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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
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Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur. 
Het volgende nummer verschijnt op woensdag 15 november. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

105.1 FM 
of www.radiolede.be 
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag 
van 18 tot 19 uur.  
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Radio Lede

Voor de laatste info over de wegenwerken, 
surf naar www.lede.be/wegenwerken.

Overlijdens augustus

Maria Molin (°25.10.1951 ) † 1 augustus

Marcel Sergeant (°29.04.1931) † 3 augustus

Robert De Groeve (°12.10.1925) † 4 augustus

Arthur Moens (°31.03.1928) † 7 augustus

Marcel Brondeel (°26.01.1926) † 8 augustus

Willy Keppens (°20.04.1937) † 14 augustus

Raphaëlle Van Leuven (°21.01.1937) † 16 augustus

Louise Vereecken (°08.10.1929) † 16 augustus

Raymond Abbeloos (°16.01.1931) † 17 augustus

Camilla Van Wesemael (°16.07.1928) † 20 augustus

Christiane Baeyens (°09.08.1935) † 25 augustus

Nadine De Lannoy (°05.12.1954) † 25 augustus

Pierre Van de Maele (°21.06.1933) † 25 augustus

Marie Remue (°18.08.1965) † 28 augustus

Francina Smetryns (°15.03.1931) † 28 augustus

Juliaan De Cooman (°07.02.1929) † 29 augustus

Zeker Sporten

Met Zeker Sporten wil het gemeentebestuur i.s.m. ISB en 
Ethias de individuele sporters uit Lede ondersteunen. We 
bieden een sportverzekering op maat aan voor het beoefenen 
van sportactiviteiten. Interesse om veilig te sporten wanneer 
het jou past? Surf naar www.zekersporten.be/lede en sluit 
vandaag nog een passend sportpakket af. Extra vragen? 
Contacteer dan zeker de sportdienst.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 21 SEPTEMBER 2017 

Subsidiereglement voor het jeugdwerk
Goedkeuring nieuw reglement.

OCMW-budgetwijziging 2017
Kennisname.

Kerkenbeleidsplan
Goedkeuring.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Solva - 
gemeentelijke site
Om een visie te ontwikkelen voor de centrumzone 
(tussen Kerkevijverstraat, Markt, Nieuwstraat, 
Rammelstraat en Vijverstraat) en om te bepalen hoe 
de invulling van de gemeentelijke diensten optimaal 
kan gebeuren, wordt SolvA aangesteld om de opmaak 
van een masterplan te begeleiden alsook voor de 
begeleiding en realisatie van de bouw van een nieuw 
gemeentehuis.

Jaarrekening 2016 en budgetherziening 1, 2017
Vaststelling.

Verlegging deel voetweg 117
Definitieve vaststelling en wijziging van de rooilijn.

Afschaffen buurtweg nr. 6 Ouden Heirweg
Voorlopige vaststelling van afschaffing van een deel 
van buurtweg nr. 6 Ouden Heirweg en de wijziging van 
de rooilijn ter hoogte van 5e afd., sie. C, nrs. 427E en 
433a.

Mobiliteitsplan
Definitieve vaststelling.

Huur 8 multifunctionals voor 48 maanden
Vaststelling van de lastvoorwaarden. De geraamde 
kostprijs bedraagt 84.699,99 euro (inclusief btw). De 
opdracht wordt gegund via het raamcontract van de 
Provincie Oost-Vlaanderen.

Collector Smetlede: samenwerkingsovereenkomst
Goedkeuring.

Wegen- en rioleringswerken Guchtstraat: 
ondergronds brengen OV- en elektriciteitsnet
Goedkeuring van de voorwaarden en offerte. De 
geraamde kostprijs bedraagt 91.592,24 euro (inclusief 
btw – btw verlegd).

Wegen- en rioleringswerken in de Katstraat
De geraamde kostprijs bedraagt voor de werken 
1.009.850 euro (inclusief btw), waarvan 344.850 euro 
ten laste van de gemeente en 665.000 euro ten laste 
van Farys en voor de studie 74.830,70 euro (inclusief 
btw), waarvan 25.544,44 euro ten laste van de 
gemeente en 49.259,26 euro ten laste van Farys.

Wegen- en rioleringswerken Oordegemdorp
De geraamde kostprijs bedraagt voor de werken 
1.990.600 euro (inclusief btw), waarvan 1.040.600 
euro ten laste van de gemeente en 950.000 euro ten 
laste van Farys en voor de studie 147.451,85 euro 
(inclusief btw), waarvan 77.081,48 euro ten laste van de 
gemeente en 70.370,37 euro ten laste van Farys.

Wegen- en rioleringswerken in Openveldstraat en 
Guido Gezellestraat
De geraamde kostprijs bedraagt voor de werken 
2.126.000 euro (inclusief btw), waarvan 726.000 euro 
ten laste van de gemeente en 1.400.000 euro ten 
laste van Farys en voor de studie 157.481,48 euro 
(inclusief btw), waarvan 53.777,78 euro ten laste van de 
gemeente en 103.703,70 euro ten laste van Farys.

Wegen- en rioleringswerken: afkoppeling 
Stationsstraat, Hoeksken en Burgtrede in het 
kader van de werken “Afkoppeling Stationsstraat 
en Hoeksken- Burgtrede”
De geraamde kostprijs bedraagt voor de werken 
1.213.000 euro (inclusief btw), waarvan 363.000 euro 
ten laste van de gemeente en 850.000 euro ten laste 
van Farys en voor de studie 89.851,89 euro (inclusief 
btw), waarvan 26.888,89 euro ten laste van de 
gemeente en 62.963 euro ten laste van Farys.
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Toneelkring Vreugd in Deugdleeft Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd - kortweg VID - is een 
amateurtoneelvereniging, beter bekend als “den Toneelbond”. De vereniging 
werd in 1911 gesticht en is dus al meer dan 100 jaar actief. Wij zij een organisatie 
voor en door Leedse toneelliefhebbers. Al wie graag actief met toneel bezig 
is, bijvoorbeeld als speler of als decorbouwer, willen wij de kans bieden om zijn 
passie uit te oefenen. Een vriendschappelijk kader aanbieden waarbinnen je deze 
hobby kan beleven staat hierbij centraal. Anderzijds willen we toneelliefhebbers 
de mogelijkheid bieden een theaterstuk dicht bij huis bij te wonen. We streven 
hierbij naar een gevarieerd aanbod. Om dit te realiseren brengen we twee keer 
per jaar een toneelproductie. 

Dood in de pot
Ewout is professor. Hij weet alles af van zwammen, maar van vrouwen weet hij 
minder. Zijn vrouw is verliefd op een jongere man. Ze willen de hooggeleerde 
vermoorden met het paddenstoelengif dat hij zo achteloos laat slingeren in 
zijn studeerkamer. Maar hoe arrangeer je zoiets zonder de dokter en de politie 
argwanend te maken? Dan komt er een keurige heer op de proppen, een 
“handelaar in moord”. Het is duidelijk dat niemand is waarvoor hij zich uitgeeft. 
Het is aan de inspecteur en het publiek om alle vragen op te lossen.
Tekst: Manuel Van Loggem 
Regie: Nele Jacob
Wanneer: zaterdag 18 november, vrijdag 24 en zaterdag 25 november om 20 uur
Waar: GC De Volkskring
Reservatie: 0497 29 39 83 of reservatie@vidlede.be

In de sacoche
Max is een brave man en getrouwd met een vrouw die enkel op zijn geld uit is.
Als hij na een weekendje vissen thuiskomt is zijn schoenwinkel omgetoverd in een 
handtassenwinkel. Max probeert de plannen van zijn vrouw te boycotten.
In dit hilarisch stuk val je van de ene verassing in de andere …
Tekst: Pol Anrys 
Regie: Luk Baeyens
Wanneer: zaterdag 24, vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2018 

Je betaalt 8 euro per voorstelling. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang, mits 
reservatie, gratis. Interesse om naar beide producties te komen kijken? Dan betaal 
je 12 euro per persoon. Je ontvangt dan ook een maand voor elke productie ons 
tijdschrift Achter de schermen met o.a. informatie over de komende productie 
en een week voorrang bij je reservatie. Bestel je abonnement door 12 euro 
per persoon te storten op BE88 0682 1662 1841 van Vreugd in Deugd met 
vermelding abo17-18.
Heb je interesse om mee te werken of andere vragen? Contacteer ons via  
info@vidlede.be, www.vidlede.be of www.facebook.com/vid.lede.
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Verlies of diefstal van je identiteitskaart of reispas
Wanneer je een identiteitsdocument (identiteitskaart of 
reispaspoort) verliest of wanneer dat document gestolen 
wordt, is het heel belangrijk dat je de nodige stappen 
onderneemt. Blokkeer eerst en vooral het document 
door te bellen naar DOCSTOP. Zo voorkom je het risico 
op frauduleus gebruik van je document en de eventuele 
financiële gevolgen (bv. het openen op je naam van een 
telefoonabonnement, aankoop via de post …). DOCSTOP 
is een gratis dienst, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
bereikbaar op 00800 2123 2123 of 02 518 2123.
Bij verlies ga je bovendien aangifte doen bij de dienst 
burgerzaken. Daar zal je een verklaring van verlies 
moeten afleggen en kan je meteen een nieuw document 
aanvragen.
Bij diefstal van een identiteitsdocument moet je naar 
het dichtstbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen. 
Daarna kan je dan in het gemeentehuis een nieuw 
document aanvragen.

Signalering
Bij verlies of diefstal wordt het nummer van je document 
geseind via Schengen en Interpol. Deze signalering 
gebeurt automatisch en heeft tot gevolg dat je met een 
geseind document problemen kan krijgen bij een reis 
naar het buitenland. Je mag een identiteitsdocument dat 
je hebt aangegeven als verloren of gestolen dus zeker 
niet langer gebruiken. Breng het terug naar de dienst 
burgerzaken waar het zal worden vernietigd.
Momenteel kan je je eID (elektronische identiteitskaart) 
opnieuw activeren indien je ze na verlies terugvindt 
binnen de zeven dagen. Maar Interpol kan niet 
garanderen dat je dat document nog zonder problemen 
in het buitenland kan gebruiken. Ook een reispas die je 
was verloren of die werd gestolen en die je terugvindt, 
mag je niet meer gebruiken.
Deze instructies zijn enkel van toepassing op Belgische 
identiteitsdocumenten.

11.11.11 zet migratie en  
vluchtelingen centraal!
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en 
geweld. Miljoenen anderen ontvluchten armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering … Iedere dag werkt 11.11.11 structureel aan 
de oorzaken van migratie. Daarom eisen we een rechtvaardig 
vluchtelingen- en migratiebeleid dat de grondoorzaken aanpakt en 
tegelijk de rechten van migranten respecteert. Een beleid dat niet 
vervalt in een wij-zij-verhaal, maar correcte feiten en cijfers gebruikt. Een beleid dat verbindt. Want we zijn allemaal 
mensen, onderweg naar beter. Daar wil 11.11.11 tijdens deze campagne werk van maken.
We zamelen opnieuw geld in voor 11.11.11 in het weekend van 11 november. Help je graag mee bij de verkoop van 
heerlijke chocolade en truffels, wenskaarten of stiften, geef dan een seintje aan de dienst cultuur. 

Edmond Van Leuven & Marie Melkenbeke 
Wanzele, 8 september 1967

JUBILEA
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Ken jij Streekmotor23?
Streekmotor23 is een streekfonds voor de 23 gemeenten van 
de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Een streekfonds zamelt 
middelen in bij inwoners en bedrijven om lokale initiatieven die mens 
en omgeving ten goede komen te steunen. Streekmotor23 is er dus 
voor en door de regio.

We zijn van start gegaan met vijf pilootprojecten, initiatieven die het 
welzijn van kwetsbare groepen verbeteren en hiervoor de omgeving 
inzetten als hefboom. Deze projecten haalden 50% van het nodige 
projectbudget op door crowdfunding. Streekmotor23 verdubbelt 
het opgehaalde bedrag met een maximum van 5000 euro. Tot de 
pilootprojecten behoort o.a. het project Buitengewoon Fruitig van 
Leefboerderij De Kanteling uit Herzele.

Tot 5000 euro steun voor jouw project
Vanaf 15 oktober kun je als lokale vereniging, jeugdbeweging, school, instelling, buurtcomité of andere informele 
groep je project indienen bij Streekmotor23 en zo kans maken op maximum 5000 euro financiële steun om je project 
te realiseren. Projecten moeten zich inzetten voor mens en omgeving. 
Abonneer je op de nieuwsbrief via www.streekmotor23.be en krijg alle informatie over de projectoproep.

De huisapotheker
Meerdere geneesmiddelen op een correcte manier innemen is niet altijd gemakkelijk. 
Dit kan voor verwarring zorgen, niet alleen bij jou maar ook bij je zorgverleners. Daarom 
kan je vanaf 1 oktober een apotheker kiezen als je huisapotheker. 

Deze vertrouwde apotheker zal onder andere:
·  bij elke aflevering van een geneesmiddel je medicatiehistoriek checken om na te gaan 

of dit geneesmiddel veilig is voor jou;
·  ook geneesmiddelen zonder voorschrift en gezondheidsproducten die invloed kunnen 

hebben op de werking van je andere geneesmiddelen registreren;
·  al deze relevante informatie delen met de andere apothekers bij wie jij langsgaat via een gedeeld farmaceutische 

dossier, zodat je bijvoorbeeld ook bij de apotheker van wacht het correcte advies krijgt;
·  samenwerken met je huisarts en andere zorgverleners voor het uitvoeren van je behandeling;
·  een medicatieschema voorzien dat je kan meenemen naar je andere zorgverleners zodat men daarmee rekening kan 

houden bij je verdere behandeling (bv. in het ziekenhuis). 

Voor meer informatie kan je terecht bij je apotheker.
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Het gele lintje verbindt je 
in de strijd tegen kanker
Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen het harde verdict: 
kanker. Dat zijn 112 nieuwe patiënten per dag. Bijna 5 per uur. 
Mannen. Vrouwen. Kinderen. Meer dan 200.000 mensen leven 
met en na kanker. 
Onthutsende cijfers waar je stil van wordt. Het betekent dat 
vroeg of laat iedereen met kanker te maken krijgt. Rechtstreeks 
of onrechtstreeks.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker donderdag 19 
oktober de Dag tegen Kanker. Dit doen we met de steun van 
meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. We roepen 
iedereen op om alle mensen met kanker en hun naasten te tonen 
dat ze er niet alleen voor staan. Er worden hartverwarmende 
activiteiten op touw gezet voor kankerpatiënten en hun naasten: 
een voet- of handmassage, schoonheidsverzorging, workshop 
kleur- en stijladvies, relaxatiemassage …

Toon je betrokkenheid. Speld het gele lintje op  
als symbool van solidariteit. Ook het gemeente-  
en OCMW-personeel spelden die dag het gele  
lintje op.

Meer info vind je op www.dagtegenkanker.be,  
www.komoptegenkanker.be en  
www.allesoverkanker.be.

Geef griep geen kans!
Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees 
je vanzelf, maar bij sommige patiënten kan griep ernstige 
gevolgen hebben. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met 
gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, 
hart, lever of nieren laten zich daarom het best vaccineren. 
Als je gevaccineerd bent, dan is de kans dat je griep krijgt veel 
kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word je minder ziek en is de 
kans op complicaties zoals longontsteking ook kleiner. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling 
van diabetes).

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar. 
De ideale periode om je te laten inenten 
tegen griep is tussen half oktober en half 
november. Voor risicogroepen wordt het 
vaccin voor bijna de helft terugbetaald, voor 
mensen in woonzorgcentra is het gratis.

Meer informatie op www.griepvaccinatie.be  
of bij Logo Dender vzw.

UiTPAS brengt 
zelfs Aalst en 
Dendermonde 
samen

Op 7 september werd UiTPAS 
gelanceerd in Dendermonde, Berlare, 
Wetteren en Wichelen. De UiTPAS 
Denderfamilie, die bestond uit Aalst, 
Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove, 
krijgt er dus vier leden bij. En dat is 
niet enkel goed nieuws voor de nieuwe 
gemeenten, maar voor iedereen die al 
een UiTPAS heeft. Want een grotere 
UiTPAS-regio betekent ook meer 
plaatsen om UiT-punten te sparen en te 
ruilen en meer acitiveiten waar je met je 
UiTPAS heen kan. Ook de voorwaarden 
van de UiTPAS met kansentarief gelden 
in de hele regio.

Heb je al een UiTPAS? Rep je dan naar 
Dendermonde, Berlare, Wetteren of 
Wichelen voor een hele lading nieuwe 
ruilvoordelen. Zo trek je er voor 15 
UiT-punten op uit met een tandem in 
Berlare, scoor je voor 25 punten een 
cd van Tettergazet in Dendermonde, 
probeer je gratis een e-reader uit in de 
bib van Wetteren en nog veel meer.

Ook buiten onze eigen regio breidt 
UiTPAS verder uit: UiTPAS Meetjesland 
gaat later deze maand van start. Vergeet 
dus zeker je UiTPAS niet als je op stap 
gaat in Assenede of Eeklo. 

Het volledige aanbod van activiteiten 
en ruilvoordelen vind je op www.
uitpasdender.be of de Facebookpagina 
van UiTPAS Dender.
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Gemeentelijke 
erkenning 

sportorganisatoren
Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor:
·  financiële ondersteuning;
·  logistieke en materiële ondersteuning;
·  lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde 

gemeentelijke lokalen;
·  het uitschrijven van fiscale attesten.

Sportorganisatoren die erkenning willen verkrijgen voor 
de periode van 1 januari tot en met 31 december 
2018 moeten de aanvraagformulieren indienen bij de 
sportdienst uiterlijk op woensdag 15 november.  
De bekendmaking van de erkenning zal plaatsvinden 
uiterlijk op vrijdag 15 december.

Je kan het reglement en de aanvraagformulieren 
downloaden op ww.lede.be of afhalen bij de sportdienst.

Knutselatelier 
zoekt lesgevers
Ben je +16 jaar en af en toe vrij op 
woensdagnamiddag? Begeleid je graag 
lagereschoolkinderen bij het maken van een 
knutselwerk, dan ben jij de persoon die wij 
zoeken! Een sessie duurt twee uur en gaat 
door om 13.30 uur en 15.30 uur. We bespreken 
uiteraard op voorhand welke sessies voor 
jou passen. Je kan bij ons terecht onder 
een vrijwilligerscontract. Heb je interesse, 
neem dan contact op met de jeugddienst 
(knutselatelier@lede.be).

VACATURE OCMW

1 HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
niveau BV5 - voltijds - statutair

AANWERVINGSVOORWAARDE
•  Je bent houder van de beroepstitel van gegradueerd 

verpleegkundige.
•  Je beschikt over een diploma hoger onderwijs in de 

Verpleegkunde (gegradueerde verpleegkundige, bachelor 
in de verpleegkunde, master in de verpleegkunde).

•  Je hebt 4 jaar relevante beroepservaring.
•  Je slaagt voor een selectieprocedure.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.

Interesse?
Je verstuurt je sollicitatiebrief met je CV en een kopie  
van het vereiste diploma naar de voorzitter van het OCMW 
Lede, Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede 
tegen uiterlijk 24 oktober 2017.

De gedetailleerde functiebeschrijving kan je raadplegen op 
www.ocmw.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst  
(053 60 62 98 of personeel@ocmw.lede.be).

VACATURE 
GEMEENTEBESTUUR

TECHNISCH BEAMBTE 
WEGEN 

niveau E1-E3 - voltijds - contractueel

AANWERVINGSVOORWAARDE
Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Meer informatie over het examenprogramma en de 
functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of 
opvragen bij de personeelsdienst.
Opgelet: in Lede informeert van september stond een 
fout. Er is geen rijbewijs vereist voor deze functie.

Interesse?
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je 
je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste 
diploma uitsluitend per post uiterlijk 3 november 
2017 (datum poststempel is bepalend) naar het college 
van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. 
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het 
secretariaat of bij de personeelsdienst. Inschrijvingen 
via mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de 
brievenbus worden niet aanvaard.
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Heksentocht 
Dinsdag 31 oktober gaan we 

weer griezelen tijdens de jaarlijkse 
Heksentocht! Je start aan De Bron 

tussen 19.30 en 21 uur en moet  
voor middernacht aankomen.  

Draag zeker aangepast schoeisel  
en breng een zaklamp mee.  
Bovendien krijgt iedereen  

een verrassing! 
Deelnemen kost 6 euro.  

Je kan je vooraf niet inschrijven.

Voor meer info kan je terecht  
bij de voorzitter van het feestcomité  

op 0472 39 38 56.  
Neem ook contact op als je wil helpen. 

Opening carnavalsseizoen 2018
Op zaterdag 11 november wordt naar jaarlijkse traditie het carnavalsseizoen officieel geopend. Dit gaat door in 
Huize Moens om 11.11 uur. We stellen dan ook de kandidaten Prins carnaval en Miss Bette en het gekozen vlagje 
voor de carnavalsaffiche voor. 

in Lede
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Voorstellingen in GC De Volkskring
Wim Claeys - Zwartzak 
Muziektheater  
donderdag 2 november 
20 uur 

Wim Claeys, op Canvas te zien in de reeks Kinderen 
van de Repressie, graaft in zijn nieuwe onemanshow in 
zijn verleden: opgegroeid als zoon van een Oostfronter 
en als kind gekneed door het militante Vlaams 
nationalisme, blikt de veertiger met weerzin, loutering 
en mildheid terug op zijn jeugd.

Zwartzak is een ontroerende en grappige vertelling 
waarin Claeys zich helemaal blootgeeft en het 
publiek deel laat worden van een stukje vaderlandse 
geschiedenis. 

Tickets kosten 16 euro. Voor jongeren -26, senioren 
65+ is er een reductietarief van 14 euro. De voorstelling 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief.

Slaapwel Frank  
Familievoorstelling 
zaterdag 4 november 
15 uur

Stine is dol op haar hamster Frank. Als Frank op een ochtend 
niet meer wakker wordt, is Stines verdriet bijzonder groot. 
Samen met haar broer Rudi vindt zij een wel heel originele 
manier om afscheid te nemen van haar geliefde huisdier.

Slaapwel Frank, naar de gelijknamige kortfilm van Luc Van 
Ginneken, is een verhaal over de liefde tussen mens en dier, 
afscheid nemen en de oneindige fantasie van kinderen. Een 
hartverwarmende voorstelling voor jong en oud!  
De voorstelling wordt gebracht door Tina Maerevoet (Thuis) 
en Tim Taveirne. 

Tickets kosten 8 euro voor kinderen, jongeren (-26) en 
senioren (65+). Het basistarief is 10 euro. De voorstelling 
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief. 

GC De Volkskring bestaat 5 jaar en daarom trakteren we 
onze bezoekers bij 5 voorstellingen op een leuke verrassing. 
Slaapwel Frank is zo’n verjaardagsvoorstelling. Iedere 
bezoeker krijgt na de voorstelling een leuk cadeau van de 
cultuur- en jeugddienst.
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Lede Gesmaakt 
op stap 
De smaak van morgen 

Neem op zondag 19 november deel aan de 
culinaire wandeling. Kom meegenieten van cultuur, 
natuur en gastronomie! Ook voor de kinderen 
wordt het leuk want we voorzien tijdens de 
wandeling een kinderzoektocht met leuke prijzen. 
De wandeling start aan de kantine van WZC 
Markizaat. Je kan vrij starten tussen 11 en 12 uur. 
Deelnameprijs bedraagt 5 euro. In deze prijs zijn 
hapjes en drankjes onderweg inbegrepen. De 
wandeling eindigt in het park van Mesen, waar 
je kan genieten van een optreden en nog meer 
drankjes en hapjes. 
Meer informatie vind je terug in de volgende 
editie van Lede informeert, op de website, 
Facebookpagina en bij de cultuurdienst.

Het 5-jarig Indiaas jongetje Saroo komt per ongeluk 
op een trein terecht die hem duizenden kilometers 
door India voert, ver weg van zijn thuis en familie.

Lion is een Australisch-Amerikaans-Britse biografie 
met onder andere Nicole Kidman in een van de 
hoofdrollen. De film wordt vertoond op maandag  
6 november om 14 uur in GC De Volkskring.

Je plaats reserveren is verplicht via  
seniorenfilms@lede.be of 053 60 68 61.
Er is vrijblijvend koffie en gebak na de film voor  
4 euro en vooraf te betalen.

Seniorenfilm 
Lion

Als Heimer komt … 
Toneel
De Alzheimer Code (alzheimercode.be) is een 
kunstproject in verschillende gemeenten en steden 
die de aandacht vestigt op dementie. Het OCMW 
en de seniorenraad werken hier graag aan mee en 
organiseren daarom de voorstelling Als Heimer Komt…

Ron De Rauw en Caroline Meerschaert brengen een 
confronterende maar humoristische mengeling van 
theater en muziek rond de ziekte van Alzheimer.
Ron De Rauw, bekend van Familie, Mega Mindy en 
Wittekerke, weet waarover hij het heeft: zijn moeder 
lijdt al tien jaar aan de ziekte. 

De voorstelling gaat door op maandag 30 oktober 
om 20 uur in GC De Volkskring. Kaarten kosten 6 euro 

en kan je kopen bij WZC Markizaat, de sociale dienst 
van het OCMW, de cultuurdienst en de leden van de 
seniorenraad. De voorstelling komt ook in aanmerking 
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
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Dag van de 
jeugdbeweging
Alle jeugdbewegingen kijken uit naar vrijdag 
20 oktober voor Dag van de jeugdbeweging 
SPEELT! Leden in uniform zijn welkom om 
15.45 uur in het park achter Huize Moens. Er 
is een vuurspuwer, een goochelende clown, 
DJ-Veldeman en een springkasteel. Je krijgt 
bovendien een vieruurtje van de jeugdraad als 
je in uniform komt. 

Leden in uniform kunnen 10 UiTPAS-punten 
omruilen voor een coole jeugddienst-zonnebril 
of fluostiftjes.

Tot dan!

Movietime op 
woensdagnamiddag 
Brandweerman Sam
Een gevaarlijke orkaan stevent af op Piekepolder, 
net op het moment dat de gloednieuwe kazerne in 
gebruik wordt genomen. Brandweerman Sam komt 
meteen in actie bij de oude mijnen, want die dreigen 
vol te lopen met water. Intussen moet Elvis de leiding 
nemen om de andere inwoners in veiligheid te 
brengen. Zal het Brandweerman Sam, Elvis en de rest 
op tijd lukken? 

Je ziet het in dit extra lange avontuur: Helden van 
de storm! op woensdag 25 oktober. De film wordt 
vertoond van 14 tot 15.30 uur in GC De Volkskring.  
Deze voorstelling, voor kinderen van +3 jaar, is 
bovendien gratis.

Op 6 december vertonen we van 14 tot 16 uur 
Zootropolis, voor kinderen +5 jaar.

Lezing over de (eeuw)herdenking  
van de Eerste Wereldoorlog
In 2017 wordt de honderdjarige verjaardag van de Derde Slag bij Ieper, beter gekend als de Slag bij Passendale, 
herdacht. 2017 is eveneens het vierde jaar van de eeuwherdenking van de Groote Oorlog, waarin massaal wordt 
stilgestaan bij de geschiedenis en betekenis ervan. Wat was de impact van die oorlog, internationaal, nationaal,  
en lokaal? Hoe werd de oorlog de voorbije honderd jaar herdacht? 

Historicus en ex-Ledenaar Pieter Trogh is als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan het In Flanders Fields Museum van Ieper.  
Hij coördineert het Namenlijstproject en samen met Piet Chielens 
schreef hij De Geschreven Oorlog. Anthologie van teksten aan het front, 
1914-1940 (Manteau, 2016). Trogh voert ons vanuit zijn praktijkervaring 
mee van het internationale plaatje naar de gemeente Lede. 

Deze lezing, een organisatie van de culturele raad en de 11 November 
Vriendenkring, gaat door op vrijdag 27 oktober om 20 uur in  
GC De Volkskring. De toegang is gratis. 
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Zwartepietendag 
Het boek van Deugenietpiet
Deugenietpiet komt met de Sint mee naar Lede en hij zorgt 
voor heel wat problemen. Hij kan zijn nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en leest stiekem in het boek van de Sint. Oh nee! 
Hij stoot per ongeluk een pot met inkt om! Een hele pagina 
van het boek is beklad. Komt alles goed voor de Sint iets in 
de gaten krijgt? 

De voorstelling, voor kinderen tot het tweede leerjaar,  
gaat door op woensdag 8 november in GC De Volkskring. 
Je kan kiezen tussen twee momenten: de eerste show start 
om 14 uur, de tweede om 16.30 uur. Na de show krijgt elk 
kind een verrassing.

De voorverkoop gaat door bij de jeugddienst op  
woensdag 25 oktober van 13.30 tot 16 uur en op 
donderdag 26 oktober van 16 uur tot 19 uur.
Een kaart kost 6 euro per persoon. De voorstelling komt 
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief.

Er is geen toezicht en opvang voorzien, aanwezigheid  
van (groot-)ouder(s) of oudere zus/broer is dus noodzakelijk. 
Per begeleider betaal je ook 6 euro.

Oktober = borstkankermaand
Oktober is traditiegetrouw de borstkankermaand, ook in 2017! Gedurende deze maand willen we borstkanker en 
het bevolkingsonderzoek in de kijker zetten.

Naar aanleiding van preventie en opsporing  
van borstkanker, organiseert het  
gemeentebestuur:
·  een kookworkshop i.s.m. Qarfa 
  Je kan de workshop volgen op maandag 23  

(11 uur) of woensdag 25 oktober (19 uur).  
Een les kost tien euro per persoon.  
Meer info bij je inschrijving. Inschrijven kan via  
info@lede.be, op 053 60 68 00 en aan het  
onthaal in het gemeentehuis.

·  een filmavond 
  Op vrijdag 20 oktober ben je van harte welkom op  

de filmvoorstelling Love, Rosie. De film wordt vertoond  
in GC De Volkskring en start om 20 uur. Inkom is gratis  
en de eerste honderd aanwezige dames  
krijgen een magneet ontworpen  
door Mariet De Kegel.  
Je hoeft niet op voorhand  
in te schrijven.
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Leeskring Leorim
Gaan, ging, gegaan - Jenny Erpenbeck
Richard is net met pensioen en probeert grip te krijgen op zijn nieuwe bestaan. 
Wanneer hij via de media over de stroom vluchtelingen hoort, zoekt hij contact 
met een aantal Afrikaanse jongemannen die in het centrum van de stad hun tenten 
hebben opgeslagen. Hoe gaan zij om met de enorme veranderingen in hun leven?

Op donderdag 23 november om 20 uur komt leeskring Leorim samen in de bib 
om de roman Gaan, ging, gegaan van Jenny Erpenbeck te bespreken. 
Je kan aan de balie van de bib het leeskringboek ontlenen, maar je mag ook 
komen luisteren zonder het boek gelezen te hebben. De leeskring wordt begeleid 
door vzw Leesweb en is in samenwerking met BibArt en Davidsfonds Lede en 
Oordegem. Inkom is 2 euro. De lezing komt ook in aanmerking voor mensen met 
een UiTPAS aan kansentarief.

Kan je er deze keer niet bij zijn? De leeskring komt ook samen op  
donderdag 18 januari om het boek Een Russische geschiedenis van  
Ljoedmila Oelitskaja te bespreken.

Verwendag  
bib Oordegem
Op zaterdag 21 oktober steken we de handen uit de 
mouwen tijdens de jaarlijkse Verwendag. Van 10 tot 12 uur 
is er entertainment in de bib van Oordegem: we trakteren 
iedereen op koffie, fruitsap en een lekkere pannenkoek, 
een ballonvouwer maakt de gekste figuren en een grimeur 
kleurt de snoetjes van de kinderen. Hopelijk tot dan!

De ziel van Rome en Italië - Hedwig Zeedijk
Luistervinken
Op donderdag 9 november om 20 uur komt journaliste en schrijfster 
Hedwig Zeedijk naar GC De Volkskring. Italië-expert Hedwig was jarenlang 
correspondent vanuit Rome voor Nederlandse en Vlaamse media. Recent 
bracht ze haar boek Gids naar de ziel van Rome uit.

Italië is een land vol tegenstrijdigheden: waar iedereen katholiek is, maar 
niemand doet wat de Kerk zegt. Waar men schreeuwt om een harde hand, 
maar waar men zoveel mogelijk regels ontduikt. Waar Berlusconi 1,4 miljoen 
euro per maand alimentatie betaalt aan zijn ex-vrouw, maar waar ruim 7 
miljoen Italianen arm zijn.

Deze lezing is de eerste uit een vierdelige reeks. Kaarten voor één lezing 
kosten 5 euro, voor een abonnement betaal je 15 euro. Je kan tickets kopen 
in de bibliotheken en bij de cultuurdienst.

Tijdens de volgende Luistervinken op dinsdag 12 december vertelt Alain 
Remue over zijn werk bij Cel Vermiste Personen.
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Verhaaltje voor het slapengaan
Voorleesweek

Trek je beste pyjama aan 
voor het voorleesuurtje in 

de bib! We organiseren op 
vrijdag 24 november een 

knusse verhaaltjesavond 
in pyjama voor kinderen 

van 5 tot 8 jaar. Deze keer 
vertellen we het verhaal  

Je moet een hoed 
meebrengen. Gekke 

hoofddeksels zijn dus  
meer dan welkom!

Om 19 uur verwelkomen 
we kinderen en hun ouders. 
Terwijl de kinderen genieten 

van een verhaal, kunnen 
ouders snuisteren in de bib. 

Voorleesexperts staan er 
klaar met een kop koffie en 

toffe boekentips. 

Deze activiteit is gratis maar  
de plaatsen zijn beperkt.  
Inschrijven is verplicht en  

kan in de bib of op  
www.bibliotheek.lede.be. 

Stickeren in de bib
 
Fablab Erpe-Mere komt op woensdag 18 oktober op bezoek in 
de bibliotheek met een stickermachine. Kom kijken of ga zelf aan 
de slag en maak je eigen sticker die je vervolgens kan printen. 
Breng een tas, fietshelm, drinkbus, brooddoos … mee die je kan 
personaliseren met je zelf ontworpen sticker. Digitale pret voor 
jong en oud!
 
Deze activiteit is 
gratis met vrije inloop 
van 14 tot 18 uur. 
Deze workshop werd 
georganiseerd in 
samenwerking met 
BibArt in het kader van 
de Digitale Week.
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Plus Minus
Blijf ook tijdens de herfst- en wintermaanden in beweging! Vanaf 1 
oktober kan je wekelijks genieten van een waaier aan mogelijkheden 
om fitter te worden of te blijven:
·  maandag, 10.45 uur: minireeksen linedance, volksdans, yoga …;
·  dinsdag, 15 uur: badminton en tafeltennis;
·  woensdag, 12 uur: zwemmen (Warande, Wetteren);
·  donderdag, 15.30 uur: conditiegym; 
·  vrijdag, 10.45 uur: stepaerobic en wandelvoetbal.

Twijfel je nog? Kom naar de sporthal en neem vrijblijvend deel aan een of meerdere Plusminusactiviteiten. 

Barbarian Obstacle Run
Sinds vorig jaar organiseert Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen de  
Obstacle Run in het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. 
Deze loopwedstrijd gaat door op zaterdag 18 november en bevat 
meer dan twintig uitdagende obstakels. Deelnemers kunnen kiezen 
tussen een parcours van 6 en van 10 km.

De eerste editie was met 800 deelnemers volzet. Voor haar tweede 
editie mikt de organisatie op meer dan 1000 deelnemers.  
Alle informatie vind je op www.regiosportzov.be. Op de Facebookpagina  
@Barbarianobstaclerun vind je foto’s van de editie in 2016.

Sportnamiddag voor 12+
Kan jij voetballen als Messi? Of versla jij Elise Mertens feilloos met je racket? Kom dan naar onze sportnamiddag 
vol plezier en teamwork op 
zondag 26 november!
Je kan van 14 tot 17 uur in 
de sporthal je balvaardigheid 
in verschillende disciplines 
testen. De jeugdraad en 
sportdienst trakteren alle 
aanwezigen bovendien op 
een hapje en een drankje. 

Inschrijven is verplicht en kan 
tot en met 20 november 
via sport@lede.be of  
jeugd@lede.be. De kostprijs 
is 2 euro per deelnemer.  
Je kan op de dag zelf 
betalen. Deze namiddag 
komt ook in aanmerking 
voor mensen met een 
UiTPAS aan kansentarief.
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Lede Agenda

Vergadering AA-groep  
De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11
Info: deleeuweriklede@hotmail.com,  
ADB Antwerpen: 03 239 14 15. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22. 

Workshops Centrum in Balans:  
yoga, zwangerschapsyoga,  
starten met meditatie
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Dhammakayameditatie 
vanaf dinsdag 10 oktober  
van 19.30 tot 21.30 uur 
Wat Phra Dhammakaya Benelux, 
Ronkenburgstraat 25
12 opeenvolgende lessen in het 
Nederlands begeleid door Lp Ruben.
7 euro
Info: 0486 36 27 43, be@
dhammakayabenelux.org,  
www.dhammakayabenelux.org

Split
zaterdag 14, 21, 28 oktober, 4 
november, telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4, Ledestraat 19
Ondersteuning van kinderen na 
echtscheiding, op creatieve wijze,  
in kleine groep (max. 6)
60 euro
Info: 0472 22 08 59, Info@klavertje-4.org

Proevertjesworkshop:  
Fair Trade@Home Chocolade
maandag 16 oktober van 19 tot 22 uur
De Bron
Het verhaal achter de producten van de 
Wereldwinkel. 
Markant Lede en Wereldwinkel Lede
Info: 053 80 35 89,  
marie.samson@telenet.be

Bloed geven
dinsdag 17 oktober, woensdag 18 
oktober, telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven. 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Workshop: kruidensiroop maken
dinsdag 17 oktober  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
We maken samen een kruidensiroop  
die verzachtend werkt op de luchtwegen. 
Na afloop kan je een flesje van de siroop 
mee naar huis nemen. Gelieve zelf een 
glazen flesje/bokaaltje mee te brengen.

20 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be

Bloemschikken:  
herfst en Allerheiligen
woensdag 18 oktober  
van 19.30 tot 22.30 uur
De Bron
KVLV Lede

Wijndegustatie:  
Tour du monde pinot noir
donderdag 19 oktober  
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro
Info: www.commanderijmolenberg.be

Dag van de jeugdbeweging 
vrijdag 20 oktober
Zie pagina 12.

Film: Love, Rosie
vrijdag 20 oktober 
Zie pagina 13.

Demo kringlooptuinieren 
zaterdag 21 oktober  
van 9.30 tot 11.30 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Kringloopkrachten geven je tips over  
het verwerken en voorkomen van  
tuin- en keukenafval.
Info: 053 60 68 25,  
kringloopkracht@lede.be

Wafelweekend met live muziek
zaterdag 21 en zondag 22 oktober,  
van 10 tot 23 uur 
Feestzaal De Blauwe Kanne, Dries 20 
Wafels op grootmoeders wijze.  
Je kan ook bestellen. 10 wafels: 5 euro.
Feestgroep De Blauwe Kanne
Info: 0497 77 12 89,  
hendrik.declercq65@hotmail.com

Verwendag bib Oordegem 
zaterdag 21 oktober 
Zie pagina 14.

Indietronicfest#2
zaterdag 21 oktober om 19 uur
GC De Volkskring
Live concerten van Meteor Musik, 
Milan W, Gin Devo en FÄR. DJ-sets van 
Philippe Vlaemminck, Saints by Nite, 
DOiGSvEN, DJ Polska. Genres = Ambient 
techno, Industrial, Chill out, Electropop, 
Darkwave, Avantgarde …
10 euro
Info: 053 80 91 92

Kwisavond 
zaterdag 21 oktober  
van 20 tot 23.30 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Ploegen van 4 à 5 pers.  
Vooraf inschrijven via mail.  
Deelnemers aanwezig om 19.30 uur.
20 euro per ploeg
Gezinsbond Oordegem
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be

Limburgwandeling
zondag 22 oktober van 7 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Wandeling door het unieke gebied  
‘de Wijers’ tussen Hasselt en Genk.
Info: annetom@telenet.be

Eetfestijn 
zondag 22 oktober  
van 11.30 tot 15 uur
De Bron
Varkenshaasje of vol-au-vent.
Volwassenen: 16 euro, kinderen: 9 euro.
Harmonie Sint Cecilia Lede

Kookworkshop
maandag 23 oktober om 11 uur
Zie pagina 13.

Film: Sprakeloos 
maandag 23 oktober van 14 tot 16 uur
GC De Volkskring
Verfilming van Tom Lanoyes bestseller. 
Het leven van de succesvolle schrijver 
Jan Meersman (Stany Crets) wordt 
ondersteboven gekeerd wanneer zijn 
moeder (Viviane De Muynck) onverwachts 
een beroerte krijgt. Deze Vlaamse 
dramafilm werd geregisseerd door Hilde 
Van Mieghem
Info: 053 60 68 61, seniorenfilms@lede.be

Bloed geven
dinsdag 24 oktober  
van 18.30 tot 21 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via: rodekruis.be. 
Verenigingen en scholen mogen zich als 
groep inschrijven. 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Kinderworkshop   
bloemschikken: Hallo halloween 
woensdag 25 oktober  
van 14.30 tot 16.30 uur
De Bron
Inschrijven verplicht op 0473 29 38 72. 
10 euro (les, knabbeltje, heksendrankje, 
materiaal).
Gezinsbond Lede
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.
com, www.gezinsbondlede.be
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Lede Agenda

Brandweerman Sam 
woensdag 25 oktober
Zie pagina 12.

Kookworkshop
woensdag 25 oktober om 19 uur 
Zie pagina 13.

Wat te doen met je pompoen? 
woensdag 25 oktober  
van 19.30 tot 21.30 uur
Oc, Essestraat 4
We gaan creatief aan de slag met pom-
poen. Meebrengen: een gewone (eet) 
pompoen, mes, snijplank, doosje voor rest.
Leden: 4 euro, niet-leden: 7 euro.
Femma

Workshop: Aromatische baden
donderdag 26 oktober  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Waar moeten we op letten bij een 
aromatisch bad? Welke olie en/of drager 
is geschikt? We maken ook een zakje 
badzout.
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops

Infoavond: Ledenaar,   
weet jij waar je woont?
vrijdag 27 oktober van 20 tot 22 uur
De Bron
Roland Lemmens ontleedt via ‘Toponymie 
en Hodoniem’ een aantal Leedse 
straatnamen. Met oude foto’s en kaarten.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro. 
Davidsfonds Lede 
Info: www.davidsfonds.be

Lezing over de (eeuw) 
herdenking van WOI 
vrijdag 27 oktober van 20 tot 22 uur
Zie pagina 12.

Heksentocht Smetlede
zaterdag 28 oktober 
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat
Graag vooraf inschrijven. Starten kan 
tussen 19 en 21.30 uur. De tocht is 7 
km, er is een grimestand en andere 
attracties. Goed schoeisel en zaklamp zijn 
aangeraden. Honden zijn niet toegelaten. 
Basistarief: 10 euro, VVK: 7 euro,  
>12 jaar: 3 euro.
Heksencomité en FC Smetlede
Info: 0471 83 20 79, 0472 62 76 89, 
heksentochtsmetlede@gmail.com

Kaarting - Belotten
zaterdag 28 oktober om 20 uur
t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Café Flamand
zaterdag 28 oktober van  
21 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Optreden met Peter Van de Veire -  
Miguel Wiels en Niels Destadsbader. 
Deuren open vanaf 19.30 uur.
30 euro
Info: 0486 76 72 13,  
roland.creutz@skynet.be,  
www.kvcjonglede.be

Eetfestijn 
zondag 29 oktober van 11.30 tot 14 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Varkenshaasje of tongrolletjes met 
mosterdsaus, vegetarische noedelschotel  
en koffie en gebak. Kinderen: kipfilet 
met appelmoes. Vooraf inschrijven en 
betalen. Opbrengst voor natuurgebieden 
Geelstervallei en Paepegembos.
Volwassenen: 15 euro, tot 12 jaar: 8 euro. 
Koffie + gebak: 5 euro.
Natuurpunt Lede 
Info: 0479 30 24 77,  
saerens_yvette@hotmail.com,  
pieters.eddy@recordbank.be,  
www.natuurpunt.be

Als Heimer komt… 
maandag 30 oktober 
Zie pagina 11.

Heksentocht Lede  
dinsdag 31 oktober 
De Bron
Zie pagina 9.

Zwartzak - Wim Claeys 
donderdag 2 november  
van 20 tot 22 uur
Zie pagina 10.

Comedy: Jubilee van Han Solo  
(try out)
zaterdag 4 november  
van 9.45 tot 23 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Han Solo staat 10 jaar op de Vlaamse 
podia! 
Basistarief: 12 euro, VVK: 10 euro
Davidsfonds Lede en Meaningfool
Info: 0498 06 02 99, 0499 11 77 09,  
www.han-solo.be

Ontmoetingsmoment  
zaterdag 4 november van 13.30 tot 16 
uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Slaapwel Frank -   
Tina Maerevoet
zaterdag 4 november  
van 15 tot 17 uur
Zie pagina 10.

Café Chantant - Eetfestijn
zaterdag 4 november om 19 uur
De Bron
Ovengebakken beenhesp of vol-au-
vent, à volonté met frietjes. Reservatie 
noodzakelijk t.e.m. 2 november.
Volwassenen: 17 euro, tot 12 jaar: 8 euro.
Amici Cantores
Info: 053 80 08 37,  
amicicantores@hotmail.com

Seniorenfilm: Lion 
maandag 6 november 
Zie pagina 11.

Kundalinimeditatie 
dinsdag 7 november  
van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be

Kinderjury Boekenbabbels 
woensdag 8 november  
van 13.30 tot 14.45 uur
Voor 2e of 3e graad lagere school.  
Schrijf je in bij de bib.

Zwartepietendag 
woensdag 8 november
Zie pagina 13.

De ziel van Rome & Italië -   
Hedwig Zeedijk
donderdag 9 november  
van 20 tot 22 uur
Zie pagina 14.

Pelotonfuif
vrijdag 10 november 
Zaal hoop in de toekomst, 
Nonnenbosstraat 7
5 euro
Wanzeelse Wielerwonderen

Curieuzeneuzekwis
vrijdag 10 november  
van 19 tot 22 uur
Zaal De Kuip, Nieuwstraat 
Curieus Lede
Info: 0476 24 70 09

18



Lede Agenda

Verkoop 11.11.11
weekend van 11 november
Zie pagina 5.

Gekkepietendag
zaterdag 11 november 
Oc Oordegem, Dorp 29
Met een spannende voorstelling van 
kindertheater JEUK. Deuren: 15.30 uur, 
start: 16 uur. Kinderen en volwassenen 
welkom. 
Leden: 2,50 euro, niet-leden: 5 euro.
Gezinsbond Oordegem
Info: k.schollaert@telenet.be

Opening carnavalsseizoen
zaterdag 11 november 
Zie pagina 9.

Doolhof van premies en 
tegemoetkomingen
maandag 13 november  
van 19.30 tot 22.30 uur
De Bron
KVLV Lede

Workshop: kruiden bij baby’s  
en kinderen
dinsdag 14 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Welke kruiden mogen we gebruiken 
om de gezondheid van onze baby’s of 
kinderen te versterken? 
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops

Wijndegustatie: Mallorca
donderdag 16 november 
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Info: www.commanderijmolenberg.be

De familie van mijn vrouw
vrijdag 17 november van 20 tot  
22 uur, zaterdag 18 november van  
20 tot 22 uur, zondag 19 november  
van 18 tot 20 uur, vrijdag 24 november 
van 20 tot 22 uur, zaterdag 25 
november van 20 tot 22 uur

Zaal St-Martinus, Grote Steenweg 145B
Komedie van Hal Stephens & Harry Linton 
in een regie van Wim Parrez.
8 euro
Toneelkring Vlot
Info: k.schollaert@telenet.be,   
www.toneelkringvlot.be

Dynamische ademmeditatie 
vrijdag 17 november  
van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans,  
Molenbergstraat 2
Geleide intensieve ademmeditatie  
op muziek. 
30 euro
Info: 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be,  
www.centrum-inbalans.be

Barbarian Obstacle Run
zaterdag 18 november
Zie pagina 16.

Dood in de pot 
zaterdag 18, vrijdag 24 en  
zaterdag 25 november,  
telkens van 20 tot 22 uur 
GC De Volkskring
Zie pagina 4.  
Reservatie via 0497 29 39 83 of 
reservatie@vidlede.be
8 euro
Vreugd in deugd

Lede Gesmaakt op stap 
zondag 19 november
Zie pagina 11.

Workshop: aromatische baden
dinsdag 21 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Etherische oliën worden gebruikt 
omwille van het zuiverend vermogen, 
hun stimulerend vermogen voor huid en 
spieren, het ontspannend effect …  
Je maakt ook een zakje badzout.
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops

Workshop:  
zelf kruidensiroop maken
donderdag 23 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Siroop die verzachtend werkt op  
de luchtwegen. Je kan een flesje 
meenemen. Breng een glazen flesje/
bokaaltje mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops

Leeskring Leorim:   
Gaan, ging, gegaan -  
Jenny Erpenbeck
donderdag 23 november om 20 uur
Zie pagina 14.

Verhaaltje voor het   
slapengaan
vrijdag 24 november  
van 19 tot 20 uur
Zie pagina 15.

Infoavond over anesthesie 
vrijdag 24 november van 20 tot 22 uur
De Bron
Dr. Jan Hendrickx. Op een ludieke 
manier kennismaken met de taken van de 
anesthesist. 
Leden: 5 euro, niet-leden: 3 euro.
Info: www.davidsfondslede.be

Kaarting - Belotten
zaterdag 25 november om 20 uur 
t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Rode rozen in de sneeuw - 
Jackobond zingt Marva
zondag 26 november  
van 15 tot 17 uur
GC De Volkskring
14 euro, 26,65+: 12 euro.

Sportnamiddag voor 12+ 
zondag 26 november
Zie pagina 16.

Workshop: inleiding tot 
aromatherapie - deel I
dinsdag 28 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
2-delige workshop (deel 2 op 5/12). 
Kennismaking met 20 etherische oliën. 
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops

Minecraft 4 Kids 
woensdag 29 november
Bibliotheek

Workshop: inleiding tot 
aromatherapie - deel I
donderdag 30 november  
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
2-delige workshop (deel 2 op 7/12). 
Kennismaking met 20 etherische oliën. 
15 euro
Info: 0496 62 88 93,  
la-vie-pure@hotmail.com,  
www.la-vie-pure.be/workshops
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

Burgerzaken (bevolking en 
burgerlijke stand) 
053 60 68 10 
burgerzaken@lede.be

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

ANDERE DIENSTEN

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

Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Bibliotheek 

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

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

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

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

De Bron 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede

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

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap (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)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

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

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

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


