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Vind ‘Gemeente Lede’ 
leuk op Facebook!
Vind ‘Gemeente Lede’ 

Radio Lede
Tijdelijk nieuwe frequentie! 

107.8 FM of www.radiolede.be 
Elke zondag van 11 tot 12 uur.

Heruitzending elke donderdag van 17 tot 18 uur.

Overlijdens december 2016

Maria Paerewijck (°10.09.49) † 1 december

Leopold Siau (°15.02.29) † 3 december

Lucien Vereecken (°16.08.37) † 4 december

Marcella Lievens (°03.03.19) † 6 december

Paula Van De Wiele (°12.08.33) † 8 december

Albert De Bruyne (°18.06.29) † 9 december

Wilfried Cassier (°07.07.31) † 11 december

Livia Schepens (°30.06.53) † 11 december

Marie Veldeman (°14.06.37) † 11 december

Wevina Michiels (°24.02.44) † 12 december

Roger Mastyn (°22.08.34) † 13 december

Maria Agnes Schollaert (°27.12.28) † 13 december 

Willy De Bruecker (°08.04.33) † 19 december

Paul De Vulder (°01.09.30) † 20 december

Georges De Gussemé (°24.03.47) † 22 december

Jozef D'Herde (°07.03.31) † 28 december

Ali Ramadani (°17.03.74) † 30 december

Wegen- en rioleringswerken
Schoot – Klinkaard
Wanneer: Klinkaard afgesloten tot maart, wel toegankelijk voor 
plaatselijk verkeer.
Omleiding: Oordegemkouter – Grote Steenweg – 
Brusselsesteenweg (Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren) – 
Zuidlaan (Wetteren) – Oordegemsesteenweg (Wetteren).

Markt en omgeving - fase 1a: Kerkevijverstraat 
(tussen Vijverstraat en Kasteeldreef)
Wanneer: Afgesloten tot juli.
Omleiding: Markt – Rammelstraat (N442) – Vijverstraat.

Doortocht Oordegem (N9)
Wanneer:
• Fase 1 - voorbereidende werken (uitbreken en verharden 

middenbermen): van 27 februari tot 3 maart;
• Fase 2a - Zuidzijde Grote Steenweg, kant onpare huisnummer 

(aanbrengen gescheiden riolering): van 6 maart tot mei.

Tot mei zal verkeer in beide richtingen nog mogelijk zijn. 
Zie ook pagina 3.

Voor up-to-date info, surf naar www.lede.be/wegenwerken.

Wegen- en rioleringswerken

PWA Lede 
Wijziging openings uren 

Er is geen avonddienst meer in het PWA-
kantoor van Lede. We zijn open op dinsdag en 
vrijdag van 9 tot 12 uur. Je kan deze dagen ook 
op afspraak komen tussen 14 en 16 uur.

Rammelstraat 1A - 053 60 68 78 - pwa@lede.be
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Zone 50 op alle 
gemeentewegen 
Vanaf 1 maart verdwijnt in Lede de zone 70. Er 
wordt een zone 50 ingevoerd op alle gemeentewegen 
buiten de bebouwde kom. Dit is naar analogie met 
buurgemeenten Erpe-Mere en Wichelen.

Dit betekent dat er maximum 50 km/u kan gereden 
worden op alle gemeentewegen met uitzondering van 
de zone 30 aan de schoolomgevingen. Op de gewest-
wegen mag je wel nog 70km/u rijden.

De snelheidsbeperking is zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom hetzelfde, toch wordt er nog een 
onderscheid tussen deze twee gemaakt omdat er 
nog steeds verschillen zijn voor de verschillende 
weggebruikers. Je vindt een overzicht hiervan terug 
op www.lede.be (dienst verkeer).

Heraanleg doortocht Oordegem
Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en 
Farys investeren samen in een veiligere Grote Steenweg 
(N9) in Oordegem. De steenweg krijgt een grondige 
face lift van Wijde Wereld tot aan de Pontweg. De werken 
starten op maandag 27 februari en zullen tot het najaar 
van 2018 duren. 

Wat houden deze werken precies in?
De steenweg wordt grondig vernieuwd, zowel boven als 
onder de grond. Veel aandacht gaat naar veilig fi etsen 
en wandelen: veilige oversteekplaatsen, fi etspaden die 

achter de parkeerstroken en bushaltes liggen en comfor-
tabele voetpaden. Ook het wegdek, de openbare verlich-
ting en bushaltes worden vernieuwd. Onder het wegdek 
komt een gescheiden rioleringsstelsel.

Samen met deze werken gaat ook de heraanleg van de 
rijweg tussen Fauconniersmolen en de grens met West-
rem door. Zo beperkt het agentschap de verkeershinder. 

Meer info over de werken op www.wegenenverkeer.be/
lede. 

UIT DE GEMEENTERAAD 
VAN 19 JANUARI 2017 

Personeel: het ambt van gemeentesecretaris
Niet-openverklaren van het ambt van gemeente-
secretaris.
Aanduiden van Pascal Vandermeersch om het ambt 
van gemeentesecretaris uit te oefenen met ingang 
van 1 juni 2017.
 

Aanvullend verkeersreglement tot het invoeren 
enkele richting in Rodtstraat 
Invoeren van enkele richting in een deel van 
Rodtstraat (tussen Oordegemkouter en huisnummer 
11) zodat het verkeer uitsluitend toegelaten is 
vanaf de kant van het kruispunt Rodtstraat – 
Oordegemkouter (met uitzondering van de fi etsers 
en bromfi etsers).
 

Vergadering 
wielerkalender 2017
De sportdienst organiseert op donderdag 
23 februari om 19.30 uur een vergadering in De Bron. 
Volgende punten staan op de agenda:

• samenstelling wielerkalender;
• medewerking Rode Kruis Lede;
• reglementering;
• richtlijnen voor organisatie;
• varia.
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Fairtradegemeente:
T-shirts
Ben je pas mama of papa 
geworden? Lees dan zeker 
verder!

In 2015 behaalde onze gemeente de titel Fairtrade-
gemeente. Wij blijven initiatieven nemen om deze 
titel te ondersteunen. Vanaf dit jaar krijgt elk kindje 
geboren in 2017 van het gemeentebestuur een fair-
trade T-shirt! 

De shirts hebben het GOTS-label, dat betekent dat 
het shirt van biologisch katoen werd gemaakt. De 
T-shirts werden, van katoenpluk tot eindproduct, in 
een fabriek van Mantis in Tanzania (Oost-Afrika) 
vervaardigd. Daarnaast garandeert het label dat het 
textiel geen schadelijke residu’s bevat. De textiel-
fabrieken moeten bovendien zuinig omspringen met 
water en energie, terwijl de arbeiders beschermd 
worden door een hele reeks ILO-conventies (geen 
kinderarbeid, leefbaar loon).

Is je kindje geboren in 2017? Bij het afhalen van je 
geboortecheques bij de dienst burgerzaken, ontvang 
je ook het T-shirt.

          

De buurtwerking 
De buurtinspecteur: het vertrouwde gezicht en aan-
spreekpunt voor buurtbewoners. Aarzel dus niet om 
hem aan te spreken op de straat of te contacteren op 
het commissariaat.

Wat zijn de kerntaken van de buurtinspecteur?
• schooltoezicht;
• aanwezigheid bij openbare gebeurtenissen;
• contact met slachtoffers van inbraken;
• buurtonderzoeken n.a.v. inbraken;
• afwezigheidstoezicht op woningen;
• woonstcontroles en domicilieonderzoeken;
• tussenkomsten bij burengeschillen, 

gezinsconfl icten …;
• niet-dringende politietussenkomsten; 
• uitvoeren van gerechtelijke en bestuurlijke 

opdrachten.

Je kan bij de buurtinspecteur terecht om te bemidde-
len bij geschillen, met overlastproblemen zoals zwerf-
vuil, sluikstorten, lawaaihinder en voor inlichtingen 
betreffende inbraakpreventie, parkeerproblemen, 
wegen infrastructuur, plaatsen van containers …

De politiezone is ingedeeld in vijf buurtsectoren, met 
elk hun verantwoordelijke inspecteur. 
Wil je graag weten wie jouw buurtinspecteur is, 
surf dan naar www.lokalepolitie.be/5441 
of neem contact op met het commis-
sariaat. Voor een specifi eke vraag over 
buurtwerking, kan je ook mailen naar 
buurtwerking@erpemerelede.be. 
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Onze evenementendienst gaat van start!
Organiseer je een evenement in Lede? Vanaf nu kan je 
voor al je aanvragen op één plaats in het gemeentehuis 
terecht: de evenementendienst!
Vroeger moest je je als organisator aanmelden bij de 
technische dienst voor materiaal, bij de milieudienst voor 
een aanvraag voor het spelen van elektronisch versterkte 
muziek, bij de verkeersdienst om je straat af te sluiten … 
Die verschillende stappen maakten het voor een organi-
sator niet makkelijk en werkten ontmoedigend. Met de 
oprichting van de evenementendienst zetten we een stap 
vooruit.

Wanneer doe je een aanvraag via de evenementen-
dienst?
• Wanneer de activiteit of een deel ervan plaatsvindt op 

het openbaar domein.
• Wanneer je een fuif, bal … organiseert.
• Wanneer je een buurt- of straatfeest organiseert.
• Wanneer je een straat, plein, parking … tijdelijk wil 

afsluiten of parkeervrij maken.
• Wanneer je muziek hoger dan 85 decibel wil spelen.
• Wanneer je gemeentelijk materiaal wil ontlenen.
• Wanneer je vuur(werk) wil gebruiken.

Hoe werkt het?
Je surft naar www.lede.be (vrije tijd – evenementen) waar 
je de formulieren voor een klein of groot evenement kan 
terugvinden. Dit formulier dien je in bij de evenementen-
dienst of mail je naar evenementen@lede.be. 
Organisatoren die vragen hebben of mensen die niet 
beschikken over een computer, kunnen terecht bij de 
evenementendienst. Na het invullen van het formulier 
wordt het dossier voorgelegd aan de verschillende be-
trokken diensten, de politie en de brandweer, die hun 
advies zullen uitbrengen. Nadien gaat het dossier naar 
het college van burgemeester en schepenen voor de 
toelating. De organisator wordt uiteindelijk per brief op 
de hoogte gebracht en krijgt in één pakket alle mogelijke 
toelatingen bezorgd.

Kleine evenementen moeten minstens 60 dagen voor  
de start van het evenement worden aangevraagd. Voor 
grote evenementen is deze termijn 90 dagen. 

Via het formulier doe je ook je aanvraag voor materiaal 
uit de uitleendienst. Hoe sneller je aanvraagt, hoe meer 
kans dat het gevraagde materiaal beschikbaar is. 
Let op ! Je reserveert geen zaal of ontmoetingscentrum 
met het formulier. Hiervoor moet je nog steeds contact 
opnemen met de dienst patrimonium of via 
lokalenverhuur@lede.be.
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Buitenschoolse 
kinderopvang
Paasvakantie
De kinderopvang in Oordegem en Wanzele is open 
van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april en 
van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 
9 maart om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor mei en juni vanaf 
donderdag 9 maart om 18.30 uur.

Kadetgazet
In januari werd de tweede editie van Kadetgazet ver-
deeld via de Leedse scholen. De brochure bundelt 
alle gemeentelijke kinder- en jeugdactiviteiten, work-
shops en opvangmogelijkheden én vervangt de vele 
folders die aan de kinderen werden meegegeven. 
Achteraan het boekje vind je de UiT-kalender waarin 
ook de activiteiten van de verenigingen zijn opge-
nomen. Deze editie bevat alle activiteiten tot en met 
april. Gooi de Kadegazet dus zeker niet weg maar 
bewaar ze op je prikbord, de koelkast ... 

Geen schoolgaande
kinderen in Lede? Je kan 
de brochure ook online 
bekijken of een
exemplaar afhalen in 
de sporthal, biblio-
theek of het
gemeentehuis.

VACATURE 
BEGELEID(ST)ER(S) 
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

STUDENTEN-
CONTRACTEN

weekcontracten paasvakantie

VOORWAARDE
Je beschikt over een kwalifi catiebewijs voor mede-
werkers van kinderopvangvoorzieningen zoals ver-
meld in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeente-
bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 
Lede en dit uiterlijk op vrijdag 17 maart 2017.

Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je 
terecht bij de dienst kinderopvang.

Kadet
gazet

ACTIVTEITEN VOOR 

KINDEREN IN LEDE

januari-

april 2017 

Lede_Kadetgezet_dec2016.indd   1

20/12/16   16:35

VACATURE 

JOBSTUDENTEN OCMW 
Zoek je een vakantiejob waarbij je je kan inzetten 
voor ouderen? Wil je samen met anderen zorgen voor 
een aangename woon- en leefomgeving voor onze 
drieën negentig residenten? Ben je minimum 18 jaar? 
Stel je dan kandidaat voor een vakantiejob in het 
woonzorgcentrum Markizaat. 

Wij zoeken:
• zorgkundigen (juli en augustus) – 

vereist: studies verpleeg- of zorgkunde;
• logistiek assistenten (juli en augustus) – 

geen specifi eke diplomavereisten, affi niteit met 
ouderenzorg is aangewezen;

• kinesitherapeut (augustus) – vereist: 3de bachelor 
of master in de revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie;

• ergotherapeut (half juli tot half augustus) – 
vereist: 2de of 3de bachelor ergotherapie;

• medewerker poetsdienst (juli) - geen specifi eke 
diplomavereisten.

Stuur je motivatiebrief en een kopie van het vereiste 
diploma voor 24 maart 2017 naar personeel@ocmw.
lede.be of per post naar de voorzitter van het OCMW, 
Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede.

Wat je zeker moet vermelden: naam, adres, telefoon-
nummer, geboortedatum, rijksregisternummer, een 
korte motivatie en welke maand je voorkeur geniet.

Bij je sollicitatie voeg je ook een attest waarop staat 
hoeveel dagen je nog kan werken als jobstudent. Dit 
attest kan je aanvragen op www.mysocialsecurity.be/
student.

Bijkomende informatie over de functies en de gede-
tailleerde aanwervingsvoorwaarden vind je op 
www.ocmw.lede.be. Je kan ook contact opnemen op 
053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be.
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Ontmoetingscentrum en speelplein Wanzele
De afbraakwerken zijn gestart. De verenigingen en speel-
pleinkinderen kunnen zich dus binnenkort verheugen op 
een gloednieuw gemeenschapscentrum!

We willen de kinderen ook deze zomer laten genieten 
van buitenspelen en dus laten we de speelpleinwerking 
doorgaan op het terrein zelf. Een zomerse plensbui wordt 
opgevangen met tenten en containers met faciliteiten.

Wanneer er geen speelpleinwerking is blijven de buiten-
speelterreinen tijdens de werken vrij toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang.

In juli en augustus is het speelplein enkel toegankelijk 
voor kinderen die naar de speelpleinwerking komen.

7



in Lede Stabat Mater  

Op zondag 26 maart om 15 uur nodigen de 
academie, het Davidsfonds Lede en Bachplus je 
uit in de Sint-Martinuskerk voor een Mariaconcert. 
De leerlingen van de zangklas brengen samen met 
het gerenommeerde barokensemble van Bachplus 
onder leiding van Bart Naessens het Stabat Mater 
(De moeder stond bedroefd) van G. Pergolesi.

Kaarten kosten 10 euro en kan je kopen bij de 
leerlingen of in de academie.

Dag van de academie 

Op zaterdag 18 februari is het feest in alle 
Vlaamse academies. Wij nodigen kinderen, ouders 
en grootouders uit in ons Cultuurcafé in De 
Bron van 13.30 tot 18 uur. Je kan iets drinken en 
snoepen van verschillende lekkernijen. Om 16.30 
uur tonen de leerlingen het beste van zichzelf op 
het vrij podium. De inkom is gratis. 

Meer info op gamw.lede.be en 
www.dagvandeacademies.be.

Zwerfvuilactie 
Vrijwilligers gezocht!

Heb je genoeg van al dat zwerfvuil langs onze 
straten en wandelpaden? Wil jij ook meewerken 
aan een proper Lede? Op zaterdag 25 maart 
ruimen we, tussen 13 en 17 uur, samen het zwerfvuil 
langs de gemeentelijke wandelpaden op. Iedereen 
wordt gewapend met handschoenen, grijpstokken, 
vuilzakken en fl uohesjes. Achteraf trakteren 
het gemeentebestuur en de milieuraad op een 
hartverwarmend drankje.
Ga samen met jouw vereniging, buren, vrienden 
of familie de strijd aan en maak jouw buurt weer 
proper! Schrijf je voor woensdag 22 maart in bij de 
dienst milieu en landbouw, via milieu@lede.be of op 
053 60 68 25. Vermeld zeker je contactgegevens en 
met hoeveel personen je zal deelnemen.
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1ste Leedse 
Vrouwenawards
Internationale Vrouwendag

Elke Sleurs, staatssecretaris van Gelijke Kansen, komt 
op woensdag 8 maart naar GC De Volkskring en zal er 
de 1ste Leedse Vrouwenawards uitreiken.

Samen met jouw hulp willen we de Leedse vrouwen 
in de bloemetjes zetten, in het bijzonder in deze vijf 
categorieën:

Creatieveling: 
actief in culturele en maatschappelijke instellingen of 
verenigingen, communicatie, reclame, pr en media, 
events en festivals, kunst en architectuur, theater, 
onderwijs, kookkunsten …;

Knappe Kop: 
actief in wetenschap, gezondheidszorg, IT- of 
databeheer …;

Krachtpatser: 
actief in sport, het leger ...;

Wereldverbeteraar: 
actief in goede doelen, vzw’s, verenigingen ontstaan 
n.a.v. actualiteit, vluchtelingencrisis, innovatiefondsen, 
non-profi t, politiek, vrijwilligersnetwerken, ‘groene’ 
bedrijven …;

Zakenwonder: 
actief in zakelijke dienstverlening (CEO’s, CFO’s, 
raad van bestuur), marketing, consultancy, fi nanciële 
dienstverlening, landbouw of industrie …

Nominaties
Elke meerderjarige vrouw die in Lede gedomicilieerd 
is, werkt, vrijwilliger is of actief is in een vereniging kan 
genomineerd worden. Elke man of vrouw kan iemand 
nomineren, met een maximum van 2 nominaties per 
categorie. Anonieme nominaties worden niet aanvaard.
Stuur voor 28 februari je nominatie naar 
vrouwendag@lede.be. Vergeet niet jouw naam, de 
naam van de genomineerde, een korte motivatie en 
indien mogelijk contactgegevens van de genomineerde 
toe te voegen.

Programma
19.30 uur Deuren open.
20 uur 

21 uur Uitreiking awards door Elke Sleurs.
Aansluitend is er een receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur. 

Tickets
Tickets voor de lezing kosten 3 euro voor leden (van 
de deelnemende vrouwenverenigingen) en 5 euro voor 
niet-leden en kan je kopen bij de verenigingen of in het 
gemeentehuis (onthaal en cultuurdienst). Deze activiteit 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief.

Dit is een organisatie van het gemeentebestuur en 
Femma Lede, Best Pittig Lede, KVLV Smetlede, 
KVLV Impe, Markant Lede en KVLV Lede.

Lezing Gendergerelateerde stereotypen 
als uitdaging voor recht en samenleving 
door Liesbet Stevens, adjunct-directeur 
van het Instituut voor Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen en docent 
seksueel recht aan de KUL. Stereotiepe 
opvattingen over vrouwen, mannen 
en gender zijn nog altijd schering en 
inslag in onze samenleving. Ook de 
gerechtelijke wereld is daar niet immuun 
voor.
Waaruit blijkt dat? Wat zijn de effecten 
daarvan? En hoe kan dat worden 
tegengegaan?
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Carnaval 

Programma
Zaterdag 4 maart
Snoep je graag? Kom dan zeker naar de karamellen-
worp aan het gemeentehuis om 18 uur. Misschien win 
je zelfs de hoofdprijs Het gouden Boerke, geschonken 
door het Prinsenhof en goudsmid Bart Oste.
Om 20.30 uur draagt de burgemeester zijn macht 
symbolisch over aan prins carnaval in Huize Moens.

Zondag 5 maart 
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals elk jaar hun 
beste beentje voor in de 65ste carnavalstoet. Dit 
spektakel start om 15.30 uur. Omwille van de heraanleg 
van de markt worden de tribunes opgesteld aan Villa 
Letha.

Maandag 6 maart
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben? Kom dan 
om 21 uur naar de prijsuitreiking in De Bron. Daarna 
kan je het einde van carnaval 2017 meemaken tijdens 
de popverbranding.

Carnaval is een organisatie van het feestcomité in 
samenwerking met de dienst patrimonium.

 

Volgorde carnavalstoet 
1. Politie
2. Markies en Markiezin Willem Bette en Anne-Marie de 

Horne
3. Koninklijke Harmonie St. Cecilia
4. Prins carnaval 2017 Curd – Jeugdprins
5. Miss Bette 2017 Patty - Jeugdprinses
6. Keizer Yves - Keizerin Kelly
7. Keizerin Jonkvrouw Lieve – Jeugdkeizerin Lovely – 

Bierventje Jeroen
8. MAJERON, Majoretten & Drumband Erondegem
9. Den Eddy
10. WKV De Chépapkes – Het Chépappencircus
11. LKV De Smoelentrekkers – ’t Es neig plezierig, moar 

hoelang zal ’t nog duren!
12. LKV Foert (cat. D)  
13. LKV De Kontenbonkers (Cat. C) – Zot van Afrika
14. LKV De Maloten (Cat. C) – We staan in ’t rood en in ‘t 

schuim
15. LKV Grat Af (cat. C) – De Leedse Basterds
16. LKV De Slekketisjen (cat. C) – The Candy Girls
17. LKV Veur de Leut (Cat. B) – ’t Es veur de leut made in 

d’Hallen
18. LKV Oetsjewaaa (cat. B) – ’t Biestjen es duëd!
19. LKV Special (cat. B) – Weur gon ze zoeken!
20. LKV D’Engelen (cat. B) – Hey Wanzeelse feesten, 

waar zijn die handjes?!
21. LKV Kweet’nt nog nie (cat. A) – Tomorrowland in Lee!
22. LKV De Plekkers (cat. A) – De Plekkers besturen het 

schip als 1 kapitein, beter kan da toch niet zijn!
23. LKV Goedemor (cat. A) – Dans le jardin du château
24. LKV Just Niet (cat. A) – We sloan ons tent op
25. Reservewagen
 
Deelnemen aan de reclamestoet?
De carnavalstoet wordt steeds voorafgegaan door een 
reclamestoet. 
Wie wil deelnemen, kan voor meer informatie en het 
inschrijvingsformulier terecht bij de dienst patrimonium.

Kermis 
van 26 februari tot en met 5 maart

Clown op de markt
Op de markt van dinsdag 28 februari deelt 
de clown snoepjes uit! Ben je jonger dan 12 
jaar, dan kan je je gratis laten schminken of een 
ballonfi guurtje laten plooien.

Dit is een organisatie van de marktcommissie en de 
dienst patrimonium.
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KetnetBand 

Op zondag 12 maart om 15 uur bouwt de razend 
populaire KetnetBand een feestje in GC De 
Volkskring! De KetnetBand is zonder twijfel de 
meest swingende kidsband van het land. Overal 
brengen ze een onvergetelijke en knettergekke 
show. Kinderen krijgen hun vertrouwde 
televisiegezichten te zien en kunnen meezingen 
met hits gezongen door topmuzikanten.
De KetnetBand staat garant voor één groot feest 
voor jong en oud!

Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst en kosten 
16 euro. Ben je jonger dan 26 of ouder dan 65 jaar, 
dan betaal je 14 euro. 

Sportgala
Op vrijdag 10 maart organiseren de sportdienst 
en -raad het Sportgala in GC De Volkskring. 
De sportieve prestaties van 2016 worden via 
een kampioenenhulde en een verkiezing van 
de sportlaureaten in de kijker gezet. Bovendien 
verwennen enkele Leedse sportclubs de 
aanwezigen met een sportieve act. Aansluitend is er 
een receptie met optreden van The Antonio’s. Het 
Sportgala start om 20 uur en de toegang is gratis.

Manoeuvres, Delta 
Crash, Johnny DC en 
Catwar & Lilihell 
Zaterdag 11 maart 

Delta Crash: 21 uur
Delta Crash is een indie poprockband opgericht 
in Wetteren. Hun debuutplaat Fade Out werd 
regelmatig gedraaid op Studio Brussel. In 2015 
maakten ze deel uit van De Nieuwe Lichting. Vorig 
jaar geraakten ze tot in de fi nale van Humo’s Rock 
Rally in de Ancienne Belgique. Ze wonnen er zelfs 
de publieksprijs. 

Manoeuvres: 22.30 uur
Mocht Manoeuvres niet meteen een belletje 
doen rinkelen, dan doet frontman Sean Dhondt 
waarschijnlijk wel klokken luiden. Voormalig 
boegbeeld en drummer van punkband Nailpin 
begon zijn carrière als VJ bij TMF en JIM. 
Momenteel presenteert hij bij Qmusic.

Voor zijn nieuwe project haalt hij de mosterd bij 
genre-overschrijdende artiesten als Peter Gabriel, 
Gotye en Steely Dan. De eerste singles My Love 
en Mad World werden met hulp van David Poltrock 
(Hooverphonic, De Mens), Simon Casier (Balthazar) 
en Geoffrey Burton (Daan, Hong Kong Dong) 
ingeblikt en laten pop, rock en een vleugje soul 
mooi in elkaar overvloeien.

Afterparty met Johnny DC (StuBru) en 
Catwar & Lilihell
Sinds 2010 werkt Johnny DC (Jonas Decleer) voor 
Studio Brussel. Hij is te horen in onder andere 
Linde Live en voorheen in Café De Linde, Zet’m 
Op, De Wereld van Sofi e ... 

Catwar & Lilihell is een Gents DJ-duo dat veel 
te vinden is in de Charlatan, Culture Club, Millie 
Vanillie, Club 69 … Deze twee meisjes hebben een 
gedeelde liefde voor roze truien en zwarte humor. 
Sinds 2014 draaien ze een mix van o.a. R & B, 
hiphop, new beats en soul.

Deze muziekavond gaat door in GC De Volkskring 
vanaf 20.30 uur. Tickets kosten 12 euro in 
voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Mensen 
jonger dan 26 jaar betalen respectievelijk 10 en 12 
euro. Je kan de kaarten kopen bij de jeugddienst, 
in Café Wauters, Déjà-vu, Roste Mon en De 
Bierstube.
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Paassportkampen
Naar goede gewoonte zijn er ook tijdens de 
paasvakantie sportkampen in de sporthal.

Lagere schoolkinderen
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht 
van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april. Van 9 tot 
12 en van 14 tot 16 uur wordt er gesport, van 8.15 tot 
9.00 uur en van 16 tot 17 uur is er opvang voorzien. 
Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit. 
Vergeet je lunchpakket, water, twee tussendoortjes en 
zakgeld voor twee drankjes niet.

Kleuters
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 10 
tot en met vrijdag 14 april van 9 tot 12 uur. Opvang 
is voorzien van 8.15 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.15 
uur. Vergeet je drankje en tussendoortje niet.

Inschrijvingen
• lagere school: van maandag 6 tot en met vrijdag 

24 maart; 
• kleuters: van maandag 6 tot en met vrijdag 

31 maart; 
• online via www.lede.be;
• via e-mail naar sport@lede;
• in de sporthal.

Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden via 
www.lede.be. Betalen kan via overschrijving op 
BE10 0910 0954 2304 met vermelding van de naam van 
de deelnemer en de activiteit, via Bancontact of cash.

Tarieven  
Lager Kleuter

Ledenaar 60 euro 30 euro

Niet-Ledenaar + 50 %

10 UiTPASpunten* - 2,50 euro

Sociaal tarief - 50 %

UiTPAS aan kansentarief verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld 
terug.

Club 27 – Clara Cleymans 
& Jo Mahieu
Clara Cleymans is 27, een mythische leeftijdsgrens voor 
muzikanten. Robert Johnson, Amy Winehouse, Janis Joplin, 
Jeff Buckley … zijn allemaal overleden op deze leeftijd. 
Samen met Jo Mahieu brengt Clara eigenzinnige versies van 
hun nummers aangevuld met anekdotes uit hun leven. Er 
zitten ook minder bekende namen en enkele opmerkelijke 
verrassingen bij.

De voorstelling gaat door op vrijdag 24 februari om 
20 uur in GC De Volkskring. Tickets kan je kopen bij de 
cultuurdienst, via gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 
60. Een ticket kost 16 euro, voor jongeren (-26) en senioren 
(65+) kost een ticket 14 euro. De voorstelling komt ook in 
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. 
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Seniors Movie Afternoon
Still Alice

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie 
volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar 
taalkunde aan Harvard. Wanneer bij haar de ziekte van 
Alzheimer wordt vastgesteld, beseft ze dat haar leven 
drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint 
ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl 
de onderlinge banden binnen de familie steeds meer 
onder druk komen te staan.

Regisseurs Richard Glatzer en Wash Westmoreland 
maken in deze fi lm Alzheimer bespreekbaar zonder 
te dramatiseren. Julianne Moore belichaamt de 
machteloosheid van het personage. Zij werd dan ook 
voor deze hoofdrol overladen met prijzen, waaronder 
de Golden Globe en de Oscar voor Beste Actrice.

De fi lmvoorstelling gaat door op maandag 20 februari 
om 14 uur in GC De Volkskring. De activiteit is gratis, 
je schrijft je wel best in bij de cultuurdienst, op 053 60 
68 61 of via seniorenfi lms@lede.be. Vrijblijvend koffi e 
en gebak kost 3,5 euro, tickets hiervoor moet je vooraf 
afhalen bij de dienst cultuur.

Erik De Soir – Overlevingsgedrag in crisissituaties
Luistervinken

Op donderdag 16 februari om 20 uur vindt de laatste lezing van dit seizoen 
plaats in GC De Volkskring. Onze gastspreker is Erik De Soir, crisispsycholoog en 
psychotraumatherapeut. Hij verleent psychologische opvang en begeleiding aan 
de getroffenen van verkeersongevallen, collectieve urgenties en oorlogssituaties.
Met de terroristische aanslagen van de voorbije maanden kwam Erik De Soir 
herhaaldelijk in het nieuws als expert. In deze lezing grijpt hij terug naar de 
aanslagen om aan de hand van praktische voorbeelden het overlevingsgedrag 
te duiden. Hoe kunnen redders en slachtoffers verder met wat ze zien, voelen en 
meemaken? En wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Een kaart kost 5 euro en kan je kopen in de bibliotheken en bij de cultuurdienst. 

Verhalenwandeling Lede 
Na eerdere edities in alle deelgemeentes, landt de 
verhalenwandeling dit jaar in Lede! Op zaterdag 
18 maart wordt de Vogelenzang een verhalenwijk 
naar aanleiding van de Wereldverteldag. Ledenaars 
vertellen op vijf locaties een verhaal rond het thema 
Transformatie. 

We starten om 19 uur in TC Kenta. Om intieme 
vertelmomenten te creëren, delen we het publiek op 

in groepen. De afstand van de wandeling is ongeveer 
5 kilometer. We voorzien een consumptie langs het 
parcours. De muziekleerkrachten van de acadamie 
zorgen voor extra sfeer.

Kaarten kan je kopen in de bibliotheken. Jongeren 
betalen in voorverkoop 3 euro en aan de kassa 5 euro. 
Vanaf 18 jaar betaal je 6 euro in voorverkoop en 8 euro 
aan de kassa.
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Lede Agenda

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

Lezing: kasteel Mesen
maandag 13 februari om 19.30 uur 
Lezing door architect en student 
Monumentenzorg Carlo De Caluwé. 
Gratis (inschrijven verplicht).
Cultuurdienst 
De Bron

Cinéfolie Romantique:
The One I Love
dinsdag 14 februari van 19.45 tot 22 uur
GC De Volkskring

Workshop: Pittige juwelen 
#UpcyclingFietsbanden
woensdag 15 februari om 19.30 uur 
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.beInfo: www.bestpittiglede.beInfo:

Lachland
woensdag 15 februari van 20 tot 22 uur 
Stand-upcomedian Latif Ait, zanger-ca-
baretier Lennaert Maes, acteur-regisseur 
Peter Schoenaerts en stand-upcomedian 
Els Vertongen brengen verhalen, sketches, 
liedjes, stand-upcomedy, absurd theater ...
Leego i.s.m. cultuurdienst
GC De Volkskring

Luistervinken: Erik De Soir - 
overlevingsgedrag in crisissituaties
donderdag 16 februari van 20 tot 22 uur
Zie pagina 13.

Wijndegustatie: Languedoc
donderdag 16 februari van 20 tot 
22.30 uur 
Niet-leden zijn welkom maar alleen na 
inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.beInfo: www.commanderijmolenberg.beInfo:

Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 17 februari van 19 tot 20 uur 
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Trek je beste 
pyjama aan! Graag vooraf inschrijven!
Bibliotheek

Theater: Blackout
vrijdag 17 februari van 19.30 tot 
20.30 uur 
Schooltheater door Uitgezonderd 
Theater over jongeren en alcohol. 
Deuren open om 19 uur. Gratis 
Jeugddienst 
GC De Volkskring

Sappige dialecten voor 
anderstaligen
vrijdag 17 februari van 20 tot 22 uur
Door dialectenliefhebber en geboren 
verteller Paul Verleyen. Trip doorheen de 
tijd van het Indo-Europees tot het West- 
en Oost-Vlaams. De lezing telt twee delen 
met telkens op het einde een leuke quiz. 
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Davidsfonds Oordegem
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Info: www.davidsfonds.be, Info: www.davidsfonds.be, Info:
www.davidsfondsoordegem.be

Koken met kids 
zaterdag 18 febrauri, 11, 18 maart, 
telkens van 14 tot 17 uur 
Voor kinderen van 3de t.e.m. 6de leerjaar.  
Inwoners - schoolgaand in Lede: 8 euro 
per sessie, anderen: 12 euro per sessie.
Jeugddienst
Knutselatelier 

Dag van de academies - Cultuurcafé
zaterdag 18 februari van 13.30 tot 
18 uur 
Zie pagina 8.
De Bron

Nacht van de Voorzitter
zaterdag 18 februari om 19.30 uur 
Met Willy Sommers, Eveline Cannoot en 
DJ Starlight.
KVC Jong Lede
GC De Volkskring
Info: www.kvcjonglede.beInfo: www.kvcjonglede.beInfo:

Tweedehandsbeurs
zondag 19 februari van 9.30 tot 12 uur 
Baby-, kinder- en tienerkleding, 
speelgoed, babyuitzet ... Inschrijven - 
leden: 8 euro, niet-leden: 12 euro (per 
tafel). 
Gratis toegang. 
Gezinsbond Oordegem
Sint Martinuszaal, Grote Steenweg 145b 

Tweedehandsbeurs
zondag 19 februari van 14 tot 16.30 uur 
Babybenodigdheden, babykleding, 
speelgoed, kinder- en tienerkledij. 
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: 0479 91 20 00, Info: 0479 91 20 00, Info:
www.gezinsbondlede.be, 
kod_lede@hotmail.com

Film: Still Alice
maandag 20 februari van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 13. 
Seniorenraad
GC De Volkskring

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
wie is de schoonste van het land - 
Het wisselend schoonheidsideaal 
door de tijd heen
maandag 20 februari van 19 tot 23 uur 
Erna Siebens is kostuumontwerpster van 
musicals en fi lms. Ze brengt met kostuums 
uit bekende schilderijen een origineel licht 
op een aantal markante vrouwen uit de 
geschiedenis. Mede door haar modeshow 
en PowerPoint wordt het lachen geblazen. 
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be, Info: marie.samson@telenet.be, Info:
www.markantvzw.be/lede

Neeland - Nic Balthazar
dinsdag 21 februari
Muzikale vertelling over de zoektocht van 
jonge asielzoekers naar geluk. Gebaseerd 
op gesprekken met asielzoekers, 
werd Neeland eerst geschreven voor 
laaggeletterde jongeren. Begeleid 
door muziek op tape met de Gents-
Turkse zangeres Melike Tarhan en haar 
muzikanten. Een verhaal bij het verhaal: 
liederen in het Turks en in het Gents, over 
vrouwenliefde en -leed. 
Cultuurdienst 
GC De Volkskring

Start Knutselatelier
woensdag 22 februari
Informeer bij de jeugddienst of er nog 
een plaatsje vrij is!

Quantum Light Breath 
Meditatie
woensdag 22 februari van 19.30 tot 
21.30 uur 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2

Vergadering wielerkalender 2017
donderdag 23 februari
Zie pagina 3.

Club 27 - Clara Cleymans & 
Jo Mahieu
vrijdag 24 februari van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 12.
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Lede Agenda

Kaarting - belotten
zaterdag 25 februari om 20 uur 
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.comInfo: kwb.papegem@gmail.comInfo:

Kermis
van zondag 26 februari t.e.m. 5 maart

Clown op markt
dinsdag 28 februari
Zie pagina 10.

Film: The Lion King
donderdag 2 maart van 14 tot 16 uur 
Film voor grootouders en kleinkinderen.
Seniorenraad 
GC De Volkskring

Carnaval
zaterdag 4, zondag 5 en maandag 
6 maart
Zie pagina 10.

Kindercarnaval
zaterdag 4 maart van 13 tot 18 uur 
Kom verkleed naar het kindercarnaval en 
kies mee voor het jeugdprinsenpaar!
De Bron
Info: 0497 83 87 67Info: 0497 83 87 67Info:

Carnavalbal Scouts Lede
zaterdag 4 maart om 21 uur 
50e editie.
Scouts en Gidsen Lede
GC De Volkskring
Info: www.scoutslede.beInfo: www.scoutslede.beInfo:

1ste Leedse Vrouwenawards 
en lezing
woensdag 8 maart 
Zie pagina 9.

Sportgala
vrijdag 10 maart
Zie pagina 11.

Ontmoetingsmoment
zaterdag 11 maart van 13 tot 16 uur 
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.comInfo: welzijnsschakellede@gmail.comInfo:

Back To School-quiz
zaterdag 11 maart van 19.30 tot 23.45 uur
Inschrijven via ovk-quiz@hotmail.com.
OVK De Kleine Prins
Basisschool, Meirveld 13

Concert Manoeuvres, Delta Crash, 
Johnny DC en Catwar & Lilihell
zaterdag 11 maart
Zie pagina 11.

De KetnetBand
zondag 12 maart van 15 tot 16.30 uur 
Zie pagina 11.

Postnatale yoga
woensdag 15, 22, 29 maart, 
19, 26 april, 3 mei, telkens van 
10 tot 11.15 uur 
Inschrijven verplicht. Had je een vlotte 
bevalling, dan ben je welkom vanaf 
6 weken na de bevalling. Had je een 
keizersnee of erg moeilijke bevalling dan 
wacht je beter 8 weken.  
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: info@centrum-inbalans.be, Info: info@centrum-inbalans.be, Info:
053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 16 maart van 9 tot 10 uur 
Je kan samen met je peuter op bezoek 
komen in de instapklas! Je kan je kindje 
laten inschrijven (gelieve ID-kaart of SIS-
kaart mee te brengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1 
Info: vrijekleuterschoollede.directie@Info: vrijekleuterschoollede.directie@Info:
telenet.be, 053 80 49 65, 
www.vrijekleuterschoollede.be

Wijndegustatie: Belgian Wines
donderdag 16 maart van 20 tot 
22.30 uur 
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.beInfo: www.commanderijmolenberg.beInfo:

Quantum Light Breath 
Meditatie
vrijdag 17 maart van 20 tot 22 uur 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2

Verhalenwandeling Lede
zaterdag 18 maart van 19.30 tot 23 uur 
Zie pagina 13.
TC Kenta, Paddestraat 40

Tweedehandsbeurs
zondag 19 maart van 13.30 tot 16.30 uur
Babykleding, speelgoed, boeken, 
babyspullen en zwangerschapskleding, 
kinderfi etsen en meubilair voor 
kinderkamers. Geen reservatie voor tafels. 
Heb je nog bruikbare spulletjes die je niet 
meer nodig hebt? Doneer ze dan in ons 
hoekje voor het goede doel. Hiermee 
steun je Welzijnschakel Lede!
Gratis inkom.
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be, Info: chris.vandermeersch@telenet.be, Info:
053 80 19 21

Tweedehandsbeurs
zondag 19 maart van 14 tot 16.30 uur 
Baby- en kinderartikelen: kleding - 
speelgoed- boeken ... Info en inschrijving: 
dana.de.rick@hotmail.com, 0472 83 46 81.
Gratis inkom. - Gezinsbond Wanzele
Vrije Basisschool Wanzele, Wanzeledorp 7

Zingeving bedevaart Sint Jozef
maandag 20 maart van 14 tot 20 uur 
Markant Lede
Ronkenburg Sint-Jozefkapel
Info: marie.samson@telenet.be, Info: marie.samson@telenet.be, Info:
www.markantvzw.be/lede

Lezing: Gezonde voeding 
en hoe omgaan met suiker
vrijdag 24 maart van 20 tot 22 uur 
Door voedingsconsulente Els Leroux. 
Leden: 3 euro, niet-leden 5 euro. 
Davidsfonds Oordegem
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Info: www.davidsfonds.be, Info: www.davidsfonds.be, Info:
www.davidsfondsoordegem.be

Zwerfvuilactie
zaterdag 25 maart
Zie pagina 8.

Kaarting - belotten
zaterdag 25 maart om 20 uur 
Inleg: 2 euro. - KWB Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.comInfo: kwb.papegem@gmail.comInfo:

Pasta Di Mama
zaterdag 25 maart van 18.30 tot 22 uur
Volwassenen: 12 euro, tot 12 jaar: 8 euro, 
jonger dan 6 jaar: gratis.
Scouts & Gidsen Lede
De Bron
Info: www.scoutslede.beInfo: www.scoutslede.beInfo:

Ardennenwandeling vanuit 
Hermeton-sur-Meuse
zondag 26 maart van 7 tot 18 uur 
18 km door de vallei van de Hermeton.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be, Info: annetom@telenet.be, Info:
www.gemzen.be

Stabat Mater
zondag 26 maart 
Zie pagina 8.

Paasworkshop voor kinderen
woensdag 29 maart van 14.30 tot 
16 uur 
Enkel voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Inschrijven tot 20 maart op 0473 29 38 72. 
10 euro (materiaal, drankje, hapje en 
verzekering). 
Gezinsbond Lede i.s.m. met Meander
De Bron
Info: 0473 29 38 72, Info: 0473 29 38 72, Info:
www.gezinsbondlede.be
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur 

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80
fi nancien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

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

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
info@erpemerelede.be

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


