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

Huisnummers
We geven voor de laatste keer gratis huisnummers weg.  
Heb je een (nieuw) huisnummer nodig? Kom dan naar de 
dienst burgerzaken.
Opgelet, niet alle nummers zijn nog beschikbaar!

Stel je kandidaat  
voor een adviesraad
Naast de gemeenteraad worden ook de adviesraden opnieuw 
samengesteld.
Deze raden bestaan uit geïnteresseerde inwoners en  
vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit  
de sector. 

Specifiek zijn we op zoek naar kandidaten voor:
• de cultuurraad;
• de sportraad;
• de jeugdraad;
• de milieuraad; 
• de seniorenraad; 
• de raad voor ontwikkelingssamenwerking (leego); 
• het lokaal overleg kinderopvang.

Je kandidaat stellen doe je bij de administraties van  
de coördinerende gemeentedienst ten laatste op  
maandag 21 januari. 

Winnende nummers 
Eindejaarsactie op de markt 
De eindejaarsactie van de marktcommissie was opnieuw een 
succes. Je vindt de winnende nummers terug op www.lede.be, 
op de Facebookpagina van de gemeente en in het publicatie-
kastje aan het gemeentehuis. Je kan de lijst ook afhalen aan 
het onthaal in het gemeentehuis. Heb je gewonnen? Meld je 
dan persoonlijk met je winnend lot aan in het gemeentehuis bij 
de dienst patrimonium, uiterlijk op dinsdag 5 maart.

Lede wintert 
De winnende nummers vind je vanaf 15 januari op  
www.middenstandsraadlede.be of in het gemeentehuis bij  
de dienst patrimonium.

Minder Mobielen  
Centrale Lede zoekt 
vrijwilligers

Met de Minder Mobielen Centrale willen we 
voorkomen dat mensen geïsoleerd raken  
omwille van hun beperkte mobiliteit.  
We voorzien daarom voornamelijk vervoer  
om sociale redenen zoals bijvoorbeeld  
familiebezoek, boodschappen, een kappers-
bezoek, bezoek aan het gemeentehuis ...

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die dienst willen doen als chauffeur.  
Wil je meer informatie? Contacteer  
Eline Van De Velde op 053 60 56 30 of  
via mmc@ocmw.lede.be.
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IBO ’t Klavertje 4
Sluitingsdagen 2019

maandag 22 april paasmaandag

woensdag 1 mei Feest van de Arbeid

donderdag 30 mei O.H. Hemelvaart

vrijdag 31 mei brugdag O.H. Hemelvaart

maandag 10 juni pinkstermaandag

donderdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap

vrijdag 12 juli brugdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap

donderdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart

vrijdag 1 november Allerheiligen

maandag 11 november Wapenstilstand

vrijdag 15 november Feest van de Dynastie

dinsdag 24 december namiddag voor Kerstmis

woensdag 25 december Kerstmis

donderdag 26 december tweede kerstdag

dinsdag 31 december namiddag voor Nieuwjaar

Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in Oordegem en Wanzele open van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 7 februari om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag in maart en april
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 7 februari om 18.30 uur.

Andere inschrijvingsdata 2019
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 18.30 uur.

donderdag 14 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen in mei en juni

donderdag 23 mei
• zomervakantie voor schoolgaande kinderen  

geboortejaar 2015 - 2016

donderdag 6 juni
• zomervakantie voor kinderen geboren voor 1 januari 2015

donderdag 5 september
• woensdagnamiddagen in september en oktober

donderdag 3 oktober
• herfstvakantie
• woensdagnamiddagen in november en december

donderdag 28 november
• kerstvakantie
• woensdagnamiddagen in januari en februari

Zoek je opvang voor je kind(eren)?

Onze brochure Kinderopvang in Lede helpt je op weg.  
Je kan de folder afhalen bij de dienst kinderopvang of raadplegen op www.lede.be.
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Ruilbibliotheekjes van start
Op 17 november werden in alle deelgemeenten van Lede de Ruilbibliotheekjes gelanceerd.  
Dit zijn kleine boekenhuisjes met gebruikte boeken die je kan inruilen voor een eigen boek.

Het principe is: neem een boek en geef een boek. Zo stimuleren we de kringloopgedachte en moedigen we het  
leesplezier aan. De bibliotheek volgt dit project op na een idee van het Davidsfonds Lede.

Na een oproep in Lede informeert vonden we 17 mensen en verenigingen bereid om zich als peter/meter van deze  
huisjes in te zetten. Hun taak: orde houden in de huisjes, melden van technische problemen en aanvullen van  
de boeken.

Benieuwd? Je vindt onze ruilbibs op volgende locaties:
• Oordegem: speelpleintje tussen Hazel en Grote Steenweg
• Papegem: kerk
• Lede: ‘t Kantientje - Nachtegaallaan
• Impe: Dorp
• Wanzele: Dorp 
• Smetlede: Schildekensstraat - aan de geboorteboom voor  

het voetbalplein

We kozen bewust voor een spreiding over het grondgebied en  
voor een aantal minder evidente plaatsen.  
Na een half jaar wordt dit project geëvalueerd en bijgestuurd.

4
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Bibliotheek-aan-huis
Onze boekendienst aan huis wordt 10 jaar! In totaal zorgden al meer dan 30 vrijwilligers voor 
een vierwekelijks boekenbezoek bij heel wat mensen die graag lezen, maar zich niet meer 
kunnen verplaatsen.

Het systeem is heel eenvoudig: de bibliotheek brengt vrijwilligers in contact met de klanten 
voor een maandelijks bezoekje. Zo geven we mindermobiele mensen de kans om grootletter-
boeken, luisterboeken, romans, daisyboeken of films thuis te bekijken. 

Lees je graag, maar ben je (tijdelijk) slecht te been? Of ben je op zoek naar een leuk taak als 
vrijwilliger? Neem dan contact op met de bibliotheek op 053 82 53 30 of via 
bibliotheek@lede.be.

Premies voor  
energiebesparende 
maatregelen 
Ben je aan het verbouwen en werd je woning voor  
1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet? 
Dan kan je premies aanvragen bij  Eandis voor:  
• losse investeringen: dak- of zoldermuurisolatie, 

muurisolatie, kelder- of vloerisolatie, hoogrende-
mentsbeglazing, de plaatsing van een warmtepomp, 
de plaatsing van een warmtepomp voor de productie 
van sanitair warm water, de plaatsing van een zonne-
boiler voor de productie van sanitair warm water;

• de totaalrenovatiebonus voor wie minstens 3 inves-
teringen uitvoert in een periode van 5 jaar;

• de begeleiding via collectieve renovatieprojecten. 

Voor beschermde afnemers (mensen die recht hebben 
op de sociale maximumprijzen) zijn er niet alleen  
hogere premies, maar ook andere tegemoetkomingen: 
• een kortingsbon voor een energiezuinige koelkast/

wasmachine;
• een premie voor een condensatieketel. 

De premies moeten aangevraagd worden binnen het 
jaar na de datum van de eindfactuur.

Meer informatie via www.energiesparen.be of bij de 
milieudienst.

Betaal minder  
voor groene stroom 

Besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je  
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Dat kan!  
Met de groepsaankoop van de Provincie  
Oost-Vlaanderen stap je bovendien probleemloos  
over naar een goedkoper en groen energiecontract. 

Schrijf je gratis en vrijblijvend in voor 5 februari  
via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.  
Ook bedrijven en verenigingen kunnen van dit aanbod 
gebruik maken. 
Hulp nodig? Maak een afspraak met de milieudienst. 
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leeft KVLV Lede
Heb je zin om samen met andere vrouwen je leven en je omgeving wat  
creatiever te maken? Dan is KVLV Lede zeker iets voor jou! 

We komen samen om op een gezellige, vriendschappelijke manier te werken 
rond verschillende thema’s zoals relatievorming, gezondheid, opvoeding …  
We organiseren ook crea- en handwerkworkshops,  kookactiviteiten en  
bloemschikavonden. 

KVLV biedt bovendien in gans Vlaanderen diensten aan rond mantelzorg,  
thuiszorg, huishoudhulp, kinderopvang en acties rond een duurzamere  
samenleving.

Tijdens elke activiteit ben je als lid verzekerd. Leden genieten, naast onze leuke 
activiteiten, van heel wat voordelen:
• Je ontvangt tien keer per jaar het trendy magazine Vrouwen met vaart,  

boordevol boeiende lectuur en allerlei voordelen. 
• Je kan ook alle boeken en uitgaven van KVLV bestellen aan sterk verminderde 

prijs. 
Zo is je lidgeld van 30 euro per jaar in een mum van tijd terugverdiend.  
Bovendien betaal je het eerste jaar slechts 15 euro lidgeld. 

Ons jaarprogramma kan je vinden op de site van de gemeente Lede  
(Rechts: Verenigingen). Je kan ook onze pagina KVLV-Lede liken op Facebook. 

Heb je er zin in?
Je bent van harte welkom!
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Personenbelasting 
De aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting wordt voor het aanslagjaar 2019 
behouden op 7,9 %. 

RUP Hoogstraat 
Definitieve vaststelling. 

Aanvullend verkeersreglement 
Instellen van enkele richting in de Bellaertstraat, gedeelte 
tussen Nieuwstraat en Tuinwijk.
 
Fietsenstalling - De Kerchovelaan
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt  
27.000 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekend- 
making. Dit is een opdracht die zal worden gepubliceerd  
en beheerd via e-Procurement in de Free Market.

Wegenis- en rioleringswerken Broeder de 
Saedeleerstraat 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
3.072.462,19 euro (inclusief btw), waarvan  
2.293.460,45 euro (exclusief btw) ten laste van Farys  
en 779.001,74 euro (inclusief btw) ten laste van de 
gemeente Lede. De opdracht zal gegund worden bij 
openbare procedure.

Herinrichten schoolomgevingen en kruispunten - 
studie 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
82.280 euro (inclusief btw).  De opdracht zal gegund 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 
Wegmarkeringen 2018
Vaststelling eindafrekening van 34.712,58 euro  
(exclusief btw).
 
Verkoop materieel
Vaststellen lijst van het materieel dat te koop kan worden 
aangeboden. Het betreft goederen die binnen een 
termijn van zes maanden sinds hun afgifte niet opgeëist 
zijn door de eigenaars, alsook niet meer gebruikte en 
afgeschreven goederen.

  
 

Kerkfabriek Sint-Martinus Oordegem
Toekenning van een buitengewone subsidie van 15.775 euro 
ter financiering van de aankoop van een nieuw orgel.

Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
• Toekenning van een buitengewone subsidie van 

10.792,29 euro ter financiering van de schilderwerken 
kerk.

• Toekenning van een buitengewone subsidie van  
6.352,50  euro ter financiering van de elektriciteits- 
werken in de kerk.

 
Samenwerking Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
ZO-Vlaanderen
Goedkeuring van de opstart van het samenwerkings- 
verband Centrum Geestelijke Gezondheidszorg  
Zuid-Oost-Vlaanderen m.i.v. 1 januari 2019.

Budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2018 
Vaststelling. 

Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 
Vaststelling.

Gemeentebudget 2019 
Vaststelling. 

Belasting op het privatief gebruik van het openbaar 
domein (werken) 
Volgende aanpassingen worden doorgevoerd, 
omwille van de comptabiliteit met het nieuwe 
berekeningsprogramma van Eagle:
• Het ontlenen van parkeerverbod voor verhuis of 

levering is in het belastingreglement opgenomen, 
aangezien je hier een vergunning voor nodig hebt. 

• De eerste drie dagen waarin je vrijgesteld bent van een 
belasting vervalt. Het minimumbedrag is 10 euro. Voor 
elke vergunning moet je dus minstens 10 euro betalen.

• Er wordt gerekend per m² (30 cent) in plaats van per 
schijf van 20m² (2,5 euro).

• De prijs wordt niet meer verdubbeld na 1 maand.

Onroerende voorheffing
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing worden voor het jaar 2019 behouden op 945. 

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 20 DECEMBER 2018 
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in Lede Koken met kids 
Wereldsmaken

Koken met kids is een lessenreeks 
om van te watertanden. Vier 
zaterdagen maken we gerechten  
van over heel de wereld klaar: van 
pizza uit Italië, sushi uit Japan tot  
een sappige burrito uit Mexico.  
We koken op zaterdag 16 februari, 
23 februari, 16 maart en  
23 maart.

Deze lessenreeks is voor kinderen 
van het 3de tot 6de leerjaar en gaat 
door in het knutselatelier van 14 tot 
17 uur. Je hoeft enkel een schort en 
restdoosjes mee te brengen.

Vanaf donderdag 17 januari om 
16 uur kan je inschrijven bij de 
jeugddienst, via mail kan dit vanaf 
vrijdag 18 januari naar jeugd@lede.
be. Je kan ook per sessie inschrijven.
Inwoners of leerlingen van Lede 
betalen 8 euro per sessie, niet-
inwoners betalen 12 euro per sessie. 
Met een UiTPAS met kansentarief 
betaal je 1,5 euro. Annuleren kan 
tot drie werkdagen voor de sessie of 
met een doktersbriefje.

Nellie & Cezar
Familievoorstelling

Nellie & Cezar nemen je mee naar hun leukste speelplek in 
huis: de zolder. Daar vinden ze een heleboel herinneringen, 
goedbewaarde geheimen, mysterieuze dozen en heel veel 
oude rommel. In hun plezierige zoektocht vinden ze ook een 
oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog? Danst de 
ballerina nog altijd even vrolijk? Lossen de kinderen samen met 
Nellie & Cezar het mysterie van ‘de geheimen op zolder’ op?

Deze interactieve en muzikale voorstelling gebaseerd op de 
bekende Nellie & Cezarboeken neemt kinderen vanaf 2 jaar mee 
in een herkenbaar avontuur vol liedjes, grapjes en leuke dansjes. 
De voorstelling duurt 50 minuten, meteen daarna houden Nellie & 
Cezar een meet & greet met alle kinderen.

De voorstelling gaat door op zondag 3 februari om 15 uur in GC 
De Volkskring. Tickets kosten 10 euro. Kinderen, jongeren (-26) 
en senioren (65+) kopen een ticket aan 8 euro. Mensen met een 
UiTPAS aan kansentarief betalen 1,5 euro.  Je kan tickets  
aankopen bij de cultuurdienst, op 053 60 68 61 of via 
gcdevolkskring@lede.be.  

The Big Sick
Seniorenfilms

The Big Sick is een Amerikaanse romantische komedie. 
De filmvoorstelling gaat door op maandag 21 januari  
om 14 uur in GC De Volkskring. Een ticket kost 2 euro  
en is te koop bij de cultuurdienst, via seniorenfilms@lede.
be of op 053 60 68 61. Indien je na de film ook koffie 
en gebak wil, dan betaal je 3 euro extra. Dit moet je op 
voorhand betalen bij de cultuurdienst. 
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Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid
Grenzen
Theater A tot Z uit Antwerpen brengt op vrijdag 18 januari het multimediale theaterstuk 
Grenzen voor  jongeren van het tweede secundair. Stand-upcomedy over sociale media, 
weddenschappen en alcohol waar tieners de confrontatie met hun eigen grenzen aangaan  
in een wereld vol diversiteit.

Hoe ver kan een spelletje ‘durven of doen’ gaan? 
En hoe bereik je wat je wilt bereiken zonder te ver te gaan?
Joppe zal het zelf moeten ondervinden, met een duwtje in de rug van het moslimmeisje 
Deriya.

Drugstories
Jongeren van het vierde secundair kunnen op vrijdag 25 januari komen 
luisteren naar de emotionele getuigenis van spreker Alphonse Franssen.

Als kind van de flowerpowerbeweging experimenteerde Franssen er stevig 
op los en kwam zo ook met de minder leuke kanten van drugs in contact.  
Daarom startte hij een carrière in de drughulpverlening, eerst op het terrein 
in Den Haag, dan op Europees niveau en sinds 1993 in België. Hij was 
directeur bij De Sleutel en daarna zorgcoördinator middelenmisbruik van 
de provincie Oost-Vlaanderen. Hij is ook de bezieler van het succesvolle 
casemanagement systeem bij de rechtbank van Gent.

Beide voorstellingen gaan door in GC De Volkskring en starten telkens 
om 19.30 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Zowel het theaterstuk 
als de getuigenis duren ongeveer een uur. De toegang is gratis.

Ken je vrienden van jouw leeftijd die graag komen? Breng hen gerust mee. We wensen je een fijne avond 
toe!

WWW.THEATERAZ.BEWWW.THEATERAZ.BE

‘THEATER VAN A TOT Z’ PRESENTEERT
EEN ETA-PRODUCTIE

GRENZEN
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Waarom gekooide vogels niet zingen
Voorstelling 

De klassen Woordatelier werken samen aan een voorstelling rond Vrijheid, het thema van de  
Poëzieweek. Ze zoeken de grenzen op tussen vrij en begrensd zijn, tussen podium en publiek …  
Ze mengen poëzie en theater, fantasie en realiteit en experimenteren in alle vrijheid. Is vrijheid het recht om 
te dromen? Of is vrijheid ruimte geven aan elkaar? Heeft vrijheid eigenlijk ogen? En zijn die ogen dan open of 
gesloten? Groen of blauw?

Deze voorstelling gaat door op dinsdag 29 januari om 19 uur en donderdag 31 januari om 18 uur in  
GC De Volkskring. De toegang is gratis.

Notendop – Ian McEwan
Leeskring Leorim

Trudy en John wonen tijdelijk apart omdat Trudy ruimte nodig heeft. Zij verblijft in hun echtelijke 
woning, een vervallen maar waardevol herenhuis in Londen. John, een tweederangsdichter, komt 
vaak onaangekondigd langs. Wat hij niet weet is dat zij hem bedriegt met zijn broer Claude.  
Samen hebben zij een plan beraamd. Maar er is een onverwachte getuige.

Op donderdag 21 februari om 20 uur komt leeskring Leorim samen in de bib om de roman Notendop van Ian 
McEwan te bespreken. Toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro met een UiTPAS met kansentarief. 

Je kan het leeskringboek ontlenen aan de balie van de bibliotheek 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 16 mei voor het boek Een onberispelijke man van Jane Gardam.

Leraarsconcert
Voorstelling 

Murphy - die van de  
boterham die altijd met  
de besmeerde kant op de  
grond valt- zegt het zo:  
Those who can, do.
Those who can’t, teach.

Niks van! De leerkrachten van de Kunstacademie tonen dat ze, 
behalve lesgeven, er wél wat van kunnen. Want een vak geef 
je niet alleen met liefde en toewijding, maar ook met heel veel 
eigen expertise en ervaring. En ja, ze staan nu en dan ook graag 
zelf eens in de spotlights. Je kan hen komen toejuichen op  
het leraarsconcert op vrijdag 8 februari om 19.30 uur in de  
Sint-Martinuskerk van Lede. 
Daarnaast zullen onze leerlingen Beeld (12 – 18 jaar en volwassenen)  
hun werken exposeren. Je kan ook blijven napraten bij een 
drankje. De toegang is gratis.

 

Vrijheid
Voorstelling 

De leerlingen Woordlab nemen je 
graag mee in hun poëtische wereld. 
Ze mijmeren over ergens heen gaan 
en daar willen blijven. Of over terug 
gaan naar die ene plek waar je je ooit 
vrij voelde. Zij gaan voor vrijheid van 
woorden en gedachten, ideeën en 
gevoelens en zelfs sokken!
We laten onze fantasie de vrije 
loop. Dat brengt ons onder meer bij 
Willem, de oude vampier. Kom het 
zelf ontdekken!

Deze voorstelling gaat door op 
zaterdag 2 februari om 10.30 uur in 
GC De Volkskring. De toegang is gratis.
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 Movietime op 
woensdagnamiddag
GC De Volkskring

Ferdinand
Ferdinand is een kleine 
stier die liever rustig 
onder een boom ligt 
en de geur van de 
bloemen opsnuift in 
plaats van rond te 
springen en te spelen 

met andere stieren. Ferdinand groeit op en 
verandert in een grote sterke stier, maar nog 
altijd met een zacht temperament. Wanneer 
op een dag vijf mannen langskomen om de 
grootste, snelste en ruigste stier uit te zoeken 
voor een stierengevecht in Madrid wordt 
Ferdinand ten onrechte uitgekozen.

Deze film wordt vertoond op woensdag  
23 januari. 

Pluk van de Petteflet  
Op een mooie 
dag rijdt een 
klein rood 
kraanwagentje 
de poort van de 
Petteflet door. 

Aan het stuur zit Pluk, een jongetje van een 
jaar of acht, op zoek naar een huisje om in 
te wonen. Als hij zijn tentje wil opzetten in 
de Torteltuin wijst Dollie de Duif hem op 
het leegstaande torenkamertje boven op de 
Petteflet. In de Petteflet leert Pluk allerlei 
nieuwe vrienden kennen, zoals Aagje, de 
Stampertjes en Meneer Pen, maar ook de 
dieren Zaza, Langhors, Karel met de houten 
poot en Duizeltje.
Op een dag ontdekt Pluk dat de Torteltuin 
vernietigd dreigt te worden. Hij zet alles op 
alles om zijn vriendjes en de Torteltuin te 
redden. Zal het hem lukken?

Deze film wordt vertoond op woensdag  
13 februari.

De films starten om 14 uur en eindigen rond 
16 uur. De toegang is gratis. Tijdens de 
pauze kan je een drankje kopen aan 1 euro.

Hou deze data ook vrij 
Woensdag 27 februari: Huisdiergeheimen
Woensdag 13 maart: Winnie de Poeh

Breathe
Filmavond CinéFolie Romantique

Leedse filmliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe 
themafilmavond in GC De Volkskring. We maken het op 
donderdag 14 februari extra romantisch met de film Breathe. 

De charismatische Robin Cavendish heeft zijn hele leven 
voor zich. Terwijl hij in Afrika is, wordt hij geveld door polio. 
Tegen alle doktersadviezen in brengt zijn vrouw Diana 
hem terug naar huis,  waar haar toewijding en opgewekte 
vastberadenheid zijn handicap overstijgen.

We kleden de zaal aan in het thema en verloten een prijs 
onder de aanwezigen. Om 19.45 uur start de inleiding en 
om 20 uur begint de film. Kaarten kan je kopen in de bib 
aan 4 euro of 10 UiTPAS-punten. Aan de kassa betaal je  
6 euro. Met een UiTPAS met kansentarief betaal je 1,5 euro.

Alzheimer – Christine 
Van Broeckhoven
Luistervinken

Professor Christine Van Broeckhoven is een autoriteit in het 
onderzoek naar dementie en alzheimer. Op donderdag  
7 februari spreekt ze om 20 uur in GC De Volkskring over de 
werking van de hersenen en het effect van het verouderen op 
geheugen en dementie.

Tijdens haar lezing legt ze uit wat de ziekte van Alzheimer is, 
hoe de ziekte verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden 
ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de verschillende risicofactoren 
die bijdragen tot het ontstaan van de ziekte, zoals genetica 
maar ook levensstijl. 

Van Broeckhoven zet zich met haar team dagelijks in om 
dementie beter te begrijpen. Ze zoeken naar de oorzaken van 
dementie, trachten het ziekteproces te begrijpen en dragen bij 
tot het ontwikkelen van behandelingen en medicatie. 

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

De volgende gastspreker is Sandra Bekkari over gezonde 
voeding  op 7 maart.

LEDE_NR1_2019.indd   11 4/01/19   09:36



12

Knutselatelier
Heb jij de knutselmicrobe te pakken?  
In het knutselatelier kan je je creativiteit botvieren.  
Op woensdagnamiddag maak je er leuke hebbedingetjes. 

Er zijn verschillende knutselsessies per leeftijd.  
Je kan kiezen uit twee knutselmomenten: van 13.30 tot 15.30 uur of  
van 16 tot 18 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen knutselatelier. 

Inschrijven kan bij de jeugddienst of via knutselatelier@lede.be. 
NIEUW! Je kan ook inschrijven via het e-loket. Surf naar www.lede.be – e-loket -  inschrijving 
knutselatelierjanuaritemjuni2019. 

Woon je in Lede of ga je in Lede naar school? Dan betaal je 4 euro per sessie, anders betaal je 6 euro. Met een 
UiTPAS met kansentarief betaal je 1,5 euro. De betaling gebeurt via een factuur eind juni. 
Kan je er een keer niet bij zijn? Vergeet niet tijdig te annuleren per mail. Je moet minstens één werkdag op voorhand 
verwittigen. Annuleren op de dag zelf kan alleen op vertoon van een doktersbriefje. Wie niet tijdig verwittigt, moet 
de gemiste sessie toch betalen. 

Kalender 1ste en 2de leerjaar
23 januari  Vrolijke fotohouder 
6 februari  Knutsel-T-shirt (met druktechniek) 
20 februari Muizenkapstok 
13 maart  Aquarium
27 maart  Paasboom
8 mei  Siercactus voor mama
22 mei  Mens erger je niet
5 juni  Zonnescherm voor papa

Kalender 3de – 6de leerjaar
30 januari Boekenwurm
13 februari Knutsel-T-shirt met druktechniek
27 februari  Kippen op stok 
20 maart  Theelichtjes met aquarelpapier
4 april  Paasboom
15 mei  Kunst met krijt en zout
29 mei  Je eigen lightbox maken
12 juni   Feest

N9 maakt N9
Tentoonstelling
De steenwegen trekken rechte lijnen door Vlaanderen en zijn gemaakt van beton en pek.  
Ze zijn een thuis voor genadeloos in twee gespleten, ingeslapen dorpen, maar evengoed voor  
beduimelde hoerenkoten en te grote winkels in vergane glorie. Ze snijden genadeloos door het  
landschap, soms bloedschoon en dan weer oerlelijk... Betonnen darmkanalen van Vlaanderen.  
Noodzakelijk en onappetijtelijk, schoon en lelijk tegelijk.

Van 4 tot en met 9 februari kan je de expo N9 maakt N9 bezoeken in de bibliotheek. De reizende tentoonstelling 
is een (zelf)portret van, door en voor de N9. Het is een selectie van inzendingen: een ode aan de macadam in 
dichtvorm, een portret van een gevonden voorwerp, een postuur dat al jaar en dag in het raamkozijn staat met zicht 
op de N9, een schilderij, een fotoreeks, een to-dolijst geschreven vanuit het perspectief van de N9 …

Muziektheatervoorstelling
Negen spelers verwerken verhalen die ze gevonden hebben op en langs de boorden van de N9. Het gezelschap 
werd gecoacht door Johan Heldenbergh, Koen Boesman nam de regie voor zijn rekening. De voorstelling gaat door 
op zaterdag 9 februari in GC De Volkskring. Tickets kosten 12 euro. Wie jonger is dan 26 of ouder dan 65 jaar, 
koopt een ticket aan 10 euro. Mensen met een UiTPAS aan kansentarief betalen 1,5 euro.  Je kan tickets kopen bij 
de cultuurdienst, op 053 60 68 61 of via gcdevolkskring@lede.be.  

N9 maakt N9 wordt mogelijk gemaakt met de steun van KUNSTWERKT.
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Knutselatelier 
elke woensdag
Zie pagina 12.

Zingen bij SCHALIE van RUIStablet
elke woensdag van 19 tot 20.30 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Je hoeft geen noten te kunnen.  
Graag zingen is voldoende. 
5 euro
Info: 0475 41 97 56,  
adelheid.sieuw@ruistablet.be,  
www.ruistablet.be

Tentoonstelling Cartoonist Fritz
tot zondag 31 maart (niet op maandag, 
dinsdag en woensdag)
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Huiscartoonist bij De Standaard Avond. 
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Improviseren, minder moeilijk dan 
je denkt
zaterdag 12, 19 en 26 januari, telkens 
van 10.30 tot 12 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Je hoeft nog nooit geïmproviseerd te 
hebben, maar liefst al een 4-tal jaar 
muziekervaring.
12 euro
Info: 0475 41 97 56,  
adelheid.sieuw@ruistablet.be,  
www.ruistablet.be

Muziek rond verhalen -  
Verhalen vol muziek
zaterdag 12, 19 en 26 januari, telkens 
van 13.30 tot 14.30 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Hoe kunnen we verhalen in een muzikaal 
jasje steken? Voor kinderen van 4 tot 7 
jaar.
10 euro
Info: 0475 41 97 56,  
adelheid.sieuw@ruistablet.be,  
www.ruistablet.be

Workshop: aromatische baden
woensdag 16 januari van 19 tot 21.30 
uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Welke olie gebruik je voor welke 
toepassing? Waar moeten we op letten 
bij een aromatisch bad? Je maakt ook je 
eigen zakje badzout.
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be

Workshops en vormingssessies  
in aquarel
donderdag 17, 24 januari, 21 februari, 
telkens van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

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

Grenzen 
vrijdag 18 januari 
Zie pagina 9. 

Workshop zilverklei:  
eigenzinnig zilver
zaterdag 19 januari van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel. 
75 euro (10 g zilver (hoeveelheid voor 
een ring), koffie/thee en zoetigheid 
inbegrepen). 
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be

Ezeldomavond: 
gezelschapspelletjes
zaterdag 19 januari om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

The Big Sick 
maandag 21 januari van 14 tot 17 uur
Zie pagina 8.
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro 

Movietime: Ferdinand 
woensdag 23 januari om 14 uur
Zie pagina 11.

Drugstories
vrijdag 25 januari
Zie pagina 9.

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

Jouw levensboom
zaterdag 26 januari van 14 tot 16.30 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Op creatieve wijze overschouw je je leven. 
Je zal versteld staan van wat je over jezelf 
ontdekt! Je hoeft geen kunstenaar te 
zijn om te kunnen deelnemen. Max. 6 
deelnemers.
25 euro
Info: 0472 22 08 59, 052 22 14 44,  
info@klavertje-4.org

Alfred Den Ouden ras-folk muzikant
zaterdag 26 januari van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Alfred vormde een folkduo met Kristien. 
Hun repertoire evolueerde van Ierse en 
Vlaamse folk naar West- en Frans-Vlaamse 
nummers. Samen met Dehollander is hij 
oprichter van het Folkfestival Dranouter.  
In 2004 stond hij er ook op het podium.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Voorstelling: waarom gekooide 
vogels niet zingen
dinsdag 29 en donderdag 31 januari
Zie pagina 10.

Gedachte-kracht
woensdag 30 januari, 27 februari, 
27 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni, 
telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
6 sessies: op creatieve wijze gedachten 
en gevoelens leren begrijpen, 
vervelende gedachten veranderen 
in fijne, gedachtemagneten maken, 
mindfulness (in het nu leren zijn), 
meditatie, dankbaarheid oefenen, 
ademhalingsoefeningen, jezelf graag leren 
zien. 
Reeks: 120 euro, per les: 25 euro, broer of 
zus: 10 euro korting
Info: 0472 22 08 59, 052 22 14 44,  
info@klavertje-4.org

Workshop:  
Inleiding tot aromatherapie 
woensdag 30 januari van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
In deze 2-delige workshop leer je welk 
geurtje je voor welke toepassing kan 
gebruiken en je maakt kennis met een 
20-tal van de meest gebruikte etherische 
oliën. Volgende les op 1 februari.
15 euro
La Vie Pure
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be
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Circus Barones: een reis rond de 
wereld
woensdag 30 januari (15 uur), vrijdag 
1 februari (18 uur), zaterdag 2 februari 
(15 uur, 18 uur), zondag 3 februari  
(11 uur, 15 uur)
Evenemententerrein naast WZC Markizaat
Info: 0496 98 19 54,  
circusbarones.secretariaat@gmail.com, 
www.circusbarones.com

Voorstelling: vrijheid
zaterdag 2 februari
Zie pagina 10.

Workshop: chocolade en marsepein
zaterdag 2 februari
Jeugddienst

Workshop zilverklei:  
eigenzinnig zilver
zaterdag 2 februari van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel.
75 euro (10 g zilver (hoeveelheid voor 
een ring), koffie/thee en zoetigheid 
inbegrepen). 
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be

Lichtmis en 
pannenkoekenwandeling 
Geelstervallei 
zondag 3 februari van 14 tot 17.30 uur
Café De oude Mol, Impedorp 
Lichtmis, het feest van het nieuwgeboren 
licht. Maar waarom wordt dit licht gevierd 
en waarom worden er pannenkoeken 
gebakken? Tijdens een wandeling langs 
landelijke wegen worden de antwoorden 
gegeven. Als afsluiter een pannenkoek 
met chocomelk of koffie. Inschrijven via 
saerens_yvette@hotmail.com. Betalen kan 
ter plaatse.
5 euro per persoon 
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477, www.natuurpunt.be

Nellie & Cesar:   
Geheimen op zolder
zondag 3 februari van 15 tot 16.30 uur
Zie pagina 8.

Expo: N9 maakt N9 
maandag 4 februari t.e.m. zaterdag  
9 februari 
Zie pagina 12.

Alzheimer en dementie -   
Christine Van Broeckhoven
donderdag 7 februari van 20 tot  
22.30 uur
Zie pagina 11.

Leraarsconcert academie
vrijdag 8 februari
Zie pagina 10.

Muziektheatervoorstelling:   
N9 speelt N9
zaterdag 9 februari van 20 tot  
22.30 uur
Zie pagina 12.

Ezeldomavond: 
gezelschapspelletjes
zaterdag 9 februari om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 9 februari van 13.30 tot 16 uur 
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

Improviseren? Minder moeilijk dan 
je denkt!
zaterdag 9, 16 en 23 februari, telkens 
van 10.30 tot 12 uur 
RUIStablet, Billegemstraat 103
Improviseren op je muziekinstrument om 
los te komen van de partituur. Je hebt 
best al een 4-tal jaar muziekervaring.  
Vanaf 14 jaar.
sessie: 12 euro, 3 sessies: 32 euro
Info: 0475 41 97 56,  
adelheid.sieuw@ruistablet.be,  
www.ruistablet.be

Grafische wat? Grafische partituren!
zaterdag 9, 16 en 23 februari, telkens 
van 13.30 tot 15 uur 
RUIStablet, Billegemstraat 103
Hoe zet je bolletjes en streepjes om 
in muziek? Hoe laat je iemand horen 
wat je voelt bij een foto? Speel je een 
instrument? Neem maar mee. Kun je geen 
noten lezen: geen probleem!
sessie: 10 euro, 3 sessies: 25 euro
Info: 0475 41 97 56,  
adelheid.sieuw@ruistablet.be,  
www.ruistablet.be

Binnen en Buiten:  
muziek met een knipoog.
zondag 10 februari van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Concert door Franky Cooreman & Franky 
Dumont. Er is koffie en gebak. Reservatie 
is mogelijk.

Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Groepswandeling 
dinsdag 12 februari van 19.30 tot  
21.30 uur
Sporthal 
Begeleide groepswandeling (10 à 12 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

Workshop: kruiden bij baby’s en 
kinderen tot 12 jaar
woensdag 13 februari van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be

Smile en Smart
woensdag 13 februari van 19.30 tot  
22 uur
Cm, Kerkevijverstraat 19

Movietime: Pluk van de Petteflet
woensdag 13 februari
Zie pagina 11.

CinéFolie Romantique:   
Breathe
donderdag 14 februari van 19.45 tot  
22 uur
Zie pagina 11.

Vooruit met de geit, Lede en   
zijn preventiebeleid - Sex Thing
vrijdag 15 februari van 19 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Een klasreünie. Iedereen is uitgenodigd 
behalve Anna. Jaren geleden ging 
een naaktfoto van haar de hele school 
rond. Haar aanwezigheid zou pijnlijke 
herinneringen naar boven halen. Maar 
Anna komt, neemt de microfoon en 
confronteert de zaal met haar verhaal. 
Ze krijgt de hulp van de gitarist die 
werd ingehuurd. Woorden en muziek 
verstrengelen zich tot een poëtische, 
associatieve rock & roll vertelling. Ook het 
publiek krijgt een rol. Anna spreekt hen 
voortdurend aan als haar ex klasgenoten. 
Zo laat de voorstelling hen de impact van 
een schijnbaar onschuldige handeling als 
het doorsturen van een foto aan den lijve 
ondervinden. 
Theater O’Kontreir - Child Focus
Jeugddienst 
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Een boeddhistisch klooster in 
België
vrijdag 15 februari 
Wat Phra Dhammakaya,  
Ronkenburgstraat 25 
Volzet.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-met 
kansentarief
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Koken met kids
zaterdag 16 en 23 februari,  
16 en 23 maart
Zie pagina 8.

Cursus EHBO
dinsdag 19 februari (eerste les) van 
19.45 uur tot 22 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
De cursus bestaat uit 12 avonden.  
Het examen gaat door op 5 april.
Rode Kruis Lede
Info: vorming@lede.rodekruis.be

Miss you
woensdag 20 februari, 20 maart,  
15 mei en 26 juni, telkens van  
14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Creatieve sessies in kleine groep voor 
kinderen of jongeren die een overlijden 
meemaakten. Met professionele 
rouwbegeleiding.
100 euro
Info: 0472 22 08 59, Info@klavertje-4.org

Sven De Leijer - Content 
woensdag 20 februari van 20 tot  
22 uur
GC De Volkskring
Sven is content. Hij wil niet klagen, want 
hij is dankbaar. Omdat hij erop staat dat 
het niet alleen zijn avond wordt, maar 
vooral die van de toeschouwers, is hij heel 
benieuwd waarover het publiek het graag 
wil hebben. Je mag dit mailen naar  
info@simpletone.be. 
18 euro, -26,65+: 15 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro
Cultuurdienst 

Leeskring Leorim:   
Notendop - Ian McEwan
donderdag 21 februari van 19 tot 23 uur
Zie pagina 10.
Bibliotheek, BibArt en Davidsfonds Lede 
en Oordegem 

Wijndegustatie: Parels uit het 
warenhuis
donderdag 21 februari van 20 tot  
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: info@commanderijmolenberg.be, 
www.commanderijmolenberg.be

Voorstelling: Kris Van Spitael & 
Ygor - De ark van Ygor (try-out)
vrijdag 22 februari 2019 van 20.15 tot 
23 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Ygor, cartoonheld bij Comedy Casino en 
Villa Vanthilt, winnaar van o.a. Humo’s 
Comedy Cup en ex-dienaar bij Gili. In 
2015 bracht hij het boek Dertig februari 
uit. De verhalen en cartoons uit dit 
boek zijn geënt op het thema van deze 
voorstelling. Het behoeft dus geen uitleg 
dat Ygor een vaste waarde is op de 
Vlaamse comedy-scène !
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Kaarting - belotten
zaterdag 23 februari om 20 uur
’t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Failte
zaterdag 23 februari 
GC De Volkskring
Keltisch muziekfestival met eClectic Ox (B) 
Daithi Rua (IRL) Munnelly-Masure (IRL/B) 
The Antonios (B).
Info: www.failte.webnode.be

Sonderlich en zonen -   
Theater Tieret
zondag 24 februari van 15 tot  
16.30 uur
Markizaatdomein
Over de fantastische familiegeschiedenis 
van een clan bohemiens. Op een 
handgeknoopt muzikaal tapijt vol  
klezmer- en Balkanmuziek staat de tijd  
stil.
12 euro, -26, 65+: 10 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro
Jeugddienst

Arcade games in de bib 
maandag 25 februari - zaterdag 2 maart 
Drie artistieke arcadegames, kwalitatieve 
spelletjes op maat van kinderen en 
jongeren. De arcade hal bestaat uit 
handgemaakte houten kasten met 
artistieke en coöperatieve games. Boeiend 
voor spelers van alle leeftijden, van 
beginners tot doorgewinterde gamers! 

Movietime: Huisdiergeheimen
woensdag 27 februari
Zie pagina 11.

Workshop: kruidensiroop maken
woensdag 27 februari van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Kruidensiroop die verzachtend werkt op 
de luchtwegen. Je kan wat siroop mee 
naar huisen nemen, maar breng zelf een 
glazen flesje/bokaaltje mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be

Evocatiegebeuren:  
# M – Beeld van liefde
3, 4 en 5 mei, telkens  
om 20.45 uur
Markt
In een uniek decor, met meer dan 200 
acteurs/figuranten en de medewerking 
van tal van verenigingen.  
De hoofdrol wordt gespeeld door een 
Vlaams acteur. 
Kaarten kan je bestellen via 
info@beeldvanliefde.be of kopen op het 
Parochiaal Secretariaat (Nieuwstraat 8). 
Noteer je naam, adres, het aantal plaatsen 
en de datum. De bestelling is definitief na 
storting op BE90 7805 5733 4832. Om de 
kaarten met de post te bezorgen, stort je 
1 euro extra.
overdekte zitplaats: 15 euro, niet-
overdekte zitplaats: 10 euro
Gemeentebestuur Lede, ondersteund 
door Provincie Oost-Vlaanderen – Cera – 
Erfgoedcel Aalst –  
Vlaamse Gemeenschap
Info: info@beeldvanliefde.be, 
www.beeldvanliefde.be

Nacht van de Voorzitter
zaterdag 2 maart van 19.30 uur
GC De Volkskring 
Optredens van Lindsay en Frans Bauer met 
muzikale omkadering van DJ Starlight.
30 euro
KVC Jong Lede
Info: 0486 76 72 13,  
roland.creutz@skynet.be,  
www.kvcjonglede.be

LEDE_NR1_2019.indd   15 4/01/19   09:36



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

Academie voor  
Muziek en Woord 
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
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