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De seniorenraad
volgens voorzitter
Monda De Smet

Samenstelling
De algemene vergadering is
samengesteld uit bestuursleden van seniorenverenigingen
en geïnteresseerde burgers. De
algemene vergadering komt
ongeveer drie keer per jaar
samen.

Geboorteboom
Dit jaar wordt voor de eerste keer in
Lede een geboorteboom geplant. Het
gemeentebestuur schreef alle ouders van
de kinderen geboren in 2014 aan om hun
toestemming te geven de naam van hun
kindje te vermelden op een plaque naast de
geboorteboom.
De boom zal worden ingehuldigd op
zaterdag 21 maart. Meer informatie
hierover volgt in de volgende editie van
Lede informeert.

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Overlijdens december
François Van de Velde

† 4 december

Marc Bogaert

† 5 december

Linda Cooman

† 9 december

Herman Christiaens

† 19 december

Frans Van Stijvendael

† 19 december

Jeanine Vandeputte

† 27 december

Werking
De seniorenraad geeft advies
aan het gemeentebestuur,
onder andere omtrent het
verbeteren van de verkeersveiligheid en het tegengaan van
de vereenzaming van senioren.
Een deel van onze planning is
werken aan de uitbreidingsmogelijkheden van een adviserend
bestuur en een nog betere
samenwerking met de diensten
en doelgroepen in Lede.
De seniorenraad organiseert
ook activiteiten. Ook deze willen we in de toekomst graag
uitbreiden en bijvoorbeeld een
dansnamiddag met ‘muziek van
toen’ organiseren.
Vanzelfsprekend maken de seniorenverenigingen een groot
deel uit van onze doelgroep,
maar we vinden het even belangrijk oog te hebben voor de
noden en behoeften van alle
55-plussers in onze gemeente.
Ook het wel en wee van de
rusthuisbewoners wordt goed
opgevolgd.

Het dagelijks bestuur vergadert
(bijna) maandelijks en bestaat
uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en bestuursleden. Samen met de bevoegde
schepen en ambtenaar van de
gemeente bereidt het bestuur
zowel de activiteiten van de
seniorenraad als de adviestaken voor.
Daarnaast zijn er nog de regionale en provinciale vergaderingen waar de seniorenraad
vertegenwoordigd wordt door
mensen van het dagelijks bestuur.
Hoogtepunt
Dat is een moeilijke keuze.
Ons jaarlijks seniorenfeest is
telkens een groot succes. We
zijn echter in 2014 gestart met
een gratis winterfilmreeks voor
senioren en dit zorgde al vanaf
de eerste voorstelling voor een
volle zaal in GC De Volkskring.
In de toekomst werken we aan
een uitbreiding van de seniorenweek, waarvan we hopen
dat dit een nieuw hoogtepunt
kan worden.
Meer info
cultuur@lede.be

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 / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 /
F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // Oplage: 8.200 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 11 maart. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een
seintje!
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VACATURE
Het gemeentebestuur
van Lede werft aan

GEVRAAGD

MONITOREN
SPEELPLEINWERKING
Wil je deze zomer graag als monitor werken?
Heb je een animatorattest, dan verwelkomen
we je graag op het speelplein.
Ben je ouder dan 15 jaar en heb je nog geen attest
van animator? Tijdens je vakantie kan je een
animatorcursus volgen. Tijdens zo’n meerdaagse cursus
leer je allerlei methoden en krijg je heel veel tips.
De infodagen voor monitoren gaan door op
zaterdag 28 februari en zaterdag 28 maart
van 14 tot 17 uur op speelplein Krawietel,
Watermolenstraat 11.
Meer informatie kan je krijgen bij de jeugddienst.
Kan je niet naar een infodag komen,
maar heb je wel interesse,
neem dan zeker contact met ons op.

BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten paasvakantie 2015
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals
vermeld in het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010
(BS 29 maart 2010).
De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je
krijgen bij de dienst kinderopvang, op 053 60 68 63 of
via kinderopvang@lede.be.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan
gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1,
9340 Lede en dit vóór vrijdag
20 maart 2015.

Gratis vuilniszakken
Ben je stomapatiënt, lijd je aan
blijvende incontinentie of heb
je een PEG-sonde? Dan word
je geconfronteerd met een
hoge afvalfactuur. Als sociale
tegemoetkoming geeft het
gemeentebestuur jou gratis
10 vuilniszakken van 60 liter
op voorwaarde dat je in Lede
gedomicilieerd bent en niet
in een woonzorgcentrum of
instelling verblijft.
Je kan het aanvraagformulier afhalen bij de dienst milieu en
landbouw of downloaden via www.lede.be. Dit formulier moet
gedeeltelijk ingevuld worden door de behandelende arts.
De gratis vuilniszakken kan je verkrijgen bij de dienst milieu
en landbouw. De zakken worden niet opgestuurd met de
post. Indien je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen,
mag iemand in jouw plaats met het ingevulde formulier en
jouw identiteitskaart de vuilniszakken afhalen.

4

Wordt Lede
FairTradeGemeente?
Onze gemeente voldoet al aan vijf
van de zes criteria om een officiële
FairTradeGemeente te zijn en hoopt
dit jaar de titel te behalen.
Criterium 1: een geëngageerd
gemeentebestuur
Het gemeentebestuur heeft een
resolutie goedgekeurd die fairtrade
steunt. Het bestuur heeft eveneens beslist
om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct
aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de
ontmoetingscentra.
Criterium 2: overtuigde winkels en horecazaken
Verschillende winkels en horecazaken werken mee en
verkopen/gebruiken minstens twee fairtradeproducten:
• AD Delhaize;
• Fotograaf Luc Tsestigh;
• Carrefour Market;
• Petit bear;
• ‘t Lavendelken;
• Aldi NV;
• Gastenverblijf Mirabella.
• Colruyt Lede;
Criterium 3: deelnemende scholen, bedrijven en
organisaties
Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruiken
fairtradeproducten en communiceren daarover:
•
•
•
•
•

Verbeke Vloerafwerkingen bvba;
Advocatenkantoor Jef Vermassen & partners;
Stellamatutinacollege Lede;
Vrije Kleuterschool Stella Matutina;
Vrije Basisschool ’t Wimpelke Impe.

Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis
over en de betrokkenheid met fairtrade te vergroten.
Criterium 4: media-aandacht
Er wordt voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en
regionaal niveau gezorgd.
Criterium 5: een enthousiaste trekkersgroep
Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven
neemt om de titel te behalen.

Het 6de criterium: actie!
Van bij de boer tot op je bord: het lijkt een vanzelfsprekende
en eenvoudige weg. Sommige ingrediënten van onze
dagelijkse maaltijd hebben echter de halve wereld afgereisd
alvorens op ons bord te belanden, andere kregen een
lading pesticiden over zich of werden geproduceerd in
mensonwaardige omstandigheden.
Genieten van lekkere groenten uit volle grond, de smaak
proeven van brood dat de tijd heeft gekregen om te rijzen
of van onbehandeld fruit dat gerijpt is in de zon … Iedereen
overal ter wereld, nu en in de toekomst moet toegang krijgen
tot gezond en lekker voedsel met hoge voedingswaarde.
Er is immers voldoende voedselvoorraad om de huidige
wereldbevolking te voeden. Toch lijden vandaag nog meer
dan 1 miljard mensen honger terwijl anderzijds bijna 2 miljard
mensen overgewicht hebben. Indrukwekkende cijfers die
duidelijk maken dat er iets moet veranderen. Waarom niet
beginnen met onze eigen voedingsgewoonten onder de loep
te nemen?
Het gemeentebestuur lanceert een nieuw initiatief dat lokale
consumptie en productie van duurzame voedingsproducten
thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt.
Op zaterdag 18 april wordt de nieuwe kringlooptuin geopend
waar je fairtradeproducten zal kunnen proeven en kopen. Meer
informatie vind je in Lede informeert van maart.
Op zondag 3 mei kan je via een gezinsfietstocht kennismaken
met onze lokale, bio- en fairtradeproducten. Meer info
hierover krijg je in Lede informeert van april.
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De Gemeentelijke gezondheidsgids
Wegwijzer in gezondheidsinformatie
Over gezondheid wordt veel verteld
en geschreven. Zo veel dat je soms
door de bomen het bos niet meer
ziet. Daarom lanceert de gemeente
Rood:
de
gezondheidsgids.
C 0 Gemeentelijke
M 80 Y 80 K 0
R 205 G 80 B 58
Daarin
vind
je
betrouwbare
informaBlauw:
C 100 M 0 Y 0 K 0
tie
over
een
gezonde
leefstijl.
R 0 G 157 B 224
Groen:

De
bundelt
objectieve informaC 60 gids
M 0 Y 100
K0
R 141 G 182 B 60
tie
en
adviezen
over
elf preventieve
Geel:
C 0 M 27 Y 100 K 0
gezondheidsthema’s:
voeding,
R 237 G 190 B 24
beweging, roken, alcohol, illegale
drugs, binnen- en buitenmilieu, valpreventie, bevolkingsonderzoeken
naar kanker, vaccinaties en geeste-

lijke gezondheid. Naast correcte en
kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie vind je in de gids ook nuttige
websites en telefoonnummers. Zo
weet je waar je terecht kan voor
meer informatie, hulp of advies.
Je vindt de gezondheidsgids online
op www.lede.be.
De Gemeentelijke gezondheidsgids
is een initiatief van de gemeente in
samenwerking met Logo Dender,
VIGeZ en Domus Medica.

Betalen met kaart
in onze gemeente
Vorig jaar kocht de gemeente extra betaalterminals. Bij de diensten
burgerzaken en cultuur kon je al met je betaalkaart betalen. Nu staat
er ook een toestel bij de technische dienst, in de sporthal en in de
academie. Wij vragen om in de toekomst steeds met de kaart te betalen.

Bib Lede gesloten
tijdens krokusvakantie
Na de herinrichting van de bibliotheek van Oordegem in 2013, staat in
2015 de bib van Lede op de planning. De jeugdafdeling wordt grondig
onder handen genomen. Het is uiteraard de bedoeling dat onze leners
hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. In januari werd er al wat
geverfd en werden heel wat jeugdboeken van een nieuw (standaard)
etiket voorzien.
Tijdens de krokusvakantie staan er grotere werken op het programma
waardoor we genoodzaakt zijn de bibliotheek te sluiten van maandag
16 tot en met vrijdag 20 februari. De vervaldatum van de boeken zal
tijdens de sluiting automatisch met één week verlengd worden.
Vanaf 1 februari kan je trouwens ook tijdelijk 10 boeken (3 meer dan
normaal) ontlenen.
Op zaterdag 21 februari heropenen we de deuren met een vernieuwde
jeugdafdeling. De ruimere opstelling in mooie boekenkasten zal een
duidelijke verbetering zijn. Prenten- en kartonboeken worden vanaf dan
per thema opgesteld. We hopen dan ook dat we met deze vernieuwing
een groot deel van de Leedse jeugd kunnen blijven prikkelen.
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Sturen onder invloed van alcohol
Wetswijziging voor professionele
bestuurders
De wetgeving inzake het sturen onder
invloed van alcohol is gewijzigd sinds 1
januari 2015. Het strafbare alcoholgehalte
voor professionele bestuurders wordt
verlaagd tot 0,2 promille.
Volgende bestuurders vallen onder de
nieuwe wijziging, zelfs bij verplaatsingen
voor privédoeleinden:
• de bestuurders van vrachtwagens en
autocars;
• de bestuurders in bezit van een rijbewijs
C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D+E.
Volgende bestuurders vallen onder de
nieuwe wijzing als zij beroepsmatig een
verplaatsing maken en niet bij privéverplaatsingen:
• bestuurders van andere voertuigen dan
vrachtwagens en autocars maar ook
met medische keuring (bestuurders
met rijbewijs groep C en D, vervoer van
personen met ambulances, taxidiensten,
verhuurdiensten met chauffeur, bezoldigd
leerlingenvervoer en praktijkleraars van
een erkende rijschool).
Boete in geval van overtreding (tussen 0,2
en 0,5 promille): onmiddellijke inning van
100 euro en een rijverbod van 2 uur (rijbewijs
dient niet te worden afgegeven).

Boetes in geval van overtreding voor alle
bestuurders
• Van 0,5 tot 0,8 promille (blaasprestatie
A): onmiddellijke inning van 170 euro en
een rijverbod van 3 uur (rijbewijs wordt
ingehouden en na 3 uur teruggegeven).
• Vanaf 0,8 promille (blaasprestatie P) tot 1
promille: onmiddellijke inning van 400 euro
en een rijverbod van 6 uur (rijbewijs wordt
teruggegeven na het afleggen van een
nieuwe ademtest met blaasprestatie S).
• Van 1 promille tot 1,14 promille:
onmiddellijke inning van 550 euro en
een rijverbod van 6 uur (rijbewijs wordt
teruggegeven na het afleggen van een
negatieve ademtest).
• Van 1,14 promille tot 1,48 promille:
rijverbod van 6 uur en een boete bepaald
door de rechtbank.
• Vanaf 1,48 promille: onmiddellijke
intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen
en een boete bepaald door de rechtbank.
De hierboven beschreven boetes gelden
niet voor bestuurders die nog geen twee
jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs. Voor
deze bestuurders wordt geen onmiddellijke
inning voorgesteld, maar wordt een procesverbaal opgesteld met dagvaarding voor de
rechtbank tot gevolg.
Wie hierover meer informatie wil, kan contact
opnemen met de politie.

Opmaak nieuw mobiliteitsplan
Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met een
studiebureau een nieuw mobiliteitsplan op. Het oude plan
dateert immers van 2005.
Deze opmaak gebeurt in drie fases:
• Fase 1: oriëntatie
We maken een inventaris en een synthese van de bestaande
plannen en studies, een overzicht van de visies van de actoren en een omschrijving en analyse van het mobiliteitsprobleem. Er wordt eveneens een definiëring van het verdere
onderzoek opgesteld. Uit deze fase volgt de oriëntatienota.
• Fase 2: planopbouw
Het plan wordt opgebouwd. Eerst wordt het noodzakelijke
aanvullende onderzoek verricht. Vervolgens worden een
trendscenario en een of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario’s gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en
geëvalueerd. Deze fase mondt uit in een synthesenota.

• Fase 3: beleidsplan
In deze fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet, opgesteld. Uit de scenario’s
wordt een keuze gemaakt. Die keuze wordt geconcretiseerd
in het mobiliteitsplan. In dit plan staan de krachtlijnen van
de werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering moeten geven
aan het mobiliteitsplan worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en
tijdspanne zodat een hiërarchie optreedt.
Momenteel is fase 1 afgerond. Het gemeentebestuur houdt de
burger op de hoogte van de opmaak van het mobiliteitsplan
en zal elke fase (en bijgevolg elke nota) afzonderlijk publiceren
op www.lede.be (doorklikken naar ‘bestuur en beleid’). De
burger heeft 14 dagen tijd om opmerkingen te geven omtrent
de gepubliceerde fase. De oriëntatienota kan je vanaf maandag 16 februari op de website terugvinden.
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Tijdelijke
verkeershinder
door manifestaties
22 februari: carnaval Lede
Parcours
Vijverstraat, Markt, Nieuwstraat, Olmendreef,
Kasteeldreef, Markizaatstraat, Stationsstraat,
Kasteelstraat, Kasteeldreef, Kerkevijverstraat.
Omleiding
• Komende van Erpe-Mere richting Wichelen:
Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat,
Rammelstraat.
• Komende van Erpe richting Impe, Wanzele
en Smetlede: Hoogstraat, Grotekapellelaan,
Overimpestraat, Ledestraat.
• Komende van Wichelen richting Erpe-Mere:
Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat,
Ledezijdestraat, Ledestraat, Overimpestraat,
Grotekapellelaan, Hoogstraat.

11 maart: wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst: Watermolenstraat.

14 maart: doortocht wielerwedstrijd
Oordegem
Aankomst: Wetteren.

15 maart: wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst: Oordegemdorp.

IBO ’t Klavertje 4
Paasvakantie
Tijdens de paasvakantie is de kinderopvang in Oordegem en
Wanzele open van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 april en
van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag
12 maart tussen 18 en 19 uur.
Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor mei en juni
vanaf donderdag 12 maart tussen 18 en 19 uur.
Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang.

Valentijnscadeau
Wil je op 14 februari een cadeautje aan je geliefde
schenken, maar heb je geen idee wat hij/zij graag wil?
Dan biedt de cadeaucheque een oplossing!
De gemeentelijke cadeaucheque kan je aankopen aan
het onthaal in het gemeentehuis of in de bib. Er zijn
cheques ter waarde van 5, 10 en 25 euro.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst
patrimonium.
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Huisnummer
10
Deze maand strijken we neer in de Langehaag.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?

André: De Impse kouter. Als je op het hoogste punt staat, zie
je maar liefst zeven kerktorens. Verder vind ik ook de plaats
rond de watermolen heel mooi. Vroeger had je hier ook de
Tukmolen, maar deze staat nu in Etikhove.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke?

André: Ik ben aangesloten als scheidsrechter bij Vlierzele,
maar in Lede zelf ben ik nergens aangesloten.
Marlene: Ik ben lid van de Gezinsbond en de KVLV.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
André: ’t Lavendelke.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?

André: Ik wens dat ik samen met mijn vrouw gezond en gelukkig oud mag worden. Ik wens ook dat ons gouden huwelijks
jubileum binnen acht jaar prachtig mag worden.

Met wie woon je hier?

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je die positief?

Wat zijn jullie hobby’s?

Wat zou je doen als je burgemeester was?

André: De kinderen zijn het huis al uit, dus ik woon hier samen
met mijn vrouw Marlene. We hebben geen huisdieren.
André: Voetbal, maar dan als scheidsrechter, als ref ambassador en als lid van de provinciale scheidsrechterscommissie.
Verder gaan we heel vaak fietsen en wandelen en iets minder
vaak shoppen, enkel als het moet dus. (lacht)
Marlene: Even vaak fietsen en wandelen. Shoppen doe ik ook
graag, zelfs als het niet moet. (lacht)

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?

André: Wij wonen al 42 jaar in Impe, waarvan 34 jaar in de
Langehaag. Dat zegt voldoende. Het is hier zeer rustig, landelijk wonen. Wij hebben schitterende buren en maken dan ook
jaarlijks een gezamenlijke uitstap.

Jubilea

André: Het dorp van Impe is echt heel mooi geworden. De
fietspaden hier zijn ook uitstekend. De Langehaag is een
prachtige straat.

André: Ik zou de Essestraat voorzien van een fietspad en het
voetpad heraanleggen. Ik zou ook de kwaliteit van alle fietspaden in Lede verbeteren. De Guchtstraat, Reymeersstraat en
Rosselstraat zou ik heraanleggen, want deze straten zijn zeker
geen zegen voor fietsers. Op het sportcomplex zou een kunstgrasveld aanwezig moeten zijn. Het ontmoetingscentrum van
Impe zou ik ook openstellen voor rouwmaaltijden bij begrafenissen. Er zijn in Impe ook veel jonge gezinnen met kleine kinderen, dus is een speelplein zeker verantwoord. De school in
Impe zou ik uitbreiden met gebouwen in plaats van containers.
En waarom eens geen dorpsfeest in een deelgemeente?

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

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Gouden bruiloft (50 jaar)

Rochus Van de Velde & Adelina Van de Wiele
Wichelen, 29 oktober 1954

Gustaaf Vande Wiele & Maria Paerewijck
Nieuwerkerken, 8 januari 1965
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in Lede
Kermis
van 15 tot en met 22 februari

Carnaval 		

Clown op de markt
Iedereen is welkom op de markt van
dinsdag 17 februari. De clown deelt
namelijk snoepjes uit! Ben je jonger
dan 12 jaar, dan kan je je gratis laten
schminken of een ballonfiguurtje laten
plooien in Huize Moens.
Dit is een organisatie van de
marktcommissie in samenwerking met
de dienst patrimonium.

Zaterdag 21 februari
Snoep je graag? Kom dan zeker naar de
karamellenworp aan het gemeentehuis
om 18.00 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.
Zondag 22 februari
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals
elk jaar hun beste beentje voor in de 63ste
carnavalstoet. Dit spektakel start om 15.30 uur.
Maandag 23 februari
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben?
Kom dan om 21 uur naar de prijsuitreiking in De
Bron. Daarna kan je het einde van carnaval 2015
meemaken tijdens de popverbranding in het
park aan De Bron.
Carnaval is een organisatie van het feestcomité
in samenwerking met de dienst patrimonium.

Volgorde carnavalstoet
Zondag 22 februari
1. Politie
2. Vrijwillige Bloedgevers Lede
3. Markies en Markiezin Willem Bette en Anne-Marie de
Horne
4. Koninklijke Harmonie St. Cecilia
5. Prins carnaval 2015 Peter
6. Keizer Yves
7. Keizerin Kelly
8. Miss Bette 2015 Lieve - Jeugdkeizerin Lovely
9. Jeugdprinsenpaar 2015
10. MAJERON, Majoretten & Drumband Erondegem
11. SKV De Drevelkontjes - Flower Power
12. WKV De Chépapkes - Chépapkes gaan naar Tirol
13. Den Eddy (cat. D)
14. LKV De Smoelentrekkers (cat. D) - Gene confetti en
minder dan 90 DB, worom doen weur feitelijk nog mee?
15. LKV Foert (cat. C) - Mee zu een schatkist wor da ge ni
van wist peis toch iëne kiër on de carnavalist
16. LKV De Maloten (cat. C) - Safari deur de putten van Lee
17. LKV De Potters (cat. C) - Lee per reet
18. LKV Grat Af (cat. C) - Wa zo je doen me 5 miljoen?
19. LKV De Slekketisjen (cat. C) - De Leedsje Diva’s!
20. LKV De Plekkers (cat. B)– ’t Mag vriezen dat krokt weur
emmen ’t zelf gemokt
21. LKV Special (cat. B) - Hoger Lager
22. LKV Kweet’nt nog nie (cat. B) - Schiëve schaatsen
23. LKV Veur de Leut (cat. B) - De geesten palmen het Kasteel
van Lee in
24. LKV Oetsjewaaa (cat. B) - Ast van ons afhangt, zuje nie
zonder valn
25. LKV D’Engelen (cat. B) - Vandejoar liejeren we eur va grond
goan
26. LKV Just Niet (cat. A) - Surprise :-)
27. LKV Goedemor (cat. A) - Op ons twintjeg joareg bestoan
kommet op een flesken nie oan
28. LKV De Kontenbonkers (cat. A) - De (s)lach van Lee
29. Reservewagen
30. Rode Kruis Lede
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Mijn leven op stelten - Krista Bracke
Luistervinken
In 2009 kreeg Radio 1-producer
Krista Bracke een zeer ernstige vorm
van een streptokokkeninfectie. Ze
verwoordde haar ervaringen in het
boek Mijn leven op stelten en komt op
donderdag 19 februari vertellen over
de ziekte, over leven met beperkingen
en over grenzen verleggen.

Verhalenwandeling Smetlede
Smetlede verandert op zaterdag
21 maart in een verhalendorp naar
aanleiding van de Wereldverteldag.
Zeven Smetledenaars vertellen op
zes locaties een verhaal rond het
thema Wensen. Er zijn verschillende
soorten verhalen, gaande van een
volkssprookje tot een monoloog.

De voorstelling begint om 20 uur
en gaat door in GC De Volkskring.
Kaarten kosten 5 euro en zijn
verkrijgbaar in de bibliotheek en bij
de cultuurdienst.

Het Diner – Herman Koch
Leeskring Leorim

Op donderdag 26 maart om 20 uur komt Leeskring Leorim samen om Het Diner van Herman
Koch te bespreken. De leeskring is voor iedereen
toegankelijk en gaat door in de bibliotheek onder
leiding van Dorien Haazen van vzw Leesweb.
Het boek is opgedeeld in vijf ‘gangen’ of hoofdstukken. Maar gedurende het hele diner is het
eten onder hoogspanning. Twee echtparen praten op restaurant over hun twee zonen die een
gruweldaad op hun geweten hebben. Moeten ze
hun zonen aangeven of moeten ze de zaak toedekken?

We starten om 19.30 uur in de
kantine van FC Smetlede. Om
intieme vertelmomenten te creëren,
delen we het publiek op in groepen.
De afstand van de wandeling is
ongeveer 4 kilometer.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de bib
van Lede en Oordegem. Jongeren
betalen in voorverkoop 3 euro en
aan de kassa 5 euro. Volwassenen
betalen 6 euro in voorverkoop en 8
euro aan de kassa.

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

Zwerfvuilactie
Ben jij al dat zwerfvuil ook beu? Sigarettenpeuken,
kauwgom, blikjes, plastic flessen, papiertjes … Vele
kleintjes zorgen voor een grote berg zwervend vuil.
Hierdoor oogt onze gemeente minder mooi.
Wil je er iets aan doen? Op zondag 15 maart
organiseert het gemeentebestuur in samenwerking
met de milieuraad voor de vijfde maal een grote
zwerfvuilactie. Tussen 13 en 18 uur trekken we,
gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilzakken
en fluohesjes, langs de wandelpaden van Lede. Na
afloop worden alle vrijwilligers uitgenodigd in het park
voor Huize Moens voor een drankje en een persmoment
om onze inspanningen in de kijker te zetten.
Ga samen met je vrienden, familie of vereniging de strijd

aan tegen het zwerfvuil! Schrijf je vóór woensdag 11
maart in bij de dienst milieu en landbouw. Inschrijven
kan per brief, op 053 60 68 25 of via milieu@lede.be.
Vergeet bij je inschrijving ook je contactgegevens en het
geschatte aantal deelnemers niet te vermelden.
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Jef Neve Solo
Muziekvoorstelling

Jawoord

Toneelvoorstelling
Op donderdag 26 februari om 20 uur brengen de
theatergezelschappen Lazarus en ’t Arsenaal samen de
toneelvoorstelling Jawoord in GC De Volkskring.
De acteurs van het stuk zijn Pieter Genard en Lotte
Heijtenis. Voor deze voorstelling baseerden ze zich op
Scènes uit een huwelijk van Ingmar Bergman. Jawoord
gaat over een relatie en over het feit dat elke keuze die
je maakt wel eens de verkeerde kan zijn.
Tickets kosten 16 euro. Als je ouder dan 65 jaar of
jonger dan 26 jaar bent, kan je je ticket kopen aan 14
euro. Voor 10 UiTPASpunten krijg je een korting van
2,5 euro. Deze voorstelling komt in aanmerking voor
mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Tickets zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst, via
gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61.

Op donderdag 12 maart komt componistpianist Jef Neve, de wonderboy van de
Belgische jazz, naar GC De Volkskring.
Na meer dan 10 jaar toeren over de hele wereld
met verschillende formaties vond Jef Neve het
tijd om tot de essentie te komen: één piano, één
pianist.
Naast eigen nummers krijg je ook enkele
eigenzinnige bewerkingen van bestaande songs
(van Joni Mitchell tot Ramses Shaffy) te horen.
De muziek wordt afgewisseld met passende
verhalen en anekdotes die vertellen waar en hoe
een nummer is ontstaan.
Tickets kosten 18 euro. Als je ouder dan 65 jaar
of jonger dan 26 jaar bent, kan je je ticket kopen
aan 15 euro. Voor 10 UiTPASpunten krijg je een
korting van 2,5 euro. Deze voorstelling komt in
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan
kansentarief.
Tickets zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst, via
gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61.

Op de eerste dag van zijn pensioen krijgt
schooldirecteur Leopold van zijn Roemeense
huishoudster te horen dat zij naar haar thuisland
terugkeert. Dringend tijd voor een nieuwe vrouw
in zijn leven, vindt Leopold. Met de hulp van zijn
bereidwillige buurman Julien schrijft hij zich in op een
datingsite. De afspraakjes volgen snel. Intussen komt
de Roemeense Alina haar tante vervangen. Zij zet op
meer dan één manier Leopolds leven op stelten …

Man zoekt vrouw

Filmnamiddag voor senioren
We beëindigen onze succesvolle winterfilmreeks met
de film Man zoekt vrouw, een Belgische komedie
uit 2007, geregisseerd door Miel Van Hoogenbemt.
De hoofdrollen worden vertolkt door Jan Decleir en
Wim Opbrouck. Jan Decleir kreeg voor zijn vertolking
de prijs voor de beste acteur op het Tiburon
International Film Festival.

De film wordt vertoond op maandag 2 maart om
14.30 uur in GC De Volkskring. De filmvertoning
is gratis. Inschrijven bij de cultuurdienst, op
053 60 68 61 of via cultuur@lede.be is verplicht.
Na de film kan je genieten van koffie met gebak
voor 3,5 euro. Bij de inschrijving moet je vermelden
of je koffie en gebak wenst.
Dit is een organisatie van de cultuurdienst in
samenwerking met de seniorenraad.
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Paassportkampen
Naar goede gewoonte organiseert de sportdienst tijdens de
paasvakantie sportkampen in de sporthal.

Sport Overdag

Sportkamp voor lagere schoolkinderen
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht van
dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 april. Van 9 tot 12 en van 14
tot 16 uur wordt er gesport, van 8.15 tot 9.00 uur en van 16
tot 17 uur is er opvang voorzien. Tussen 13 en 14 uur is er een
gezamenlijke activiteit. Vergeet je lunchpakket, een drankje en
zakgeld voor een extra drankje niet.

Ben je tussen 20 en 60 jaar en beweeg je
graag, dan kan je je inschrijven voor het
winterprogramma van Sport Overdag:
• maandag, 16.30 - 17.30 uur:
conditiegym;
• dinsdag, 15 - 16 uur:
badminton/tafeltennis;
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur:
dans.
Voor informatie over de tarieven en de
terugbetaling van je mutualiteit kan je
terecht bij de sportdienst.

Kleutersportkamp
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag 13 tot en
met vrijdag 17 april van 9 tot 12 uur. Opvang is voorzien van
8.15 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.15 uur. Vergeet je drankje
en koekje niet.

Inschrijvingen
Inschrijven kan van maandag 2 tot en met vrijdag 27 maart:
• online via www.lede.be;
• in de sporthal;
• via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@
lede. Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden via www.
lede.be.
Betalen kan cash, via Bancontact of via overschrijving op
BE10 0910 0954 2304 met vermelding van de naam van de
deelnemer en de activiteit.

Tarieven
Ledenaar
Niet-Ledenaar
10 UiTPASpunten*
Sociaal tarief
UiTPAS aan kansentarief

Lager

Kleuter

48 euro

30 euro

+ 50 %
- 2,50 euro
- 50 %
verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt bovendien een deel van je
inschrijvingsgeld terug. Meer info hierover bij de sportdienst.
*Ter info: Je kan je punten ook sparen voor een sportrugzak.
Vanaf donderdag 26 maart om 18 uur kan je een rugzak ruilen
voor 25 punten. Meer hierover in de volgende editie van Lede
informeert.

Plus Minus
Vijftigplussers kunnen zich inschrijven voor
het winterprogramma van Plus Minus:
• maandag, 15 - 16 uur:
tennis (TC Vogelenzang);
• dinsdag, 15 - 16 uur:
badminton/tafeltennis (sporthal);
• woensdag, 12 - 13 uur:
zwemmen (De Warande Wetteren);
• donderdag, 15.30 - 16.30 uur:
conditiegym (sporthal);
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur:
dans (sporthal).
Voor informatie over de tarieven en de
terugbetaling van je mutualiteit kan je
terecht bij de sportdienst.
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Black out

Knutselatelier

Voorstelling voor het vierde
secundair

Het knutselatelier is voor kinderen
van de lagere school en gaat door
op woensdagnamiddag in de
Rammelstraat 1A. Je kan kiezen tussen
de sessie van 13.30 tot 15.30 uur of die
van 16.00 tot 18.00 uur.

De ouders van Tim zijn net gescheiden. Zijn vader verwerkt dit met
behulp van bier. Het hele huishouden komt op de schouders van
Tim terecht en hij heeft het moeilijk om zich aan te passen aan de
nieuwe situatie. Na de zoveelste ruzie met zijn vader is hij het zat en
werkt hij een plan uit samen met Sofie, een meisje uit zijn klas waar
hij heimelijk verliefd op is. Hij onderneemt actie om de ogen van zijn
vader te openen, maar het draait anders uit dan voorzien. Als Sofie
hem laat vallen, vlucht ook hij in de drank.

Inschrijven was mogelijk vanaf 7
januari. Informeer bij de jeugddienst of
er nog plaatsen vrij zijn. Vermeld ook
duidelijk je naam, adres, data en naar
welke sessie je wil komen.

Een student op vier is wekelijks dronken. Jongeren en alcohol vormen
een gevaarlijke cocktail waarbij de gevolgen onderschat worden. Dit
komt vooral omdat alcohol, in tegenstelling tot illegale drugs, dikwijls
sociaal aanvaard wordt. Nochtans is alcohol minstens even schadelijk
en verslavend. Bovendien dagen jongeren elkaar ook steeds vaker uit
tot comazuipen en binge-drinking, vaak met desastreuze gevolgen.
De weg naar verslaving, criminaliteit en sociale uitsluiting ligt open.

Per les betaal je 4 euro (als inwoner
en/of schoollopend in Lede) of 6 euro.
De betaling gebeurt achteraf met een
factuur. Met je UiTPAS kan je telkens
één punt sparen. Deze activiteit komt
ook in aanmerking voor mensen met
een UiTPAS aan kansentarief.

Computerworkshop
voor senioren
Cursus voor beginners

Ben je 60 jaar of ouder en heb je nog
nooit met de computer gewerkt? Dan
is deze computerworkshop iets voor
jou!

Deze voorstelling van Uitgezonderd Theater gaat door op vrijdag 13
maart in GC De Volkskring en is bestemd voor jongeren uit het vierde
secundair. De voorstelling start om 19.30 uur, deuren gaan open om
19.00 uur. De inkom is gratis.

Wat komt er in deze cursus
aan bod?
• aan- en uitschakelen van de
computer;
• de onderdelen van een pc;
• het toetsenbord en de muis;
• het bureaublad;
• vensters, bestanden en mappen;
• schrijven van een kort briefje in het
programma Wordpad;
• de USB-stick;
• internet en e-mail.

Data
•
•
•
•
•
•
•

dinsdag 3 maart
donderdag 5 maart
dinsdag 10 maart
dinsdag 17 maart
donderdag 19 maart
dinsdag 24 maart
donderdag 26 maart

Een workshop bestaat uit een reeks
van zeven lessen. Je kan kiezen tussen
een lessenreeks in de voormiddag

(van 9 tot 12 uur) of een lessenreeks
in de namiddag (van 13.30 tot 16.30
uur). De lessen gaan door in De Bron
(balkonzaal).

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf donderdag
19 februari om 9 uur bij de
cultuurdienst. Er zijn 11 plaatsen per
lessenreeks beschikbaar. Wanneer
niet alle plaatsen worden ingevuld
door senioren van 60+, dan worden
de plaatsen opengesteld voor jongere
senioren.

Prijs
De volledige cursus kost 45 euro.
Deze cursus komt ook in aanmerking
voor senioren met een UiTPAS aan
kansentarief.
Dit is een organisatie van de
bibliotheek en de cultuurdienst met
medewerking van BibArt.

Lede
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Vergadering AA-groep De Leeuwerik

Carnavalstoet

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of
Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie groep:
0470 26 90 22.

zondag 22 februari
Meer info over carnaval 2015 op pagina 9.

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

Workshop: bloemschikken
woensdag 11 februari, 4 maart, 22 april,
20 mei, 10 juni, telkens van 20 tot 22 uur
50 euro op jaarbasis (materiaal niet inbegrepen).
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,
053 80 48 36

Film: The Legomovie
woensdag 11 februari om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Film: Her
vrijdag 13 februari om 19.45 uur
Romantische film van regisseur Spike Jonze. Kaarten te verkrijgen in de bib.
VVK: 4 euro, ADK: 6 euro. Gratis inkom
in ruil voor 10 UiTPASpunten. UiTPAS aan
kansentarief.
GC De Volkskring

Clown op de markt
dinsdag 17 februari van 10 tot 12 uur
Zie pagina 9.

Crea-yoga krokuskamp:
Carnaval der dieren
donderdag 19 en vrijdag 20 februari, telkens van 13 tot 17 uur
Speelse mix van yoga, muziek, ontspan
ningsoefeningen, tekenen en schilderen.
Vanaf 6 jaar.
72 euro (2de kind uit zelfde gezin: 64 euro)
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lezing: Mijn leven op stelten -
Krista Bracke
donderdag 19 februari van 20 tot 22 uur
Zie pagina 10.

Kindercarnaval in de Bron
zaterdag 21 februari van 13 tot 18 uur
Kom verkleed en kies samen het jeugdprinsenpaar!
Info: 0497 83 87 67

Djembé lessenreeks
voor gevorderden
dinsdag 24 februari, 3, 10, 17 en 24 maart
2015, telkens van 19.15 tot 20.45 uur
Djembé’s zijn ter plaatse aanwezig.
Reserveer via chris.vandermeersch@telenet.
be of op 053 80 19 21 (vanaf 19 uur)
voor 17 februari (definitief na betaling.)
Leden: 45 euro, niet-leden: 50 euro
(5 lessen).
Gezinsbond Impe-Papegem
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11

Zwangerschapsyoga 
dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31
maart, telkens van 9 tot 10.15 uur
Inschrijven verplicht.
6 lessen (inclusief 1 partnerles): 90 euro,
proefles: 15 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Workshop: mandala’s tekenen
dinsdag 24 februari, 10 en 24 maart,
telkens van 20 tot 21.30 uur
3 lessen: 48 euro, proefles: 15 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Postnatale mama- en babyyoga
dinsdag 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31
maart, telkens van 10.30 tot 11.45 uur
OF donderdag 26 februari, 5, 12, 19, 26
maart, 2 april, telkens 19 tot 20.15 uur
Inschrijven verplicht. Je baby kan slapen of
samen met jou oefeningen doen.
6 lessen: 90 euro, proefles: 15 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Film: De Boxtrollen
woensdag 25 februari om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Yoga

Workshop bloemschikken:
Groene kriebels 2
woensdag 25 februari om 20 uur
(volgende les: 25 maart)
Inschrijven op 0473 29 38 72.
30 euro (inclusief materiaal), voorschot: 5
euro.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be

Voorstelling: Jawoord
donderdag 26 februari van 20 tot 23 uur
Zie pagina 11.

Shantalababymassage
donderdag 26 februari, 5, 12, 19 maart,
telkens van 19 tot 20.15 uur
Baby’s van zes weken tot negen maanden.
105 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

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

Lezing: Maak je innerlijke
saboteur tot bondgenoot!
vrijdag 27 februari van 20 tot 21.30 uur
Hoe sturen deze saboteurs je leven en hoe
beperken ze je in je mogelijkheden? Wat
moet je doen om je leven zelf te sturen?
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Infodag voor monitoren
zaterdag 28 februari & 28 maart
Zie pagina 3.

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

Workshop: 
yoga met je kleuter (4 - 6 jaar)

woensdag 25 februari, 4, 11, 18, 25
maart, 1 april, telkens van 9 tot 10.15 uur
6 lessen: 60 euro, proefles: 10 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

zondag 1, 15,  29 maart, 26 april, 10,  31
mei, 14 juni, telkens van 10.30 tot 11.15 uur
80 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Meditatie voor gevorderden

Comedyvoorstelling: Maniak
Steven Mahieu

woensdag 25 februari, 4, 11, 18, 25
maart, telkens van 20.30 tot 21.45 uur
Inschrijven verplicht.
6 lessen: 60 euro, proefles: 10 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

zondag 1 maart om 20.30 uur
1 op 7 Belgen krijgt ooit een depressie.
Wereldwijd staan we aan de top van meest
fervente pillenslikkers. We kunnen het probleem niet weglachen, maar misschien kunnen we er wel om lachen? Een grappige,

Lede
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maar ook pijnlijk waarachtige show.
13 euro
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Ontmoetingsmoment

Tweedehandsbeurs

Zwerfvuilactie

zondag 1 maart van 13.30 tot 16.30 uur
Babymateriaal, speelgoed en baby-, kinderen tienerkleding
Gratis inkom.
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/GezinsbondImpePapegem

Film voor senioren: Man zoekt vrouw
maandag 2 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Zie pagina 11.

Computerworkshop voor senioren
dinsdag 3 maart (eerste les)
Zie pagina 13.

Presentatie: Thuis in thuiszorg
donderdag 5 maart van 14 tot 16 uur
Over de mogelijkheden in de thuiszorg:
verpleegkundige hulp, poetshulp, gezinszorg, hulpmiddelen …
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

Voordracht: Is er plaats voor
humor tussen patiënt en chirurg?
vrijdag 6 maart om 20 uur
Grappige, boeiende, bizarre en ontroerende anekdotes uit 40 jaar praktijk door Dr.
Gillardin, voormalig diensthoofd van het
OLV Aalst.
Leden: 2 euro, niet-leden: 3 euro.
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

Workshop: Maak je innerlijke
saboteur tot bondgenoot!
zaterdag 7 maart van 9 tot 18 uur
We gaan op zoek naar onze innerlijke saboteurs, beperkende overtuigingen en overgeërfde negatieve gedachten, brengen ze
in kaart en leren hoe er mee te communiceren en om te vormen naar nieuwe stimulerende competenties. Door Bart Belaen.
195 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 0497 89 96 70

Muziekvoorstelling:
Jef Neve Solo
donderdag 12 maart van 20 tot 23 uur
Zie pagina 11.

Voorstelling (4de secundair):
Black out
vrijdag 13 maart
Zie pagina 13.

zaterdag 14 maart van 13.30 tot 16 uur
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
zondag 15 maart van 13 tot 18 uur
Zie pagina 10.

Sint-Jozefbedevaart
woensdag 18 maart van 15 tot 19 uur
Bedevaart naar de Sint-Jozefkapel en
bezoek aan een kunstenaar.
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

Wijndegustatie: Spanje
donderdag 19 maart van 20 tot 23 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Verhalenwandeling Smetlede
zaterdag 21 maart om 20 uur
Zie pagina 10.

Workshop: elektrisch fietsen
zondag 22 maart
Infosessie en aansluitend fietscafé met
mogelijkheid tot testritten, hulplijst om een
fiets te kiezen, vraagstelling aan de consulenten en quiz met mooie prijs.
Leden: 2 euro, niet-leden: 4 euro.
Pasar Lede
OC Wanzele
Info: 053 70 26 12, pasar.lede@skynet.be,
www.pasar.be/lede

Lezing: Nacht van de geschiedenis De landbouw in Vlaanderen
dinsdag 24 maart om 20 uur 
Door Pieter Verhelst van de Boerenbond.
Inschrijven vóór 20 maart via info@davidsfondslede of op 053 80 52 09.

15
gratis
Davidsfonds Lede i.s.m. Landelijke Gilde
Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

Workshop bloemschikken:
Groene kriebels 3
woensdag 25 maart om 20 uur
Inschrijven op 0473 29 38 72.
30 euro (inclusief materiaal)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Het Diner - Herman Koch
donderdag 26 maart om 20 uur
Zie pagina 10.

Infosessie: Dementie, als je niet meer
weet dat je vergeet
donderdag 26 maart van 14 tot 16 uur
Informatie over de verschijnselen, het verloop, diagnosestelling, soorten dementie
en behandeling, maar vooral over het omgaan met personen met dementie.
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

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

Lezing in Geraardsbergen: Mijn leven
op stelten - Krista Bracke
maandag 30 maart van 14 tot 19 uur
Over de strijd tegen streptokokken en de
omgang met de beperkingen van haar
nieuwe leven.
Markant Lede
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

Cursus bloemschikken
Gezinsbond Lede organiseert in samenwerking met JH Leeuwerik een cursus
bloemschikken met als thema Mariposa.
Deze cursus gaat door in het jeugdhuis
op 25 februari en 25 maart, telkens om
20 uur. Laat je inspireren door de prachtideeën van Joris en decoreer je huis met
de mooiste accenten!
Inschrijven is verplicht en kan op 0473
29 38 72. De kostprijs is 30 euro per les
(all-in).

De inschrijving is pas geldig na ontvangst
van het voorschot van 5 euro per les.
Voor meer info kan je terecht op
www.gezinsbondlede.be en
www.jeugdhuisleeuwerik.be.
UiTPASactie Deelnemers aan deze
workshop kunnen 10 UiTPASpunten ruilen voor een geurkaars.

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be

Milieu
053 60 68 25
milieu@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

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

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

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

