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Radio Lede
105.1 FM

of www.radiolede.be
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Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Mantelzorgpremie
Een mantelzorger is iemand die langdurig en op niet-beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een zorgbehoevende.
De mantelzorger kan als blijk van waardering een toelage van
100 euro per jaar krijgen van het gemeentebestuur.
Voorwaarden om de premie te ontvangen
De mantelzorger:
• is minimum 18 jaar;
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de zorgbehoevende;
• is zelf niet hulpbehoevend.
De zorgbehoevende:
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de mantelzorger;
• verblijft in een thuissituatie en is niet opgenomen in een
woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling;
• krijgt een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.
De mantelzorger moet zelf de aanvraag doen en krijgt het
bedrag rechtstreeks. Je moet de aanvraag voor 2017 ten
laatste indienen op woensdag 28 februari 2018.
Voor meer info kan je aan het onthaal in het gemeentehuis of
op www.lede.be terecht.

Lede wintert
De winnende nummers vind je vanaf 15 januari terug op
www.middenstandsraadlede.be. Je kan de lijst ook afhalen bij
de dienst patrimonium.

Overlijdens november

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

Mariette Müller (°22.06.1936)

† 2 november

Walter D'Haese (°21.11.1942)

† 3 november

Gustaaf Cornu (°27.05.1923)

† 8 november

Herwig Van Alboom (°14.12.1956)

† 9 november

Walter Van de Velde (°07.01.1933)

† 18 november

Vitalis Van De Velde (°11.04.1925)

† 21 november

Blanche De Smet (°08.05.1931)

† 22 november

Josephine De Sutter (°15.07.1925)

† 24 november

Hubert D'hoker (°23.03.1946)

† 29 november

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: 8.300 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 woensdag 14 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband
van verschillende lokale diensten die werken met en
voor kinderen, jongeren en gezinnen in Erpe-Mere en
Lede. Je vindt ons elke dinsdag van 16 tot 19 uur en elke
donderdag van 13.30 tot 16 uur in de Dorpstraat 146 in
Erpe-Mere.

Aanbod opvoedingsondersteuning
Opvoeden doe je elke dag. Het is leuk en uitdagend,
maar niet altijd even gemakkelijk. Elke ouder heeft
twijfels, bezorgdheden en vragen:
• “Het duurt heel lang vooraleer mijn kind inslaapt/doorslaapt.“
• “Mijn kinderen maken vaak ruzie.”
• “Het eetmoment verloopt gespannen.”
• “Mijn tiener zit in de knoop met zichzelf.”
• “We gaan scheiden. Hoe moeten we dit aanpakken
naar de kinderen toe?”
• “Mijn kind van 4 is nog niet zindelijk.”
• “Mijn dochter haar oma is gestorven.”
Met deze en andere vragen rond opvoeding kan je bij
opvoedingsondersteuner Tineke terecht voor een adviesgesprek. Jouw vraag en beleving staan hierbij centraal.
Tineke luistert en geeft informatie en advies op maat.
Iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar
is welkom. Je kan een of meerdere keren langskomen.
Het aanbod is bovendien gratis en anoniem.
Maak een afspraak via huisvanhetkind@erpe-mere.be
of op 053 60 34 90 (Sociaal Huis).

Interview met Tineke, opvoedings
ondersteuner in Huis van het Kind
Stel jezelf eens voor.
Ik ben 35 jaar en mama van twee zonen van 9 en 6 jaar.
In 2005 ben ik afgestudeerd als klinisch psychologe.
Ik werk nu ruim 12 jaar als coördinator van een buitenschoolse kinderopvang. Ik ben integratief rouw- en verliescounselor voor kinderen en jongeren. Deze opleiding
volgde ik in vzw De Bleekweide in Gent.
Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?
Binnen mijn job als coördinator ben ik al jaren met veel
bezieling bezig met opvoedingsthema’s. Ik vind het heel
boeiend om samen met het team te onderzoeken hoe we
kinderen kunnen ondersteunen en met hen op weg
te gaan.
Hoe ga je precies te werk?
Ik betrek uiteraard altijd de ouders. Pasklare antwoorden
zijn er nooit, elk kind en elk gezin zijn anders, maar samen
onderzoeken we wat er precies speelt. De situatie goed
in kaart brengen schept vaak duidelijkheid en energie om
aan de slag te gaan. Ik merk dat het vaak al enorm oplucht om als ouder/ opvoeder iemand naast je te hebben

die zonder oordeel luistert en meedenkt.
Ik ben elke dinsdag tussen 18 en 19 uur aanwezig voor
iedereen die een vraag heeft rond opvoeding, zonder
afspraak dus. De deur staat open en iedereen kan vrij
langskomen. Ik geef ouders/opvoeders een warm onthaal
en hou van de ‘losse’ babbels over de kinderen. Wanneer
je graag een individueel gesprek wenst om zorgen of
vragen in verband met opvoeding te bespreken, maak je
best een afspraak via telefoon, mail of op dinsdagavond
tussen 6 en 7 uur rechtstreeks bij mij.
Komen er veel mensen langs voor een gesprek?
Tot nu toe hebben ongeveer 55 gezinnen een advies
gesprek gehad. Soms komen beide ouders, soms enkel
de mama of papa. Er zijn ook al enkele leerkrachten
langsgekomen.
Welke thema’s komen aan bod?
De thema’s zijn heel uiteenlopend: slapen, eten, ruzie,
de band tussen ouder en kind, niet willen luisteren, driftbuien, woede-uitbarstingen, zich terugtrekken, problemen op school, overlijden van een familielid, puberen …
Ik geef niet meteen advies, maar luister heel goed wat
de beleving en vraag precies is. Samen bekijken we stap
voor stap waar de ouder verandering in wenst en hoe we
dit kunnen aanpakken. Het mooiste is dat ouders dan met
nieuwe moed en energie naar huis gaan.

Ook in het Huis van het Kind
• Je vindt hier allerlei documentatie rond opvoeding.
• Je kan snuisteren in onze weggeefkasten met baby
kleertjes- en speelgoed.
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Natuurgroep De Gemzen
De Gemzen
ons logo
1979

ons lokaal

ontstaan

vzw

Natuurgroep De Gemzen

Kerkevijverstraat 91
9340 Lede

Een Leedse vereniging met een
actieve belangstelling voor de
natuur. Er worden tal van
ontspanningsmogelijkheden aangeboden,
om samen ten volle te genieten van
natuur én gezelschap.

Agenda
Zondag 4 februari:
wandeling van 18 km in
de Vlaamse Ardennen
vanuit Schorisse
(Maarkedal). Bij verse
sneeuw gaan we naar
de Ardennen.
Zondag 11 maart:
Ardennenwandeling.

dagwandelingen
Verspreid over België.
Afstand bedraagt 18 à 22 km.
Ongeveer 6 keer / jaar.

zware wandelingen

tentenkamp
Een driedaags tentenkamp
in België.
1 keer / 2 jaar.

Situeren zich meestal in de Ardennen.
Afstand bedraagt ca 25 km.
2 keer / jaar.

weekend vakantiewoning

Wandeling dicht bij huis.
Afstand bedraagt 5 à 10 km.
1 keer / jaar.

Zondag 22 april:
wandeling in het
Meerdaalwoud
(Oud-Heverlee).

boswerkdag
Onderhoudswerken van
2 bosjes in Lede.

Een vierdaagse uitstap in de
Ardennen of het buitenland.
2 keer / 2 jaar.

wandeling met het
hele gezin

Een gems straalt behendigheid, uithouding,
schoonheid en sierlijkheid uit.
Het dier handhaaft zich op de steile flanken en
smalle paden van het leven. Bovendien schuwt
het de drukte, is attent en zoekt in een kleine
roedel de rust van de natuur op.

Voetspoor
ons magazine
Bekijk sfeerfoto’s en lees
verhalen over onze
activiteiten in Voetspoor.
Verschijnt 4x / jaar.

fietstocht

MTB +

MTB-tocht ca 50 km.
De gezinsfietstocht bedraagt tussen
20 à 70 km.
Allebei 1 keer / jaar.

lokaalavond
Ongeveer 4 keer / jaar.

vragen of
lid worden ?

Johan De Cremer
0475/ 90 00 40
johan.decremer@telenet.be

natuurgroepdegemzen
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Koop een kip voor een appel en een ei!
De vorige edities van onze kippenactie waren een groot
succes: in 2014 schreven 434 Leedse gezinnen zich in,
in 2016 gingen we daar vlotjes over met 525 gezinnen!
Zullen we dit jaar het record opnieuw verbreken?

Keukenafval wordt kippenvoer
Een groot deel van je keukenafval kan je niet composteren: restjes vlees, vis, charcuterie, frietjes, deegwaren,
gestoofde groenten, brood … Gelukkig weten kippen
hier raad mee: het zijn alleseters en ze verorberen per
dag ongeveer honderdvijftig gram etensresten. Afgerond komt dat neer op vijftig kilogram per kip per jaar.
Drie kippen verwerken jaarlijks dus zo’n honderdvijftig
kilogram keukenafval, ongeveer het jaarlijks keukenafval
van een doorsnee gezin. Kippen produceren bovendien
heerlijke scharreleitjes en kippenmest, ideaal voor de
moestuin.

Verzorging
Kippen houden is meer dan ze voederen! Eitjes rapen,
water verversen, het hok uitmesten: ook dat hoort erbij.
Bovendien zijn het sociale dieren, hou er dus steeds
minstens twee. Zorg ook voor voldoende ruimte (minstens 2 m² per kip), want te veel kippen op een beperkte
plaats leidt tot geuroverlast en stress voor de dieren.
Geef vossen en marterachtigen geen kans: maak een
degelijk hok waar de kippen kunnen schuilen en installeer
een goede afsluiting.

Bestellen
Via onderstaand formulier kan je per gezin twee of drie
kippen bestellen aan een heel voordelige prijs: 3 euro per
kip. Bezorg dit formulier voor vrijdag 16 februari, 12 uur
aan het onthaal in het gemeentehuis. Je betaalt bij je inschrijving (graag met gepast geld betalen). Het gemeentebestuur groepeert de aankoop en brengt je nadien per
brief op de hoogte waar en wanneer je de kippen kan
afhalen. Dit wordt voorzien rond Pasen.
Het aanbod is beperkt, wees er dus als de kippen bij!

KIPPENACTIE 2018
INDIENEN VOOR VRIJDAG 16 FEBRUARI, 12 UUR, AAN HET ONTHAAL IN HET GEMEENTEHUIS
(MET GEPAST GELD BETALEN AUB).
Naam:
Adres:
Telefoon (bij voorkeur GSM):

Ik bestel:

❏ 2 kippen

en betaal hiervoor: 3 euro X
Datum:
Handtekening:

❏ 3 kippen
kippen =

euro
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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 6 maart 2018.
Aankoopbon

Winnend nummer

1ste reservenummer

2de reservenummer

1

€ 250

A1878312

A1874710

A1860635

2

€ 150

A1860455

A1875332

A1884891

3

€ 100

A1860457

A1884545

A1861227

4

€ 100

A1860274

A1863018

A1874914

5

€ 100

A1873877

A1881525

A1877257

6

€ 100

A1860762

A1876965

A1877421

7

€ 100

A1857480

A1862716

A1880936

8

€ 50

A1875654

A1883790

A1860772

9

€ 50

A1874758

A1862502

A1881199

10

€ 50

A1874557

A1859478

A1860833

11

€ 50

A1855139

A1871984

A1873630

12

€ 50

A1875054

A1864201

A1860883

13

€ 50

A1877911

A1860462

A1875072

14

€ 50

A1855003

A1878534

A1862938

15

€ 50

A1879643

A1871314

A1873628

16

€ 50

A1857206

A1884001

A1881700

17

€ 50

A1874667

A1861673

A1881151

18

€ 50

A1873706

A1864439

A1876903

19

€ 50

A1856207

A1862715

A1875323

20

€ 25

A1863715

21

€ 25

A1873505

22

€ 25

A1856662

23

€ 25

A1877117

24

€ 25

A1857327

25

€ 25

A1880906

26

€ 25

A1859226

27

€ 25

A1880124

28

€ 25

A1877161

29

€ 25

A1878039

30

€ 25

A1876961

31

€ 25

A1858605

32

€ 25

A1878682

33

€ 25

A1859972

34

€ 25

A1876204

35

€ 25

A1862008

36

€ 25

A1880535

37

€ 25

A1862562

38

€ 25

A1883098

39

€ 25

A1872180

7

Foutief parkeren
Een parkeerovertreding is niet alleen in strijd met het
verkeersreglement, maar kan bijzonder storend zijn.
De politie treedt hoe dan ook altijd op tegen asociaal
parkeergedrag in het verkeer.
Wat verstaan wij hieronder?
• parkeren op oversteekplaatsen voor voetgangers;
• parkeren op een voet- of fietspad;
• parkeren op een plaats voorbehouden voor personen
met een handicap;
• parkeren op de rijbaan waarbij de vrije doorgang
minder dan 3 meter bedraagt;
• parkeerovertredingen in schoolomgevingen.
Voor deze parkeerovertredingen wordt onmiddellijk
repressief opgetreden. Op onze nieuwe flyer staat dan
ook de vermelding “U werd geverbaliseerd”.
Voor ander foutief parkeergedrag kan het zijn dat je
van onze diensten een waarschuwing krijgt. Dit staat
ook vermeld op de flyer, maar betekent niet dat wij de
parkeerovertreding zomaar tolereren. De bedoeling
is om de bestuurder er attent op te maken dat hij/zij
een overtreding heeft begaan doch hiervoor niet werd
geverbaliseerd. Er wordt van de bestuurder wel verwacht
dat hij/zij zijn parkeergedrag aanpast.
Een veilig verkeer is een zorg van ons
allemaal. Zorg jij mee voor een
verkeersveilige gemeente?

Castratie, identiﬁcatie en registratie van katten
Door jouw kat te identificeren met een chip, worden jullie sneller herenigd als het dier
verloren zou lopen. Sinds 1 november 2017 moeten de volgende katten geïdentificeerd
en geregistreerd worden in de centrale databank CatID:
• katten jonger dan 12 weken;
• katten voor ze weggegeven of verkocht worden;
• katten uit het buitenland, als ze langer dan 6 maanden in België zullen verblijven.
De identificatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook wijzigingen in de
gegevens (bijv. een adreswijziging) worden door de dierenarts doorgegeven.
Als je kat al geregistreerd werd in een andere databank, moet je ze niet opnieuw
in CatID registreren.
Door katten te steriliseren/castreren vermindert het aantal zwerfkatten. Sinds 2014
moet elke kat voor die verkocht of weggegeven wordt gecastreerd of gesteriliseerd zijn.
Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker gaan en katten die voor
het buitenland bestemd zijn.
Laat de operatie bij voorkeur uitvoeren voor de kat 6 maanden oud is. Vanaf dan zijn de
meeste katten geslachtsrijp. Kittens kunnen al vanaf 8 weken gecastreerd worden (als
ze meer dan 1 kg wegen). Dit is even veilig als castratie op latere leeftijd. Bovendien
herstellen kittens veel sneller. Het is niet nodig om een poes eerst een nestje te laten
krijgen of eerst krols te laten worden. Integendeel, het risico op gezondheidsproblemen
neemt daardoor toe.
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Kinderopvang
’t Klavertje 4
Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in
Oordegem en Wanzele open van maandag 12 tot
en met vrijdag 16 februari.
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag
18 januari om 18.30 uur.
Woensdagnamiddag in maart en april
Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag
18 januari om 18.30 uur.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2017

Projectvereniging Wijkwerken AalstLede
Goedkeuring van de akte van oprichting met inbegrip
van goedkeuring van de statuten. Aanstelling bij geheime
stemming van de leden van de Raad van bestuur.
Aangepast meerjarenplan 20142019
Vaststelling van het gewijzigde meerjarenplan, in het
bijzonder de staat van het financieel evenwicht.
Budgetwijziging 2  dienstjaar 2017
Vaststelling.
Gemeentebudget 2018
Vaststelling van het budget, bestaande uit de beleidsnota
2018 en de financiële nota 2018.
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorhefﬁng 2018
De opcentiemen worden bepaald op 945.

Buurtweg nr. 67
Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van
buurtweg nr. 67 Lede-Oordegem en de wijziging van de
rooilijn ter hoogte van 5e afd., sie. C, nrs. 130k, l, r, w, x,
131/02a, 225d, 235b, 273b.
OC Wanzele  perceel 2 (elektriciteit)  ASTRID
ASTRID is een communicatieplatform dat hulpdiensten in
staat stelt om op een eenvoudige manier met elkaar te
communiceren in noodsituaties.
Goedkeuring van verrekening 5 ten bedrage van 47.343,31
euro (inclusief btw).
Openbare verlichting: overdracht naar Imewo
Goedkeuring van het voorstel van de
distributienetberheerder om het huidige OV-park
over te nemen en de noodzakelijke investeringen en
moderniseringen uit te voeren in afspraak met de
gemeente.

Aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting 2018
De aanvullende gemeentebelasting wordt behouden op
7,9 %.

Gras en wildgroeiklepelmaaier
Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze. De
geraamde kostprijs bedraagt 48.000 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Buurtweg nr. 6 Ouden Heirweg
Definitieve vaststelling van de 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.

Reglement houdende ondersteuning van initiatieven
die kinderopvang verzorgen voor baby’s en peuters
Vaststelling.

9
VACATURES

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
TECHNISCHE DIENST

BEGELEID(ST)ER
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

niveau C1C3 – voltijds –
contractueel onbepaalde duur
wervingsreserve van 1 jaar

niveau C1C3 – minimum 3/5 –
contractueel onbepaalde duur
wervingsreserve van 1 jaar

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld
in het ministerieel besluit van 23 mei 2014.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 24 januari 2018.

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 januari 2018.

TECHNISCH BEAMBTE
GEBOUWEN
niveau E1E3 – voltijds
– vervangingscontract
wervingsreserve van 1 jaar
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 31 januari 2018.

HOE SOLLICITEREN?
Om deel te nemen aan een selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief (voor de functie van technisch beambte
vind je het inschrijvingsformulier op www.lede.be) met
je cv en een kopie van het vereiste diploma binnen de
voorziene datum (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. Sollicitaties die
achtergelaten worden in de brievenbus of die per mail
verstuurd worden, komen niet in aanmerking!
Meer informatie bij de personeelsdienst, op 053 60 68 20,
via personeel@lede.be of op www.lede.be

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten krokusvakantie 2018
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
ministerieel besluit van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede
en dit voor vrijdag 26 januari 2018.
Meer informatie bij de dienst kinderopvang.
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in Lede

Knutselatelier

Knutsel je graag? Inspiratie vind je op woensdagnamiddag
in het knutselatelier! Je zit in een groepje met je leeftijdsgenootjes en kan kiezen tussen de sessie van 13.30 tot
15.30 uur of van 16 tot 18 uur. Het knutselatelier gaat door
in de Rammelstraat 1A.

Begin to DJ!
In de snelcursus DJ in one day hebben we
het over de do’s en don’ts van de kunst van
het mixen. Na deze intro kan je met professioneel dj-materiaal aan de slag en ontploft
je feestje!
De cursus is er voor kinderen tussen
12 en 15 jaar en gaat door op donderdag
15 februari van 14 tot 17 uur in het knutselatelier. Je hebt geen ervaring nodig.
Inwoners of leerlingen die in Lede naar
school gaan betalen 10 euro, niet-inwoners
betalen 14 euro. In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je een korting van 2,50 euro.
Met een UiTPAS aan kansentarief betaal je
1,5 euro voor de workshop.
Inschrijven kan bij de jeugddienst vanaf
18 januari om 16 uur of via jeugd@lede.be
vanaf 19 januari.

Inschrijven kan door langs te komen bij de jeugddienst of
te mailen naar knutselatelier@lede.be. Je vindt het inschrijvingsstrookje op www.lede.be (diensten/jeugd/jeugdactiviteiten/knutselatelier).
Inwoners en leerlingen van Lede betalen 4 euro voor een
sessie, voor niet-inwoners is de prijs 6 euro. Op vertoon van
je UiTPAS aan kansentarief betaal je 1,5 euro. De factuur
ontvang je eind juni.
Ben je ingeschreven en kan je er een keer niet bij zijn?
Vergeet dan niet ten laatste één werkdag op voorhand via
mail te annuleren. De dag zelf kan je annuleren met een
doktersbriefje, andere inschrijvingen worden aangerekend.
Woensdag 18 april is er uitzonderlijk geen knutselatelier:
die dag is het Buitenspeeldag, dus spelen we allen …
buiten!

Programma 1ste en 2de leerjaar
24 januari
7 februari
28 februari
14 maart
28 maart
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni

Slijmige monsters
Lichtgevende diertjes
Clown in een doosje
Kweekkasje
Paaszakjes maken
Bloemen voor moeder
Je eigen dienblad
Zakdoekenmonster
Rad van fortuin

Programma 3de tot 6de leerjaar
31 januari
21 februari
7 maart
21 maart
25 april
9 mei
23 mei
6 juni

Sssslijmmmmie…
Pennenbakje met zenuwspiraal
Bijenmobiel
Paaskrans
Quilling-uilen
Mandje van eco-katoen
Zomerse knikkermobiel
Je eigen laserpistool maken
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Movietime
op woensdagnamiddag!
Gezellig de cinema induiken tijdens een koude woensdagnamiddag kan tijdens de filmvoorstellingen van de jeugddienst. Deze vertoningen, in GC De Volkskring, starten om
14 uur. Er is een pauze voorzien. De toegang is gratis en
vooraf inschrijven is niet nodig.

24 januari: Bigfoot Junior (6+)

Koken met kids
De seizoenen

Vier zaterdagen na elkaar kan je koken
op het ritme van de seizoenen.
Op 24 februari starten we met winterse, verwarmende gerechtjes, op
3 maart krijg je de lente op je bord,
10 maart smaken we de zomer en
17 maart proeven we de herfstsfeer.
Deze lessenreeks is voor kinderen van
het 3de tot 6de leerjaar en gaat door in
het knutselatelier van 14 tot 17 uur. Je
hoeft enkel een keukenschort en restdoosjes mee te brengen.
Vanaf donderdag 25 januari om
16 uur kan je inschrijven bij de jeugddienst, via mail kan dit vanaf vrijdag
26 januari naar jeugd@lede.be. Je kan
per sessie inschrijven.
Inwoners of leerlingen van Lede
betalen 8 euro per sessie, niet-inwoners
betalen 12 euro per sessie. Met een
UiTPAS aan kansentarief betaal je
1,5 euro.
Annuleren kan tot drie werkdagen voor
de sessie of met een doktersbriefje.

De 13-jarige Adam is een buitenbeentje dat eropuit trekt om
het mysterie rondom zijn verdwenen vader op te lossen. Hij
komt erachter dat zijn vader niemand minder is dan de legendarische Bigfoot, een fascinerend wezen dat zich al jaren in het
bos verstopt om zichzelf en zijn gezin te beschermen tegen
HairCo, een groot bedrijf dat dolgraag wetenschappelijke experimenten wil uitvoeren met zijn DNA. Terwijl vader en zoon
samen de verloren tijd proberen in te halen komt Adam erachter dat hij net als zijn vader beschikt over speciale superkrachten. Maar wat Adam en zijn vader niet weten, is dat HairCo
hen op de hielen zit en Adam’s zoektocht hen rechtstreeks naar
Bigfoot heeft geleid.

31 januari: Eerste vlucht van Maya De Bij (4+)
Voor het nieuwsgierige bijtje Maya is het niet altijd makkelijk
zich aan de regels van de bijenkorf te houden. Een van die regels is om de horzels die buiten de korf leven nooit te vertrouwen. Wanneer de koninginnengelei - levensnoodzakelijk voor
de koningin van de bijenkorf - wordt gestolen, verdenkt men
meteen de horzels. Maya wordt er zelfs van beschuldigd ook
in het complot te zitten! Niemand gelooft in haar onschuld,
behalve haar beste vriend Willy. De avontuurlijke en nieuwsgierige Maya ontvlucht de bijenkorf en gaat samen met Willy op
onderzoek uit. Na een
lange en spannende
tocht ontdekken Maya
en Willy wat er echt
aan de hand is. Maar
zullen ze nog op tijd
zijn om de koningin te
redden?
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Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
Play Again
Theater A tot Z
brengt de interactieve
voorstelling Play Again
op vrijdag 19 januari.
De voorstelling is in het
bijzonder gericht op
jongeren uit het vierde
secundair.
Stef zit in de gevangenis
wegens zinloos
geweld, maar hij kan
vervroegd vrijkomen.
De overheid experimenteert namelijk met een nieuwe
manier om misdadigers over zichzelf en de wereld te
laten nadenken. Via virtual reality kunnen ze hun leven
overdoen en krijgen ze een nieuwe kans. Zal het Stef
lukken om, mede dankzij participatie van het publiek,
deze keer betere levenskeuzes te maken?

Blackout
Uitgezonderd theater brengt op vrijdag 26 januari
Blackout. De voorstelling richt zich in het bijzonder tot
jongeren uit het derde secundair.
Eén student op vier is wekelijks dronken. Jongeren
en alcohol vormen een bijzonder gevaarlijke cocktail
waarbij de gevaren onderschat worden. Dit komt vooral
omdat alcohol, in tegenstelling tot illegale drugs,
dikwijls als legaal en sociaal aanvaard beschouwd
wordt. Nochtans is alcohol minstens even schadelijk en
verslavend als illegale drugs. Bovendien dagen jongeren
elkaar ook steeds vaker uit tot comazuipen en binge
drinking, vaak met desastreuze gevolgen. De weg naar
verslaving, criminaliteit en sociale uitsluiting ligt open.

Om zich voor te bereiden op dit project zijn de acteurs
gaan praten met mensen uit de bijzondere jeugdzorg
en met gevangenen in de gevangenis van Oudenaarde.
Dat gebeurde in samenwerking met vzw Touché, een
organisatie die mensen leert omgaan met agressie.
Rebecca Tanghe schreef de tekst en speelt zelf mee.
Wim Van de Velde (bekend van Familie en Spoed)
vertolkt Stef.
Wim: “Geweldloos communiceren is een taal die moet
worden aangeleerd. De meeste mensen leren dat thuis,
maar als dat niet het geval is, zoals bij Stef, dan heb
je een probleem. Sommige mensen kunnen niet goed
genoeg communiceren en vertonen weinig empathie.
Kleine incidenten kunnen daardoor in een mum van tijd
escaleren. Via Play Again onderzoeken we alternatieve
manieren om met deze situaties om te gaan.”

Beide avonden gaan door in GC De Volkskring. De deuren gaan open om 19 uur, de voorstelling start om
19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Breng gerust vrienden mee!
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Poëzieweek

2018

Project De zwarte doos
Ook dit jaar werken de academie en
de bibliotheek samen voor de Poëzieweek! Het thema deze keer is poëzie
en theater. Wij maken met verschillende Woordklassen een eigen invulling
van de ‘zwarte doos’. We vullen het
‘grote zwarte gat’ op en bespelen
schalks de grens tussen podium en
publiek, poëzie en theater, fantasie en
realiteit …
Dit gaat door in GC De Volkskring op:
• dinsdag 23 januari om 19 uur
(Woordklassen Lede)
• donderdag 25 januari om 18 uur
(Woordklassen Erpe-Mere)

23
JAN

JAN
GC De Volkskring

19 uur

Academie voor Muziek en Woord
Lede Erpe-Mere Wichelen
i.s.m.
Bibliotheek Lede

DE ZWARTE

DOOS

25
JAN

GC De Volkskring

18 uur

LEERLINGEN WOORD
AFDELING
ERPE-MERE

LEERLINGEN WOORD
AFDELING
LEDE

De Bremer Stadsmuzikanten
Grooot festival

“’t Is altijd maar rechtdoor
Op het altijdrechtdoorspoor
Zover als je kan zien
En vraag het daar nog eens misschien
Je komt wel ergens uit
Maar dan moet je wel vooruit
Ik wil nergens liever zijn
Dan op die lange rechte lijn”
Een dag, ooit, ergens ter hoogte van Lede, Erpe Mere,
Wichelen. Eén man heeft een droom. Een tocht.
Nog een paar komen erbij. Ze dromen en stappen mee.
Dan volgen er anderen. En nog meer en meer. Met 500
stappen ze het podium op voor het spektakelfestival van
het jaar!
Een muzikale ezelin, een weggelopen jachthond, een
dolende rastakat en een strijdlustige kemphaan laten
hun vertrouwde levenswandel achter zich. Hun leven
maakt een ommezwaai wanneer ze elkaar bij toeval aan
de horizon ontmoeten. Ze gaan samen op zoek.
Ze kiezen voor de lange rechte lijn.
live! - klank! - licht! - geluid! - lach! - muziek! - emotie! orkest! - bravoure! - theater!

Dit gaat door op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart om 19 uur en zondag 4 maart om 15 uur in GC De Volkskring.
Je kan vanaf 3 februari tickets kopen op het secretariaat van de academie.
… zodat je later kan zeggen: “Ik was erbij.”
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Dag van de academies
Op zaterdag 3 februari is het feest! Tijdens deze Dag van de
academies onthullen alle Vlaamse academies om 10 uur een
gedicht van Maud Vanhauwaert. In Lede gaat dit door aan Huize
Moens samen met Marie Rose Van Der Sypt en Wouter Vermeiren.
Daarna zwermen onze leerlingen uit naar de winkels om
‘De boodschap van algemeen nut’ uit te dragen. Je zal dus
overal muziek en woord horen!

Le jour m’est nuict
Op woensdag 7 februari werken de academie en Davidsfonds Oordegem samen voor een uniek concert met
oud-leerling Marie Verstraete. Zij speelt die avond viola da gamba en blokfluit. Het concert wordt opgeluisterd door
het internationaal Ensemble Isabella met Lisa Dunk die de zang zal verzorgen en Claire Piganiol op de harp.
Ensemble Isabella is gepassioneerd door muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Zorgvuldig ontworpen
programma’s onthullen het verhaal en de culturele context achter de muziek. Isabella’s roots liggen in de Hochschule
für Musik in Trossingen, waar de groepsleden elkaar voor het eerst ontmoetten. Vandaag is het ensemble gevestigd in
Basel (Zwitserland).
Het programma verkent ook het Bourgondische chanson van befaamde en verborgen meesters, van Guillaume Du Fay
en Gilles Binchois tot Nicolas Grenon en Pierre Fontaine.
Dit concert gaat door in de kerk van Oordegem en is echt een aanrader!
Een ticket kost 10 euro in voorverkoop en kan je bestellen bij Daniël Van Kerckhove (09 366 16 10) of Bernadette Van
de Vijver (09 369 91 43).

15
Filmavond CinéFolie Romantique
Brooklyn

Leedse filmliefhebbers kunnen uitkijken naar een nieuwe
themafilmavond in GC De Volkskring. We maken het op
donderdag 22 februari extra romantisch met de film
Brooklyn.
Eilis Lacey leeft met haar moeder en werkende zus in
Enniscorthy, Zuid-Oost-Ierland, in de jaren vijftig.
Veel kans op werk is er niet en voor ze het goed beseft,
laat Eilis zich overhalen om naar Amerika te trekken.
Wanneer ze verliefd wordt op de Italiaanse Tony, lijkt haar
toekomst in Amerika te liggen. Dan komt het
bericht dat haar zus in Ierland is overleden …

Carnaval
Clown op de markt
Op de markt van dinsdag 13 februari deelt
de clown snoepjes uit! Ben je jonger dan 12
jaar, dan kan je je gratis laten schminken of
een ballonfiguurtje laten plooien in de chalet
aan het oude rusthuis Villa Letha.

Kermis
De kermis gaat door van 11 tot en met
18 februari.
Meer info over de stoet, prijsuitreiking en karamellenworp vind je in de volgende editie van
Lede informeert.

We kleden de zaal aan in het thema en verloten een prijs
onder de aanwezigen. Om 19.45 uur start de inleiding en
om 20 uur begint de film. Kaarten kan je kopen in de bib
aan 4 euro of 10 UiTPAS-punten. Aan de kassa betaal je
6 euro.

16
Leeuwenpraatjes
Tentoonstelling

Leeuwenpraatjes is een interactieve tentoonstelling waarin
kinderen de wereld van de fabels ontdekken. Ze mogen
niet alleen kijken maar ook doen. In deze tentoonstelling
worden zes fabels uit het boek De fabels van Aesopus
van Imme Dros en Fulvio Testa in beeld gebracht. Aan de
hand van vier kijkdozen en vier doe-opstellingen leren
kinderen wat een fabel is.
Ontdek de expo de hele maand februari in de bibliotheek. Deze tentoonstelling is een organisatie van
BibArt met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Sterdagen
Op zaterdag 16 en zondag 17 december waren het naar goede gewoonte Sterdagen in Lede.
En het was opnieuw een groot succes! Enkele sfeerbeelden:

17
Seniorenﬁlms
The Help
Deze Amerikaanse film, gebaseerd op
het boek Een keukenmeidenroman
door Kathryn Stockett, gaat door in GC
De Volkskring op maandag 22 januari
om 14 uur. Reserveren is verplicht
via seniorenfilms@lede.be of op
053 60 68 61.

Up
Carl Fredericksen heeft er altijd van
gedroomd om de wereld te ontdekken.
Op 78-jarige leeftijd besluit hij om zijn
jongensdroom alsnog te laten uitkomen. Hij bevestigt duizenden ballonnen
aan zijn huis om zo naar de Zuid-Amerikaanse wildernis te vliegen. Maar
Fredericksen ontdekt te laat dat hij een
verstekeling aan boord heeft: het overenthousiaste padvindertje Russell.
Deze animatiefilm wordt voor grootouders en hun kleinkinderen vertoond
op maandag 12 februari om 14 uur
in GC De Volkskring. De film duurt 96
minuten. Er wordt een pauze voorzien,
maar na de film is er geen koffie en
gebak.
Je plaats reserveren is verplicht via
seniorenfilms@lede.be of op
053 60 68 61.

Pieter Embrechts &
Sun*Sun*Sun String
Orkestra
Onderwoud

Het langverwachte Nederlandstalige dubbelalbum van Pieter
Embrechts kwam in het voorjaar van 2016 uit en werd overladen met lovende recensies. Samen met het magistrale
Sun*Sun*Sun String Orkestra trekt Pieter langs Vlaamse podia
om deze prachtige songs in intieme setting voor te stellen.
Let ook op de strijkersarrangementen van onder andere Tom
Pintens en Steven Cornillie. Daarnaast mag je je ook verwachten aan een aantal nieuwe songs en verrassende covers. De
prachtige stem van multi-instrumentaliste Naima Joris en de
ongeëvenaarde Nathan Wouters op contrabas maken het
zevenkoppige ensemble compleet.
De voorstelling gaat door op donderdag 15 februari om
20 uur in GC De Volkskring. Tickets kosten 21 euro. Jongeren
(-26) en senioren (65+) betalen 18 euro. Voor mensen met een
UiTPAS aan kansentarief is de ticketprijs 1,5 euro.
Je kan tickets kopen bij de cultuurdienst of reserveren op
053 60 68 61 of via gcdevolkskring@lede.be.
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Vergadering AAgroep
De Leeuwerik

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

Jeugdtentoonstelling:
Werkplekken

nog tot 22 januari
Bibliotheek
Over de werkstek van verschillende
topschrijvers en illustratoren: Moeyaert,
Dendooven, Gaudesaboos, Tjong-Khing,
Clement, Vanistendael en Vermeire.
BibArt - Provincie Oost-Vlaanderen

Wintertentoonstelling Leo Cleymans
nog tot 28 januari
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22
Ook schilderijen en beelden van andere
kunstenaars.
Info: leentje.de.smet@hofteputtens.be,
www.hofteputtens.be

Zwangerschapsyoga

zondag 7 januari  18 maart,
telkens van 10 tot 11.15 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
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. Met voldoende
individuele begeleiding. Ook zijn er
regelmatig partnerlessen.
170 euro, kansentarief: 42,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Yoga

maandag 8 januari  14 mei, telkens
van 19 tot 20.15 uur of van 20.30 tot
21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
150 euro, kansentarief: 37,5 euro,
proefles: 10 euro, losse les: 15 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Starten met meditatie

dinsdag 9 januari  20 maart,
telkens van 20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
100 euro, kansentarief: 25 euro, proefles
(1ste les): 10 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lede
Agenda
Opendeurdag kleuterschool

donderdag 18 januari van 9 tot 11 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Je kan samen met je peuter op bezoek
komen in de instapklas. Je kan je kindje
laten inschrijven (ID-kaart meebrengen).
Info: 053 80 49 65, vrijekleuterschoollede.
directie@telenet.be,
vrijekleuterschoollede.be

Leeskring Leorim:
Een Russische geschiedenis 
Ljoedmila Oelitskaja

donderdag 18 januari om 20 uur
Bibliotheek
Begeleiding door vzw Leesweb.
2 euro, kansentarief: 1,50 euro.
I.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem.
Info: www.davidsfonds.be

Film: The Help

maandag 22 januari
GC De Volkskring
Zie pagina 17.

Poëzieweek:
Project De zwarte doos

dinsdag 23 januari, donderdag
25 januari
Zie pagina 13.

Movietime: Bigfoot Junior
woensdag 24 januari
Zie pagina 11.

Wijndegustatie: technische avond 
Proef je goed?
donderdag 18 januari 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.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

Wat als je je leven kon
overdoen? Play again.

vrijdag 19 januari van 19 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 12.

Het beste van jezelf

vrijdag 19 januari van 19.30 tot 22 uur
The Fashion Store, Wichelsesteenweg
190e
10 euro
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Kortﬁlmavond

zaterdag 20 januari van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Vijf Belgische kortfilms, uitgekozen door
regisseur Piet Sonck. Aan elke kortfilm
gaat een inleiding door de regisseur van
de film vooraf. Programma: In Goede en
Kwade Dagen, Hold back, Nimmer, Koffie,
Catherine.
6 euro of gratis in ruil voor 10 UiTPASpunten!
vzw TiniTiaTief
Info: www.tinitiatief.be

Dynamische ademmeditatie

zondag 21 januari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Geleide intensieve meditatie op muziek.
30 euro, kansentarief: 1,5 euro.

Knutselatelier

woensdag 24 januari  6 juni
Rammelstraat 1A
Zie pagina 10.

Groene kriebels: Enamorado

woensdag 24 januari, 21 februari en
22 maart, telkens om 20 uur
De Bron
3-delige workshop bloemschikken.
Inschrijven via formulier op
www.gezinsbondlede.be of
0473 29 38 72 en betaling van een
voorschot van 15 euro.
30 euro per les (les: 5 euro, materiaal:
25 euro).
Gezinsbond Lede
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

Blackout

vrijdag 26 januari
GC De Volkskring
Zie pagina 12.

Kaarting  belotten

zaterdag 27 januari van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Kundalinimeditatie

zondag 28 januari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro, kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lede
Agenda
Movietime: Eerste vlucht van
Maya De Bij
woensdag 31 januari
Zie pagina 11.

Lezing Luistervinken:
Alicja Gescinska  Vrijheid, liefde
en wanderlust

woensdag 31 januari van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Alicja Gescinska is filosofe en schrijfster.
Ze werd geboren in Polen. Toen ze 8 jaar
was, ontvluchtte ze met haar ouders en
zussen het communisme. Het gezin kwam
naar Lede. Als doctor in de wijsbegeerte
werkte ze aan Princeton University (VS).
Bekend van de boeken De verovering van
de vrijheid en Een soort van liefde en het
programma Wanderlust. Ze zal zowel over
haar werk als over haar levensloop (en hoe
die haar denken heeft gevormd) vertellen.
5 euro, kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

Tentoonstelling: Leeuwenpraatjes
1  28 februari
Zie pagina 16.

Dag van de academies
zaterdag 3 februari
Zie pagina 14.

Openklasmoment in de peuterklas
woensdag 7 februari van 9 tot 11 uur
De Kleine Prins, Meirveld 13,
Br. De Saedeleerstraat 82
Info: 053 80 18 48

Schoft  Kommil Foo

dinsdag 6 februari van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Het leven is een klein geniepig schoftje.
Het slaat, zalft, schuurt en het ergst
van al: het eindigt. Het blijft de broers
Walschaerts elke voorstelling inspireren:
de mens die met moeite recht blijft.
Maar struikelt. Die telkens de moed vindt
om weer op te staan. Om dan weer te
struikelen. Dat dat dan troostend is.
En om te lachen, dat zeker!
25 euro, -26, 65+: 22 euro, kansentarief:
1,5 euro
Cultuurdienst

donderdag 22 februari van 19.45 tot
22 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 15.

woensdag 7 februari van 19 tot 21 uur
Sint-Martinuskerk Oordegem
Zie pagina 14.

Ontmoetingsmoment

zaterdag 10 februari van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Animatieﬁlm: Up

maandag 12 februari
GC De Volkskring
Zie pagina 17.
Seniorenraad

Begin to dj

donderdag 15 februari
Zie pagina 10.

Onderwoud 
PieterEmbrechts & Sun*Sun*Sun
String orkestra

Kundalinimeditatie

zondag 4 februari
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Wandeling van 20 km in de streek van
Roborst (door het heuvelende landschap
van de Vlaamse Ardennen).
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

CinéFolie Romantique: Brooklyn

Concert: Le jour m’est nuict

donderdag 15 februari van 20 tot
22 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 17.

Wandeling
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zondag 18 februari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro, kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Luistervinken: Over zijn
wielercarrière  Lucien Van Impe

woensdag 21 februari om 20 uur
GC De Volkskring
Samen met auteur Filip Osselaer brengt
Lucien Van Impe de zomer van 1976 tot
leven. Toen won Lucien als laatste Belg
de Ronde van Frankrijk. In 1977 verloor
Lucien op 1 dag de tour … De lezing is
een nostalgietrip naar de jaren waarin
Van Impe met vijf broers opgroeide in
een volkscafé en liever muzikant dan
wielrenner wilde worden. Het is een
eerlijke terugblik op gemiste kansen
en de status van beste klimmer ooit.
Het is een wielerverhaal over het leven
met muziek.
5 euro, kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

Atelier Best Pittig:
creatief met zilverklei

donderdag 22 februari van 20 tot
23 uur
Juwelen Signatuur, Guchtstraat 78 bus 1
Niet-leden: 35 euro, leden: 20 euro.
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Reisverhaal: Is’t dan boel in
Istanbul?

vrijdag 23 februari van 20 tot 22 uur
De Bron
Verslag door Roland Lemmens over zijn
reis naar Istanbul in 2013. Met een typisch
drankje en proevertjes. De academie
verzorgt de muzikale omlijsting.
Niet-leden: 5 euro, leden: 3 euro.
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Koken met kids

zaterdag 24 februari
Zie pagina 11.

Kaarting  belotten

zaterdag 24 februari van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Dynamische ademmeditatie

zondag 25 februari van 16 tot 17.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro, kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Dame Blanche  Nele De Graeve

maandag 26 februari van 19 tot 22 uur
De Bron
Nele vergelijkt twee werelden, warm
Afrika en koel België. Dame Blanche is
vooral hilarisch, maar grijpt soms ook naar
de keel.
Markant Lede
Info: 053 80 35 89,
marie.samson@telenet.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

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: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@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
OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.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

Plaatselijk Werkgelegenheids
agentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Lokale politie ErpeMere/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

