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Carnaval 2017
Ontwerp een afﬁche voor carnaval!

Overlijdens juli
Maria Van Achter (°19.07.27)

† 1 juli

Louis Weynants (°09.09.30)

† 3 juli

Rachelle D'Hauwe (°14.11.32)

† 4 juli

Louise Uyttendaele (°19.05.24)

† 7 juli

Robert De Middeleir (°26.08.38)

† 8 juli

Marie Triest (°16.05.38)

† 13 juli

Marie De Smet (°02.09.25)

† 14 juli

Solange Martien (°22.09.28)

† 14 juli

Hugo Van Cauteren (°14.08.61)

† 19 juli

Armand Mertens (°15.01.33)

† 29 juli

Kadetgazet
voor kinderen
Nieuw

Woon je in Lede en kan je goed tekenen? Dan kan je meedoen
aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de afﬁche Carnaval
Lede 2017. Bovendien komt je ontwerp op het vlagje dat
uitgereikt wordt aan de carnavalisten.
Het ontwerp moet gemaakt zijn op A4-formaat, staand.
Volgende elementen moeten erin verwerkt zijn: 65 jaar
carnaval, Lee, 2017 en een carnavaleske Leedse vlag (met de
drie gele T’s op een blauwe achtergrond). De winnaar van het
voorgaande jaar moet een jaar overslaan. Je moet je ontwerp
voor zaterdag 15 oktober indienen bij de dienst patrimonium.

Verkiezing Prins carnaval en Miss Bette 2017

Als inwoner van Lede kan je meedingen naar de titel Prins
carnaval of Miss Bette 2017. Vanaf maandag 26 september
kan je het inschrijvingsformulier en het deelnamereglement
afhalen bij de dienst patrimonium. Kandidaten moeten het
inschrijvingsformulier voor dinsdag 1 november aangetekend
terugsturen naar gemeentebestuur Lede, dienst patrimonium,
Markt 1, 9340 Lede. Poststempel geldt als bewijs.
De kandidaten worden bekend gemaakt bij de opening van het
carnavalsjaar op vrijdag 11 november om 11.11 uur in Huize
Moens.
De Prins carnavalverkiezing gaat door op zaterdag 7 januari
2017, de Miss Betteverkiezing gaat door op zaterdag 14
januari 2017, allebei in GC De Volkskring.

Deze brochure bundelt alle kinder- en
jeugdactiviteiten, workshops en opvangmogelijkheden in Lede. De focus ligt op het
aanbod van de gemeente, al vind je in de
UiTkalender achteraan ook het overzicht van
de verenigingen.
Kadetgazet wordt verdeeld via de Leedse
scholen. Je vindt de brochure ook online
terug of je kan een exemplaar ophalen in de
bibliotheek, sporthal of het gemeentehuis.

Kadet

gazet
septemberdecember 2016

De eerste editie zet alle
activiteiten en info voor
het najaar op een rijtje.
De volgende Kadetgazet
verschijnt begin januari.

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: 8.200 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 12 oktober.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal
Oost-Vlaanderen
Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor via telefoon en chat. Om nog beter te
kunnen beantwoorden aan onze stijgende gesprekscijfers, lanceert Tele-Onthaal
Oost-Vlaanderen een warme oproep naar extra medewerkers.
Als jij je makkelijk kan inleven in andermans moeilijkheden en openstaat voor andere
opvattingen, dan is vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal misschien wel iets voor jou. Kan
je je vier uur per week vrijmaken, dan kan je je aanmelden als kandidaat-vrijwilliger
via www.tele-onthaal.be.
We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek. Samen gaan we na of
vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal echt iets voor jou is.
Na een stevige basisopleiding geven we nieuwe vrijwilligers alle tijd om te groeien
in hun taak. Je krijgt ook permanent ondersteuning, zowel individueel als in groep.
In Gent start de basistraining op 22 oktober (tot februari 2017).
Meer info op 09 220 82 92 of via oost.vlaanderen@tele-onthaal.be.

PRATEN IS DE EERSTE STAP

WORD
VRIJWILLIGER
BIJ TELE-ONTHAAL
EN BIED EEN
UITWEG.

Elke dag contacteren meer dan 300 mensen onze
vrijwilligers, op zoek naar een uitweg. En daarom
zijn wij op zoek naar luisterende oren. Word jij onze
volgende vrijwilliger ? Dan zorgen wij voor een grondige
opleiding en zinvol werk in een gedreven team.

MELD JE AAN VIA WWW.TELE-ONTHAAL.BE

Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken
Kriephoekstraat (Massemen) – Klinkaard
Wanneer:
• Schoot afgesloten van januari tot eind november;
• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en Schoot,
afgesloten van februari tot eind november;
• Kruispunt Klinkaard, Speurtstraat, Schoot: afgesloten
vanaf begin september tot eind november
• Klinkaard, gedeelte tussen Speurtstraat en
Oordegemkouter: afgesloten vanaf begin september
tot april 2017
Omleiding: Oordegemkouter – Molenhoek – Kapellenhoek
– Oud-Smetlede – Smetledesteenweg (Wetteren) – Zuidlaan
(Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren). Komende van
Massemen blijft de omleiding lopen via Massemsesteenweg
(Wetteren) – Brusselsesteenweg (Wetteren) – Grote
Steenweg

Wegeniswerken Grote Steenweg – gedeelte
tussen Wijde Wereld en grens met Westrem
Wanneer: vanaf 19 september tot eind november
Omleiding: Het verkeer richting Aalst kan via de Grote
Steenweg blijven rijden. Het verkeer richting Gent
wordt omgeleid via Oordegemkouter – Molenhoek –
Kapellenhoek – Oud-Smetlede – Smetledesteenweg
(Wetteren) – Zuidlaan (Wetteren) – Massemsesteenweg
(Wetteren)

Aanleg ﬁetspaden Poortendriesstraat –
Ronkenburgstraat – Suikerstraat
Wanneer:
• Suikerstraat, afgesloten van april tot eind september;
Omleiding: via Jezuïtenstraat – Groenstraat –
Barrevoetsehoek – Heiplasstraat – Oude Wichelsesteenweg
– Heide – Bogaert – Rimeirstraat - Rimeir.

Tijdelijke verkeershinder door
manifestaties
23 september, stratenloop Lede
afgesloten parcours: Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat,
Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, Burgemeester
Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat.

24-25 september, septemberkermis Lede
Markt en Nieuwstraat (gedeelte tussen Markt en baantje
achter de kerk) worden afgesloten.

27 september, Jaarmarkt
Markt, Nieuwstraat (gedeelte tussen Markt en Katstraat),
Kasteeldreef (gedeelte tussen parking De Bron en Markt),
Kerkevijverstraat (gedeelte tussen parking De Bron en Markt)
en Administratief Centrum worden afgesloten.

15-18 oktober, Impe kermis
Impedorp afgesloten.
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Een veilige schoolomgeving
Het nieuwe schooljaar is begonnen: het verkeer in de schoolomgeving
verandert van kalm naar druk. Het gemeentebestuur, de schooldirecties en de
politie streven uiteraard naar een veilige schoolomgeving.
Maar veiligheid aan de scholen is een taak van iedereen.
Bij de politie komen vaak meldingen binnen van verkeersonveilig gedrag
aan de scholen. Het gaat hier vooral over parkeerovertredingen zoals
parkeren op voetpaden, ﬁetspaden, verhoogde inrichtingen, bushalten of
oversteekplaatsen en parkeren in dubbele ﬁle.
Daarom, een kleine herinnering
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke
plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere
weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid:
• op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde
bermen, behoudens plaatselijke reglementering (GAS-boete 110 euro);
• op de ﬁetspaden (GAS-boete 110 euro);
• op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor
ﬁetsers en bestuurders van tweewielige bromﬁetsen en op de rijbaan op
minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen (GAS-boete 110 euro);
• op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een
autobushalte aanwijst (GAS-boete 55 euro).
Gedurende de maand juni van het afgelopen schooljaar werd door onze
diensten intens toezicht verricht en werden foutparkeerders aan en in de
omgeving van scholen geverbaliseerd. Het is vooral in het belang van de
schoolgaande kinderen om samen te zorgen voor de verkeersveiligheid aan
de scholen. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal ons politietoezicht dan
ook even scherp worden verdergezet onder de slogan: Fout geparkeerd
wordt niet getolereerd, maar geverbaliseerd.

L OKALE P OLITIE

Politiezone Erpe-Mere/Lede
Het Politiecollege
T +32 53 60 64 64
E info@erpemerelede.be

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 5 JULI 2016
Jobpunt Vlaanderen
Toetreding tot Jobpunt Vlaanderen.

Vergeten
kleding zoekt
kind(eren)!
P E R S B ETijdens
R I CdeHRoefel
T en speelpleinwerking werden heel

wat truien, jassen, gilets … achtergelaten. Verloren
Belasting op begravingen Nieuw
en op bijzettingen
je nog tot en met
september
politiereglement kleding
voor kan
Erpe-Mere
en30Lede,
in een grafkelder, in een urnenkelder of in het
afhalen
bij
de
jeugddienst.
metenuitbreiding
van de mogelijkheden inzake
columbarium evenals op ontgravingen
op
verplaatsingen van een urne 2016 - 2019
“gemeentelijke administratieve sanctie”
Vaststelling van een nieuw belastingreglement.
Reglement op de begraafplaatsen
Vaststelling.
Gemeentelijke
bouwverordening:
Sinds
1 juni 2016aanvulling
werd een
Enkele wijzigingen.

nieuw “algemeen politiereglement” van kracht,

zowel in de gemeente Erpe-Mere als in de gemeente Lede. Aangezien beide
gemeenten behoren tot dezelfde politiezone, werd er voor gekozen om het
nieuwe politiereglement nagenoeg identiek te maken. Uiteraard komt dit ook de
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IBO ’t Klavertje 4
Herfstvakantie
De kinderopvang is open in
Oordegem en Wanzele op
donderdag 3 en vrijdag 4
november van 6.45 uur tot 18.30 uur.
Inschrijven is verplicht en kan enkel
via e-mail naar kinderopvang@lede.
be met het inschrijvingsformulier
als bijlage. Inschrijven kan vanaf
donderdag 6 oktober om 18.30
uur. Enkel e-mails die we na 18.30
uur ontvangen, zullen worden
aanvaard en verwerkt. Ook daarna
kan je nog steeds inschrijven zolang
de maximale opvangcapaciteit niet
wordt overschreden.
Het inschrijvingsformulier kan je
downloaden op www.lede.be.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan
enkel via e-mail naar kinderopvang@
lede.be met het inschrijvingsformulier
als bijlage (dit kan je downloaden
op www.lede.be). Inschrijven voor
november en december kan vanaf
donderdag 6 oktober om 18.30
uur. Je inschrijving wordt aanvaard
tot de voorafgaande dinsdag
om 9 uur of zolang de maximale
opvangcapaciteit niet wordt
overschreden. Je kan niet telefonisch
inschrijven.
Schoolvrije dagen
Inschrijven voor schoolvrije dagen
moet je ten laatste drie werkdagen
vooraf schriftelijk doen.

Eerste keer naar de opvang?
Voor kinderen die nog niet naar de
kinderopvang kwamen, kan je een
inschrijvingsdossier afhalen bij de
dienst kinderopvang of downloaden
via www.lede.be.
Het inschrijvingsdossier geef je af bij
de dienst kinderopvang voor je kind
naar de opvang komt.

Voor meer informatie kan je
contact opnemen met de dienst
kinderopvang.

VACATURE

BEGELEID(ST)ER(S)
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten herfstvakantie 2016
AANWERVINGSVEREISTEN
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 voor vrijdag 14 oktober 2016.
Voor de functiekaart en meer info kan je terecht bij de dienst kinderopvang.
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Jubilea
Jubilea
Het gemeentebestuur,
vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en
schepenen, bracht hulde aan
ondervermelde echtparen
ter gelegenheid van hun
huwelijksjubileum en bood
hen, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele
geschenk aan.

Hubert Lievens & Irena Van Hende

Roger D’Haese & Gabriel Van Limbergen

Briljanten bruiloft (65 jaar)
Hubert Lievens & Irena Van Hende
Serskamp, 30 juni 1951

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Roger D’Haese & Gabriel Van Limbergen
Gijzegem, 15 juni 1956

Gouden bruiloft (50 jaar)
Albert Melckenbeeck & Nicole Henderickx
Lede, 24 juni 1966
Gustaaf D’Herde & Jeannine Philips
Aalst, 30 juli 1966

Eeuweling
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester en
schepenen, bracht hulde aan Remi De
Brucker (geboren in Vlekkem op 11 juni
1916) en bood hem, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele geschenk
aan.
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Albert Melckenbeeck & Nicole Henderickx

Gustaaf D’Herde & Jeannine Philips

Remi De Brucker
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VACATURE

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
dienst burgerzaken
voltijds - niveau C1-C3 - tijdelijk contract
AANWERVINGVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door
de examencommissie van de Staat of een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor
de categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.
AANBOD
• Zo snel mogelijke indiensttreding.
• Maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding en terugbetaling van
woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en
onbeperkt voor de publieke sector.

INTERESSE?
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur
je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het
vereiste diploma uitsluitend per post uiterlijk vrijdag
30 september 2016 (datum poststempel is bepalend)
naar het college van burgemeester en schepenen,
Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven bij de
personeelsdienst.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus
komen niet in aanmerking!
Voor meer informatie kan je terecht bij de
personeelsdienst.

Verbijsterende bijen
1 bloembol kan bijenlevens redden!
Je had het waarschijnlijk al gemerkt in je tuin: je ziet bijna
geen bijen, vlinders en andere nectarminnende insecten
meer. Een van de redenen is het tekort aan nectar en
stuifmeel, vooral in het vroege voorjaar en het najaar.
Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeelen nectargehalte is dus zeer welkom voor deze diertjes.
Maar niet voor hen alleen: ook voor de bestuiving van
bepaalde soorten groenten en fruit zijn bijen van groot
belang want zonder bestuiving worden er geen vruchten
gevormd.
Hoe kan je helpen? Haal je zakje krokusbollen!
Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten zorgen voor
de verdeling van gratis bloembollen van de Provincie
Oost-Vlaanderen. Tussen 3 en 14 oktober kan jij in het
gemeentehuis een zakje krokusbollen afhalen (zolang de
voorraad strekt).
Plant de bollen dit najaar, zo bied je bijen en andere
nectarminnende insecten in het vroege voorjaar (wanneer
de krokussen bloeien) voedsel aan. De volgende jaren
komen de krokussen vanzelf terug en jaar na jaar komen
er meer bloemen bij.
Meer informatie
www.oost-vlaanderen.be/bijen
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VACATURES OCMW LEDE
Het Woonzorgcentrum Markizaat zoekt:

1 PEDICURE
WZC Markizaat wil een overeenkomst
afsluiten voor het aanbieden van
voetverzorging aan haar residenten.
De pedicure staat op een vast,
afgesproken tijdstip in voor de
voetverzorging van de bewoners
(m/v) die hierom verzoeken en houdt
daarbij rekening met de eisen en
verwachtingen van de bewoners.

VOORWAARDEN
• Je vult het offerteformulier (bijlage
A van het bestek) en de inventaris
(bijlage B van het bestek) in.
• Je voldoet aan de technische
bepalingen zoals beschreven in het
bestek.
Het bestek kan je opvragen via
ilse.van.damme@ocmw.lede.be of
raadplegen op de website van het
OCMW.

INTERESSE?
Stuur je offerte (op papier) in een
deﬁnitief gesloten omslag met
vermelding van het besteknummer
(2016/28) of opdrachtvoorwerp op
naar OCMW Lede, Annelies De
Meersman - voorzitter, Kasteeldreef
50, 9340 Lede. Je kan de offerte
ook afgeven aan Heidi Bovyn
in WZC Markizaat, Willem de
Bettelaan 2, 9340 Lede. De uiterste
indieningsdatum is 12 oktober 2016.

STUDENTEN VERPLEGING EN VERZORGING
Je zal deel uitmaken van een pool
van jobstudenten waarop wij op
regelmatige basis beroep doen
om tijdens weekends en eventueel
tijdens schoolvakanties onze werking
te versterken.
PROFIEL
• Je bent gemotiveerd en werkt
graag in teamverband.
• Je bent ﬂexibel.
• Je toont zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.
• Je bent communicatief en
luistervaardig.
• Je kan efﬁciënt werken onder druk.
• Je hebt een hart voor ouderen.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent student Verpleegkunde
of Zorgkunde.
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Om voor een tewerkstelling als
jobstudent bij OCMW Lede in
aanmerking te komen, moet je op
het moment van aanvang van je
studentenovereenkomst een attest
kunnen voorleggen dat aantoont
dat je nog over voldoende dagen
beschikt in je contingent.
Wil je graag meer weten over de
regeling voor jobstudenten? Surf
dan naar mysocialsecurity.be/
student.

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief naar
personeel@ocmw.lede.be of naar de
voorzitter van het OCMW - Annelies
De Meersman, Kasteeldreef 50,
9340 Lede.
Wat je zeker moet vermelden in
je sollicitatiebrief: naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum,
rijksregisternummer, studierichting,
een korte motivatie en de periodes
waarop je je kan vrijmaken
(weekends, vakanties, eventueel
bepaalde weekdagen).
De kandidaten die voldoen aan de
aanwervingsvoorwaarden worden
uitgenodigd voor een gesprek.

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de directie van WZC Markizaat op 053 80 39 14.

Screeningsnota milieueffectenrapportage (mer) ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Spoorstraat
Bekendmaking beslissing
De screeningsnota en de beslissing van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (dienst milieueffectenrapportagebeheer) kan je nog inkijken bij de dienst stedenbouw of op www.lede.be tot en met 20 september 2016.
Je kan ook www.mervlaanderen.be raadplegen.

10

in Lede
Boekenbabbels
Leesclub

Lijd je aan een leesverslaving en/of spui je
graag je mening? Zit je in de 2e of 3e graad
van de lagere school? Dan zijn de Boekenbabbels waarschijnlijk iets voor jou! Je leest
samen met andere meisjes en jongens boeken
die door de Kinder- en Jeugdjury geselecteerd
werden. Eenmaal per maand komen jullie
samen om je mening te geven en krijgen jullie
een creatieve opdracht over het boek. Uiteindelijk stellen jullie je eigen boekentoptien op.
Nieuwsgierig? Schrijf je in op 053 82 53 30, via
bibliotheek@lede.be of kom langs in de bib.
Vermeld je naam, leeftijd en adres. We komen
de eerste keer samen op woensdag 28 september van 13.30 tot 14.45 uur in de bib.
Volgende data
• woensdag 12 oktober
(van 13.30 tot 14.45 uur)
• woensdag 23 november
(van 13.30 tot 14.45 uur)
• zaterdag 3 december

Bibliotheekweek
Poppentheater Sloef in de bib
Hondje Kwibus mag voor het eerst mee met baasje
Sloef naar de bibliotheek. Sloef duikt meteen in de
boeken, maar Kwibus gaat op ontdekkingstocht.
Waar is die gekke hond toch gebleven?
De bib legt op zaterdag 15
oktober haar kleine lezers
extra in de watten tijdens de
Bibliotheekweek. Ontdek op
de Verwendag deze gratis
voorstelling van Reizend
Poppentheater Sloef. De
voorstelling is voor kinderen
van 4 tot 8 jaar en start om
14 uur.

Where The Wild
Things Are
Openluchtﬁlm

BibArt zorgt voor de laatste zomerkriebels op zaterdag
24 september met de openluchtﬁlm Where The Wild Things
Are. Iedereen is welkom in het groene decor van het Park Van
Mesen.
Regisseur Spike Jonze neemt ons mee in de unieke leefwereld
van Max, waar werkelijkheid en verbeelding hand in hand
leven. Een visueel wonderbaarlijke fantasieﬁlm, gebaseerd op
het wereldwijd geliefde kinderboek van Maurice Sendak.
We starten de avond om 19 uur met muzikaal talent van eigen
bodem: Milpool. De jonge band schopte het tot in de ﬁnale
van Humo’s Rock Rally. Om 20 uur start de ﬁlm. Voor en na de
ﬁlm kan je droge kelen laven aan onze bar.
Graag vooraf inschrijven via bibartbeeld@bibliotheek.be.

Ledenaars en hun gevel
Tentoonstelling

In de bib staat binnenkort de tentoonstelling Ledenaars en
hun gevel in de kijker. We tonen vanaf 1 oktober unieke
portretten van inwoners en hun opmerkelijke huizen. De
tentoonstelling was al te zien tijdens Camping Cultuur in juni.
Deze fotoreeks werd gemaakt door de professionele fotograaf
Jeff Bronder. Naast achttien opnames krijg je nog een woordje
uitleg over de foto’s zelf. De tentoonstelling is tot 29 oktober
te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Verwendag en boekenverkoop in de bib
Tijd om onze lezers nog eens in de watten te leggen!
Op zaterdag 15 oktober steken we de handen uit de mouwen
voor de jaarlijkse Verwendag. Van 9 tot 16 uur is er entertainment voorzien: we trakteren iedereen op een lekkere pannenkoek, een ballonvouwer maakt de gekste ﬁguren en een
grimeur kleurt de kinderen hun snoet.
Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar je romans, strips,
tijdschriften, kinder- en informatieve boeken vindt voor een
prikje. Door de vernieuwing van
de bib hebben we dit jaar een
extra groot aanbod oude boeken.
Boeken voor volwassenen koop
je voor 50 cent per stuk, jeugdwerken aan 20 cent per stuk en
voor strips en tijdschriften betaal
je slechts 10 cent per stuk.

11

Regiovertelsessies

Van zwarte honden, duvels en tovenaressen
Feeën, trollen, toverkollen … Bestaan ze echt of is het maar een fabeltje? De
vertellers van TcollectiefvertelT geloven van wel! Kom op zondag 6 november
luisteren naar verhalen over vreemde wezens uit heel Oost-Vlaanderen.
Deze vertelnamiddag is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en hun (groot-)
ouders. De voorstelling start om 14.30 uur in de bibliotheek en is gratis.
Wel graag vooraf inschrijven via bibliotheek@lede.be.
Meer informatie vind je in de volgende editie van Lede informeert.

Septemberkermis

Soepconcert

Maandag 26 september
20 uur: concert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Lede op de kiosk.
21 uur: vuurwerk.
Het concert en het vuurwerk worden gratis aangeboden door het gemeentebestuur en gaan door in
het park achter Huize Moens

Liedjes uit de oude en minder oude doos,
gezellige liedjes, liedjes die oma nog heeft
gezongen op de speelplaats, liedjes om naar
te luisteren, liedjes om op te dansen, liedjes
die iedereen kan meezingen … Kortom, liedjes voor een kermisweekend! Het wordt vast
en zeker een gemoedelijk concert op de kiosk
in het park voor Huize Moens. We willen Lede
laten horen en zien dat samen zingen prettig
is en dat iedereen dat kan. Je bent dus van
harte welkom op zaterdag 24 september om
11 uur.
Breng zeker een trui mee want we zingen
buiten op en rond de kiosk. Vergeet ook je
leesbril niet en een soepbol of grote kop met
een lepel want er wordt lekkere soep geserveerd.
Tijdens het concert worden ook de prijzen
uitgereikt van de zomerﬁetstocht van Vlieg.

Dinsdag 27 september: jaarmarkt
Kom met je (klein)kinderen naar de
jaarmarkt en geniet van de kindershow van Klutske. De Springdingshow
start om 10 uur in het park achter
Huize Moens. De toegang is gratis.
Als je bovendien je kleurtekening meebrengt en in
de kist voor de kiosk deponeert, kan je een extra prijs
winnen.
In de omliggende straten van de markt kan je je aankopen doen bij de marktkramers. Per aankoop ontvang
je een stempel. Heb je drie stempels op je kaart, dan
maak je kans op een prijs. Noteer je naam en adres
op de kaart en deponeer ze in de kist die aan het
gemeentehuis staat. De gelukkige winnaars worden
telefonisch gecontacteerd.
Bovendien zullen verschillende standwerkers aanwezig
zijn die het beste van zichzelf geven om hun waren aan
de man te brengen.
De jaarmarkt, een organisatie van de marktcommissie
in samenwerking met het gemeentebestuur, is dus
zeker een bezoekje waard!

Grote kermis Impe
vrijdag 14 oktober om 21 uur: vuurwerk.
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Onvergetelijk

Het ultieme muziekgala voor 50-plussers door de Heverband
Op dinsdag 4 oktober gaat de seniorenraad naar dit concert in de Oktoberhallen van
Wieze. Voor 20 euro kan ook jij erbij zijn. Inbegrepen in deze prijs is het vervoer en een
vieruurtje. We vertrekken aan de sporthal om 12.30 uur. Wie treedt er op? Jacky Lafon,
Andrei Lugovski, David Van Dijck, Elke Taelman, Barbara Dex en Will Tura.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 september bij de cultuurdienst. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

Die Verdammte Spielerei
goes CCerrieus
Een Dag met Stefaan

In 2014 opende Stefaan samen met Die Verdammte Spielerei nog onze
eerste Camping Cultuur in Smetlede. Nu trekken ze naar de culturele
centra in Vlaanderen. Op donderdag 22 september kan je hen aan het
werk zien in GC De Volkskring om 20 uur.
Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst aan 16 euro. Jongeren (-26 jaar) en senioren (+ 65 jaar) betalen 14 euro.
De voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Alex Mottrie over zijn werk als uroloog
Luistervinken

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen
de cultuurdienst en bibliotheek vier
interessante gastsprekers uit naar
GC De Volkskring. Zij nemen je
een hele avond mee op sleeptouw
door hun vakgebied. Het startschot
van dit seizoen wordt gegeven op
woensdag 26 oktober door
professor Alex Mottrie.
Prof. Dr. Alex Mottrie werkt als
uroloog in het OLV van Aalst. In 2001
introduceerde hij de robotchirurgie
en werd pionier in deze innovatieve
vorm van opereren. Samen met
Dr. Geert Vandenbroucke uit Lede
heeft hij de ORSIAcademy opgericht in Melle, het grootste robot
trainingscentrum buiten de VS. Hij
zal op 26 oktober de werking van
robotchirurgie en de grote voordelen van deze techniek uitleggen.

De inkom is 5 euro. Je kan ook een
abonnement voor de vier lezingen
kopen aan 15 euro. Deze lezing komt
ook in aanmerking voor mensen met
een UiTPAS aan kansentarief. Tickets
en abonnementen zijn te koop bij de
cultuurdienst en in de bibliotheek.
Wat staat er nog meer op de
agenda bij de reeks Luistervinken?
• Op maandag 5 december heeft
Pascale Naessens het over gezonde, natuurlijke voeding.
• Op donderdag 18 januari 2017
vertelt Luc Haekens ons meer over
de wereld van de adel.
• Op 16 februari 2017 gaat crisispsycholoog Erik De Soir dieper
in op het overlevingsgedrag van
mensen in crisissituaties.
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Week van de Wereld
LEEGO en de cultuurdienst brengen opnieuw een
gevarieerd programma tijdens Week van de Wereld.
We starten op zondag 25 september met een
Wereldmarkt tussen 14 en 18 uur aan Huize Moens.
Je kan er proeven van wereldse lekkernijen. Daarnaast
zijn er educatieve standjes met aandacht voor
ontwikkelingssamenwerking.
Voor de kinderen zijn er verschillende gratis workshops:
• Nieuwe wereldmode met fotoshoot: We creëren en
portretteren een nieuwe wereldmode met allerlei
doeken en lappen stof.
• Ecopercussie: We maken een echt muziekstuk met
trommels op oude cementbakken.
• Henna tattoos: We maken lichaamsversieringen met
henna. Er volgt een gesprek rond schoonheid:
Is jouw mooi mijn lelijk?.
• Tetraportemonnees: Een tetrabrik van melk of
fruitsap kan je natuurlijk weggooien maar je kan dit
ook recycleren. In deze workshop maken we er een
coole portemonnee van!
De workshops duren telkens 20 minuten en worden
doorlopend georganiseerd. Je hoeft je niet in te
schrijven op voorhand.
Op donderdag 29 september geeft Margriet Hermans
om 20 uur de lezing Een tocht als vluchteling in
GC De Volkskring. Deze lezing wordt ingeleid door

Dag van de
jeugdbeweging
Alle jeugdbewegingen kleuren de straten
op vrijdag 21 oktober. Zo vieren we het
engagement van duizenden jongeren die
zich jaar na jaar inzetten om meer dan
240.000 kinderen en jongeren een jaar
vol spel en plezier te bezorgen. Die dag
is er om 15.45 uur een muzikaal vieruurtje in het park achter Huize Moens. Dit
is gratis voor alle leden van een jeugdbeweging die in uniform komen. Tot dan!

verhalen van vluchtelingen in Lede. Tickets kosten
5 euro, studenten betalen 2 euro. Je kan tickets kopen
bij de cultuurdienst of de leden van LEEGO.
Deze activiteit komt ook in aanmerking voor mensen
met een UiTPAS aan kansentarief.
Op zaterdag 8 oktober start er met Café del Mundo
om 20 uur in GC De Volkskring een echt Afrikaans feest.
Er zijn optredens gepland van Dzidzolie, Bal Mundial
en een DJ-SET door Shake iT! Tickets kosten 8 euro in
voorverkoop bij de cultuurdienst of de leden van LEEGO
en Vredeseilanden. Aan de kassa betaal je 10 euro.
In het kader van Week van de Wereld organiseren
we ook de tentoonstelling Samenwerken loont over
de grenzen heen. Deze tentoonstelling, een project
van provincie Oost-Vlaanderen, kan je van 12 tot
30 september bezoeken in de bibliotheek.

Knutselatelier
Je kan nog steeds inschrijven voor het knutselatelier. Informeer bij de
jeugddienst of er nog plaats vrij is op het moment van je keuze.
Programma 1ste en 2de leerjaar
14 september: Ik ben een robot
28 september: Een wandklok
maken
12 oktober: Van DVD-hoesje
naar kleurboek
26 oktober: Het gekke geraamte
23 november: Voederplaats voor
vogeltjes
7 december: Knutselen met klei
21 december: Zelf coole kerstzakjes maken
18 januari: De ﬁere pauw
1 februari: De aardbeienpot
15 februari: Een draaiende
vogelverschrikker maken

Programma 3de – 6de leerjaar
21 september: Meneer de uil
5 oktober: Insectenhotel
19 oktober: Griezelknutsel
16 november: Boomstamstelletje
30 november: De mozaïekﬂes
14 december: Kerststalletje
maken
11 januari: Magneetbord met
vissen
25 januari: Mijn geheime
dagboek
8 februari: Knutselen met
parakoord
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Stratenloop
De Stratenloop is op vrijdag 23 september aan haar vijftiende
editie toe. In de centrumstraten van Lede kan je dan terecht voor
een avond met sportieve actie en vermaak. Er is voor iedereen
wat wils!
Programma wedstrijden
De loopwedstrijden, met start en aankomst aan De Bron,
worden georganiseerd in verschillende categorieën.
Kidsrun
18.30 uur
18.35 uur
18.40 uur
18.47 uur
18.55 uur
19.02 uur
19.10 uur

100 m
100 m
300 m
300 m
500 m
500 m
800 m

Kleuters
Kleuters
Duiveltjes
Duiveltjes
Benjamins
Benjamins
Pupillen

Stratenloop
19.30 uur 5 km
2 rondes
20.15 uur 2,5 km 1 ronde
20.15 uur 10 km 4 rondes

Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes & jongens

Na 2011
Na 2011
2009 - 2010
2009 - 2010
2007 - 2008
2007 - 2008
2005 - 2006

Voor 2005
Voor 2005
Voor 2005

Je kan in De Bron inschrijven tot 60 minuten voor aanvang van
de wedstrijd. Aan de kassa betaal je 7 euro (Kidsrun) of 10 euro
(Stratenloop).
De organisatie is in handen van Able2Sport, de sportdienst en
Vlierzele Sportief. De opbrengst van dit event wordt geschonken
aan een goed doel voor andersvaliden.

Barbarian
Obstacle Run
Op zoek naar
actie? Niet bang
van een beetje
modder? Noteer
dan zaterdag
19 november in
je agenda! De Barbarian Obstacle
run is een haalbare hindernissenloop van 6 of 12 km doorheen
het Provinciaal Domein De Gavers
(Onkerzelestraat 280,
9500 Geraardsbergen).
Een leuke sfeer, individueel of in
groep, een beetje afzien, doorgaan en … blijven doorgaan!
Bovendien ontvangt elke deelnemer een uniek aandenken.
Vanaf 9 uur kan je je startnummer
en gadget afhalen in De Gavers,
vanaf 11 uur start de Barbarian
Obstacle Run in waves.
Informatie over inschrijven,
programma, parcours, bereikbaarheid, reglement, uitslagen … vind
je op www.regiosportzov.be.

Move@50
Door het wegvallen van Senior Sportief en Senior
Games komt de Regiosportdienst met een vernieuwd
concept naar voor. Op donderdag 29 september kan je
deelnemen aan Move@50, een sportdag met een breed

aanbod van activiteiten waar sport, spel en
plezier centraal staan. Je kan kiezen uit festivalwip,
krolf (een mix van golf en croquet), schlagersport ...
Je wordt verwacht in de sporthal om 9 uur. Om 9.30 uur
beginnen de activiteiten (twee met een korte pauze
tussenin). Na de middag staan er opnieuw twee activiteiten gepland (inclusief een korte pauze). We sluiten
deze tweede editie af om 15.30 uur.
Je kan je inschrijven via sport@lede.be. Vermeld bij je inschrijving het aantal deelnemers (met of zonder ﬁetsen)
en of je al dan niet een broodje (préparé, smos of tonijn)
wenst. Deelnemen kost 7 euro, een broodje kost 3 euro.
Twijfel niet want sportelen, dat is samen van het leven
en van sport genieten!
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
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UiTPAS
PUNTEN

Terug naar
school
Zet het schooljaar kleurrijk in
met je UiTPAS! Ruil vanaf donderdag 6 oktober in de bib
van Lede 10 UiTPAS-punten in
voor een set van 12 viltstiften.
We delen zestig pakketjes uit.
Let op, slechts een set per
UiTPAS! Deze actie is geldig
zolang de voorraad strekt.

Ben jij al klaar voor de winter?
Wij gaan breien! Op het eerste zicht oubollig, maar niet bij
Femma. Op woensdag 5 oktober en 23 november breien
we in twee sessies een superhippe Bernadette.
Niets is leuker dan gezellig kuieren in een (te) wijde jas.
Een feelgoodmodel met een eenvoudig patroon,
afhangende schoudernaden, een gemakkelijke steek,
een hippe afwerking, zonder veel maatwerk … Meer moet
dat niet zijn!
Meer info via Facebook Femma Lede of bij Mieke Vinck
(053 80 87 22, steven.mieke@telenet.be).

Een goede voorbereiding voor Halloween
Gezinsbond
Lede
Filmnamiddag
Op woensdag 16 november,
tijdens de ﬁlmnamiddag in JH
Leeuwerik, kan je in ruil voor
5 UiTPAS-punten na de ﬁlm
een zakje popcorn ontvangen.

Lede

In 2007 was het 400 jaar geleden dat
de laatste heksen tot de brandstapel
veroordeeld werden. Naar aanleiding van
de herdenking hiervan werd De Heksengilde
Laarne & Kalken opgericht door Vera Bertin
in 2004.
Kom op woensdag 19 oktober griezelen
met verhalen, proevertjes en anekdotes.
Meer info via Facebook Femma Lede of
bij Mieke Vinck (053 80 87 22,
steven.mieke@telenet.be).

De perfecte vrouw
Hilarische
komedie van Norm FosterWanneer?
over
Donderdag
29 september 2016
de zoektocht naar de perfecte vrouw
20u15
Donderdag 29 september 2016

5

UiTPAS
PUNTEN

Tweedehandsbeurs
Verkoop van baby-,
kinder- en tienerkleding,
babybenodigdheden,
speelgoed, ﬁetsen ... op
zondag 9 oktober van
14 tot 16.30 uur.
Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UITPAS-punten
krijg je een geschenkje uit
onze grabbeldoos!
Wees er snel bij want op is op.
Zie ook pagina 18.
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UiTPAS
PUNTEN

Leo en Benny maken een lijst van eigenschappen
Leo
en Bennyvrouw.
maken een
voor de
perfecte
Waar?
vanzogenaamd
eigenschappen
voor
Alslijst
deze
perfecte
vrouw opeens
voor
CC
De
Werf Aalst
de perfecte vrouw,
Kleine
zaalhun
de deur staat, merken de mannen al gauw
dat
de 'top tien' van beste
lijst hier en
daar wat aangepast moet worden ...
kwaliteiten.

Deelnameprijs?

deze zogenaamde
Deze Als
activiteit
gaat door op donderdag
Leden: 13 €/ niet leden: 15 €
'perfecte vrouw' opeens voor
29 september
om
20.15
uur
in
CC
De Werf (Aalst).
de deur staat merken de
Graag
tijdig inschrijven en
Leden
betalen
euro,
niet-leden 15
euro.
mannen
al gauw13
dat
hun lijst
overschrijven op:
Graag
ten laatste op 15 september.
hier inschrijven
en daar wat aangepast
BE04 7805 5568 5731
moet
Meer info
via worden...
annicklucvh@hotmail.be of Femma
op Lede
Hilarische
van Norm
Ten laatste op 15 september
0472
91 24 komedie
69.
Foster over de zoektocht naar
de perfectie.

!!!
Inlichtingen en inschrijvingen bij
annicklucvh@hotmail.be of via
0472/912469

Omruilvoordelen
In ruil voor 1 UiTPAS-punt voor elke van deze drie activiteiten ontvang je
1 balpen van Femma.

1

UiTPAS
PUNT
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UiTPASVOORDELEN
IN DE KIJKER
Centrum in Balans

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

Gezinsﬁetstocht

Yoga

Elke maandag vanaf 19 september van 20.30 tot
21.45 uur.
Prijs: 10 euro (proeﬂes), 15 euro (losse les),
130 euro (trimester:13 lessen).
Omruilvoordeel
Gratis proeﬂes in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Meditatie beginners

Elke woensdag vanaf 21 september van 20.30 tot 21.45 uur.
Prijs: 10 euro (proeﬂes), 15 euro (losse les), 130 euro (trimester:13
lessen).
Omruilvoordeel
Gratis proeﬂes in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Zwangerschapsyoga

nog tot 30 september op woensdag
om 19 uur
Gezinsbond Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 09 369 18 37,
marc.vandemaele@pandora.be

Judo-initiatie
tijdens de lessen in september
Sporthal
Info: judoclublede@hotmail.com

Filmnamiddag voor de jeugd:
Zootropolis
woensdag 14 september om 14.30 uur
De ﬁlm kan wat eng zijn voor de
allerkleinsten.
Inkom: 1 euro.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Dhammakaya-meditatie:
Bron van kracht, vrede en
waar geluk binnenin jezelf

Reeks van 10 lessen op zondag van 10.15 tot 11.30 uur.
We starten op 25 september.
Prijs reeks: 170 euro.
Omruilvoordeel
10 euro korting in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Quantum Light Breath Meditatie

Intense ademhalingsmeditatie op woensdag 12 oktober van
19 tot 21 uur. De cursus is voor iedereen toegankelijk, ervaring is
niet noodzakelijk.
Prijs: 25 euro.
Omruilvoordeel
5 euro korting in ruil voor 5 UiTPAS-punten.
Inschrijven voor deze vier activiteiten is verplicht.
Meer info op info@centrum-inbalans.be, 0497 89 96 70 of
www.centrum-inbalans.be.
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PUNTEN

van donderdag 15 september tot
22 december, van 19.30 tot 21.30 uur
Met theorie en praktijk. Begeleid in
het Nederlands door Lp Ruben Visalo,
Boeddhistisch monnik in de Theravadatraditie. Vooraf inschrijven is niet verplicht.
De lessen zijn opbouwend.
5 euro per les.
Internationaal Dhammakaya Genootschap
van Belgie v.z.w.
Ronkenburgstraat 25
Info: 0486 36 27 43,
info@dhammakayabenelux.org,
www.dhammakayabenelux.org

Kookworkshop: Red de restjes
donderdag 15 september van 19 tot
22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Veldloop Ouderraad
Vrije Lagere School Lede
zondag 18 september om 14 uur
Inschrijven vanaf 13 uur.
Sportterrein SMC Lede, ingang
Nieuwstraat
Info: www.ouderraadvlslede.be

Lede
Agenda
Daguitstap naar Mechelen

Demoles koken: feestmenu

zondag 18 september van 8.30 tot
20.30 uur
Inschrijven t.e.m. 3 september op
053 80 67 15.
55 euro per persoon.
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfonds.be

donderdag 22 september van 19 tot
22 uur
Door Vera Criel.
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

Hathayoga
van maandag 19 september tot 28
november, telkens van 20 tot 21.15 uur
Geen ervaring vereist! Inschrijven kan tot
12 september. Wil je eerst even proberen?
Contacteer ons voor meer informatie!
Draag comfortabele en losse kledij.
Leden: 90 euro, niet-leden: 100 euro.
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum Sint-Denijs
Impedorp 57
Info: 053 80 19 21,
chris.vandermeersch@telenet.be

Workshop: yoga
maandag 19 september van 20.30 tot
21.45 uur (eerste les)
Zie pagina 16.

Workshop: meditatie beginners
woensdag 21 september van 20.30
tot 21.45 uur (eerste les)
Zie pagina 16.

Workshop: meditatie gevorderden
woensdag 21 september van 19 tot
20.15 uur (eerste les)
Inschrijven verplicht:
info@centrum-inbalans.be of
0497 89 96 70.
Proeﬂes: 10 euro, losse les: 15 euro,
trimester (13 lessen): 130 euro.
Info: www.centrum-inbalans.be

Workshop: postnatale yoga

Wijndegustatie: Libanon
donderdag 22 september 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

Stratenloop
vrijdag 23 september
Zie pagina 14.

Filmavond:
Where The Wild Things Are
zaterdag 24 september van 20 tot
23 uur
Bij regenweer gaan alle activiteiten door
in GC De Volkskring. Zie ook pagina 10.
Provincie Oost-Vlaanderen, bibliotheek
Info: 053 82 53 30, info@lede.be,
www.oost-vlaanderen.be/cinébib-events

Petanquetornooi:
kampioenschap van Lede
zaterdag 24 september om 14 uur
Meli-Melo. 100 euro vooruit.
Inschrijven vanaf 13 uur.
Deelname: 2.5 euro.
‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Info: users.telenet.be/pc.kantientje.lede/
index.html

donderdag 22 september van 20 tot
22 uur
Omkaderd door alt-, tenor- en baritonsax,
dwarsﬂuit en klarinet, misschien zelfs een
marimba. Zie ook pagina 12.

Wereldkermis in de Week van de
Wereld
zondag 25 september van 14 tot 18 uur
Zie pagina 13.

Wandeling en brouwerijbezoek
zondag 25 september van 13 tot 18 uur
Start: stipt om 13.30 uur richting
Oordegem. Met bezoek aan Brouwerij
Danny met rondleiding en bierproeven.
Leden: 4 euro, niet-leden: 6 euro. Je
reservatie is deﬁnitief na betaling op BE18
7805 7291 6365 van Gezinsbond ImpePapegem met vermelding van je naam.
Gezinsbond Impe
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: 053 80 19 21,
chris.vandermeersch@telenet.be,
www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Septemberkermis met jaarmarkt
maandag 26 en dinsdag 27 september
Zie pagina 11.

Boekenbabbels
woensdag 28 september
Zie pagina 10.

Margriet Hermans:
Een tocht als vluchteling
donderdag 29 september van 20 tot
22.30 uur
Zie pagina 13.

Move@50
donderdag 29 september
Zie pagina 14.

Soepconcert
zaterdag 24 september
Zie pagina 11.

woensdag 21 september van 9.30 tot
10.45 uur (eerste les)
Inschrijven verplicht:
info@centrum-inbalans.be of
0497 89 96 70.
Info: www.centrum-inbalans.be

Een dag met Stefaan Die Verdammte Spielrei
goes CCerieus

17

De perfecte vrouw
Workshop: zwangerschapsyoga
zondag 25 september van 10.15 tot
11.30 uur (eerste les)
Zie pagina 16.
Info: www.centrum-inbalans.be

Workshop: yoga met je baby
zondag 25 september van 9.15 tot
10 uur (eerste les)
Inschrijven verplicht: info@centruminbalans.be of 0497 89 96 70.
Reeks: 65 euro, proeﬂes: 15 euro.
Info: www.centrum-inbalans.be

donderdag 29 september
Zie pagina 15.

Muziektheater: Open Geest
donderdag 29 september van 20 tot
21.30 uur
Taboes doorbreken, geestelijke
gezondheid beter bespreekbaar maken,
dat blijft het doel van Te Gek!? Door Axl
Peleman en Annelies Brosens (Laïs).
Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods,
Reymeersstraat 13a
Info: 053 80 21 11,
benedicte.de.waele@fracarita.org,
www.pclede.be

Lede
Agenda
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Demo kringlooptuinieren

Workshop breien

vrijdag 30 september van 17 tot 19 uur
Tips om je tuin winterklaar te maken.
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
Info: 053 60 68 25,
kringloopkracht@lede.be, www.lede.be

woensdag 5 oktober
Zie pagina 15.

Bloem of ....haken
vrijdag 30 september van 19 tot 22 uur
Bloem kan als sierspeld dienen of als basis
voor ...
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be,
0495 69 09 91

Curieuzeneuzekwis
zaterdag 1 oktober van 19 tot 23 uur
Met waardevolle prijzen. Minimum 4,
maximum 6 deelnemers per ploeg.
Inschrijven via deschutternadine@
gmail.com.
15 euro per ploeg
Zaal De Kuip, Nieuwstraat 103

Indietronicfest#1
zaterdag 1 oktober
Festival met actuele, Belgische elektronische muziek. Live concerten van
Avondlicht, Samowar, Saints By Nite,
Valleyman + DJ-sets. Gint(r)onic, cava
en chill-out/ambient (in de foyer).
VVK: 10 euro, ADK: 15 euro.
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Ontmoetingsmoment

Filmnamiddag voor de jeugd:
Kung Fu Panda 3
woensdag 5 oktober van 13.30 tot
16.15 uur
Gratis tombola.
Inkom: 1 euro.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Infosessie: Loslaten.
Anders leren omgaan met piekeren
woensdag 5 oktober om 20 uur
Over het ontstaan, de aard en de
functie van piekergedachten en wat
piekeren doet. Je krijgt tips over hoe je
je negatieve gedachtegang herkent en
doorbreekt en hoe je anders omgaat met
piekeren. Door Roland Rogiers.
Niet-leden, 8 euro, CM-leden: gratis.
UiTPAS aan kansentarief mogelijk.
CM Midden-Vlaanderen (Dienst
Gezondheidspromotie i.s.m.
Thuiszorgcentrum)
De Bron
Info: 09 267 57 35,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda

Cafe del mundo
zaterdag 8 oktober om 20 uur
Zie pagina 13.

dinsdag 4, zaterdag 8 en zaterdag
15 oktober
Over composteren en afvalarm
tuinieren: 1) theorie, 2) rondleiding op
gespecialiseerd bezoekerscentrum,
3) praktijksessie.
Gratis (inschrijven verplicht).
ILvA en gemeentebestuur i.s.m. Vlaco
De Bron
Info: 053 85 85 71, valerie.willequet@ilva.be

zondag 9 oktober van 14 tot 16.30 uur
Leden: 8 euro per tafel, niet-leden:
12 euro per tafel.
Gratis toegang.
Gezinsbond Oordegem
Sint Martinuszaal, Grote Steenweg 145b
Info: k.schollaert@telenet.be

Bloed geven
dinsdag 11 en woensdag 12 oktober,
telkens van 18.30 tot 21 uur
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be.
Ook verenigingen en scholen mogen zich
als groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
lede.rodekruis.be

Bloemschikken:
Feesten tussen bloemen
dinsdag 11 oktober om 19.30 uur
Kvlv Lede
OC Impe
Info: 0478 63 31 83

Boekenbabbels

Workshop:
Quantum Light Breath Meditatie
woensdag 12 oktober van 19 tot 21 uur
Zie pagina 16.

Brabantwandeling

Composteren in de
kringlooptuin

Tweedehandsbeurs: baby-, kinder-,
en tienerkleding, speelgoed,
babyuitzet …

woensdag 12 oktober
Zie pagina 10.

zaterdag 1 oktober van 13.30 tot 16 uur
Met kofﬁe en een koekje.
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
zondag 2 oktober van 7 tot 18 uur
Avontuurlijke wandeling ten zuiden
van Leuven in de regio van Bertem en
Everberg.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

(minimum 15 jaar). Zie ook pagina 15.
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: 0479 91 20 00,
kod_lede@hotmail.cpm,
www.gezinsbondlede.be

Painting on Canvas # WomenArt
Kwisavond
zaterdag 8 oktober om 20 uur
Ploegen van 4 à 5 pers. Vooraf inschrijven.
Deelnemers aanwezig om 19.30 uur.
5 euro per ploeg.
Gezinsbond Oordegem
OC Oordegem
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Tweedehandsbeurs:
baby-, kinder- en tienerkleding,
babybenodigdheden, speelgoed,
ﬁetsen ...
zondag 9 oktober van 14 tot 16.30 uur
Lidkaart meebrengen, niet-leden betalen
10% meer. Inschrijven op 14 september
vanaf 19 tot 21 uur, Bambochtweg 10

woensdag 12 oktober om 20 uur
Verf, doek, kwasten ... Hoe begin je
eraan? Een kenner leert je de kneepjes
van het vak. Zowel voor beginners als
voor de echte Picasso’s.
15 euro
Best Pittig Lede
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

Grote kermis Impe
vrijdag 14 oktober
Zie pagina 11.

Poppentheater, Verwendag en
boekenverkoop in de bib
zaterdag 15 oktober
Zie pagina 10.

Lede
Agenda
Kermiskwis
zaterdag 15 oktober om 19.30 uur
Over actualiteit, sport, geschiedenis,
wetenschap en politiek afgewisseld
met een denk-, proef- en fotoronde.
Inschrijven per ploeg van max. 6 via mail
en storten op BE26 3770 4403 7229 met
vermelding van de ploegnaam (kan ook
ter plaatse worden betaald).
25 euro per ploeg
ZVC The Vikings
Parochiaal Centrum, Impedorp 57 A
Info: kermiskwis@hotmail.com,
www.facebook.com/
events/1761845804102632/

Eetfestijn
zondag 16 oktober van 11.30 tot 15 uur
Varkenshaasje of vol-au-vent.
16 euro
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede
De Bron
Info: www.harmonielede.be

Wijndegustatie: Biblia Chora
(Griekenland)

Luistervinken: Alex Mottrie:
over zijn werk als uroloog

donderdag 20 oktober van 20 tot
22.30 uur
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: 053 80 19 21

woensdag 26 oktober van 20 tot 22 uur
Zie pagina 12.

vrijdag 21 oktober
Zie pagina 13.

Too good to be true - 15 jaar Sioen

Abba Gold

zaterdag 22 oktober van 20 tot 22 uur

donderdag 27 oktober van 20 tot
22.30 uur
Hommage aan de muziek van Abba in zijn
originele vorm: twee vrouwen, fantastische
liedjes en een rock-’n-rollband!
Met originele leden uit de cast van de
Mamma Miamusical London!
VVK: 25 euro, ADK: 30 euro.
KVC Jong Lede
GC De Volkskring
Info: 0486 76 72 13,
roland.creutz@skynet.be,
www.kvcjonglede.be

Dag van de jeugdbeweging

maandag 17 oktober van 19 tot 22 uur
Door notaris B. Van Hauwermeiren.
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be

Grote heksentocht Smetlede

Bloed geven

Voorbereiding voor Halloween
woensdag 19 oktober
Zie pagina 15.

Workshop: Halloweenhapjes
woensdag 19 oktober van 14 tot
16.30 uur
Vanaf 7 jaar. Breng een short en plank
mee. Inschrijven t.e.m. 12 oktober.
Leden: 5 euro, niet-leden: 7 euro (incl.
materiaal + drankje). Overschrijven op
BE18 7805 7291 6365 met vermelding van
je naam en het aantal kinderen.
Gezinsbond Impe Papegem
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Infosessie: Goed Gezien
woensdag 26 oktober om 19.30 uur
Informatie over het oog, van verzorging
tot behandeling. Met vragen als “Is lezen
met weinig licht slecht voor je ogen?” en
“Zien vrouwen anders dan mannen?”.
Kvlv Lede
De Bron
Info: 053 80 28 71

Informatiesessie erfenisrechten:
geef jouw testament een toekomst

dinsdag 18 oktober van 18.30 tot
21 uur
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be.
Ook verenigingen en scholen mogen zich
als groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
lede.rodekruis.be
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In 2016 staat de Gentse singer-songwriter
15 jaar op de planken. Er staan 6 albums
op zijn palmares, hij stond 3 keer op Rock
Werchter en toerde met zijn band door
Europa, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Hij
componeerde muziek voor theater, ﬁlm
en de tv-serie Marsman en was eerder
dit jaar te zien in Liefde voor muziek.
15 jaar Sioen wordt gevierd met een
unieke theatertournee waarbij hij zich laat
omringen door muzikanten die gedurende
die afgelopen 15 jaar een onmiskenbare
invloed hebben gehad of speciale indruk
bij hem hebben achtergelaten. Sioen
brengt een overzicht van zijn singles,
radiohits en andere nummers geplukt uit
zijn rijke repertoire.
21 euro (-26 en +65: 18 euro)
GC De Volkskring

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 22 oktober van 9.30 tot
11.30 uur
Een mooie tuin in de lente? Dat is
meestal het resultaat van een goed
winteronderhoud! Wie vandaag langskomt
krijgt een gratis zakje bloembollen!
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat
Info: 053 60 68 25,
kringloopkracht@lede.be, www.lede.be

zaterdag 29 oktober van 19 tot
21.30 uur
Vooraf inschrijven is mogelijk via
e-mail, telefoon of overschrijving op
BE24 1030 3144 4438 (met vermelding
van naam + aantal volwassen deelnemers
en/of kinderen) t.e.m. 26 oktober.
Contante betaling via leden van
heksentochtcomité. Elke deelnemer krijgt
geurige, hete heksenbrij, duivelsdrank
en griezelbrood met zwijnenkop of
gatenkaas. Tussen 18.30 en 21.30 uur
aan de start een grimestand voor de
kids. Starten kan tussen 19 en 21.30 uur
in de kantine. De tocht is ongeveer 7 km
en gaat door bossen. Goed schoeisel
en zaklamp zijn aangeraden. Max. 2500
deelnemers. Honden zijn niet toegelaten.
VVK: 6 euro, -12: 3 euro, ADK: 9 euro,
-12: 3 euro.
Heksencomité en FC Smetlede
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat
119
Info: 0476 59 68 72, 0471 83 20 79,
heksentochtsmetlede@gmail.com

Oberbayernavond
zaterdag 29 oktober van 20 tot 24 uur
Met leuke meezinges, leuke sfeer en veel
gemütlichkeit.
De Bron
Info: www.harmonielede.be

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

