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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 maart. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Buitenschoolse kinderopvang
Paasvakantie
De kinderopvang in Oordegem en Wanzele is open van maandag  
8 tot en met vrijdag 12 april en van maandag 15 tot en met 
vrijdag 19 april. Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 
14 maart om 18.30 uur.
Het thema tijdens de eerste week is De natuur maakt bokken- 
sprongetjes, in de tweede week is het thema Waar zijn die eitjes? 

Op donderdag 11 april gaan we naar Plopsaland De Panne.

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

Project Huistaakbegeleiding (Katrol)  
zoekt vrijwilligers 

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor het project Huistaakbegeleiding.
Als vrijwilliger bied je één uur studieondersteuning aan in kwetsbare gezinnen en dit twee 
keer per week gedurende een periode van 8 à 10 weken. Je kan kiezen voor een gezin in 
Lede, Erpe-Mere of Haaltert.

Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en je kan rekenen op een degelijke ondersteuning 
door ons ankerfiguur. Bovendien is er ook ruimte voor vorming en ontmoetingsmomenten met 
andere vrijwilligers en studenten. Kortom, een boeiende en verrijkende ervaring!

Heb je interesse of wil je meer info, neem contact op  
met de verantwoordelijke Stefanie De Meyer via  
stefanie.demeyer@erpe-mere.be of op 0475 78 14 30.

Europese  
verkiezingen   
26 mei 2019 

Ben je een burger van de Europese Unie,  
ingeschreven in Lede en minstens 18 jaar 
op 26 mei, dan kan je deelnemen aan de 
verkiezingen.

Je moet je hiervoor wel inschrijven op de 
kiezerslijst. Was je al ingeschreven als  
kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
dan ben je niet automatisch ingeschreven 
op de kiezerslijst voor de Europese  
verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke 
procedures. Voor de Europese verkiezingen 
van 26 mei moet je ten laatste op  
donderdag 28 februari 2019  
ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Deze inschrijving blijft geldig voor de  
volgende verkiezingen, op voorwaarde dat  
je aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen. 
Wil je niet langer deelnemen aan de ver-
kiezingen, dan moet je schriftelijk afstand 
doen van je hoedanigheid als kiezer.

Meer informatie bij de dienst burgerzaken 
of op www.europeanelections.belgium.be.
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TECHNISCH ASSISTENT(E) -  
GARAGE

contractueel onbepaalde duur –  
voltijds - niveau D1-D3

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van  
1 jaar, mogelijks verlengbaar met 1 jaar.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor de  

categorie B. 
• Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je  
sollicitatiebrief met je cv uiterlijk dinsdag 12 maart 2019  
(datum poststempel is bepalend) naar het college van  
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit 
ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij  
de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in 
de brievenbus of die per mail verstuurd zijn, komen niet in  
aanmerking. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs. 

De functiekaart en het examenprogramma kan je raadplegen via 
www.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst.

VACATURES

BEGELEID(ST)ER(S)  
BUITENSCHOOLSE  
KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN

dagcontracten  
paasvakantie

 
AANWERVINGSVOORWAARDEN
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor  
medewerkers van kinderopvangvoorzienin-
gen zoals vermeld in het ministerieel besluit 
van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten  
aan gemeentebestuur Lede, dienst kinder- 
opvang, Markt 1, 9340 Lede en dit uiterlijk 
op vrijdag 22 maart.

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

PEDICURE (M/V)
WOONZORGCENTRUM MARKIZAAT
Je wordt aangesteld voor een periode van drie jaar.
Producten en gereedschap moeten door de pedicure meegebracht worden.  
Facturatie of betaling gebeurt met tussenkomst van het OCMW Lede.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van een getuigschrift of diploma van  

pedicure.
• Je voldoet aan de vereisten om het beroep uit te oefenen op zelfstandige basis.
• Je kan goed met ouderen omgaan en in die omgang het nodige geduld opbrengen.
• Je houdt rekening met de eisen en verwachtingen van een  

specifiek cliënteel, in dit geval ouderen.

Interesse?
Alle info vind je op www.ocmw.lede.be of bij Tina Van Laere  
(053 80 39 14,  tina.van.laere@ocmw.lede.be).
Je kandidatuur met prijsofferte moet het bestuur bereiken ten  
laatste op 28 februari 2019 om 10 uur, hetzij per post, hetzij door afgifte  
op onderstaand adres: OCMW Lede, Markt 1, 9340 Lede.
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Meer halen uit de biologische kringloop

Schillen en resten van fruit,  
groenten en aardappelen

Dierlijk en plantaardig keukenafval  
en etensresten

Broodresten

Koffiedik, papieren koffiefilter

Papier van keukenrol

Noten, pitten

Vlees- en visresten, schaaldierresten 
(uitgezonderd mosselschelpen, 

oesterschelpen …)

Vaste zuivelproducten (kaasresten)

Eieren, eierschalen

Fijn tuin- en snoeiafval  
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, 

versnipperd snoeihout …)

Kamer- en tuinplanten

Schaafkrullen en zaagmeel  
van onbehandeld hout

Mest van kleine huisdieren  
(cavia, konijn)

Vloeistoffen  
(bv. soep, melk, koffie …)

Sauzen, vet en oliën  
(uitgezonderd gerechten waar een 
klein aandeel saus in zit)

Theezakjes en koffiepads

Behandeld hout (met verf, vernis of 
impregneermiddel)

Beenderen en dierlijk (slacht)afval

Dierenkrengen

Schelpen van mosselen, oesters …

Kattenbakvulling en vogelkooizand

Mest van grote huisdieren  
of in grote hoeveelheden

Stof uit de stofzuiger

Wegwerpluier en ander hygiëneafval

Aarde en zand

Kurk

Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen

Grof ongesnipperd snoeihout,  
dikke takken

SORTEERWIJZER
gft

WEL NIET

Vlaamse Compostorganisatie vzw

4

Extra afval in de  
gft-container
Vanaf 1996 kan je je groente-, fruit- en tuinafval kwijt in de gft-container 
van ILvA. Gelukkig maar, want jaarlijks wordt ongeveer 27 miljoen kilo-
gram van dit afval niet meer verbrand, maar gecomposteerd.

Omdat we nog meer afval willen recycleren, werden de sorteerregels 
wat aangepast. Vlees- en visresten zijn vanaf nu welkom in je gft-contai-
ner, terwijl we je in het verleden de raad gaven om die in de gele zak te  
gooien. Zo wordt ook dit afval gecomposteerd én bespaar jij plaats in je 
gele zak!  

Opgelet: Theezakjes en koffiepads mogen niet meer in de gft-container. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat ze steeds vaker plastic bevatten.  
Papieren koffiefilters mogen wel nog in de gft-container.

Krawietel 
zoekt  
animatoren 
The more the merrier!
Ben jij 15 jaar of ouder en wil je graag 
animator worden? Kom dan naar de 
infodag op zaterdag 9 maart om  
10 uur. Dit gaat door op speelplein 
Krawietel (Watermolenstraat 11).

Pleinspeelkoffer
Ter gelegenheid van de Buitenspeeldag 
op woensdag 24 april voorzien we dit 
jaar opnieuw een Pleinspeelkoffer in het 
parkje achter Huize Moens. En omdat er 
niets boven buitenspelen gaat, plaatsen 
we nog een extra koffer aan het speel-
plein in Papegem!

Je kan er spelen met de spelletjes die 
je in de koffer vindt. Het is niet de  
bedoeling deze mee te nemen. Na je 
spel berg je alles terug op. Alleen op 
deze manier werkt dit systeem en vind 
je alles volgende keer terug.

Heb je nog bruikbaar buitenspeelgoed?  
Bezorg het aan de jeugddienst.  
We kleven er plakkertjes op zodat  
het herkenbaar is.
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Heg, houtkant, bomenrij of poel  
op jouw terrein?

Woon jij in de wijde omgeving van de Molenbeek of Serskampsebeek?  
Mag een heg, houtkant, bomenrij of poel op jouw terrein het landschap  
verfraaien en zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven?  
Contacteer dan Regionaal Landschap Schelde-Durme! 

Wij helpen je bij de uitvoering en kunnen de werken dankzij Provincie 
Oost-Vlaanderen tot 80 % financieren.  
Met het project Gestroomlijnd Landschap Molenbeek – Serskampsebeek  
investeert de Provincie hier in een sterker groenblauw netwerk. 

Meer info: robin@rlsd.be of 09 210 90 58.

Verplaatste dinsdagmarkt 
Op 5 maart, 18 juni en 24 september zal de wekelijkse dinsdagmarkt verplaatst worden naar de Kasteeldreef –  
Kasteelstraat omdat de kermiskramen dan opgesteld staan op het marktplein. Wegens de voorbereiding van het  
mariaal evenement #M op het marktplein wordt de markt op dinsdag 30 april ook verplaatst naar de Kasteeldreef –  
Kasteelstraat.

VIERGESLACHT

Christiane Van Driessche (76 jaar)
Inge Trogh (49 jaar)
Melissa Rasschaert (26 jaar)
Rosie Verhoeven (2 maanden)

Marie-José De Saedeleer (87 jaar) 
Viviane Annaert (58 jaar)
Anneleen Nijs (31 jaar) 
Zita Wellekens (4 maanden)
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MAAK DE KLIK!  
HET BELANG VAN GORDELDRACHT BIJ KINDEREN
 
Slechts 23% van de kinderen kleiner dan 1m35 wordt op een volledig correcte manier vervoerd in de wagen. 13% van 
de kinderen wordt zelfs helemaal niet vastgeklikt! Uit een studie van Vias institute blijkt dat kinderbeveiligingssystemen 
de kans op dodelijke verwondingen bij een ongeval verminderen met 70% voor kinderen jonger dan 1 jaar en met 55% 
voor kinderen tussen 1 en 4 jaar. 

Wat zijn de gevolgen van je kind niet goed vastmaken?
Dat verschilt van situatie tot situatie. Bij een kleine vorm van verkeerd gebruik (bv. verdraaide gordel) is de impact op 
de veiligheid uiteraard kleiner dan wanneer de gordel een totaal foutief traject volgt. Bij meer dan een derde van de 
kinderen is door een niet-correct gebruik de effectiviteit van het kinderbeveiligingssysteem zo aangetast dat het kind 
ernstige tot dodelijke verwondingen oploopt bij een ongeval.
Wanneer je kind helemaal niet is vastgemaakt zijn de gevolgen vaak zeer zwaar. Zo komt de impact bij een botsing met 
een snelheid van 50 km/u overeen met 35 maal het gewicht van de persoon. Een kind van 25 kg wordt dan een massa 
van bijna één ton. Een botsing met een snelheid van 50 km/u is te vergelijken met een val van ongeveer 10 meter! 
Kortom: een niet-vastgeklikt kind vervoeren in de wagen is net alsof je het zou laten spelen op een balkon zonder  
leuning.

Wat zegt de wet?
Volgens het verkeersreglement moeten kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1m35 vervoerd worden in een  
geschikt kinderbeveiligingssysteem. Sinds 2013 wordt het niet correct vervoeren van kinderen strenger bestraft.  
Het niet gebruiken van een aangepast kinderbeveiligingssysteem voor kinderen kleiner dan 1m35 wordt gezien als een 
overtreding van de derde graad. De boete bedraagt 174 euro. 

Conclusie
Kinderbeveiligingssystemen verminderen bij een ongeval het risico op een dodelijk letsel met 70% voor kinderen  
jonger dan 1 jaar en met 55% voor kinderen tussen 1 en 4 jaar. Ondanks deze duidelijk bewezen effectiviteit wordt 
slechts 23% van de kinderen volledig correct vastgemaakt. Het zorgt ervoor dat de gevolgen bij een ongeval vaak zeer 
ernstig kunnen zijn. 

Enkele tips om foutief gebruik tegen te gaan
• Informeer je tijdig over welk zitje geschikt is voor jouw kind. De kinderzitjes zijn gehomologeerd volgens gewicht of 

volgens lengte.
• Als je kan kiezen voor een ISOFIX systeem, aarzel dan niet. Deze zijn gemakkelijker te installeren.
• Lees voor de installatie altijd aandachtig de handleiding.
• Zorg er altijd voor dat je het zitje in de juiste richting plaatst. Bij babyzitjes wil dit zeggen tegen de rijrichting in.
• De gordel mag niet gedraaid zijn, zo verliest hij aan kracht.
• Let erop dat er niet te veel speling op de  

riempjes zit, maximaal een dikke  
centimeter. Ook de gordel moet overal  
goed aanspannen.

• Zorg dat de riempjes of de gordel steeds  
mooi over de schouder lopen en dus niet  
achter de rug of onder de oksel.

• Klik je kind niet alleen bij lange  
trajecten vast. Een ongeval kan ook  
bij korte trajecten gebeuren.

• Als je kind zichzelf vastklikt,  
controleer dan zeker of dat wel op een  
correcte manier gebeurde.

Meer info op www.kinderenindeauto.be
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Slopen Rammelstraat 3 en 5 met bijgebouwen en 
rooien van bomen 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
174.195,75 euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund 
bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Leveren en plaatsen elektrische scheidingswanden 
sporthal De Ommegang 
Vaststelling lastvoorwaarden. De geraamde kostprijs 
bedraagt 38.000 euro (inclusief btw). De opdracht 
wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking en wordt gepubliceerd en 
beheerd via e-Procurement in de Free Market.

Plaatsen opdracht in kader van Bouwmeester Scan
Goedkeuring overeenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
Bekrachtiging van de overeenkomst. 
 
Camerabewaking Mesen 
Kennisgeving van het besluit van 18 december 2018 van 
het college van burgemeester en schepenen houdende 
gunning, bij dwingende en onvoorziene omstandigheden, 
van de opdracht aan 12.796,96 euro (inclusief btw) aan 
Etac Gent.

Aanpassen voorrangsregeling lokale wegen II 
Vaststelling bestek. De geraamde kostprijs bedraagt 
69.969,46  euro (inclusief btw). De opdracht wordt gegund 
bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en 
wordt gepubliceerd en beheerd via e-Procurement in de 
Free Market.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 JANUARI 2019 

Inname openbaar domein
Bij bouw- of verbouwwerkzaamheden 
is het soms nodig dat er een container, 
stelling, torenkraan, werfkeet  …  
wordt geplaatst op het openbaar  
domein (bijvoorbeeld op de rijbaan  
of het voetpad). 
Ook wanneer je een parkeerverbod 
plaatst bij een verhuis of levering  
wordt tijdelijk openbaar domein  
ingenomen.
Deze inname van het openbaar do-
mein kan enkel mits voorafgaandelijke 
en schriftelijke toelating van de  
burgemeester.

Hoe vraag je een vergun-
ning aan?
Je vraagt de vergunning aan via een 
digitaal formulier. Dit formulier vind je 
terug op www.lede.be bij die rubriek  
Bouwen en wonen - Vergunningen.  
Je vindt hier ook extra info over hoe  
je dat formulier moet invullen.

Je moet de vergunning minstens drie 
werkdagen op voorhand aanvragen. 
Indien er omwille van werkzaamheden 
een straat of voetweg moet afgesloten 
worden,  moet de aanvraag veertien 
dagen op voorhand gebeuren.

De goedgekeurde vergunning krijg je 
toegestuurd in je mailbox.

Welke signalisatie heb je 
nodig?
Voor de tijdelijke inname openbaar 
domein voor werken moet de aan- 
nemer of aanvrager zelf instaan  
voor de tijdelijke verkeersborden  
die voorzien zijn in de signalisatie- 
vergunning.

Je kan bij de gemeente maximum twee 
tijdelijke verkeersborden Verboden te 
parkeren ontlenen voor maximum 7 
dagen. 

Je moet deze borden zelf afhalen en 
terugbrengen naar het depot van  
de technische dienst, Wichelse  
steenweg 7. Breng zeker een  
afgeprinte of digitale versie van je  
vergunning mee.

Prijs - nieuw belasting- 
reglement
Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw 
belastingreglement i.v.m. het  
tijdelijk innemen van het openbaar 
domein. 

Wat verandert er?

• De eerste drie dagen waarin je vrij-
gesteld bent van een belasting ver-
valt. 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). Het is dus belangrijk dat 
je op je aanvraagformulier het juiste 
aantal m² ingeeft.

• De belasting wordt niet meer  
verdubbeld na 1 maand.

• Ook voor het ontlenen van de ver-
keersborden Verboden te parkeren 
moet je betalen, aangezien deze 
innames ook in GIPOD worden in-
gebracht en je hier dus ook een ver-
gunning voor nodig hebt.

Hinder op het openbaar 
domein?
Alle goedgekeurde vergunningen wor-
den rechtstreeks gekoppeld aan een 
online platform GIPOD. GIPOD brengt 
alle hinder op het openbaar domein in 
kaart. Je kan dit raadplegen via hinde-
rinkaart.be.
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leeft LKV Just Niet 
Onze carnavalsvereniging bestaat al 24 jaar en is een van de oudste carnavals-
verenigingen van Lede.

1995. Enkele jongere carnavalisten die de carnavalsmicrobe met de paplepel 
hadden meegekregen wilden leute en plezier maken gedurende Lede carnaval. 
Het waren vooral Steven De Waele (voorzitter), Gunther Verdonck en Anouck 
Frulleux die deze jonge groep in goede banen probeerden te leiden. 
Gelukkig konden ze op de steun rekenen van August De Waele, een oude rot 
die het wereldje kende en hen met raad en daad bijstond. 
Vanaf dan waren we niet meer weg te denken uit het Leedse carnaval.

De laatste vier jaar heeft LKV Just Niet altijd de eerste prijs in de A-categorie 
weten weg te kapen. We krijgen dit jaar dan ook de titel van Keizerlijke carna-
valsgroep, dit hebben nog maar 3 groepen in de A-categorie ons voorgedaan. 

Begin september starten we aan de bouw van de praalwagens. Elk jaar proberen 
we de lat net iets hoger te leggen. Dit jaar zijn we genoodzaakt om kleiner uit de 
hoek te komen omdat we niet tijdig een loods voor onze wagenbouw vonden.
Ook het ontwerpen en maken van de kledij neemt tijd in beslag. Hier neemt 
Anouck steeds het voortouw.
Jaarlijks gaan we met onze leden op weekend waardoor de band tussen de le-
den optimaal is.

De eerste zaterdag van juli organiseren we een bingoavond. 
Ons jaarlijks eetfestijn gaat door op zaterdag 21 en zondag 22 september in 
feestzaal  Hoop in de toekomst. Op het menu staan vispannetje of brochette met 
frietjes. Iedereen is van harte welkom!
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leeft LKV De Slekketisjen
Onze Leedse carnavalvereniging De Slekketisjen bestaat uit 19 carnavalisten. 
Voorzitter Viviane en echtgenoot Jacques (groepsverantwoordelijke) zijn trots dat 
ook hun dochters en partners de carnavalsmicrobe te pakken hebben.
De Slekketisjen behaalden al meerdere keren de 1ste plaats in de stoet, zowel in 
categorie b als categorie c. 

Jaarlijks organiseren we 2 activiteiten. In mei gaat onze bingoavond - met mooie 
en leuke prijzen - door. In november geven we naar goede gewoonte een eet-
festijn. We serveren varkenshaasje of zalm, met als dessert een Slekketisjkoffie en 
huisbereide lekkernijen. 

Onze groep bestaat dit jaar 24 jaar. We kijken dan ook uit naar 2020 voor ons 
25-jarig jubileum. Maar zoals elk jaar zullen we ook dit jaar het beste van onszelf 
geven in de stoet. Het ganse team wenst iedereen een knallende en superleuke 
carnaval toe!
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Voorstelling nieuwe legislatuur 
Roland Uyttendaele - burgemeester (CD&V)
Bevoegdheden: veiligheid (politie en brandweer), PR, patrimonium en erediensten
Zitdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur, donderdag van  
17 tot 19 uur
Contact: 0477 40 80 09, roland.uyttendaele@lede.be

Robert De Mulder - 1ste schepen (CD&V)
Bevoegdheden: openbare werken, verkeer en mobiliteit, nutsvoorzieningen, onderhoud van  
patrimonium en begraafplaatsen, communicatie en ICT
Zitdagen: op afspraak
Contact: 0477 84 28 85, robert.de.mulder@lede.be

Bart Heestermans - 2de schepen (Groen)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening en milieu, stedenbouw, landbouw, klimaat en duurzaamheid, 
jeugd, kinderopvang  
en onderwijs (kunstacademie)
Zitdagen: op afspraak
Contact: 0479 67 81 72, bart.heestermans@lede.be

Elke Meganck - 3de schepen (CD&V)
Bevoegdheden: burgerlijke stand en bevolking, personeel en organisatie, lokale economie  
(middenstand, tewerkstelling, markten, wijkwerken), evenementen, kermissen, feestelijkheden en 
samenwerkingsverbanden
Zitdagen: op afspraak
Contact: 0476 74 78 63, elke.meganck@lede.be

Dirk Rasschaert - 4de schepen (De Coöperatie)
Bevoegdheden: financiën, cultuur, toerisme, bibliotheek, sport, dierenwelzijn en  
ontwikkelingssamenwerking 
Zitdagen: op afspraak
Contact: 0498 13 77 46, dirk.rasschaert@lede.be

Geertrui Van de Velde - 5de schepen en voorzitter BCSD (CD&V)
Bevoegdheden: welzijn, sociale zaken (gezondheidszorg, Huis van het kind, gezin, gehandicapten, 
emancipatie, sociale  
huisvesting ...), WZC en senioren 
Zitdagen: op afspraak
Contact: 0498 36 52 17, geertrui.van.de.velde@lede.be
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Beleidsprioriteiten 2019-2024 

Vanaf 1 januari 2019 is er een integratie van gemeente en OCMW. Officieel blijft er een gemeenteraad en een OCMW-
raad bestaan, maar dezelfde personen zijn lid van deze raden. Ze vergaderen ook aansluitend.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op de installatievergadering van de nieuw samengestelde gemeen-
te- en OCMW-raad haar beleidsprioriteiten beknopt voorgesteld. 
In het voorjaar van 2019 komt er een meer gedetailleerd beleidsplan. Voor de verdere uitwerking daarvan zal het colle-
ge beroep doen op de kennis en voorstellen van de administratieve diensten en de verenigingen. Jouw reacties zijn ook 
altijd welkom.

Grote aandacht zal gaan naar een verbeterde huisvesting van de diensten van het bestuur en van de kunstacademie.
Daarnaast gaat het bestuur het engagement aan om in Lede de armoede actief aan te pakken en de nodige zorg voor 
ouderen aan te bieden.
Lede is reeds sterk actief op gebied van cultuur, jeugdwerking, sport en kinderopvang. We bouwen hier verder aan. 
Ruimtelijke ordening wordt een ander belangrijk werkpunt, met het oog op het behoud van het landelijk karakter.  
Daarbij gaan we ook voor minder leegstand en meer sociale woongelegenheid. 
Binnen zes jaar zouden we met plezier meer verplaatsingen te voet, met de fiets of openbaar vervoer moeten doen.  
De onvermijdelijke openbare werken ondersteunen een betere mobiliteit en zorgen voor een scheiding van regenwater 
en afvalwater. Hiermee maken we de link naar lokale acties voor klimaatzorg en milieu. Ondersteuning van lokale  
economie en landbouw past daar volledig in. 
Voor de lokale politie is een belangrijke rol weggelegd, te realiseren door een grotere aanwezigheid en meer preventie. 
Een goed beleid tot slot is slechts mogelijk als het personeel zijn belangrijke rol kwaliteitsvol opneemt. Het bestuur 
moet dus zorgen voor een optimale organisatiestructuur, degelijke huisvesting, een correcte verloning, eigen initiatief 
aanmoedigen en kansen bieden voor vorming.

Erg veel uitdagingen dus, méér dan de financiële mogelijkheden toelaten. Het college zal daarom creatief en efficiënt 
omgaan met de beschikbare middelen. 

Meer weten? Je vindt de volledige tekst op www.lede.be. Klik links op Bestuur en beleid en daarna op Beleid.
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in Lede Arcade games in de bib
Gamen in een retro arcadehal, dat kan in Lede! Van maandag  
25 februari tot en met zaterdag 2 maart stellen we drie arcade-
games, handgemaakte houten kasten met artistieke en coöperatieve 
games, op in de bibliotheek. Het zijn kwalitatieve spelletjes op 
maat van kinderen en jongeren. Boeiend zowel voor beginners als 
doorgewinterde gamers! Je kan gamen tijdens de openingsuren.

Verhaaltje voor 
het slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het 
leukste voorleesuurtje!  
Op vrijdag 29 maart om 19 uur 
organiseren we in de bib een 
knusse verhaaltjesavond voor 
kinderen van 5 tot 8 jaar. Terwijl 
de kinderen genieten van een 
verhaal, kunnen ouders snuisteren 
in de bib. Voorleesexperts staan 
klaar met een kop koffie en toffe 
boekentips. 

Het voorleesuurtje is gratis maar je 
moet vooraf  inschrijven in de bib 
of via de website.

Dag van de Academies 
 
Tijd voor Kunst

Betoging voor meer tijd 
Wij betogen voor tijd!
Want zonder tijd kunnen we niets.
Niet ademen
Niet genieten
Niet ontmoeten
Niet zingen
Of dansen
Of blij zijn.

Maak op zaterdag 23 februari om 14 uur tijd om 
mee te stappen in onze betogingsstoet, of kom ons 
aanmoedigen langs het parcours. We vertrekken  
aan de Bron, lopen rond de academie en sluiten  
opnieuw af in De Bron. 
Neem daarna zeker de tijd voor een lekker stukje  
taart en een aantal mooie optredens.

Lezing van  
Joke J. Hermsen
De Nederlandse filosofe 
Joke J. Hermsen 
bespreekt haar boek 
Kairos, een nieuwe 
bevlogenheid. Hierin 
gaat ze op zoek naar  
‘de tijd vinden’, 
‘het juiste moment 
gebruiken’, ‘de tijd nemen’, ‘de tijd laten stilstaan’. 
Hermsen houdt een hartstochtelijk pleidooi voor een 
andere, meer bevlogen tijd. We kennen Chronos als de 
lineaire, meetbare tijd, maar we zijn Kairos als ‘de god 
van het geschikte ogenblik’ vergeten. Toch kan juist deze 
tijdervaring ons onverwachte kansen en inzichten bieden. 
Deze cultuurfilosofische activiteit is een echte aanrader 
voor iedereen ouder dan 16 jaar.

De lezing gaat door in Torhout, maar wordt live 
gestreamd voor alle academies. Afspraak op zaterdag  
23 februari om 11.30 uur in De Bron. De inkom is gratis.
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Sonderlich en zonen 
Voorstelling Theater Tieret  

Hier is ’t begonnen, meer dan 100 jaren geleden. Hierbinnen, 
op dit eigenste plekske, onder uw voeten. Doe de deur dicht 
en zet uw oren open want we gaan ’t u vertellen, precies zoals 
’t gebeurd is.

Kruipt maar dicht tegen elkaar en warmt u aan ons verhaal. 
Een verhaal van hier tot ginder en terug, vol zelfgepookt vuur 
en met de geur van ongedesemd koekebrood. Ge zult het niet 
geloven, net als iedereen voor u, en toch. Toch is ’t precies zo 
gebeurd, erewoord, op het hoofd van Sonderlich, ons vader.

Sonderlich en zonen vertelt de fantastische 
familiegeschiedenis van een clan bohemiens. Op een 
handgeknoopt muzikaal tapijt vol klezmer- en Balkanmuziek 
staat de tijd 50 minuten stil. Deze familievoorstelling gaat 
door in de kerk van Impe op zondag 24 februari om 15 uur 
en is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Tickets zijn te koop bij de cultuur- en jeugddienst of via 
gcdevolkskring@lede.be. Een ticket kost 12 euro. Een ticket 
voor kinderen, jongeren (-26) en senioren (65+) kost 10 euro. 
Mensen met een UiTPAS aan kansentarief betalen 1,5 euro. 

Voorstellingen GC 
De Volkskring 
Voorjaar 2019 

De voorstellingen van Sven De Leijer  
(20 februari) en Scala (14 maart) in GC De 
Volkskring zijn volledig uitverkocht. Er zijn wel 
nog tickets beschikbaar voor Jonas Van Geel 
en Peter Van den Begin in concert  
(dinsdag 30 april) en theatervoorstelling Vuur 
van Het Nieuwstedelijk (vrijdag 10 mei). 

Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst, op 
053 60 68 60 of via gcdevolkskring@lede.be. 

Lady en de Vagebond
Seniorenfilm voor grootouders en kleinkinderen 

Lady is een mooie en verwende hond die bij een lieve, welgestelde 
familie woont. Ze heeft een prima leventje, tot haar baasjes een 
baby krijgen en op reis vertrekken. Lady komt op straat terecht, 
waar ze de Vagebond, een charmante zwervershond, leert kennen. 
Samen beleven ze tal van avonturen op straat.

Lady en de Vagebond is een Amerikaanse animatiefilm uit 1955, 
geproduceerd door Walt Disney. De filmvoorstelling gaat door op 
maandag 4 maart om 14 uur in GC De Volkskring. De film is gratis 
voor de kinderen,  een ticket  voor de  begeleider kost 2 euro  en 
is te koop bij de cultuurdienst, via seniorenfilms@lede.be of op 
053 60 68 61. De film duurt 75 minuten. We voorzien een pauze.
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Jeugdboekenmaand
Vrienden voor altijd
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op 
school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe 
vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, 
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden 
voor altijd.
De BibArt-bibliotheken (Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove) en de 
Kunstacademie Lede vieren in maart de vriendschap. Ontdek hier de activiteiten in Lede!

Wedstrijd: Knutsel jouw ideale vriend
Wat is echte vriendschap  
volgens jou? Pik vanaf  
vrijdag 1 maart een  
wedstrijdblad op in de bib  
en haal  je knutselspullen  
boven om jouw idee te  
tonen. Alles kan: maak  
een leuke tekening, verwoord het in een gedicht,  
knip en knutsel je ideale vriend … 
Het resultaat lever je in de bibliotheek van Lede 
of Oordegem in en krijgt een plaats in onze 
vriendschapsgalerij. De origineelste werkjes belonen we 
met een leuke prijs. Inleveren kan tot en met 30 maart.

Tentoonstelling: Vriendschap
Het beeldatelier van de 
Kunstacademie ging aan 
de slag met het thema 
Vriendschap. Een beeld 
zegt meer dan duizend 
woorden! Dus gingen de 
jongste leerlingen knappe 

en verrassende brieven tekenen. Het resultaat kan je de 
hele maand maart bewonderen in de bibliotheek.

Voorstelling: Vriendschap
De leerlingen uit het Woordatelier, de initiatieklassen 
en het Muzieklab van de Kunstacademie brengen een 
jeugdboek tot leven! Kom op zaterdag 16 maart 
samen met je vrienden kijken, ontdek een wereld van 
woord, toneel en zang en ga mee dromen langs de 
lijnen van een fantastisch verhaal.
De voorstelling start om 15 uur in De Bron.  

De toegang is gratis.

Workshop - vrije inloop:  
Knoop je eigen vriendschapsbandje
Leg op woensdag 20 
maart jouw vriendschap 
vast met een zelfgemaakt 
vriendschapsbandje! 
Met draadjes, touwtjes, 
kraaltjes, lintjes, pailletten 
en ornamentjes kun je 
de mooiste bandjes knopen. Leer verschillende leuke 
modellen zelf maken en krijg het resultaat mee naar huis.
De workshop gaat door in de bib van 14 tot 18 uur.  
Dit is een activiteit met vrije inloop, je kan op elk 
moment inpikken of stoppen. Deelname is gratis.

Vertelvoorstelling Meneer Zee:  
Galileo Hannibal Colombus Blauw
Meneer Zee schuimt al meer dan tien jaar scholen en 

bibliotheken af met 
vertellingen voor klein 
en minder klein. Op 
zondag 24 maart vertelt 
hij over Galileo Hannibal 
Columbus Blauw, een 
vogeltje dat zich anders 

voelt. Galileo gaat op wereldreis en leert dat vriendschap 
het allerbelangrijkste is. Dit is een voorstelling voor 
speelvogels van 6 jaar tot lachbekken van 9 jaar en 
hun (groot-)ouders. We starten om 14 uur in GC De 
Volkskring, het einde is voorzien om 15 uur. 
Toegangskaarten kosten 3 euro of 1,50 euro met een 
UiTPAS met kansentarief. Heb je 5 UiTPAS-punten? Dan 
kan je één gratis ticket per UiTPAS inruilen. Inschrijven 
kan in de bibliotheken of via www.bibart.be/webshop.

Met je vriend op de foto voor het  
green screen
De leukste momenten zijn momenten met vrienden. Leg 
van maandag 25 tot vrijdag 29 maart voor ons green 
screen jouw vriendschap vast op foto! Alle vrienden zijn 
welkom: je buurmeisje of je opa, je broer of zus, je kanarie 
of je konijn … Je kan een van onze leuke achtergronden 
kiezen en krijgt de foto digitaal opgestuurd.
De green screen is gedurende een week vrij 
toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.
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#M, Beeld van liefde
3, 4 en 5 mei – 20.45 uur

#M – Het project
Meer dan 600 jaar trok een processie door de 
Leedse straten. Een mooie traditie. Maar een 
maatschappij is voortdurend in evolutie. Het 
was dan ook een uitdaging om de vorm die 
al eeuwenlang gekoesterd wordt nu veilig te 
stellen voor de toekomst. Dat antwoord ligt nu 
op de tafel: de massa-evocatie #M , Beeld van 
liefde. Een evocatie in een uniek decor en  
met meer dan 200 acteurs/figuranten en de 
medewerking van tal van verenigingen.

#M kan je beleven op het marktplein. De kerk 
wordt het eeuwenoude, levensechte en statige 
decor waar acteurs, spectaculaire beelden  
en theatereffecten voor indrukwekkende  
momenten zullen zorgen. 

Marc Boon ontwikkelde het concept en de 
tekst en verzorgt de regie. De hoofdrol  
wordt gespeeld door Lucas Van den Eynde, 
zonder twijfel een van de theatertoppers in 
Vlaanderen. Veelzijdig als (stem)acteur, zanger 
en performer in theater, film en televisie- 
reeksen als In de Gloria, Het Eiland, Aspe,  
Van Vlees en Bloed, Dubbelleven, De Ronde... 

Prijzen
Overdekte zitplaats: 15 euro in voorverkoop, 
17 euro aan de kassa
Niet-overdekte zitplaats: 10 euro in  
voorverkoop, 12 euro aan de kassa

Tickets
Je kan tickets kopen:
• bij de leden van het Comité;
• bij het parochiaal secretariaat (Nieuwstraat 8);
• elke laatste dinsdag van de maand, op de markt (ter hoogte van het gemeentehuis);
• via info@beeldvanliefde.be. Noteer je naam, adres, het aantal plaatsen en de datum.  

De bestelling is pas definitief na storting op BE 90 7805 5733 4832. Om de kaarten met de post te bezorgen,  
stort je 1 euro extra.

Info
info@beeldvanliefde.be 
www.beeldvanliefde.be

Dit is een samenwerking met het gemeentebestuur en de parochie en wordt ondersteund door  
Provincie Oost-Vlaanderen, Cera foundation, Erfgoedcel Aalst, Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij.
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Theatervoorstelling Sex Thing
Vooruit met de geit,  

Lede en zijn preventiebeleid

Een klasreünie. Iedereen is uitgenodigd behalve Anna.  
Jaren geleden stuurden haar klasgenoten een naaktfoto van haar 
de hele school rond. Haar aanwezigheid zou dus wel eens een boel 
pijnlijke herinneringen naar boven kunnen halen.
Maar Anna komt toch. Meer zelfs, ze neemt de microfoon en 
confronteert de zaal met haar verhaal. Hoe ze verliefd was 
op Thomas. Hoe ze niet wist dat die met zijn vrienden een 
weddenschap had afgesloten om een naaktfoto van haar te 
bemachtigen. Hoe ze naar elkaar toegroeiden. Hoe Anna hem 
een foto van haar trotse borstjes stuurde. Hoe hij twijfelde maar 
uiteindelijk toch onder de druk van zijn vrienden bezweek. En hoe 
ze vervolgens de controle over de situatie verloren …

Woord en muziek in Anna’s verhaal komen samen in deze poëtische, 
associatieve rock & roll vertelling. 
Het publiek kan niet anders dan in het hoofd van Anna te kruipen.  
Je ondervindt de impact van een schijnbaar onschuldige handeling 
als het doorsturen van een foto aan den lijve. Sex Thing wil duidelijk 
maken dat iedereen die ongewenst een seksueel getinte foto mee 
verspreidt, verantwoordelijk is voor de gevolgen.

O’kontreir ontwikkelde deze voorstelling voor jongeren van het 
derde secundair in nauwe samenwerking met Child Focus.

De voorstelling gaat door op vrijdag 15 februari om 19.30 uur in  
GC De Volkskring en duurt ongeveer een uur. De deuren gaan open 
vanaf 19 uur. De toegang is gratis.

Heb je vrienden die ook graag komen? Breng hen gerust mee.

Lezing  
Sandra Bekkari

Nooit meer diëten 

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari 
coacht al zo’n 20 jaar mensen naar 
een gezondere levensstijl. In 2008 
ontwikkelde ze de Sana-methode:  
een eenvoudige methode waarbij  
stap voor stap nieuwe en gezonde 
gewoontes worden aangeleerd  
zodat diëten totaal overbodig wordt.  
De focus ligt op kleine aanpassingen  
in je gewoontes die grote  
veranderingen in je leven 
teweegbrengen. Het resultaat?  
Een gezonder, slanker en energieker 
leven!

Sandra geeft op donderdag 7 maart 
om 20 uur uitleg over de Sana-methode 
in GC De Volkskring. Ze reikt tal van 
praktische tips en voorbeelden aan hoe 
ook jij op een eenvoudige en haalbare 
manier je doel kan bereiken.

Tickets kosten 5 euro en zijn te koop 
bij de cultuurdienst en de bibliotheken. 
Mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief betalen 1,5 euro.
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Sportgala
Op vrijdag 22 februari 
zetten de sportdienst 
en sportraad de 
meest verdienstelijke 
sporters van Lede in de 
bloemetjes. Tijdens het 
Sportgala worden de 
kampioenen en laureaten van 2018 bekendgemaakt, afgewisseld met een aantal leuke acts. Aansluitend is er ook 
nog een receptie met optreden van The Antonio’s. Het Sportgala gaat door in GC De Volkskring en begint om  
20 uur. De toegang is gratis.

Paassportkampen
Zit je niet graag stil in de vakantie? Trommel dan al je vriendjes op om je uit te leven tijdens het paassportkamp in de 
sporthal!

Lager onderwijs
Kinderen uit de lagere school zijn welkom van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april. Er wordt gesport van  
9 uur tot 16 uur, vanaf 8.15 uur en tot 17 uur wordt er opvang voorzien. Kinderen die ’s middags blijven eten brengen 
een lunchpakket mee en zakgeld om een drankje te kopen in de cafetaria (minimum 2 euro). Je mag ook een  
drankje en een koek of fruit meenemen voor tijdens de pauze.

Kleuteronderwijs
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april. Van 9 uur tot 12 uur 
bieden we een leuke mix van sport en spel aan. Er wordt opvang voorzien vanaf 8.15 uur en tot 12.15 uur.  
Neem zeker een drankje en een koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

Tarieven
Soms betaalt je ziekenfonds een deel van  
je inschrijvingsgeld terug. Bevraag je dus 
bij je mutualiteit.

Inschrijvingen
Wanneer?
• Lager onderwijs: van maandag 4 maart tot en met vrijdag 29 maart
• Kleuteronderwijs: van maandag 4 maart tot en met vrijdag 5 april

Hoe?
• Online via www.lede.be
• Via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be
• In de sporthal
Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden via www.lede.be. 

Betalen 
• Via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met vermelding van de  

naam van de deelnemer en de activiteit 
• Contant of met Bancontact in de sporthal

Lager Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 60 euro 30 euro

Niet-Ledenaar 90 euro 45 euro

UiTPAS aan kansentarief Ledenaar 15 euro 7,50 euro

10 UiTPAS-punten -2,50 euro

Sociaal tarief -50%
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Movietime op  
woensdagnamiddag
GC De Volkskring

Huisdiergeheimen
Als hun baasjes weg zijn roddelen de 
huisdieren met hun vrienden, stillen ze hun 
honger en geven ze uitbundige feestjes. Maar 
wanneer een vertroetelde terriër Max en zijn 
nieuwe uitbundige huisgenoot verdwalen 
in de stadse jungle van New York begint 
het avontuur pas echt. Het wordt hilarisch 
met de slome kat Chloë, het snoezige 
dwergkeeshondje Gidget, mopshond en 

ladykiller Mel, de knorrige bastaard Duke, de onnozele cavia 
Norman en het schattige maar gestoorde konijntje Snowball.

Huisdiergeheimen is de recentste kaskraker van de makers van 
Verschrikkelijke Ikke en The Minions. De voorstelling gaat door op 
woensdag 27 februari van 14 tot 15.50 uur. We voorzien een pauze.

Winnie de Poeh  
Poeh staat op een ochtend vroeg op om 
honing te eten, maar vindt alleen maar lege 
potten! In het bos ontmoet hij Iejoor, op zoek 
naar zijn staart.
Uil organiseert een zoekwedstrijd om een 
nieuwe staart voor Iejoor te vinden, maar 
niets werkt. Bovendien lijkt Janneman 
Robinson ontvoerd door Totso, een monster 
dat in werkelijkheid niet bestaat.

Het wordt een hele drukke dag voor een beer die alleen maar wat 
honing wilde vinden!

De filmvoorstelling gaat door op woensdag 13 maart van 14.00 
tot 15.20 uur. We voorzien een pauze.

Buitenspeeldag 

De eerste woensdag na de 
paasvakantie verwelkomen we de zon 
tijdens de Buitenspeeldag. Je kan op 
woensdag 24 april van 14 tot 17 uur 
terecht op het speelplein in Wanzele of 
aan de sporthal.
 
Buitenspelen staat voorop, daarom 
is het een open speeldag, zonder 
inschrijvingen. We voorzien geen 
opvang en toezicht: kinderen spelen 
onder de verantwoordelijkheid van hun 
ouders.

Ouders kunnen een stoeltje of 
picknickdekentje meebrengen, wij 
zorgen voor een tasje koffie! Voorzie 
eventueel een centje voor een ijsje 
en/of drankje. Drinkwater en een 
versnapering is er voor iedereen. 
Je picknick of eigen spelmateriaal kan 
je ook gerust meebrengen. 
Kinderen kunnen er spelletjes uitlenen, 
kampen bouwen en ravotten op het 
speelplein. Er zijn speeltoestellen, 
grote ballen, hooi en zand.

Trek zeker speelkleding aan om er 
samen met je vrienden het topmoment 
van het jaar van te maken! 
Deelname is gratis, plezier uiteraard 
ook!

Kennismaken met de  
computer
Cursus voor senioren

Deze cursus bestaat uit een reeks van 3 lessen:
• woensdag 6 maart: starten met computer en e-mail
• woensdag 13 maart: Word deel  I
• maandag 18 maart: Word deel II

De lessen starten om 18.30 uur en eindigen om 21.30 uur en 
gaan door in de bovenzaal van de Bron.
De cursus kost 15 euro, met een UiTPAS met kansentarief betaal je 
3,75 euro.
Inschrijven kan vanaf maandag 25 februari om 9 uur bij de 
cultuurdienst.
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Carnaval 
Kermis: van 3 tot en met 10 maart

Karamellenworp en machtsoverdracht:  
zaterdag 9 maart
Snoep je graag? Kom dan naar de karamellenworp 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 De Bron.

Carnavalstoet: zondag 10 maart
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals elk jaar  
hun beste beentje voor in de 67ste carnavalstoet.  
Dit spektakel start om 15.30 uur. 

Volgorde 
1. Markies en Markiezin Willem Bette en Anne-Marie  

de Horne
2. Koninklijke Harmonie St. Cecilia
3. Prins carnaval 2019 Jouri
4. Keizer Yves - Erekeizerin Kelly 
5. Miss Bette 2019 Wendy
6. Keizerin Lieve
7. Jeugdprins - Jeugdprinses
8. Bierventje Andy
9. WKV De Chépapkes – Ratatouille 
10. LKV Grat Af (cat. D) – Grat van de plank af!!! 
11. LKV De Slekkettisjen (Cat. C) – Wer emmen eene,  

dat geld…
12. LKV De Kontenbonkers (cat. C) –  

Lee carnaval nor 3 doagen
13. LKV Just Niet (cat. B) – ’t es tien uur
14. LKV d’Au Mollekes (Cat. B) – ’s nachts in Lee  

verschijnt ons Pop-up café
15. LKV Veur de Leut (Cat. B) – Koning Ezel gaat bio
16. LKV Special (cat. B) – Een uitstervend ras
17. LKV d’Engelen (cat. B) – Aagt de ruje luper  

mor geriejed want me ons keizerin Lieve est  
altijd fiejest

18. LKV Oetsjewaaa (cat. A) – Drei wees gegroetjes en 
nen Onze Vader 

19. LKV Kweet’nt nog nie (cat. A) – Wij zijn just nie dood 
20. LKV Goedemor (cat. A) – De moandag emmeket on 

mijnen rekker
21. Reservewagen

Deelnemen aan de reclamestoet?
De carnavalstoet wordt voorafgegaan door 
een reclamestoet. Voor meer informatie en het 
inschrijvingsformulier voor de reclamestoet kan je terecht 
bij de dienst patrimonium.

Prijsuitreiking en popverbranding:  
maandag 11 maart
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben? Kom dan 
om 21 uur naar de prijsuitreiking in De Bron. Daarna kan 
je het einde van carnaval 2019 meemaken tijdens de 
popverbranding op het pleintje aan het politiekantoor. 
 
Carnaval is een organisatie van het feestcomité in 
samenwerking met de dienst patrimonium.

Clown op de markt
Iedereen is welkom op de markt van dinsdag  
5 maart. De clown deelt er gratis snoepjes uit!  
Ben je jonger dan  
12 jaar dan kan je je gratis laten schminken of een 
ballonfiguurtje laten plooien in de chalet voor het oude 
rusthuis Villa Letha.

Dit is een organisatie van de Marktcommissie.
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AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Bellaertstraat 11
Permanentie groep: 0470 26 90 22.
Info: ADB Antwerpen: 03 239 14 15 of via 
deleeuweriklede@hotmail.com

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

Yoga 
maandag 7 januari - 25 februari
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70, info@centrum-
inbalans.be, www.centrum-inbalans.be

Workshop: kruiden bij baby’s en 
kinderen
woensdag 13 februari van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
We gaan dieper in op welke kruiden veilig 
zijn in gebruik. Dit gaat van babykwaaltjes 
tot kinderen van 12 jaar.
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-lokaal, Kerkevijverstraat  19

CinéFolie Romantique:  
Breathe 
donderdag 14 februari van 19.45 tot  
22 uur
GC De Volkskring
VVK: 4 euro of 10 UiTPAS-punten, ADK: 
6 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst en bibliotheek 

Een boeddhistisch klooster in België 
vrijdag 15 februari 
Wat Phra Dhammakaya Lede
Volzet.
Info: vlad@vormingplus.be

Sex Thing 
vrijdag 15 februari van 19 tot 22.30 uur
Zie pagina 17.

Eetfestijn BC Lede
zondag 17 februari 
De Bron
17 euro

KVLV Mooi en Gezond: Je darmen 
doorgelicht
zondag 17 februari van 15 tot 17 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57B
Waarom is het belangrijk dat je darmen 
gezond zijn? Wat kun je doen om ze in 
topvorm te houden? Wat zijn de meest 
voorkomende darmproblemen? Welke 
symptomen kunnen duiden op problemen? 
Wat zijn de oorzaken? Wat kun je doen? 
KVLV Impe met de steun van CM
Info: kvlv.impe@gmail.com

Cursus EHBO
dinsdag 19 februari (eerste les), telkens 
van 19.45 tot 22 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
12 avonden. Examen: 5 april.
Info: vorming@lede.rodekruis.be

Miss you
woensdag 20 februari, 20 maart, 15 mei, 
26 juni, telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
4 creatieve groepssessies voor kinderen of 
jongeren die een overlijden meemaakten. 
In kleine groep kunnen zij hun verdriet 
delen met leeftijdsgenoten. 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
Uitverkocht.
Cultuurdienst

Workshop bloemschikken:   
Groene kriebels - Enamorado
woensdag 20 februari van 20 tot 22 uur
De Bron
3-delige cursus: 20 februari, 13 maart, 
24 april. De inschrijving is definitief na 
betaling van 15 euro .
Lessen: 15 euro, materiaal: 25 euro. 
UiTPAS met kansentarief.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.
com, www.gezinsbondlede.be

Leeskring Leorim:   
Notendop - Ian McEwan
donderdag 21 februari van 19 tot  
23 uur
2 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Bibliotheek, BibArt en Davidsfonds Lede 
en Oordegem

Workshop: aquarel
donderdag 21 februari van 19 tot  
22 uur 
De Bron
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

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

Op en top vrouw!
donderdag 21 februari van 20 tot  
22 uur
OC Wanzele, Watermolenstraat 11
Best Pittig Lede

Sportgala
vrijdag 22 februari
Zie pagina 18.

Wijndegustatie
vrijdag 22 februari om 19.30 uur 
Het Huis van de Wijnmeester, Grote 
Steenweg 77
6 degustaties en knabbels. Inschrijven via 
de link op Facebook tot 15 februari. Schrijf 
het bedrag over op BE18 7805 7291 6365. 
20 euro
Gezinsbond Impe-Papegem
Info: 0477 18 87 77, gezinsbond.impe.
papegem@gmail.com, www.facebook.
com/GezinsbondImpePapegem

Humor op vrijdag : Kris Van Spitael 
& De ark van Ygor (try-out)
vrijdag 22 februari van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Van Spitael, onze huishumorist, gevolgd 
door Ygor, winnaar van o.a. Humo’s 
Comedy Cup en Crazy Comedy Cover 
Contest Gent.
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Failte
zaterdag 23 februari 2019
GC De Volkskring
Keltisch muziekfestival met eClectic Ox, 
Daithi Rua, Munnelly-Masure en The 
Antonios.
Info: www.failte.webnode.be

Dag van de Academies
zaterdag 23 februari 
Zie pagina 13.
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Kaarting - belotten
zaterdag 23 februari om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Kaas- en wijnavond
zaterdag 23 februari van 18.30 tot  
23 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
A volonté. Met een standje van 
wijnkenner Patrick De Vos.  Voor niet-
kaaseters: bordje met fijne vleeswaren 
(op aanvraag). Inschrijven via tinyurl.com/
kaasenwijnavond en overschrijven op 
BE31 9730 3026 6155.
20 euro
Gezinsbond Smetlede
Info: 0499 16 36 69, eddy.de.backer@
scarlet.be, home.scarlet.be/
gezinsbondsmetlede

Sonderlich en zonen -  
Theater Tieret 
zondag 24 februari om 15 uur
Zie pagina 14.

Arcade games in de bib 
maandag 25 februari - zaterdag 2 maart 
Zie pagina 13.

Movietime op woensdag- 
namiddag: Huisdiergeheimen 
woensdag 27 februari om 14 uur
Zie pagina 19.

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 een flesje mee naar 
huis nemen. Breng zelf een glazen flesje/
bokaaltje mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be

Tentoonstelling: Vriendschap
maart
Zie pagina 15.

Workshop zilverklei:  
Eigenzinnig zilver
zaterdag 2 maart van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Je kiest zelf welk juweel je maakt. 
75 euro (inclusief zilver (voor een ring), 
koffie/thee en zoetigheid)
Info: 0486 14 24 93,  
info@juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be

Tweedehandsbeurs baby- en 
kinderkleding en baby-uitzet 
zaterdag 2 maart van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Reserveer je standplaats voor 20 februari 
en betaal op BE31 9730 3026 6155  
(10 euro). 
Gezinsbond Smetlede
Info: 0486 45 31 45,  
leentje_weymeersch@hotmail.com,  
home.scarlet.be/gezinsbondsmetlede

Nacht van de voorzitter
zaterdag 2 maart om 19 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

Kermis
3 - 10 maart

Ardennenwandeling langs de 
Chefna en Ninglingspo
zondag 3 maart van 7 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Avontuurlijke wandeling van 20 km langs 
en door het water met een stevig aantal 
hoogtemeters. Lunchpakket meebrengen.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Lady en de Vagebond 
maandag 4 maart om 14 uur
Zie pagina 14.
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.

Clown op de markt
dinsdag 5 maart
Zie pagina 20.

Computercursus voor senioren
woensdag 6, 13 en 18 maart
Zie pagina 19.

Nooit meer diëten -  
Sandra Bekkari 
donderdag 7 maart 
Zie pagina 17.

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

Kindercarnaval
zaterdag 9 maart van 13 tot 18 uur 
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
De Bron
Kom verkleed en kies mee voor het 
jeugdprinsenpaar! 
Info: 0497 83 87 67

Jeugdworkshop: Cartoonist
zaterdag 9 maart van 14 tot 17 uur 
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
De cartoonisten Fien tekent en Leslie 
Saurus geven in een gemoedelijke sfeer les. 
De kinderen (7-16 jaar) krijgen een drankje.
10 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Carnaval
zaterdag 9, zondag 10 en maandag  
11 maart
Zie pagina 20.

Binnen en buiten, muziek met een 
knipoog: Komyoesay?
zondag 10 maart van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Komjoesay brengt Franse en Vlaamse 
liedjes, doorspekt met plezante vertellingen.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Koken: Italiaanse favorieten
dinsdag 12 maart van 19 tot 22 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57B
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Movietime op woensdag- 
namiddag: Winnie the Poeh 
woensdag 13 maart om 14 uur
Zie pagina 19.

Workshop: Detox
woensdag 13 maart van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Ontdek verschillende 
detoxmogelijkheden.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be

Scala: Meisjesnamen 
donderdag 14 maart van 20 tot  
22.30 uur
GC De Volkskring
Voor het eerst helemaal in het 
Nederlands. 
23 euro, -26, 65+: 20 euro, UiTPAS met 
kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst 
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Saint-Patrick Day: Ierse Folkgroep 
Malahide
vrijdag 15 maart van 20.30 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Voorstelling: Vriendschap
zaterdag 16 maart
Zie pagina 15.

Workshop zilverklei: Eigenzinnig 
zilver
zaterdag 16 maart van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Je kiest zelf welk juweel je maakt. 
75 euro (inclusief zilver (voor een ring), 
koffie/thee en zoetigheid)
Info: 0486 14 24 93, info@
juwelenkaatvanhove.be,  
www.juwelenkaatvanhove.be

Tweedehandsbeurs  
speelgoed, tiener -, baby-   
en kinderartikelen
zondag 17 maart van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00,  
www.gezinsbondlede.be

Nail art
dinsdag 19 maart van 19.30 tot 22 uur
Cm, Kerkevijverstraat 19
Femma Lede

Knoop je eigen  
vriendschapsbandje 
woensdag 20 maart van 14 tot 18 uur
Zie pagina 15.

Wijndegustatie: Zuid-Italië
donderdag 21 maart 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

Workshop: aquarel
donderdag 21 maart van 19 tot 22 uur 
De Bron
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Hoes haken 
vrijdag 22 maart - 12 april, telkens van 
19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Voor stoelkrukje of …
KVLV Smetlede

Lady Gin
vrijdag 22 maart van 20 tot 22 uur
Smetlededorp 1
Best Pittig Lede

Improviseren? Minder moeilijk dan 
je denkt!
zaterdag 23 maart, 30 maart, 6 april, 
telkens van 10.30 tot 12 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Vanaf 14 jaar. Improviseren op je 
muziekinstrument om los te komen van 
de partituur en te vertrouwen op je 
gevoel, gehoor ... Je hoeft nog nooit 
geïmproviseerd te hebben. Wel graag 
4-tal jaar muziekervaring.
12 euro, 3 sessies: 32 euro.
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@
ruistablet.be, www.ruistablet.be

Over buizen, flessen en dekseltjes
zaterdag 23 maart, 30 maart, 6 april, 
telkens van 13.30 tot 15 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Op flessen blazen en daar in groep een 
melodie op creëren, ritmisch aan de 
slag met buizen, waterslangen ... De 
instrumenten zijn er al. Je hoeft geen 
noten te kunnen lezen.
10 euro, 3 sessies: 25 euro.
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@
ruistablet.be, www.ruistablet.be

Workshop: Cartoonist 
zaterdag 23 maart van 14 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 
A
Voor volwassenen. Cartoonisten Fien 
tekent en Leslie Saurus geven in een 
gemoedelijke sfeer les. Gratis koffie en 
gebak.
15 euro
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Gezelschapspelletjes: 
Ezeldomavond
zaterdag 23 maart om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org

Vertelvoorstelling Meneer  
Zee: Galileo Hannibal   
Columbus Blauw
zondag 24 maart 
Zie pagina 15.

Tweedehandsbeurs: babymateriaal, 
speelgoed en baby-, kinder- en 
tienerkleding.
zondag 24 maart van 13.30 tot 16.30 
uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57B

Inschrijven via de link op Facebook. 
Standgeld: 7 euro voor leden, 14 euro 
voor niet-leden. 
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77, gezinsbond.impe.
papegem@gmail.com, www.facebook.
com/GezinsbondImpePapegem

Algemene vergadering sportraad
maandag 25 maart

Green screen -  
Met je vriend op de foto 
maandag 25 maart - vrijdag 29 maart 
Zie pagina 15.

Verhaaltje voor het slapengaan 
vrijdag 29 maart van 19 tot 20 uur
Zie pagina 15.

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

VERF! 
zaterdag 30 maart, vrijdag 5 april, 
zaterdag 6 april, telkens van 20 tot 22 
uur
GC De Volkskring
Portretschilder Jan Vaneyck moet 
een triptiek maken voor zijn tante 
nonneke, een portret van en voor een 
bisschop die anoniem wil blijven en een 
naaktportret voor madame Fabienne. 
Deze verhaallijnen kruisen met chaos, 
verkleedpartijen ... tot gevolg. Tekst: Luuk 
Hoedemaekers, regie: Erik Van Gysegem. 
Reservatie vanaf 23 februari.
10 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 
euro.
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
Info: 0497 29 39 83, reservatie@vidlede.be, 
www.vidlede.be

Tweedehandsbeurs: baby-, kinder-, 
en tienerkleding, speelgoed …
zondag 31 maart van 14 tot 16.30 uur
Oc Oordegem
Inschrijven vanaf 4 maart via mail.
Gezinsbond Oordegem
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Zingeving: Liefde werkt!
zondag 31 maart van 15 tot 17 uur
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, Impedorp 
57B
Vorming over de liefde als een methode 
die mens en omgeving verandert.
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com
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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 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

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

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11 
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17 
9340 Lede

Knutselatelier
Rammelstraat 1A

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

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

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

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

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

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

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

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