival opent de deuren. Deze tent is volledig drugs-, 
alcohol- en tabaksvrij. Ook voor geweld, stress, ruzies of 
agressie is er geen plaats. Rutger rolt de rode loper uit als 
symbool dat tieners met goede voornemens van harte welkom 
zijn. Hij doet dit alles ter nagedachtenis aan zijn overleden 
broer Carlos, wiens leven één grote puinhoop was. Verslaafd 
aan drugs en totaal aan de grond heeft hij enkele jaren geleden 
zelfmoord gepleegd.

‘Wat doe je in de kou?’ betekent hier: ‘Waar ben je mee 
bezig? Dat is veel te gevaarlijk’. Het is de titel van een boeiend 
toneelstuk over jonge mensen met een desastreus verleden 
maar een hoopvolle, nieuwe toekomst. Dit theaterstuk wordt 
gebracht door Paco Producties en is voor leerlingen van het 
eerste secundair.

De voorstelling gaat door op vrijdag 23 januari in GC De 
Volkskring om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19 uur.  
De toegang is gratis. 

Dit is een organisatie van de jeugddienst, de politie,  
jeugdhuis Leeuwerik en Stella-Matutinacollege.

SportStories met 
Stef Wijnants
Vorig theaterseizoen bracht Sportweekend-
presentator Stef Wijnants samen met 
een bont gezelschap meer dan vijftig 
voorstellingen door heel Vlaanderen.  
De vernieuwde versie van SportStories 
wordt nog scherper, actueler en 
humoristischer. De sportgebeurtenissen van 
2014, met als hoogtepunt de wereldbeker 
voetbal, worden door columnisten en 
comedians  met een knipoog bekeken. 

Onder andere Armand Scheurs zal straffe 
verhalen voorlezen en vertellen. De beste 
vertellers laten met grote vaart de woorden 
van hun tong rollen en houden zo het 
publiek in hun greep. Daarnaast bekampen 
topcomedians als Guga Baul, Raf Coppens 
en Herman Verbruggen (Markske uit FC De 
Kampioenen) de sportwereld met een verse 
lading humor.

SportStories gaat door op vrijdag  
30 januari in GC De Volkskring. Tickets zijn 
te koop bij de cultuurdienst voor 18 euro. 
Voor jongeren (-26) en senioren (65+) is er 
een verminderd tarief van 15 euro.  
In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je een 
korting van 2,5 euro. Deze voorstelling  
komt ook in aanmerking voor mensen  
met een UiTPAS aan kansentarief.

Aansluitend is er een drugsvrije fuif (drugs, tabak en 
alcohol zijn strikt verboden) met DJ-team. Een drankje 
kost 1,5 euro. De fuif duurt tot 23 uur.
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Creatief verwerken van snoeiafval
Gratis workshop

Wat doe jij met je snoeihout? Breng 
je het naar het containerpark? Je kan 
het ook verwerken in je tuin. Je kan 
houtsnippers gebruiken als mulchlaag 
tussen struiken en hagen of er een 
tuinpad mee aanleggen. Je kan het 
ook samen met je tuin- en keukenafval 
composteren. Met een takkenril of 
vlechtwand scherm je een slordig 
hoekje af en een wilgenhut of -tunnel 
maakt de tuin avontuurlijk voor jong en 
oud. Ook poortjes, pergola’s, bankjes ... 

kunnen gemaakt worden van snoeihout. 
De mogelijkheden zijn eindeloos!

In oktober bouwden we tijdens de 
workshop Creatief verwerken van 
snoeiafval een wilgenhut in onze 
kringlooptuin in het park. Tijdens 
de tweede workshop op zaterdag 
7 februari maken we, tussen 9 
en 12 uur, samen met de Leedse 
Kringloopkrachten en Natuurpunt Lede 
verschillende tuinafscheidingen zoals 

een takkenril, vlechtwerk, snipper- en 
bladwanden, verhoogde plantvakken ...

Deze workshop is gratis. Inschrijven is 
verplicht en kan tot en met vrijdag 6 
februari om 12 uur bij de dienst milieu 
en landbouw via milieu@lede.be of op 
053 60 68 25. 

Noteer ook alvast de opening van de 
vernieuwde kringlooptuin op zaterdag 
18 april in je agenda!

Bron foto: Vlaco vzw

Bron foto: Vlaco vzw Bron foto: Vlaco vzw
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur  
JH Leeuwerik 
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15  
of Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie 
groep: 0470 26 90 22.

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

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

Bingoavond
zaterdag 17 januari om 19.30 uur 
T.v.v. spaarkas De Kuip. 8 gewone rondes  
+ 2 supperrondes. Waardevolle prijzen.
De Kuip, Nieuwstraat 103
Info: mariavdw@hotmail.com

Nieuwjaarsreceptie Amici Cantores
zaterdag 17 januari om 18 uur 
Voor leden, hun gezin, sympathisanten en 
vrijwilligers. Met een hapje en een drankje.
20 euro
JH Leeuwerik
Info: amicicantores@hotmail.com

Cursus: zwangerschapsyoga   
maandag 19 en 26 januari, 2 en 9 
februari, telkens van 19 tot 20.15 uur 
OF dinsdag 20 en 27 januari, 3 en 10 
februari, telkens van 9 tot 10.15 uur 
Heb je geen ervaring met yoga, dan ben 
je welkom vanaf je 14de week. Deed je 
voor je zwangerschap al yoga, dan ben 
je welkom vanaf je 12de week. Later 
instromen kan ook. Er zijn ook regelmatig 
partnerlessen. Aanmelden is verplicht.  
Proefles: 15 euro. Reeks van 6 lessen 
(inclusief 1 partnerles): 90 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Bloed geven 
dinsdag 20 januari van 18.30 tot 
20.30 uur 
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt en in goede gezondheid bent. 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.
be. Verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven.  
Rode Kruis Lede 
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be,  
lede.rodekruis.be

Cursus:  
meditatie voor beginners  
woensdag 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 
februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 1 april, 
telkens van 19 tot 20.15 uur 
Door Bart Belaen. Met theorie, oefeningen 
en gelegenheid tot dialoog. Aanmelden is 
verplicht. Proefles: 10 euro. Reeks van  
12 lessen: 108 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Cursus:  
meditatie voor gevorderden  
woensdag 21 en 28 januari, 4, 11 en  
25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart,  
1 april, telkens van 20.30 tot 21.45 uur 
Door Bart Belaen. Met theorie, oefeningen 
en gelegenheid tot dialoog. Aanmelden is 
verplicht. Proefles: 10 euro. Losse les: 
12 euro. Reeks van 12 lessen: 108 euro.  
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Workshop: Teken je sterk  
woensdag 21 en 28 januari, 4, 11 en  
25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart,  
1 april, telkens van 17.30 tot 18.30 uur 
Je kind hoeft technisch niet goed te 
kunnen tekenen. De nadruk ligt op het 
beleven van het tekenen. Nadien kunnen 
de kinderen vertellen over wat ze hebben 
getekend. Inschrijven is verplicht. Proefles: 
10 euro. Reeks van 12 lessen: 108 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Cursus: kinderyoga  
woensdag 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 
februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 1 april, 
telkens van 16 tot 17 uur 
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Speelse mix 
van yoga, muziek, meditaties, ontspanning- 
en ademhalingsoefeningen. Opgedeeld 
in groepen volgens leeftijd. Aanmelden is 
verplicht. Proefles: 10 euro. Reeks van 12 
lessen: 108 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Cursus bloemschikken:    
Groene kriebels 
woensdag 21 januari, 25 februari en  
25 maart, telkens om 20 uur
3-delige cursus.Thema: Mariposa.  
Inschrijven op 0473 29 38 72. 
30 euro (cursus: 5 euro, materiaal: 25 euro). 

Graag 5 euro voorschot per les. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be

Luistervinken: Birthday  
woensdag 21 januari van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10.

Leeskring Leorim:  
Het huis van Julia 
donderdag 22 januari
Zie pagina 11.

Voorstelling: Wat doe je in de kou? 
met aansluitend drugsvrije fuif
vrijdag 23 januari
Zie pagina 12.

Opendeurdag WZC Markizaat
zondag 25 januari 
Zie pagina 9.

Film voor senioren:  
Grace of Monaco
maandag 26 januari van 14.30 tot 
16.30 uur 
Amerikaans-Franse filmbiografie uit 2014. 
Hoofdrollen worden vertolkt door Nicole 
Kidman, Tim Toth, Paz Vega en Milo 
Ventimiglia.  
Zie ook pagina 10.

Film: Planes 2 - Redden en blussen
woensdag 28 januari om 14.30 uur 
Inkom gratis. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Gedichtendag
donderdag 29 januari 
Zie pagina 11.

Wijndegustatie: Savoie
donderdag 29 januari van 20 tot 23 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

SportStories 2  
vrijdag 30 januari van 20 tot 23 uur 
Zie pagina 12.

Kaarting - belotten
zaterdag 31 januari, 28 februari en 28 
maart, telkens om 20 uur
Inleg 2 euro + prijzen.
KWB Papegem
t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Lede Agenda
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Kortfilmavond
zaterdag 31 januari om 20 uur 
5 Belgische kortfilms, uitgekozen door 
regisseur Piet Sonck. Elke film wordt 
ingeleid door iemand die bij het maken van 
de film was betrokken. 
5 euro
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Theatervoorstelling:  
Gezocht: De Kriegels
zondag 1 februari om 15 uur 
Vanaf 6 jaar. De beroemde drie 
zusjes beleven een knotsgek en 
tenenkrullend avontuur. Een razendsnelle 
theatervoorstelling vol Marc de Belhumor.
8 euro
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Sportgala
vrijdag 6 februari
Zie pagina 15.

Workshop:  
snoeiafval creatief verwerken
zaterdag 7 februari van 9 tot 12 uur 
Zie pagina 13.

Workshop: bloemschikken  
woensdag 11 februari, 4 maart,  
22 april, 20 mei en 10 juni,  
telkens van 20 tot 22 uur 
Voor deze maandelijkse workshop zijn er 
nog plaatsen beschikbaar.  
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,  
053 80 48 36

Film: Her
vrijdag 13 februari
Zie pagina 11.

Luistervinken:  
Mijn leven op stelten  
donderdag 19 februari  
van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10.

Voorstelling: Jawoord  
donderdag 26 februari van 20 tot 23 uur 
Door Lotte Heijtenis en Pieter Genard.  
Een voorstelling over een relatie, maar  
dan anders: zij zorgt voor het geld, hij voor 
het eten. Een productie van Lazarus &  
‘t Arsenaal.
16 euro, > 65 jaar en < 26 jaar: 14 euro 
UiTPAS aan kansentarief.
Cultuurdienst 
GC De Volkskring

Lede Agenda

Wijndegustatie: Californië
donderdag 26 februari van 20 tot 23 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be. 
niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Galavoorstelling:  
40 jaar Stampen & Dagen
zaterdag 28 februari om 20.30 uur 
Stampen & Dagen neemt u eenmalig  
mee door veertig jaar muziekgeschiedenis 
met dit unieke (zittend!) concert.  
Deze voorstelling is uitverkocht.
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Sportieve seniorenweek
Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 januari kunnen vijftigplussers van 8.45 tot 
11.45 uur genieten van een waaier aan sporten. De sportlessen worden verzorgd 
door eigen gekwalificeerde sportleerkrachten. De week wordt afgerond met een 
ontbijt en aperitief. Kan je je geen volledige week vrijmaken, dan mag je je ook 
inschrijven voor een of een aantal dagen.

Meer info kan je krijgen bij de sportdienst.

Sportgala
Op vrijdag 6 februari organiseert de sportdienst i.s.m. de sportraad het 
Sportgala in GC De Volkskring. De sportieve prestaties van 2014 worden via een 
kampioenenhulde en een verkiezing van de sportlaureaten in de kijker gezet. 
The Antonio’s en een aantal Leedse sportclubs met jeugdwerking zorgen voor 
amusement en sportieve optredens. Aansluitend is er een receptie.
Het Sportgala start om 20 uur en de toegang is gratis.



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
informaticadienst@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Bibliotheek 

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

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

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

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

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

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

Rusthuis Villa Letha 
Kasteeldreef 46
9340 Lede
053 80 39 14

Politie 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64

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

Wachtdienst
Antigifcentrum 
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie 
02 649 95 55 
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


