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Wegenwerken

Overlijdens december

Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard

Mariette Goddeeris

† 2 december

Renatus Goossens

† 3 december

Joseph De Rick

† 4 december

Helena De Vrieze

† 11 december

Leo Van Caelenberg

† 11 december

Maria Stultiens

† 13 december

Hilda Heirman

† 16 december

Walter De Vreese

† 17 december

Joseph De Geyter

† 20 december

Magdalena Moerenhout

† 24 december

Emmanuella Van den Branden

† 24 december

Aanleg fietspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat

Petrus Keppens

† 25 december

Welke straten zijn afgesloten?

Jacqueline Lezy

† 26 december

Alfons D’Haese

† 30 december

• Ronkenburgsstraat, gedeelte tussen Kromme
Elleboogstraat en Jezuïtenstraat, afgesloten van
februari tot half maart;

Welke straten zijn afgesloten?
• Houwstraat afgesloten van januari tot maart;
• Schoot afgesloten van januari tot april;
• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten van februari tot december.
Omleiding: via Speurtstraat – Dries – Beekstraat –
Grote Steenweg – Massemsesteenweg (Massemen)
– Watermolenstraat (Massemen).

• kruispunt Poortendriesstraat – Spoorstraat – de
Kerchovelaan afgesloten van februari tot half
maart.
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Stokstraat – parking station.

Buitenschoolse
kinderopvang
Paasvakantie
Tijdens de paasvakantie is de kinderopvang in
Oordegem en Wanzele open van dinsdag 29 maart
tot en met vrijdag 1 april en van maandag 4 tot
en met vrijdag 8 april.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag
3 maart om 18.30 uur.
Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor mei en juni
vanaf donderdag 3 maart om 18.30 uur.
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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 14 maart. Heb je
geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2015
Verhindering als gemeenteraadslid en schepen
Aktename van de verhindering van Dirk Rasschaert en
installatie van Nobert De Smet als gemeenteraadslid en Peter
Venneman als schepen voor de duur van de verhindering.
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
2016
De gemeentelijke opcentiemen blijven voor het jaar 2016 op
1.500.
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
2016
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
blijft voor het aanslagjaar 2016 op 7,9 %.
Budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2015
Vaststelling.
Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019
Vaststelling, in het bijzonder van de staat van het financieel
evenwicht.
Budget 2016
Vaststelling van de beleidsnota 2016 en de financiële nota
2016.
Formatie van het gemeentepersoneel
Wijziging van de formatie van het gemeentepersoneel:
• Bij de dienst financiën wordt een betrekking van
boekhouder in contractueel verband toegevoegd en
een betrekking van administratief medewerk(st)er in
uitdovende formatie geplaatst.
• Bij de dienst patrimonium wordt de halftijdse betrekking
van technisch beambte in statutair verband omgevormd
naar een halftijdse betrekking van technisch beambte in
contractueel verband.

Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester
en schepenen, bracht hulde aan
ondervermeld echtpaar en bood hen,
samen met hartelijke gelukwensen, het
traditionele geschenk aan.

Gouden bruiloft (50 jaar)
Leon Diliën & Anny Van Nieuwenbergh
Lede, 17 december 1965

Rechtspositieregeling van het personeel
Aanvulling met een bepaling waardoor de waarde van een
maaltijdcheque wordt verhoogd tot 7 euro.
Aanstellen SOLvA als bouwheer voor een nieuw
politiekantoor voor de politiezone Erpe-Mere/Lede
De gemeenteraad geeft de opdracht het nodige te doen
voor de verwerving van de grond en het opstellen van het
ontwerp, de aanleg van de infrastructuurwerken en de
realisatie van de nieuwbouw.
Belastingreglement op bepaalde tussenkomsten van de
lokale politie gedurende de dienstjaren 2016 tot en met
2019
Goedkeuring.
Nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen
ingaande op 1 januari 2016
Goedkeuring.
Reglement tot toekenning van gratis huisvuilzakken als
sociale tegemoetkoming
Aanvulling: ook personen die thuisdialyse uitvoeren,
krijgen vanaf 2016 tien gratis restafvalzakken van ILvA per
kalenderjaar.
Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplan voor terrein
Hoogstraat
Principebeslissing.
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Bericht aan de handelaars van Lede
Met Belgerinkel naar de winkel!

Voor de twaalfde keer al ondersteunt het gemeentebestuur de
fietspromotiecampagne Met Belgerinkel naar de winkel! Dit is
een initiatief van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
Unizo en Gezinsbond.
Wil je tussen 30 april en 4 juni jouw fietsende en wandelende
klanten belonen met Belgerinkelloten? Registreer dan
je handelszaak vóór 10 maart via www.belgerinkel.be/
handelaars of bezorg ons het inschrijvingsformulier dat je
terugvindt op www.lede.be. Na je inschrijving ontvang je een
actiepakket met een raamaffiche en Belgerinkelloten. De
kosten van het promotiemateriaal worden volledig gedragen
door het gemeentebestuur.
Voor meer informatie kan je terecht bij de verkeersdienst
of de dienst milieu en landbouw. Je kan ook surfen naar
www.belgerinkel.be.

Lede wintert
Op vrijdag 15 januari werden de prijzen van de actie Lede wintert
uitgereikt. De gelukkige winnaars ontvingen winkelbonnen die ze
gedurende 2016 kunnen besteden bij de sponsors van deze actie.
De hoofdprijs werd uitgereikt aan Fleur Van Caekenberghe. Zij
ontving maar liefst 960 euro aan winkelbonnen van AD Delhaize.
Magda De Beule, Marina Vergeylen, Dries Schockaert, Magda
De Paepe, Leentje De Smet en Norbert De Smet ontvingen
winkelbonnen ter waarde van 200 euro die ze kunnen inruilen bij
Babbelzoet, Danini, Khook en garage Van Tittelboom.
Proficiat aan de gelukkige winnaars en veel winkelplezier!

Gratis vuilniszakken
Stomapatiënten, mensen met een PEG-sonde en mensen die lijden aan
blijvende incontinentie worden door hun aandoening geconfronteerd met
meer afvalkosten. Deze mensen kunnen sinds vorig jaar gratis huisvuilzakken
aanvragen bij de dienst milieu en landbouw. Maar ook nierpatiënten die
via thuisdialyse behandeld worden, hebben een hoge afvalfactuur. Daarom
besliste het gemeentebestuur om hen eveneens een rol huisvuilzakken van 60
liter per jaar toe te kennen. Ook hier is de voorwaarde dat de patiënt in Lede
gedomicilieerd is 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. Je kan tot eind november jouw vuilniszakken
aanvragen.
Wanneer je je aanvraagformulier indient bij de dienst en landbouw krijg de
vuilniszakken onmiddellijk mee. 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 én jouw identiteitskaart de vuilniszakken afhalen.
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Naar de boerderij of serre met de klas?
De Provincie legt een centje bij!
Meer dan zestig actieve en hedendaagse land- en
tuinbouwbedrijven zetten hun poorten open voor
een educatief bezoek. Er valt heel wat te beleven:
een kijkje in de koeienstal, geitjes aaien, aardbeien
plukken, plantjes stekken, kruidentuiltjes maken …
Het hoort allemaal bij de wondere wereld van de
boerderij of serre.
De Provincie draagt de Oost-Vlaamse land- en
tuinbouw een warm hart toe en ondersteunt klassen om de boerderij of serre te beleven! Een klas
die een bezoek brengt aan een Oost-Vlaamse
boerderij uit het netwerk www.beleefdeboerderij.
be kan 50 euro subsidie ontvangen.
Meer info bij de ienst Landbouw & Platteland op
09 267 86 79 of via landbouweducatie@oost-vlaanderen.be en www.oost-vlaanderen.be/landbouweducatie.

Vernieuwde
waterfactuur

Nieuwe monitoren
gezocht!

Sinds 1 januari 2016 ziet onze waterfactuur
er anders uit. De Vlaamse Regering besliste
dat alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de
waterfactuur voortaan op dezelfde manier
berekenen. Je drinkwaterbedrijf kies je niet zelf,
maar is plaatsgebonden. Voor onze gemeente
is dat Farys.

Ben je minstens 15 jaar en hou je ervan om met kinderen
te werken? Dan is het vast iets voor jou om als monitor op
het speelplein te staan.

Dit jaar is een overgangsjaar. Op je
eerstvolgende eindafrekening zal je zowel het
oude tarief (voor jouw waterverbruik vóór 1
januari 2016) als het nieuwe tarief (voor jouw
verbruik na 1 januari 2016) terugvinden.
Meer info over de nieuwe waterfactuur vind je
op www.farys.be.

De jeugddienst is op zoek naar nieuwe animatoren
voor deze zomer en we willen jou graag bij ons team!
Voorwaarde is dat je een opleiding tot animator volgt bij
een van de erkende organisaties. Deze cursussen worden
ingericht tijdens de schoolvakanties. Wie er snel bij is, kan
deze zomer al met een stage op het speelplein starten.
Op zaterdag 27 februari en zaterdag 26 maart zijn er
opendeurdagen op het speelplein in Wanzele. Je kan dan
al een kijkje komen nemen. De animatorenploeg zal ook al
je vragen beantwoorden.
Voor meer info kan je contact opnemen met de jeugddienst.
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VACATURES

OCMW
1 HOOFD
1 MAATSCHAPPELIJK
SOCIALE DIENST
WERKER

niveau A1a-A3a – voltijds – statutair
VOORWAARDEN
• Je bent houder van een masterdiploma (of bij
overgangsregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat
toegang verleent tot betrekkingen van het niveau A.
• Je beschikt over 4 jaar relevante beroepservaring.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.

niveau B1-B3 - voltijds - onbepaalde duur
VOORWAARDEN
• Je bent houder van:
1. het diploma Bachelor in het sociaal-agogisch werk
met de titel van maatschappelijk assistent, of een
daarmee gelijkgesteld diploma of
2. het diploma Bachelor in de sociale
gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld
diploma of
3. een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard
met een van bovenbedoelde diploma’s.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.

Voor beide functies wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure voor (een van) deze twee functies verstuur je je sollicitatiebrief met je cv en
een kopie van het vereiste diploma naar de voorzitter van het OCMW Lede, Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340
Lede tegen uiterlijk 29 februari 2016. Indien je voor beide vacatures solliciteert, moet je twee aparte sollicitaties afgeven.
De gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je raadplegen op www.ocmw.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst
(053 60 62 98 of personeel@ocmw.lede.be).

GEMEENTE
BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten paasvakantie
VOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit vóór
vrijdag 11 maart 2016.
Voor de functiekaart en verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang.
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Gezond ouder worden
en alcohol
Vijftigers en zestigers zijn volgens onderzoek de grootste
alcoholconsumenten. Op weekbasis drinken ze de helft meer dan
15- tot 24-jarigen! En van alle Vlamingen die dagelijks alcohol
drinken, zijn bijna twee op drie 55 jaar of ouder.
Een zorgwekkende evolutie, meent het Vlaams expertisecentrum
Alcohol en andere Drugs. Samen met de leeftijd neemt immers ook
de impact van alcohol op de gezondheid toe. Steeds meer mensen
streven bewust naar een lang, actief en gezond leven, maar bij de
mogelijk negatieve impact van alcohol lijken weinig 55-plussers
stil te staan. Daarom gaat VAD samen met ouderenverenigingen,
huisartsen, Lokaal Gezondheidsoverleg en mutualiteiten actief
sensibiliseren over de risico’s van alcohol op latere leeftijd.
Meer info via www.druglijn.be of bij je huisarts.

Bron: VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Roken in het bijzijn van kinderen?
Nooit een goed idee!
Veel rokers denken dat het oké is om binnen te roken wanneer ze roken
onder de dampkap, bij het open raam of in een aparte kamer met de
deur dicht. Maar binnen roken is gevaarlijk, zelfs met het raam open!
Als je binnen rookt, verspreiden de giftige rookdeeltjes zich over
het hele huis, zonder dat je er iets van merkt. Kinderen zijn extra
kwetsbaar voor de giftige deeltjes in tabaksrook omdat hun longen en
afweersysteem nog niet volledig ontwikkeld zijn. Ze hebben kleinere
luchtwegen en ademen sneller dan volwassenen, waardoor ze meer
giftige stoffen opnemen. Zelfs de kleinste hoeveelheid tabaksrook is erg
schadelijk: er zitten meer dan vierduizend giftige chemische stoffen in
en minstens zeventig van die stoffen kunnen kanker veroorzaken.
Ook als de rook weg is, zijn die giftige stoffen nog altijd in huis! Ze hangen lang in de lucht en daarna zetten ze
zich overal op vast. Je ziet en ruikt ze niet. Maar de kinderen krijgen ze wel binnen. En ze worden er ziek van. Ze
hebben meer kans op astma, longontstekingen, oorontstekingen, bronchitis, hoesten en piepende ademhaling.
En ze zijn sneller buiten adem. Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.
De boodschap is dus duidelijk: rook nooit in huis of in je auto! Doe het voor de kinderen.
Voor meer informatie, tips, advies en een quiz: nooitbinnenroken.be.
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Maak van de brooddozen van je
kroost gezonde schatten
Je kinderen brengen heel wat tijd door op school. Ook daar hebben ze
energie nodig om te leren en te spelen. Met een gezonde brooddoos komen
ze moeiteloos de dag door. Maar hoe zorg je daarvoor?
1. Ga voor bruin brood. Daarin zitten veel gezonde vezels. Eet je kind niet graag
bruin brood, kies dan voor een bruine en witte boterham met beleg ertussen.
2. Smeer een beetje margarine op het brood. In margarine zitten goeie vetten. Die
zijn nodig voor de ontwikkeling van je kind.
3. Kies voor de helft van de boterhammen hartig beleg en voor de andere helft zoet beleg.
Hartig beleg:
• mager vlees: kippenwit, kalkoenham, hesp, gerookt vlees ... (verwijder eventuele vetrandjes);
• kaas: harde kazen in sneetjes of blokjes, smeerkaas, mozzarellabolletjes, platte kaas …;
• ei: een hardgekookt eitje of een omeletje een keer per week kan ook. Snij er wat verse kruiden of
groentjes bij.
Bij hartig beleg zijn verse groenten en tuinkruiden lekker en gezond: sla, snoeptomaatjes, worteltjes,
komkommer, radijsjes, peterselie, basilicum, tuinkers …
Zoet beleg:
• confituur, stroop, vruchtenhagelslag, honing …;
• fruit tussen de boterham.

Pimp de boterhammen
én de brooddoos
Mag het wat meer zijn? Maak
een grappig figuurtje, snij het
brood in vierkantjes en steek ze
afwisselend aan een stokje met
groenten of snij de boterhammen
in tipjes, reepjes, rondjes …
Maak daarnaast een leuke
brooddoos. Voeg een briefje of
een mooi servet toe, teken een
gezichtje of laat je kind zelf een
brooddoos kiezen.
Succes en gezonde energie
verzekerd!
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in Lede
Paassportkampen
Naar goede gewoonte organiseert de sportdienst tijdens de paasvakantie sportkampen in de sporthal.
Voor lagere schoolkinderen
De kinderen uit het lager onderwijs
kunnen er terecht van dinsdag 29 maart
tot en met vrijdag 1 april. Van 9 tot 12
en van 14 tot 16 uur wordt er gesport,
van 8.15 tot 9.00 uur en van 16 tot 17
uur is er opvang voorzien. Tussen 13 en
14 uur is er een gezamenlijke activiteit.
Vergeet je lunchpakket, water, twee
tussendoortjes en zakgeld voor twee
drankjes niet.
Voor kleuters
Voor de kleuters gaat het kamp door van
maandag 4 tot en met vrijdag 8 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 tienuurtje niet.
Inschrijvingen
Je kan van maandag 29 februari tot en met vrijdag 18 maart inschrijven:
• 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

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

Kleuter

48 euro

30 euro
+ 50 %

- 2,50 euro
- 50 %
verminderd tarief

Je mutualiteit betaalt een deel van je inschrijvingsgeld terug.
Meer info hierover bij de sportdienst.
*UiTPASvoordeel
Vanaf donderdag 24 maart om 18 uur kan je 25 punten ruilen voor een sporthorloge.
Wees er snel bij want de voorraad is beperkt!
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Zwerfvuilactie
Ben jij al dat zwerfvuil ook beu?
Sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic
flessen, papiertjes … Al dat rondzwervend afval
maakt onze gemeente minder mooi!
Wil je er iets aan doen? Op zaterdag 19
maart organiseert het gemeentebestuur in
samenwerking met de milieuraad voor de zesde
keer een grote zwerfvuilactie. Tussen 13 en 17
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 16 maart in bij de dienst
milieu en landbouw via milieu@lede.be of op 053 60 68 25. Vergeet
bij je inschrijving je contactgegevens en het aantal personen niet te
vermelden.
Samen pakken we het zwerfvuil aan!

UiTPASomruilvoordeel
Kapitein Winokio
Op zondag 6 maart komt Kapitein Winokio naar GC
De Volkskring. Deze voorstelling is volledig uitverkocht.
We hebben twintig posters Kapitein Winokio zingt het
hele jaar rond de vier seizoenen die we omruilen voor 5
UiTPASpunten op de dag van de voorstelling. Je kan de
poster afhalen om 14.30 uur in GC De Volkskring.
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Knutselatelier
Er snel bij zijn is de boodschap wanneer je graag knutselt: informeer bij de jeugddienst
wanneer er nog plaatsjes vrij zijn.
Het knutselatelier gaat door op woensdagnamiddag in de Rammelstraat 1A. Je kan
kiezen tussen de sessie van 13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur.
Je kan je inschrijven via knutselatelier@lede.be. Vermeld je naam, adres, data en welke
sessie je verkiest.
1ste en 2de leerjaar
3 februari
wc-rolletje op wielen
24 februari
muziekinstrumenten maken
9 maart		
allemaal beestjes
23 maart		
kip van handschoen
27 april		
stippelhandtekening
11 mei		
megaraket
25 mei		
onderwaterwereld
8 juni		
een peer voor papa
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
17 februari
raket van wc-rolletje
2 maart		
keileuke stenen
16 maart		
knutselen met gips
20 april		
kuiken uit ei
4 mei		
weven en stikken
18 mei		
koekjes bakken
1 juni		
sponsknutsels
15 juni		
zomerse cocktail

Leraarsconcert
Dat de leerkrachten van de academie steeds het goede
voorbeeld moeten geven, daar zijn we van overtuigd!
Daarom houden we op vrijdag 11 maart om 19.30 uur een
leraarsconcert met een gevarieerd programma in GC De
Volkskring.
De toegang is gratis.
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Filmnamiddag voor senioren

Brabançonne

We beëindigen onze succesvolle
winterfilmreeks met de film Brabançonne,
een muzikale romantische komedie van
2014, geregisseerd door Vincent Bal en
met muziek van o.a. Willy Sommers, Will
Tura, Paul Severs, Louis Neefs en Nicole
& Hugo.
De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en het
Waalse En Avent zijn allebei geselecteerd
voor de grote Europese finale. Wanneer
de solist van Sint-Cecilia overlijdt op het
podium, heeft de dochter van de dirigent
een idee om alsnog hun finale te redden:
de fantastische trompettist Huges
weghalen bij de Walen.
De film wordt vertoond op maandag 7 maart om 14.30 uur in GC De Volkskring. Je kan gratis komen kijken, maar
je moet wel op voorhand inschrijven bij de cultuurdienst, op 053 60 68 61 of via cultuur@lede.be. 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.

Camping Cultuur in Wanzele
Op zondag 5 juni strijkt onze Camping Cultuurkaravaan neer in Wanzele!
Net als de vorige edities in Smetlede en Papegem zal je er kunnen genieten van circus, muziek, theater en zoveel
meer.
Om dit project van de bibliotheek, jeugd- en cultuurdienst te laten slagen, hopen wij op de medewerking van
Wanzeelse verenigingen en enthousiaste vrijwilligers. Op maandag 7 maart om 20 uur organiseren wij een
infomoment in OC Wanzele (Watermolenstraat 11). Iedereen die graag meer wil weten of wil meewerken, is
welkom!

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

Tentoonstelling: schilderijen van
oudere en overleden meesters
nog tot zondag 28 februari (zaterdag en
zondag van 14 tot 19 uur)
Renaat (†) en Bernard Bosschaert, Raymond
Elseviers (†), Etienne Lecompte (†), Claudine Nemirovsky (†), Jozef Van Ruyssevelt (†)
Galerij ‘t Hof te Puttens,
Wichelsestraat 20-22
Info: 053 80 51 30,
joris.de.smet@hofteputtens.be,
www.hofteputtens.be

Tentoonstelling: De piste in,
baanwielrennen in Oost-Vlaanderen

Workshop bloemschikken:
Groene Kriebels - Colours
woensdag 17 februari om 20 uur, 16
maart, 13 april
Driedelige workshop. Inschrijven verplicht
op 0473 29 38 72.
30 euro per les (cursus : 5 euro, materiaal:
25 euro)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be

Luistervinken: 
Faroek Özgünes over zijn
werk als gerechtsjournalist
donderdag 18 februari van 20 tot 22 uur
Over justitie in het algemeen en enkele
dossiers die hij op de voet heeft gevolgd.
5 euro
Cultuurdienst en bibliotheek
GC De Volkskring
Info: www.gezinsbondlede.be

nog tot maandag 29 februari
Over de geschiedenis van het
baanwielrennen in Oost-Vlaanderen vanaf
de 19de eeuw tot nu. Hoe ontstonden
velodromen? Hoe werden ze gebouwd?
Ook over bekende pistiers en de
Zesdaagse van Gent.
Provincie Oost-Vlaanderen
Bibliotheek
Info: 09 267 72 59,
patrick.van.damme@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be
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Tweedehandsbeurs 
zondag 21 februari van 14 tot 16.30 uur
Baby-, kinder -en tienerkleding,
babybenodigdheden, speelgoed, fietsen ...
In ruil voor 10 UITPASpunten: spellensetje
Meander! (op = op).
JGA Lede
De Bron
Info: 0479 91 20 00, www.gezinsbondlede.be

Lee Matinée
zondag 21 februari van 11 tot 13 uur
Moeten de cultuuur- en sportverenigingen
het in de toekomst met minder subsidies
stellen? Schepenen Meganck en Van de
Velde worden aan de tand gevoeld over
het nieuwe Vlaamse decreet. Na de muzikale pauze - R. Van den Nest met B. Van
Accoleyen - vertelt professor Taeldeman
over de taalkloof tussen Oordegem en
Lede. Tot slot J. Vermassen als ‘laatste kasteelheer van Lede.’ Interviewers: J. De Ryck
(VRT) en R. De Koker (Het Nieuwsblad).
5 euro
Leedse Pers
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04

Workshops en vormingssessies in
aquarel
donderdag 25 februari, 3 en 10 maart, 7
en 14 april, 12 mei, 9 en 23 juni, telkens
van 19 tot 22 uur
6 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: 053 80 78 83, spresiaux@
hotmail.com, sites.google.com/site/
experimenteleartledenaar/home

Trappist: de 10 heerlijke bieren

Workshop: bijenhotel
woensdag 17 februari van 14 tot 16 uur
Vanaf 8 jaar. Graag hamer meebrengen.
Inschrijven kan via chris.vandermeersch@
telenet.be of op 053 80 19 21 (vanaf 19
uur). Bedrag overschrijven op Gezinsond
Impe-Papegem, BE18 7805 7291 6365 met
vermelding van naam en aantal kinderen.
7 euro (leden Gezinsbond: 5 euro) (incl.
materiaal + drankje).
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Workshop: oorbellen maken
donderdag 18 februari om 19.30 uur
Prijs: enkel materiaalkost.
KVLV Lede
De Bron
Info: 0495 49 17 47

Wijndegustatie: technische avond
donderdag 18 februari van 20 tot 22.30
uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Kostprijs niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

vrijdag 26 februari om 20 uur
Jef Van den Steen, auteur van Trappist. De
10 heerlijke bieren, vertelt over de geschiedenis van de trappisten en het leven in de
abdijen van vandaag. Je mag ook een trappist proeven.
8 euro, leden Davidsfonds: 6 euro.
Davidsfonds Oordegem
Oc Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Bezoek boeddhistische tempel
zaterdag 27 februari
Volzet.
Ronkenburgstraat 25
Info: 03 775 44 84,
waas-en-dender@vormingplus.be

Kaarting - belotten
zaterdag 27 februari om 20 uur
Inleg: 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Lede
Agenda
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Tweedehandsbeurs

Swish & shop een pittige garderobe

zondag 28 februari van 13.30
tot 16.30 uur
Babymateriaal, speelgoed, baby-, kinderen tienerkleding. Met doneerhoekje om
Ledenaars die mama en papa worden of
zijn en niet de middelen hebben om spulletjes te kopen, te helpen. Breng het naar het
doneerhoekje tijdens de beurs.
Inkom: gratis.
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: chris.vandermeersch@telenet.be, www.
facebook.com/GezinsbondImpePapegem

vrijdag 4 maart om 20 uur
Kledij en accessoires.
Niet-leden: 5 euro, aan de kassa: 7 euro.
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

Theatervoorstelling: Lamantijnen
maandag 29 februari van 20 tot 21.30
uur
Op een plekje met de deur naar morgen
dicht. Een plekje waar alles betekenis
heeft, hulpjes om de weg te vinden. Met
je voeten hier en je hoofd daar. Balanceren, vallen en weer opstaan. Bevriezen en
opnieuw ontdooien. Wat als wat je draagt
zoveel weegt als een steen die je niet op
kan tillen? Kan hij krimpen of smelten en
als hij dan gesmolten is, kan je dan verder?
Mariet De Kegel.
12 euro
De sokkenstopperij
GC De Volkskring
Info: www.desokkenstopperij.be, www.
tinitiatief.be

Piekeren, wat kan je eraan doen?
woensdag 2 maart van 19 tot 22 uur
Femma
cm, Kerkevijverstraat 19
Info: steven.mieke@telenet.be

Eriksson Delcroix - 
Songs collected from a Songbook
found in an abondoned Truckstop
Pool Hal
zaterdag 5 maart om 20 uur
Nathalie Delcroix en Bjorn Eriksson. De
muziek is warm, filmisch, energiek en
swingend. Europese Americana, het
bestaat!
17 euro (-26/65+: 15 euro).
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Ontmoetingsmoment
zaterdag 5 maart van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

De vier seizoenen 
van Kapitein Winokio
zondag 6 maart
Uitverkocht.
Cultuurdienst

Flim: Brabançonne 
maandag 7 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Zie pagina 12.

Filmnamiddag voor de jeugd:
Inside out

Kwibusbier 
van brouwerij Danny
vrijdag 11 maart om 20 uur
Over het onstaan en de geschiedenis
van brouwerij Danny en het ambachtelijk
brouwen van de drie Kwibusbieren. We
proeven de blonde, donkere en tripel
Kwibus. Inschrijven vóór 8 maart via info@
davidsfondslede.be of op 053 80 52 09.
5 euro
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: www.davidsfonds.be

Ardennenwandeling in Waulsort
zondag 13 maart van 7 tot 19 uur
20 km langs de oevers en over de hoogtes
van de Maas.
De Gemzen
gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

Tweedehandsbeurs voor baby- en
kinderartikelen
zondag 13 maart van 14 tot 16 uur
Tafelverhuur leden: 7,5 euro, niet-leden: 10
euro.
Inkom gratis.
Gezinsbond Wanzele
OC Wanzele, Watermolenstraat 13
Info: 0468 16 50 13, dana.de.rick@hotmail.
com, users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Cursus: bloemschikken
donderdag 17 maart van 19.30 tot 22
uur
Maak je eigen bloemstuk.
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 20

Wijndegustatie: mousserende wijnen
en kaas

woensdag 2 maart om 14.30 uur
Gratis snoepje voor alle kinderen die hun
kleren binnenstebuiten aan hebben.
1 euro
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik

Vergadering Camping Cultuur

Opendeurdag kleuterschool

maandag 7 maart
Zie pagina 12.

donderdag 17 maart van 20 tot 22.30
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

Leraarsconcert academie

Zwerfvuilactie 

donderdag 3 maart van 9 tot 10 uur
Je kan samen met je peuter op bezoek komen in de instapklas. Je kan je kindje laten
inschrijven (ID-kaart of SIS-kaart meebrengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1
Info: 053 80 49 65, vrijekleuterschoollede.
directie@telenet.be, www.
vrijekleuterschoollede.be

vrijdag 11 maart
Zie pagina 11.

zaterdag 19 maart
Zie pagina 10.

Lede
Agenda
Toneel: Instappen aub! 
zaterdag 19 maart, vrijdag 25 en zaterdag
26 maart, telkens om 20 uur
Op de luchthaven van Rome wachten een
aantal toeristen op hun vliegtuig naar huis.
Vertragingen zorgen voor een geladen
sfeer. Een hilarische belevenis!
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: info@vidlede.be

Bezoek en meditatie
boeddhistisch klooster
zaterdag 19 maart
Volzet.
Ronkenburgstraat 25
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Nacht van de geschiedenis: 
Smaak
dinsdag 22 maart om 20 uur
Professor Mertens, doctor in de
sociobiologie en de gedragsecologie,
over de ontwikkeling van graanteelt
en de impact op onze cultuur en
levensomstandigheden.
Gratis toegang.
Davidsfonds Oordegem
Oc Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Paasworkshop voor kinderen
woensdag 23 maart van 14.30 tot
(ongeveer) 16.30 uur
Vanaf 8 jaar. Inschrijven tot 18 maart op
0473 29 38 72.
10 euro (materiaal, drankje, hapje en verzekering)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Opendeurdag voor monitoren speelplein
zaterdag 27 februari en 26 maart
Zie pagina 5.
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Kaarting - belotten
zaterdag 26 maart om 20 uur
Inleg: 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Onze Koen - 
theater Malpertuis
donderdag 31 maart van 20 tot 22 uur
Met Lucas Van den Eynde en Tania Van der
Sanden. Geregisseerd door Peter De Graef.
16 euro (-26/65+: 14 euro).
Cultuurdienst
GC De Volkskring

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

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
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

