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Wegenwerken
Wegen- en rioleringswerken Schoot – Klinkaard

Radio Lede
Tijdelijk nieuwe frequentie!

107.8 FM of www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag van 17 tot 18 uur.

Wanneer:
• Klinkaard (tussen Blekte en Oordegemkouter): afgesloten
tot maart.
• Klinkaard (tussen Speurtstraat en Schoot): afgesloten tot
maart. Wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
• Schoot en Houwstraat: afgesloten tot maart.
Wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Wegen- en rioleringswerken Markt en omgeving
Wanneer:
Fase 1a Kerkevijverstraat, gedeelte tussen Vijverstraat en
Kasteeldreef: afgesloten tot juli.
Omleiding: Markt – Rammelstraat (N442) – Vijverstraat.

Overlijdens november

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Eddy Bury (°27.07.63)

† 1 november

Cecilia Osselaer (°22.01.18)

† 2 november

Anny Sinove (°12.04.48)

† 2 november

Marcel Bogaert (°03.09.36)

† 4 november

Suzanna Burm (°17.07.39)

† 6 november

Albert François (°19.06.30)

† 10 november

Irena Limpens (°14.01.27)

† 13 november

Joanna Tombeur (°02.09.20)

† 18 november

Ann Estival (°11.03.56)

† 19 november

Nelly Maes (°23.06.28)

† 19 november

Gabriella De Backer (°11.07.29 )

† 21 november

Clementia Baeyens (°23.08.22)

† 22 november

Zoë De Gendt (°06.09.22)

† 23 november

François Smekens (°23.05.30)

† 24 november

Lea Clinckspoor (°21.07.24)

† 26 november

Jean Willocx (°07.05.54)

† 27 november
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Hoe krijg je weer stroom in huis?
Zo vind je snel een oplossing!
Wat doe je als bij je thuis plots het licht
uitgaat?
Via www.eandis.be/geenstroom helpt Eandis je stap voor
stap op weg, zodat je de stroom weer kunt inschakelen.
Deze handige webtool is speciaal gemaakt voor smart
phone of tablet. Lukt de stroom inschakelen echt niet?
Dan kom je ook meteen te weten wie je het best
contacteert: Eandis of je elektricien.

Alle info bij de hand
Om je te helpen hun webtools nog makkelijker te vinden,
bracht Eandis ze alle vier samen in één handig overzicht.
Je hoeft enkel te surfen naar www.eandis.be/hulpbijdehand. Zo heb je altijd een oplossing binnen handbereik.
Geen internet? Voor dingende oproepen kun je Eandis
24/7 bereiken via 0800 65 0 65 (gaslucht) of 078 35 35 00
(storingen en defecten).

Heeft je volledige straat geen stroom?
Dan gaat het om een algemene storing op het net. Op
www.eandis.be/stroomonderbrekingen vind je een overzicht van de geplande en niet-geplande stroomonderbrekingen. Eandis vertelt je welke impact de onderbreking
heeft en hoelang die zal duren. Staat jouw straat op het
plannetje aangegeven, dan is Eandis al aan het werk om
je weer aan stroom te helpen.
Toont de webtool geen onderbreking in je buurt, maar
ligt het probleem volgens www.eandis.be/geenstroom
toch bij een netstoring? Dan ben jij wellicht de eerste die
de storing opmerkt. Neem in dat geval contact op met
Eandis, via 078 35 35 00. Zij snellen je meteen ter hulp en
vullen tegelijk de website aan, zodat ook je buren op de
hoogte blijven.

Nog twee handige toepassingen
Ook voor defecte straatlampen kunnen we jouw hulp
gebruiken. Via www.straatlampen.be kun je precies
meegeven waar je een kapotte lamp hebt gespot. Er
komt dan zo snel mogelijk een Eandismedewerker langs.
Maar Eandis gaat nog verder om de hinder voor jou te
verkleinen. Zo krijg je op www.eandis.be/werkenvaneandis
een overzicht van al hun werken op de openbare weg. Bij
elke locatie staat aangeduid wat er gebeurt, welke hinder
je kunt verwachten en voor welke periode de
werken gepland zijn.

Mantelzorgpremie
Een mantelzorger is iemand die langdurig en op
niet-beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een
zorgbehoevende. De mantelzorger kan een toelage van
100 euro per jaar krijgen van het gemeentebestuur.
De mantelzorger moet zelf de aanvraag doen en krijgt
het bedrag rechtstreeks als blijk van waardering.

De aanvraag voor 2016 moet ten laatste worden
ingediend op dinsdag 28 februari 2017.
Voor meer info en de voorwaarden kan je bij de dienst
burgerzaken of op onze website terecht.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan
dit echtpaar ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum (50 jaar) en bood hen, samen met hartelijke
gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Johan Van Impe & Nelly De Sadeleer
Erpe, 12 november 1966

Alcohol in het verkeer
Alcohol en het besturen van een voertuig: een gevaarlijke
combinatie! Volgens een Europese studie (ERSO) speelt
alcohol een rol in ongeveer 1 op 4 dodelijke ongevallen.
Met een alcoholgehalte van 0,5 promille in het bloed is
er 2,5 keer meer risico op een dodelijk ongeval dan
wanneer je nuchter zou zijn geweest. Met 0,8 promille
stijgt dit risico zelfs tot 4,5 keer en met 1,5 promille maar
liefst tot 16 keer!
Waarom gaan alcohol en sturen niet samen?
• Je wordt minder oplettend. Daardoor merk je
voetgangers, ﬁetsers, verkeersborden, zijstraten of
tegenliggers later of zelfs helemaal niet op.
• Je bent minder in staat om verschillende zaken tegelijkertijd in de gaten te houden. Je ogen reageren trager
en blijven langer geﬁxeerd op bepaalde objecten.
• Je blikveld vernauwt. Je hebt de neiging om recht voor
je uit te kijken en je merkt niet wat er zich opzij van jou
afspeelt. Dit wordt ook wel een tunnelzicht genoemd.
• Je hebt de neiging om één bepaalde kant op te kijken,
soms ga je zelfs ‘dubbel zien’.
• Je hebt minder dieptezicht en schat afstanden
verkeerd in.
• Je krijgt meer moeite om in een rechte lijn te rijden
en je begint te slingeren op de baan.
• Je reactietijd verlengt en je reﬂexen verminderen.
• Je wordt vlugger slaperig.
• Je hebt minder remmingen en je gaat grotere risico’s
nemen.

Het alcoholgehalte in je bloed is afhankelijk van verschillende factoren. Je geslacht, gewicht en het aantal eenheden
alcohol bepalen hoelang je moet wachten om te rijden.
Het is natuurlijk beter om helemaal niets te drinken
wanneer je moet rijden. Zo breng je je vrienden/familie
veilig thuis en vermijd je een eventuele boete. Een
win-winsituatie dus!
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Subsidies sportverenigingen voor 2016
De gemeente ondersteunt de erkende sportverenigingen onder meer via subsidies. Deze toelagen worden
berekend aan de hand van subsidiereglementen. Deze
reglementen en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar
bij de sportdienst en op www.lede.be.

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor 2016,
moet je de ingevulde aanvraagformulieren ten laatste op
dinsdag 31 januari 2017 aan de sportdienst bezorgen.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 15 DECEMBER 2016
Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019
Vaststelling van het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019,
in het bijzonder de staat van het ﬁnancieel evenwicht.
Budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2016
Vaststelling van de wijzigingen aan het budget 2016.
Gemeentebudget 2017
Vaststelling van het budget 2017, bestaande uit de
beleidsnota 2017 en de ﬁnanciële nota 2017.
Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting
Behoud van de belasting op 7,9 % voor het aanslagjaar
2017.
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorhefﬁng
Behoud van de opcentiemen op 1.500 voor het jaar 2017.
Belasting op de afgifte van administratieve
documenten 2014-2018: wijziging
De tarieven die gelden voor het aanvragen van een
elektronische identiteitskaart via de spoedprocedure
worden verlaagd met ingang van 1 januari 2017.
Samenaankoop elektriciteit en aardgas
Afsluiten van een overeenkomst met het Vlaams
EnergieBedrijf met betrekking tot de levering van
elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW
en de politiezone vanaf 1 januari 2018.

Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/
Lede voor het dienstjaar 2017
Goedkeuring. Voor de gemeente Lede bedraagt de
exploitatietoelage 1.349.905 euro en de dotatie voor
investeringen 430.324 euro.
Dotatie hulpverleningszone Zuid-Oost 2017
Goedkeuring. Voor de gemeente Lede bedraagt deze
dotatie 608.915,83 euro voor exploitatie en 220.791,99
euro voor investeringen.
Relighting gemeentehuis
Goedkeuring projectadvies van IMEWO. De geraamde
kostprijs bedraagt 133.306,91 euro (inclusief btw).
IMEWO zal instaan voor de verdere coördinatie van het
project.
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Spoorstraat
Goedkeuring teneinde een ontsluiting via de
Spoorstraat mogelijk te maken voor de ontwikkeling
voor woningbouw van het binnengebied tussen
de Spoorstraat, Bremenhulweg, Beukenlaan en
Meidoornstraat. De gemeenteraad stelde het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) voorlopig vast in zitting van 15
september 2016. Naar aanleiding van het openbaar
onderzoek van 23 september 2016 tot en met 22
november 2016 werden geen bezwaren ingediend.
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Eindejaarsactie op de markt
Winnende nummers

Ben je in het bezit van een van onderstaande loten, meld je dan persoonlijk met je winnend lot bij de
dienst patrimonium ten laatste op 7 maart 2017.
Aankoopbon

Winnend nummer

1ste reservenummer

2de reservenummer

1

250 euro

B2208257

B2205957

B2192208

2

150 euro

B2188285

B2211662

B231364

3

100 euro

B2186218

B2210764

B2206182

4

100 euro

B2214336

B2207022

B2210418

5

100 euro

B2211293

B2196810

B2206322

6

100 euro

B2200865

B2194352

B2189753

7

100 euro

B2208071

B2203182

B2190204

8

50 euro

B2207974

B2196788

B2214593

9

50 euro

B2213643

B231218

B2209057

10

50 euro

B2200638

B2211169

B2205991

11

50 euro

B2186617

B2211570

B2201040

12

50 euro

B2196109

B2189174

B2196069

13

50 euro

B2211386

B2210554

B2213860

14

50 euro

B2209344

B2208815

B2213650

15

50 euro

B2192201

B2206748

B231609

16

50 euro

B2186229

B232212

B2188529

17

50 euro

B2211885

B2213174

B2206207

18

50 euro

B2185479

B2185982

B2204487

19

50 euro

B2207444

B2188185

B2186489

20

25 euro

B2190269

21

25 euro

B2195760

22

25 euro

B2192811

23

25 euro

B2191117

24

25 euro

B2187483

25

25 euro

B232300

26

25 euro

B2214804

27

25 euro

B2195895

28

25 euro

B2195431

29

25 euro

B2198932

30

25 euro

B2213195

31

25 euro

B2210358

32

25 euro

B2206366

33

25 euro

B2190222

34

25 euro

B2209297

35

25 euro

B2211132

36

25 euro

B2214206

37

25 euro

B2187703

38

25 euro

B2200882

39

25 euro

B2204408
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AIRbezen meten ﬁjn stof
Aardbeien en ﬁjn stof: op het eerste gezicht een ongewone combinatie. Toch worden via het project AIRbezen
aardbeiplantjes al enkele jaren ingezet om de concentratie ﬁjn stof, meer bepaald de uitstoot door het verkeer,
te meten op diverse locaties. Het AIRbezen-project wil
zowel de mensen sensibiliseren rond de problematiek van
ﬁjn stof als de luchtkwaliteit van de volledige provincie in
kaart brengen. Een primeur op dergelijk grote schaal!

Ook jij kan meewerken!
In maart worden in Oost-Vlaanderen ruim 9000 aardbeiplanten verdeeld, minstens 100 per stad of gemeente.
Gedurende meer dan twee maanden zullen deze plantjes
verkeergerelateerd ﬁjn stof op hun bladeren verzamelen.
Dit kan op vensterbanken, aan de schoolpoort, in een
woonwijk, industriezone, natuurgebied …. Na aﬂoop
worden de bladstalen geanalyseerd door de Universiteit
van Antwerpen.
Wil je ook zo’n aardbeiplantje aan je woning? Schrijf je in
februari in via www.AIRbezen.be. Op 25 maart gaat het
project van start en kunnen de ingeschrevenen hun aardbeiplantje afhalen aan de sporthal.

AIRbezen is een project georganiseerd door
beweging.net en CM Midden-Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Vorming Plus
en de provincie Oost-Vlaanderen.

Bedankt Eric!
Eric Van Zandijcke, een van onze compostmeesters van
het eerste uur en intussen volleerde kringloopkracht,
gaat op welverdiend kringlooppensioen. Eric deelde met
veel enthousiasme zijn tuinierkennis aan jong en oud: hij
leerde schoolkinderen composteren en gaf veel tips aan
bezoekers van onze kringlooptuin. Zijn gedrevenheid lag
mee aan de basis van de omvorming van onze compostdemoplaats naar een mooie kringlooptuin in het park
achter Huize Moens.

Leedse

Bedankt voor jouw jarenlange inzet, Eric! We zullen je
missen in onze ploeg!

krachten

Wil jij in Eric zijn voetsporten treden en kringloopkracht
worden? Neem contact op met de milieudienst.

kringloop
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Kinderopvang
’t Klavertje 4
Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in
Oordegem en Wanzele open van maandag
27 februari tot en met vrijdag 3 maart.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag
2 februari om 18.30 uur.

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

Monitoren gezocht
Hou je ervan om met kinderen te werken? Misschien is
een zomervakantie op het speelplein wel iets voor jou.
De jeugddienst is op zoek naar nieuwe animatoren
voor de speelpleinwerking. Je maakt deel uit van het
animatorenteam en terwijl je een centje bijverdient,
doe je ervaring op. Samen met de andere animatoren
bezorg je bovendien vele kinderen een onvergetelijke
speelpleinzomer!
Om in aanmerking te komen, moet je vooraf bij een
erkende organisatie een animatorcursus volgen.
Hiervoor moet je geboren zijn in 2002 of vroeger en
bij aanvang van het traject minstens 15 jaar zijn.
In februari en maart organiseren we opendeurdagen. Hou de website en Facebookpagina van de
jeugddienst in de gaten voor de juiste locatie.

VACATURE

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten krokusvakantie 2017
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeenteAANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwaliﬁcatiebewijs voor medewerkers bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede
en dit voor vrijdag 10 februari 2017.
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.
Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang.
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Heraanleg doortocht Oordegem
De werken starten op dinsdag 28 februari en duren tot
het najaar van 2018. De Grote Steenweg, meer bepaald
van zijstraat Beekstraat tot bloemenwinkel Bloemenrijk,
krijgt een grondige facelift. Met een nieuw wegdek,
veilige ﬁets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de
steenweg veiliger, zeker voor ﬁetsers en voetgangers.
Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. De gemeente Lede, het Agentschap Wegen en
Verkeer en Farys bekostigen de werken.

Op donderdag 2 februari organiseren de projectpartners twee infovergaderingen. Om 18 uur nodigen ze alle
ondernemers uit, om 20 uur zijn de bewoners welkom.
Na een toelichting bij het ontwerp van de nieuwe steenweg gaan ze uitgebreid in op de uitvoering van de werken. Hoe rijdt het verkeer, hoe blijft iedereen bereikbaar,
wat is de timing van de werken … zijn vragen die zeker
aan bod komen. De infovergaderingen vinden plaats op
Oordegemdorp 29.

Meer info over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/lede.

Feestcheque aanvragen voor
je buurtfeest
Het is nog koud buiten, maar wij denken al aan de zomer!
Wil je met je buurt een feest organiseren? Dan kan je een
feestcheque ter waarde van 125 euro aanvragen. Het
aanvraagformulier en het reglement vind je terug op de
website. Je kan het ook afhalen bij de cultuurdienst.
Enkele tips om er een spetterend buurtfeest van te
maken:
· Zoek een goed tijdstip.
Vier een feestdag of doe mee met de Dag van de
buren. Een buurtfeest hoeft niet altijd ‘s avonds plaats
te vinden, een buurtontbijt kan ook.
· Maak goede afspraken.
Spreek met de buurt af wie wat meeneemt. Bespreek
hoeveel iedereen meebrengt. Wat regel je voor je
eigen gezin en wat voor de hele groep?
· Denk ook aan de kinderen.
Het is leuk om alle kinderen bij elkaar te zetten aan een
aparte tafel. Zo kunnen ze met elkaar spelen en is het
minder lawaaierig aan de andere tafel waar mensen
gezellig willen praten. Zorg ook dat de kinderen iets te
doen hebben.

· Nodig alle buren uit.
Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt. Kan
iemand niet komen? Ga enkele dagen na het feestje
een praatje slaan met de afwezigen. Zo blijven ook
zij zich betrokken voelen.
· Nodig de nieuwe buren uit.
Mensen die nog niet lang in de buurt wonen, zullen
het op prijs stellen wanneer zij een uitnodiging krijgen.
Bovendien is een buurtfeest het uitgelezen moment om
kennis te maken met de nieuwe buurt. Introduceer de
nieuwe buren aan iedereen en zorg dat ze zich op hun
gemak voelen.
· Maak foto’s en/of ﬁlmpjes.
Zorg dat iemand foto’s en/of ﬁlmpjes maakt en zorg
ervoor dat iedereen ze te zien krijgt. Dit kan je doen
door ze rond te laten gaan, maar ook door ze online
te plaatsen en iedereen de link te mailen. Foto’s en
ﬁlmpjes zijn een leuk aandenken en geven stof om
over te praten.
· Deel de lusten en de lasten.
Maak duidelijke afspraken over opruimen en andere
vervelende zaken. Als je merkt dat mensen niet genoeg
helpen, kan je hen op een vriendelijke manier opdrachten geven. Zorg dat je met de hele buurt opruimt.
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in Lede

Lezing Luc Haekens

Carlo De Caluwé over
kasteel Mesen
Lezing

Over de monumentale schoolgebouwen van
het domein van Mesen zijn er door de jaren
heen tientallen artikels en boeken geschreven.
Het afgelopen jaar heeft architect en student
Monumentenzorg Carlo De Caluwé in het kader
van zijn thesis een uitvoerig bouwhistorisch
onderzoek gevoerd rond het enige nog bestaande
gebouw van het oude complex: het kasteel, ook
gekend als het Markizaat, waar de markiezen en
andere adellijke heren al sinds de middeleeuwen
huisden.
Een volwaardig onderzoek was er tot op heden
nog niet gevoerd, de enige kennis over dit gebouw
kwam uit enkele schaarse archiefteksten en vaag
te interpreteren oude plannen. Deze keer werd
ook een meer uitgebreid materiaal-historisch
onderzoek gedaan. Hierdoor zijn tal van nieuwe
elementen aan het licht gekomen die veel van de
huidige kennis van het kasteel ontkrachten. Wist je
bijvoorbeeld dat het huidige kasteel niet in 1749
gebouwd werd, zoals overal te lezen valt, maar
wel dateert uit dezelfde periode als onze kerk? En
dat wij in Lede een van de eerste voorbeelden van
de classicistische bouwstijl in heel België hebben
staan?
Dit en veel meer nieuwe inzichten worden op
maandag 13 februari om 19.30 uur uitgebreid
toegelicht in De Bron. Je kan de voordracht gratis
bijwonen, maar inschrijven is wel verplicht.
Je kan dit doen bij de cultuurdienst of via
cultuur@lede.be.

© Jente Leus

Journalist en documentairemaker Luc Haekens
graaft diep in de ziel van de Belgische adelstand.
De blauwe gids bevat alle ingrediënten voor een
adellijke avond, een best of van het boek en de
tv-reeks overgoten met sappige anekdotes en
aangrijpende gesprekken.
Tickets kosten 5 euro en kan je kopen bij de
cultuurdienst en de bibliotheek. De lezing gaat
door op woensdag 18 januari om 20 uur in
GC De Volkskring.

Optreden De Bonanzas
A Tribute to the Sixties
Wie vorig jaar aanwezig was, weet al dat De
Bonanzas garant staan voor muzikaal plezier.
Op aanvraag komen zij terug, opnieuw met
hits uit de jaren zestig maar wel met een ander
programma dan vorig seizoen. De Sixties zijn
namelijk een goudmijn van muziek. Verwacht je
dus aan popklassiekers uit de jaren zestig met een
eigentijds tintje, soms ingetogen en intiem, soms
uitbundig en enthousiast maar altijd met volle
overgave en respect voor het origineel.
Vijf gedreven muzikanten zullen met overtuiging
alles uit de kan halen: geen bandopnames,
computertrucs of playback maar alles live.
We voorzien geen zittribune, want de vijf
gastheren willen iedereen op de dansvloer zien.
We plaatsen wel enkele tafels en stoelen.
De voorstelling - voor jong en oud - gaat door op
zondag 29 januari en begint om 15 uur. Tickets
kosten 14 euro. Voor senioren (65+) en jongeren
(-26) is er een verminderd tarief van 12 euro.
Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst, op
053 60 68 61 of via gcdevolkskring@lede.be.
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Lachland
Humor voor tieners en volwassenen
Wat is humor? En waarom vindt de ene iets
grappig en de andere niet? Theater van A tot Z
brengt vier experts bij elkaar die ons het antwoord
geven: de Vlaams-Marokkaanse stand-upcomedian
Latif Ait, zanger-cabaretier Lennaert Maes, acteurregisseur Peter Schoenaerts en stand-upcomedian
en NT2-docente Els Vertongen. Zij brengen
verhalen, sketches, liedjes, stand-upcomedy,
visuele humor, absurd theater en nog veel meer!
Deze voorstelling gaat door op woensdag 15
februari om 20 uur in GC De Volkskring en is een
organisatie van LEEGO.
Kaarten kan je kopen bij de cultuurdienst aan 7
euro, kinderen (12+) en studenten betalen 4 euro.
Deze activiteit komt ook in aanmerking voor
mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Filmavond CinéFolie
Romantique
We maken het op dinsdag 14 februari in GC De
Volkskring extra romantisch met de ﬁlm The one
I love. Om 19.45 uur start de inleiding, om 20 uur
begint de ﬁlm.
Centraal staat een stel met huwelijksproblemen
dat in relatietherapie is bij een excentrieke
hulpverlener. Deze biedt de twee een weekendje
aan in een afgelegen huisje, waar volgens hem al
vele verwelkte relaties zijn opgebloeid. Een tikje
sceptisch stemmen ze toe.
We kleden de zaal aan in het thema en verloten
een prijs onder de aanwezigen. Kaarten kan je
kopen in de bib aan 4 euro. In ruil voor 10 UiTPASpunten mag je gratis komen kijken. Aan de kassa
betaal je 6 euro.

Dag van de academie
Op zaterdag 18 februari is het feest in alle Vlaamse
academies. In Lede nodigen we kinderen, ouders en
grootouders uit in ons Cultuurcafé in De Bron van 13.30
tot 18 uur.
De hele namiddag projecteren we live vanuit de Gentse
Vooruit. Alle Oost-Vlaamse academies werken er samen
aan een uitzending rond deeltijds kunstonderwijs. De
opnames in Gent zijn voor iedereen toegankelijk.
In Lede nemen onze leerlingen deel aan verschillende
workshops. Ouders kunnen iets drinken en snoepen van
verschillende lekkernijen. Je ‘proeft’ er ook van lokaal
talent want om 16.30 uur tonen leerlingen het beste van
zichzelf op het vrij podium.

De inkom is gratis.
Meer info op gamw.lede.be en
www.dagvandeacademies.be.
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Verhaaltje voor het
slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het leukste moment
van de week: voorleesuurtje in de bib! We
organiseren op vrijdag 17 februari een knusse
verhaaltjesavond in pyjama voor kinderen van 5
tot 8 jaar naar aanleiding van de Voorleesweek.
Om 19 uur verwelkomen we kinderen en hun
ouders. Terwijl de kinderen genieten van een
verhaal, kunnen ouders snuisteren in de bib met
een kop kofﬁe.
Deze activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht en
kan in de bib, via de website of op 053 82 53 30.

Computercursus
Aan de slag in de cloud
Cloud betekent letterlijk wolk en is een online
‘plaats’ om bestanden op te slaan en te delen
met anderen. Zo kan je op een efﬁciënte manier
evenementen voorbereiden in groep, documenten
en informatie delen en dus slimmer werken.
Tijdens deze tweedelige cursus leer je hier alles
over, van Google Drive tot dropbox. De lessen
gaan door op donderdag 9 en 16 maart, telkens
van 19.30 tot 22 uur in de bibliotheek.
Het is belangrijk dat je een webgebaseerd
e-mailadres (Gmail, Hotmail/Outlook, iCloud …)
met werkend paswoord hebt. Je moet ook je eigen
laptop meebrengen. De cursus wordt begeleid
door Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.
Je betaalt 14 euro of 3 euro aan sociaal tarief.
Schrijf tijdig in via de website van Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender of op 09 330 21 30 met
vermelding van de code 172432.

Poëzieweek
De Poëzieweek is een feestweek voor de academie
en de bibliotheek! Dit jaar is het thema humor en
brengen we iedereen graag aan het lachen.

Toonmomenten Woord
Wat gebeurt er juist tijdens
een les Woord? Kom naar de
toonmomenten en ontdek wat
de leerkrachten hun leerlingen
aanleren:
• maandag 23 januari (17.30
– 18.30 uur) en zaterdag 28
januari (9 – 10 uur): open les en toonmoment
Verboden te lachen, woordkelder academie;
• dinsdag 24 januari (17 uur, 18 uur, 19 uur):
voorstelling De Kleine Charlie, bibliotheek.

ConverSatie
De samenspelgroepen van Jan Huib Nas mixen
de poëzie van het woord met die van de muziek.
De leerlingen brengen afwisselend gedichten en
muziek van Erik Satie. Deze activiteit gaat door
op zaterdag 21 januari om 15 uur in GC De
Volkskring en is gratis.

Tussen pot en pint
Op Gedichtendag verwelkomen we iedereen
graag in ons literair café. Donderdag 26 januari
om 19 uur toveren we GC De Volkskring om in
een poëtische kroeg waar de leerlingen Woord
niet alleen pinten tappen maar ook gedichten
voordragen. De inkom is gratis. Je moet je wel
vooraf inschrijven via www.gamw.lede.be.

Black Out
Een student op vier is wekelijks dronken. Alcohol
is in onze samenleving sociaal aanvaard, terwijl
het minstens even schadelijk en verslavend is
als illegale drugs. Bovendien dagen jongeren
elkaar ook steeds vaker uit tot comazuipen, met
desastreuze gevolgen. De weg naar verslaving,
criminaliteit en sociale uitsluiting ligt open.
Uitgezonderd theater brengt op vrijdag 17 februari
het theaterstuk Black out over het sluipend gif dat
alcohol kan zijn. De voorstelling is bestemd voor
jongeren uit het vierde secundair en gaat door in
GC De Volkskring. Het stuk zelf start om19.30 uur,
de deuren gaan open om 19 uur. De toegang is
gratis.
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Knutselatelier
1e – 2de leerjaar
8 maart
22 maart
26 april
10 mei
24 mei
7 juni

Lepelﬁguren
Vrolijke paashaas
Welkom poes
Lekkers voor moeder
Tafelvoetbalspel
Een snor voor papa

Inschrijven bij de jeugddienst kan vanaf donderdag
9 februari om 16 uur.
TIP: Breng het ingevuld inschrijfstrookje mee. Je vindt
het terug op de website onder jeugdactiviteiten.
Vanaf vrijdag 10 februari kan je ook inschrijven via
knutselatelier@lede.be.

3de t.e.m. 6de leerjaar
22 februari
15 maart
29 maart
3 mei
17 mei
31 mei
14 juni

Gelukspoppetjes
Dromenvanger
Vrolijke glazen
Knutselen met puzzelstukken
Vinnig vogelhuisje
Knutselen met kroonkurken
Feestelijke knutselen met zoutdeeg

Koken met kids
Koken met kids is een kookreeks voor kinderen van het
derde t.e.m. zesde leerjaar. De rode draad doorheen
deze kooksessies is kleur. De eerste zaterdag kleurt
volledig rood. Verheug je dus op lekkere gerechten met
tomaat, rode paprika en nog veel meer!
Je hoeft enkel een keukenschort en kleine restdoosjes
mee te brengen, wij zorgen voor de rest!
Inschrijven bij de jeugddienst kan vanaf donderdag 26
januari om 16 uur. Vanaf vrijdag 27 september kan je
ook via mail (jeugd@lede.be) inschrijven.
Je bepaalt zelf aan hoeveel sessies je wil deelnemen.
Kinderen die schoollopen in Lede en inwoners betalen
8 euro per sessie, anderen betalen 12 euro per sessie.
Deze activiteit komt in aanmerking voor mensen met een
UiTPAS aan kansentarief.
Wees er snel bij want er kunnen maximaal twaalf
kinderen per sessie deelnemen.

Join(t) us
Softdrugs is sterk aanwezig in de
jongerencultuur. Ongeveer 3% van de
14-jarigen experimenteert wel eens met
drugs. Vanaf 18 jaar stijgt dit percentage
tot bijna 40%. Zo’n 20% hiervan gebruikt
regelmatig. Join(t) us is een theaterstuk over
drugs gericht op leerlingen van het derde
secundair en brengt een beklijvende mix van
getuigenissen en ﬂashbacks uit het verhaal
van Jasper en Lotte.

Annuleren kan ten laatste drie werkdagen voor de
sessie, de dag zelf kan het enkel op vertoon van een
doktersbriefje. Wie niet tijdig verwittigt, moet de
gemiste sessie toch betalen.

Jasper gebruikt al een hele tijd occasioneel
softdrugs en Lotte heeft het daar moeilijk
mee. In de hoop Jasper beter te begrijpen,
laat Lotte zich overhalen om ‘een nieuwe
wereld’ te verkennen. Maar Lotte wordt
meegezogen in een emotionele rollercoaster
waarvan het einde zoek is. Ze heeft zichzelf
niet langer onder controle en raakt verstrikt in
een web van leugens. Zonder het te beseffen
rukt ze zich los van alles en iedereen.

Koken met kids gaat door
in het knutselatelier op vier
zaterdagen, telkens van 14
tot 17 uur: 11 februari,
18 februari, 11 maart,
18 maart.

Uitgezonderd Theater brengt deze voorstelling
op vrijdag 27 januari in GC De Volkskring.
Het theaterstuk begint om 19.30 uur en duurt
een uur, de deuren zijn open vanaf 19 uur.
De toegang is gratis. Breng gerust vrienden
mee!

Lede
Agenda
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Yoga
van maandag 9 januari tot 27 maart,
telkens van 19 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: www.centrum-inbalans.be,
info@centrum-inbalans.be,
0497 89 96 70, 053 57 03 60

Zwangerschapsyoga

Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Toonmoment ConverSatie
zaterdag 21 januari
Zie pagina 12.

van zondag 15 januari tot 26 maart,
telkens van 10.15 tot 11.30 uur
Heb je geen ervaring met yoga, dan ben
je welkom vanaf je 14e week. Deed je voor
je zwangerschap al yoga, dan ben je welkom vanaf je 12e week. Later instromen
kan ook. Er zijn regelmatig partnerlessen.
170 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: www.centrum-inbalans.be,
info@centrum-inbalans.be,
0497 89 96 70, 053 57 03 60

De Rozenoorlog

Bloed geven

maandag 23 januari
Zie pagina 12.

dinsdag 17 januari 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
inschrijven.
Rode Kruis Lede
Oc Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

Luistervinken: Luc Haekens de blauwe gids
woensdag 18 januari van 20 tot 22 uur
Zie pagina 10.

zondag 22 januari van 20 tot 22 uur
Door Judas Theaterproducties. Met
Lucas Van den Eynde, Maike Boerdam en
Myriam Bronzwaar. De Rozenoorlog is een
musical gebaseerd op The War of Roses
van Warren Adler.
GC De Volkskring
Cultuurdienst
23 euro

Open les en toonmoment
Verboden te lachen

Algemene vergadering culturele
raad
maandag 23 januari om 19.30 uur
De Bron

Les Barons
maandag 23 januari van 14 tot 17 uur
Als Marokkaan in Molenbeek wil Hassan
het graag maken als stand-upcomedian.
Zijn vrienden, Les Barons, zien het anders.
Les Barons gaat de gangbare clichés over
Belgische Marokkanen niet uit de weg. De
eerste ﬁlm van regisseur Nabil Ben Yadir
wordt gezien als een van de grappigste
ﬁlms van de laatste jaren. Bijrol: Jan
Decleir - muziek: Arno.
GC De Volkskring
Seniorenraad

Voorstelling: De kleine Charlie
dinsdag 24 januari
Zie pagina 12.

Tussen pot en pint - Poëziecafé
Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 19 januari van 9 tot 10 uur
Je kan samen met je peuter op bezoek
komen in de instapklas. Je kan je kindje
laten inschrijven.
Kluisberg 1
Info: www.vrijekleuterschoollede.be,
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,
053 80 49 65

Wijndegustatie: Toro
donderdag 19 januari van 20 tot
22.30 uur
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.

donderdag 26 januari om 19 uur
Zie pagina 12.

Leeskring Leorim: Dood van
een soldaat - Johanna Spaey
donderdag 26 januari om 20 uur
Begeleiding door vzw Leesweb.
Davidsfonds Lede - Oordegem
2 euro
Bibliotheek
Info: www.davidsfonds.be

Theatervoorstelling: Join(t) us
vrijdag 27 januari van 19.30 tot
20.30 uur
Zie pagina 13.

Voordracht over en degustatie van
olijfolie
vrijdag 27 januari om 20 uur
Met proeverij en mogelijkheid tot
aankoop.
Davidsfonds Lede
Inkom: 10 euro, leden: 8 euro.
De Bron
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Open les en toonmoment
Verboden te lachen
zaterdag 28 januari
Zie pagina 12.

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

Kortﬁlmavond
zaterdag 28 januari om 20 uur
Vijf eigenzinnige Belgische kortﬁlms:
In goede en kwade dagen, Hold back,
Nimmer, Kofﬁe en Catherine. Uitgekozen
door regisseur Piet Sonck. Met inleiding
door de regisseur bij elke kortﬁlm.
vzw TiniTiaTief
Gratis in ruil voor 10 UiTPAS-punten.
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

A tribute to the sixties de Bonanzas
zondag 29 januari om 15 uur
Zie pagina 10.

Quantum Light Breath
Meditatie
zondag 29 januari van 16 tot 18 uur
25 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: www.centrum-inbalans.be,
info@centrum-inbalans.be,
0497 89 96 70, 053 57 03 60

Als je niet meer weet dat je vergeet
vrijdag 3 februari van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede i.s.m. CM

Napels zien en NIET sterven
vrijdag 10 februari van 20 tot 22 uur
Een plezant reisverhaal over Napels
verteld door R. Lemmens, met veel
anekdotes, leuke weetjes, muziek door
de academie en proevertjes.
Davidsfonds Lede
7 euro, leden: 5 euro.
De Bron
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Lede
Agenda
Ontmoetingsmoment
zaterdag 11 februari van 13 tot 16 uur
Welzijnsschakel Lede
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Koken met kids
zaterdag 11 februari (ook op 18
februari, 11 maart en 18 maart)
Zie pagina 13.

Treinwandeling Halle - Groenendaal
zaterdag 11 februari van 8 tot 18 uur
Treinen tot Halle, vandaar wandelen tot
Groenendaal. 21 km door het groene
landschap.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: www.gemzen.be

Pannenkoekenwandeling
zondag 12 februari van 14 tot 17 uur
Wandeling van ongeveer 7 km door
veld en bossen. Bij regen laarzen niet
vergeten!
vtbKultuur Aalst
7 euro
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: www.vtbkultuur.be

Luistervinken: Erik De Soir overlevingsgedrag in crisissituaties
donderdag 16 februari van 20 tot 22 uur
De Soir is crisispsycholoog en psychotraumatherapeut. In de lezing grijpt hij
terug naar de aanslagen in Brussel om aan
de hand van praktische voorbeelden het
overlevingsgedrag te duiden. Hoe kunnen
redders en slachtoffers verder met wat
ze zien, voelen en meemaken? En wat
kunnen zij voor elkaar betekenen?
GC De Volkskring
Cultuurdienst
5 euro

Wijndegustatie: Vacqueyras
donderdag 16 februari van 20 tot
22.30 uur
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro.
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Theatervoorstelling: Blackout
vrijdag 17 februari van 19.30 tot
20.30 uur
Zie pagina 12.

Lezing Carlo De Caluwé over
kasteel Mesen
maandag 13 februari
Zie pagina 10.

Film: Still Alice
maandag 20 februari van 14 tot 17 uur
Professor Alice Howland, een gerenommeerde taalkundige, wordt geconfronteerd met de realiteit van een leven met
Alzheimer: ze begint woorden te vergeten
en takelt langzaam af. Uiteraard stelt de
ziekte ook haar relatie met haar echtgenoot en hun 3 kinderen op de proef.
GC De Volkskring
Seniorenraad

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
wie is de schoonste van het land Het wisselend schoonheidsideaal
door de tijd heen
maandag 20 februari van 19 tot 23 uur
Erna Siebens is kostuumontwerpster van
musicals en ﬁlms. Ze brengt met kostuums
uit bekende schilderijen een origineel licht
op een aantal markante vrouwen uit de
geschiedenis. Mede door haar modeshow
en PowerPoint wordt het lachen geblazen.
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

woensdag 22 februari van 19.30 tot
21.30 uur
25 euro
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: www.centrum-inbalans.be,
info@centrum-inbalans.be,
0497 89 96 70, 053 57 03 60

dinsdag 14 februari
Zie pagina 11.

Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 17 februari
Zie pagina 12.

Dag van de academie
Lachland

zaterdag 18 februari
Zie pagina 11.

woensdag 15 februari
Zie pagina 11.

Nacht van de Voorzitter

woensdag 15 februari om 19.30 uur
Upcycling: oude voorwerpen nieuw leven
inblazen. Leen Henderickx leert je het
materiaal te bewerken tot een origineel
sieraad. Heb je oude juwelen of parels?
Breng ze mee om in je nieuwe sieraden te
verwerken.
Best Pittig Lede
10 euro
De Bron
Info: www.bestpittiglede.be

lidkaart, min. 15 jaar.
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: www.gezinsbondlede.be

Quantum Light Breath
Meditatie

Film: The one I love

Workshop: Pittige juwelen UpcyclingFietsbanden
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zaterdag 18 februari om 19.30 uur
Met Eveline Cannoot, Willy Sommers en
DJ Starlight.
KVC Jong Lede
GC De Volkskring
Info: www.kvcjonglede.be

Tweedehandsbeurs van
babybenodigdheden, babykleding,
speelgoed, kinder- en tienerkleding
zondag 19 februari van 14 tot 16.30 uur
Lidkaart 2017 meebrengen, niet-leden
betalen 10% extra. Inschrijven 25 januari
om 19 uur (Bambochtweg 10). 1 lijst per

Club 27 - Clara Cleymans
& Jo Mahieu
vrijdag 24 februari van 20 tot 22 uur
Clara Cleymans is 27, een mythische
leeftijd voor muzikanten: Robert Johnson,
Amy Winehouse, Janis Joplin, Jeff
Buckley. Maar ook enkele verrassingen en
minder bekende namen. Samen met Jo
Mahieu brengt ze eigenzinnige versies van
hun nummers aangevuld met anekdotes
uit hun leven.
GC De Volkskring
Cultuurdienst
16 euro

Kaarting - belotten
zaterdag 25 februari om 20 uur
KWB Papegem
2 euro
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

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

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

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@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

Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be

De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

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

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@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

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 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

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

