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Radio Lede
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of www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
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van 18 tot 19 uur.
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Carnaval 2019
Ontwerp een afﬁche voor carnaval
Woon je in Lede en kan je goed tekenen? Dan kan je meedoen
aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche Carnaval
Lede 2019. Bovendien komt je ontwerp op het vlagje dat
uitgereikt wordt aan de carnavalisten.
Het ontwerp moet gemaakt zijn op A4-formaat, staand.
Volgende elementen moeten erin verwerkt zijn: 67 jaar
carnaval, Lee, 2019 en een carnavaleske Leedse vlag (met
de drie gele T’s op een blauwe achtergrond). De winnaar
van het voorgaande jaar moet een jaar overslaan. Je moet je
ontwerp voor maandag 15 oktober indienen bij de dienst
patrimonium.
Verkiezing Prins carnaval en Miss Bette
Inwoners van Lede of mensen die minstens 2 jaar lid zijn van
een Leedse carnavalvereniging kunnen meedingen naar de
titel Prins carnaval of Miss Bette 2019. Kandidaten moeten
minimum 18 jaar zijn. Vanaf maandag 24 september kan
je het inschrijvingsformulier en het deelnamereglement
afhalen bij de dienst patrimonium. Kandidaten moeten
het inschrijvingsformulier voor donderdag 1 november
aangetekend terugsturen naar gemeentebestuur Lede,
dienst patrimonium, Markt 1, 9340 Lede. De poststempel
geldt als bewijs.
De kandidaten worden bekend gemaakt bij de opening
van het carnavalsjaar op zondag 11 november om
11.11 uur in Huize Moens.
Beide verkiezingen gaan door op zaterdag
12 januari 2019 in GC De Volkskring.

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

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

Overlijdens juli 2018
Kathleen Haleydt (°14.01.66)
Emma Coppens (°17.06.20)
Virginie De Vlieger (°06.06.22)
Yvonne Meganck (°11.09.29)
Zulma De Wilde (°23.01.29)
Nikolaus Mazur (°14.02.23)
Anny Sonck (°18.11.44)
Leona Van Bever (°28.06.30)
Mariette Meert (°03.08.30)
Herman De Coensel (°11.04.45)
Roger Van Boxstael (°02.07.31)

† 1 juli
† 2 juli
† 8 juli
† 8 juli
† 10 juli
† 12 juli
† 19 juli
† 20 juli
† 22 juli
† 24 juli
† 26 juli
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Een veilige schoolomgeving,
daar gaan we voor!
De schoolomgeving moet een veilige plek
zijn voor kinderen. De lokale politie neemt
heel wat initiatieven om de verkeersveiligheid van scholieren permanent op te
volgen en te verbeteren. Ook bij het begin
van het nieuwe jaar is het streven naar een
veilige schoolomgeving belangrijk. Daarom
zullen wij in september controles uitvoeren
rond de scholen. De aandacht gaat vooral
uit naar het gedrag van autobestuurders
tegenover fietsers en voetgangers (bijvoorbeeld onvoldoende afstand houden, onaangepaste snelheid ...), het dragen van de
veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit- of instappen van de kinderen. Maar ook fietsers
moeten zorgen voor een fiets die voorzien
is van de nodige verlichting en reflectoren.
Verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. De lokale politie kan
deze taak niet alleen vervullen en doet
daarom ook een beroep op jou als ouder of
grootouder. Enkele eenvoudige tips die je
hierbij kunnen helpen:
Je brengt je kind naar school met de
wagen:
• Leer je kind altijd de veiligheidsgordel
om te doen. Jong geleerd is oud gedaan!
• Parkeer je wagen reglementair d.w.z. niet
voor de schoolpoort, niet op het voet-

pad, niet aan de onderbroken gele streep
…
• Parkeer op enige afstand van de
schoolpoort en laat je kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen.
• Laat je kind aan de kant van het voetpad
in- en uitstappen.
Je kind gaat te voet of met de ﬁets
naar school:
• Leer je kinderen dat het belangrijk is
dat ze gezien worden. Het is niet omdat
zij een auto zien aankomen dat de
bestuurder hen ook gezien heeft.
• Kies kleurrijke kledij zodat je kind opvalt
in het verkeer. Zeker voor de winter zijn
heldere jassen met reflecterende strips
ideaal.
• Weeg goed af of je kind al zelfstandig
naar school kan stappen of fietsen.
Oefen eventueel de route die je kind
alleen zal volgen al eens in.
• Controleer regelmatig of de fiets van je
kind wettelijk in orde is.
• Steek de smartphone van je kind in de
rugzak i.p.v. de jaszak.
Blijf je dus bewust van het belang
van verkeersveilig gedrag.
En vergeet niet: het goede
voorbeeld in het verkeer
geef je zelf!

Actie 11.11.11
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Vorig jaar stond de campagne
in het teken van migratie en vluchtelingen. Ook in 2018 staat dit thema centraal. Waarom?
De cijfers spreken voor zich. Er zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict
en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid, klimaatverandering … Oorzaken waar 11.11.11 elke dag aan werkt. We vragen een
rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en
legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal, maar gebaseerd is op correcte feiten en cijfers. Een beleid dat verbindt.
We voeren deze campagne niet alleen. Zo’n 80 organisaties uit verschillende sectoren steken
de handen in elkaar om deze campagne kracht bij te zetten.
In Lede is de 11.11.11. -werkgroep van Leego bezig met de voorbereiding van deze actie.
Er zal o.a. een 11.11.11. - infostandje staan op de jaarmarkt.
Wie zin heeft om mee te werken aan deze actie, kan contact opnemen met de cultuurdienst.
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Verenigde Wanzeelse
Kineasten
In 1978 maakten een aantal Wanzeelse vrienden ter gelegenheid van het Jaar
van het dorp een film over Wanzele. Deze film kende een enorm succes en was
de stimulans om verder te gaan. VWK vzw, de Verenigde Wanzeelse Kineasten
werd opgericht. Kineast was in 1978 voorkeurspelling voor cineast.
VWK stelt zich als doel het culturele erfgoed - de culturele en sportieve activiteiten - uit de gemeente te registreren en te bewaren.
In 1978 filmden we op smalfilm, dat waren rolletjes van maximum 3 minuten die
na de ontwikkeling werden gemonteerd. Het geluid werd opgenomen op een
bandopnemer en moest nadien ambachtelijk worden gesynchroniseerd. Later
schakelden we over naar video: na Video8, Video2000, superVHS, Hi8 en vele
andere technische evoluties filmen we vandaag met professioneel materiaal in 4K.
In december 2017stelden we in GC De Volkskring de film De Optimisten voor.
De Optimisten vertelt het gedramatiseerde verhaal van de legendarische Wanzeelse cabaretgroep uit de jaren zestig. Wegens het groot succes zijn er plannen
om in december 2018 de film nogmaals te vertonen in GC De Volkskring.
We namen dit jaar in samenwerking met Erfgoed Denderland ook een 36-delige
reeks met dialectsprekers op. In het najaar kan je de reeks ook in de bibliotheken
van het Denderland gaan bekijken.
Verder volgen we het wel en wee van het oorlogsmonument: van het consolideren van het gehavende beeld tot het plaatsen van de replica.
Ons volgend groot project wordt een portrettenreeks. We willen videoportretten
maken van bijzondere, speciale, markante Ledenaars met bijzondere beroepen,
bekwaamheden, verzamelingen, hobby’s … Ken of ben jij zo iemand? Laat het
ons weten!
Contact: edwigbonnarens@telenet.be, 0495 94 17 43
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DIAMANTEN BRUILOFT (60 JAAR)

Emiel Van Hauwermeiren & Augusta Smekens
Lede, 10 juli 1958

Etienne Scheerlinck & Julienne De Paepe
Lede, 18 juli 1958

GOUDEN BRUILOFT (50 JAAR)

André Baeyens & Lea Van Geit
Vlierzele, 11 juli 1968

Rudy De Schaepmeester & Maria De Rick
Wanzele, 12 juli 1968

VIERGESLACHT

Michel Verbeke & Monique Claus
Waterloo, 27 juli 1968

Overgrootmoeder Jozefina Wille, oma Ann Geldof, mama Yentl
D’Haese en dochter Odile De Smet. Odile heeft een tweelingbroer
Achiel.

Gratis renovatieadvies aan huis
Ga je renoveren en wil je meer weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of duurzame materialen?
Maak een afspraak met de renovatieadviseur. Anderhalf uur advies is volledig gratis. De gemeente Lede en het
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost van 280 euro op zich.
De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is. Schrijf je in via www.bouwwijs.be.
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Nieuwe start voor
BIN Oordegem
In 2014 werd voor het eerst een buurtinformatienetwerk
opgericht in Oordegem. Een BIN is een samenwerking
tussen de bewoners van een bepaalde buurt en de lokale
politie met als doel:
• het veiligheidsgevoel verhogen;
• de samenwerking in de buurt versterken;
• de leden bewustmaken van het belang van preventie
en hen tips geven;
• informatie uitwisselen tussen burger en politie.
BIN Oordegem betrekt de burger bij de veiligheid in zijn
leefomgeving. Concreet gebeurt dat via preventietips op
de Facebookgroep en de website. Het BIN beschikt ook
over een systeem waardoor de politie de leden per sms
kan verwittigen bij verdachte handelingen.
Het originele BIN besloeg slechts enkele straten van
Oordegem. Enkele jaren en veel leden later bleek het
originele sms-systeem dan ook onvoldoende te zijn. Eind
juni 2018 werd het BIN nieuw leven ingeblazen door een
aantal geëngageerde bewoners. Onder leiding van een
nieuw bestuur en in samenwerking met het BIN Bamburst,

de politiezone
Erpe-Mere/Lede en de
gemeente werd een nieuw
sms-systeem uitgewerkt. Maar
door de technische problemen
van het vorige systeem zijn er contactgegevens verloren
gegaan bij de overzetting naar het nieuwe systeem.
Aarzel niet om ons te contacteren als je twijfelt of je nog
in het systeem bent opgenomen. Wij nodigen ook de
inwoners van Oordegem die nog niet aangesloten zijn uit
om zich in te schrijven bij het vernieuwde BIN. Inschrijven
is gratis en kan via de website of via mail.
Contact:
info@binoordegem.be
www.binoordegem.be
Facebook: Bin Oordegem
Wil je zelf een BIN starten in jouw buurt?
Surf naar www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/
buurtinformatienetwerk of neem contact op met de
politie via PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu.

Ledenaars begraven tijdsdoos
Op de markt, naast de gegoten sokkel voor het nieuwe
standbeeld, werd op 30 juli een tijdsdoos officieel
ingegraven.
In de tijdsdoos staken we een overzicht van de
werken op de markt en foto’s van het archeologisch
opgravingswerk. Verder bevat de doos onder andere
een krant, de jubileum-cd van Stampen & Dagen, poëzie
van dichter Rudi De Koker, een jaarboek van Heemschut
Lede over het kasteel van Mesen en de Markiezenfamilie,
een flesje Hovaardig Boerken met flessenopener van
BibArt en een koker met oude Belgische franken en de
euromunten. Tot slot vergezelt ook een Brief aan de
toekomst de metalen doos als groet aan de volgende
generaties.
In aanwezigheid van de werfleider en werklui van
Viabuild, Heemschut Lede, muziekicoon Rudy Van den
Nest, dichter-journalist Rudi De Koker, de schepen van
openbare werken en de burgemeester werd de doos
op een diepte van één meter ingegraven. De exacte
coördinaten worden bewaard in de archieven van de
gemeente en Heemschut, samen met de boodschap om
ze zeker honderd jaar ongemoeid te laten.
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Word jij ook orgaandonor?
In samenwerking met Beldonor doet Lede mee aan de
sensibiliseringsactie rond orgaandonatie.
Wat is orgaandonatie?
Levensnoodzakelijke organen zoals het hart, de longen,
de lever, de nieren, de pancreas en de dunne darm
kunnen getransplanteerd worden om het leven van
anderen te redden.

Waarom zou ik me laten registreren als donor?
Wanneer je uitdrukkelijk je wil tot orgaandonor te kennen
geeft, bespaar je je nabestaanden het nemen van deze
moeilijke beslissing.
Kom in oktober langs bij de dienst
burgerzaken voor een gratis registratie
als orgaandonor en ontvang een
hartig cadeautje (op = op).

Is orgaandonatie verplicht?
In België geldt de stilzwijgende toestemming: van elke
Belgische burger of inwoner die tenminste 6 maanden
ingeschreven is, wordt verondersteld dat hij/zij donor
is. Toch zal aan je naasten de toestemming gevraagd
worden wanneer je niet je uitdrukkelijke wil hebt laten
registreren.

Wat?
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan,
zetten heel wat Vlaamse steden en gemeenten lokale
energieprojecten op touw. En jij kan meebepalen welke
projecten worden gerealiseerd!

In Lede gaat het meer bepaald over:
• Rode Kruis Lede, dakisolatie van het lokaal;
• Chiro Nele Lede, grondige renovatie van het lokaal.
Hoe werkt het?
Stem met zoveel mogelijk Ledenaars op je favoriete
energieproject. Als onze gemeente 150 stemmen
verzamelt, ontvangt Lede een startbudget van 18.449 euro
om het populairste energieproject te helpen realiseren.
Hoe stemmen?
Stem voor zondag 7 oktober op je favoriete
energieproject op stroomversneller.be.
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Academie Lede wordt

Kunstacademie
Lede!

IBO ’t Klavertje 4
Herfstvakantie
De kinderopvang is open in Oordegem en Wanzele op
maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober,
telkens van 6.45 uur tot 18.30 uur.
Inschrijven is verplicht en kan enkel via kinderopvang@lede.be
met het inschrijvingsformulier als bijlage. Dit formulier kan
je downloaden op www.lede.be. Inschrijven kan vanaf
donderdag 4 oktober om 18.30 uur. We aanvaarden enkel
e-mails die we na 18.30 uur ontvangen. Ook daarna kan je
nog inschrijven zolang de maximale opvangcapaciteit niet
wordt overschreden.
Schoolvrije dagen
Voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie werkdagen
op voorhand schriftelijk inschrijven.
Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan enkel via kinderopvang@lede.be
met het inschrijvingsformulier als bijlage. Dit formulier kan je
downloaden op www.lede.be. Inschrijven voor november en
december kan vanaf donderdag 4 oktober om 18.30 uur.
Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande dinsdag
om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden.
Eerste keer naar de opvang?
Dan moet je een inschrijvingsdossier
afhalen bij de dienst kinderopvang
of downloaden op www.lede.be.
Dit dossier geef je ingevuld af bij
de dienst kinderopvang
voor je kind naar de opvang komt.

Op 1 september werd onze academie een
kunstacademie. Als een van de zeven academies
in Vlaanderen kregen wij de toelating om naast
Muziek en Woord ook Beeldende en audiovisuele
kunsten in te richten.
Iedereen vanaf 6 jaar kan starten. Er zijn
verschillende groepen per leeftijd, ook voor
volwassenen.
De lessen startten al op 1 september, maar je kan
nog inschrijven tot 30 september.
Vragen? Neem contact op met het
academiesecretariaat.
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Verkiezingen
Op 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen naar de
stembus. Maar waarover gaan deze verkiezingen eigenlijk? En hoe zit het met de praktische kant? We zetten de
meest gestelde vragen op een rijtje.
Op welk bestuursniveau vinden deze verkiezingen
plaats?
De verkiezingen vinden plaats op lokaal en provinciaal
niveau. Je brengt je stem uit voor de gemeenteraad en
de provincieraad. Je krijgt in je hokje dus twee verschillende stembrieven mee.
Mag ik stemmen op 14 oktober 2018?
Om te mogen stemmen moet je als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 14 oktober
2018.
• Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
van de gemeente, ten laatste op 1 augustus 2018.
• Je mag je niet bevinden in een van de gevallen van
uitsluiting of schorsing.
Ook niet-Belgische EU-burgers en niet-Belgische
burgers van buiten de EU mogen onder bepaalde
voorwaarden stemmen.
Hoe kan ik geldig stemmen?
Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van:
• een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde
waarin de kandidaten op de lijst staan. Dit wordt ook
wel de kopstem genoemd. Je stemt op geen enkele
kandidaat, enkel voor een bepaalde partij.
• een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde
lijst of een lijststem in combinatie met een of meer
naamstemmen binnen dezelfde lijst, als je de volgorde
waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil
wijzigen. Dit zijn de voorkeurstemmen. Je stemt dus
op een of meerdere kandidaten binnen een lijst, al dan
niet in combinatie met een stem voor die lijst.

De volgende stembiljetten zijn ongeldig:
• stembiljetten waarop meer dan een lijststem voorkomt
of waarop naamstemmen voor kandidaten op
verschillende lijsten zijn uitgebracht;
• stembiljetten waarop je een stem hebt uitgebracht
bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van
een of meer kandidaten van een of meer andere lijsten;
• stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; die binnenin een papier of een voorwerp
bevatten; of die je herkenbaar hebt gemaakt door er
een teken, tekst of doorhaling op aan te brengen;
• alle andere stembiljetten dan die welke volgens de
regelgeving mogen worden gebruikt.

Wat zijn geldige redenen om niet te gaan stemmen?
• Je bent omwille van medische redenen niet in staat
om naar het stembureau te gaan.
• Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
• Je bent in België, maar moet op de dag van de
verkiezingen werken.
• Jij of iemand van je gezin met wie je samenwoont,
oefent het beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger uit.
• Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel
in een toestand van vrijheidsbeneming.
• Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in
verband met je geloofsovertuiging.
• Je bent student en kan om studieredenen niet naar het
stembureau gaan.
• Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.
Meer informatie over de nodige attesten en volmachten
kan je vinden op de officiële verkiezingswebsite
vlaanderenkiest.be. Je kan ook terecht bij de dienst
burgerzaken.
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Heraanleg Markt en omgeving
Begin 2017 werd het project opgestart. In de eerste twee
fases werd de Kasteeldreef en het Administratief Centrum
aangepakt. Nadien volgde de Markt.
Eind augustus werd deze laatste fase voltooid.
De wegenis- en rioleringswerken werden in goede banen
geleid door het voltallige projectteam: ontwerper Infraplan,
aannemer Viabuild en Farys en gemeente Lede als bouwheer.
Van de werken aan de Markt werd bovendien gebruik
gemaakt om archeologisch onderzoek uit te voeren, geleid
door groep Monument. De resultaten worden nog uitgebreid
voorgesteld tijdens een apart infomoment.
We kunnen wel al enkele zaken verklappen:
• Het huidige marktplein was zeker vanaf het jaar 1000,
waarschijnlijk zelfs vroeger, een interessante locatie voor de
ontginning van zand en de gekende Leedse natuursteen.
• De oudste van de in totaal 46 opgegraven skeletten gaan
terug tot de 10de-12de eeuw en kunnen gelinkt worden
met de aanwezigheid van de eerste kerk in Lede.
• In de 13de-14de eeuw werden ten westen van de kerk
twee wegtracés (aarden wegen gebruikt voor paard en
kar) aangelegd. Op de splitsing ervan bevond zich een
houten constructie die voorlopig geïnterpreteerd wordt als
een gemeenschapsgebouw waarbij de oven die erin werd
aangetroffen, vermoedelijk gebruikt werd om brood te
bakken.
• Ten noorden en ten zuiden van de kerk werden vier
bakstenen grafkelders uit de 18de-19de eeuw ontdekt.

Wat is er veranderd?
Binnen het werfgebied werd een gescheiden rioleringsstelsel
met regenwaterbuffering aangelegd. Ook werden de
nutsleidingen grotendeels vernieuwd en werd er nieuwe
openbare verlichting geplaatst. De kerk, het gemeentehuis
en de academie (huize Moens) worden extra in de verf gezet
door een bijkomende uitlichting van deze gebouwen.
Er komt ook nog een nieuw oorlogsmonument naar het
model van het bestaande beeld, rechts van de kerk.
Voor de aanleg van de verharding werd gekozen voor
hoogwaardige materialen.
De zone voor het gemeentehuis werd autovrij gemaakt en
afgeschermd via verzinkbare paaltjes. Om het plein op te
waarderen werden er vier fonteinpartijen en een uitgebreide
groenzone rond de kerk voorzien.
Er werden ook zitmogelijkheden rond de kerk en achter Huize
Moens, fietsenstalplaatsen en 2 laadpalen voor het opladen
van 4 elektrische fietsen voorzien.
Mobiliteit
Het Administratief Centrum en de Kerkevijverstraat (gedeelte
tussen Kasteeldreef en parking De Bron) zijn vanaf de
heraanleg enkele richting. In de Kerkevijverstraat ter hoogte
van de academie is een zoen + vroemzone aangelegd.
Ter hoogte van het postkantoor is een bijkomende
fietsenstalling.
Het baantje achter de kerk blijft open in de richting naar de
Nieuwstraat. Dit baantje is te bereiken via de Kasteeldreef of
Administratief Centrum.
Het gedeelte van de Markt richting Nieuwstraat is enkele
richting geworden. Men kan met andere woorden van het
marktplein niet rechtstreeks naar de gewestweg. Indien je
de parking op het Marktplein verlaat, moet je dus verplicht
richting Nieuwstraat rijden.
Op het marktplein voor de kerk kan je parkeren binnen de
afgebakende vakken. Dit deel kan ook afgesloten worden
door verzinkbare paaltjes.
In de Kasteeldreef (gedeelte tussen Markt en Pastorijstraat)
en de Markt (verlengde Nieuwstraat) komt er een fietspad
voor de fietsers in tegenrichting.
De borduren in het werfgebied zijn verlaagd voor
rolstoelgebruikers en op verschillende plaatsen zijn er
oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden.
Het vernieuwde marktplein: een aangename plaats om te
vertoeven en een meerwaarde voor onze gemeente!
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We ontvingen van de Ledenaars meer dan 400
verschillende woorden en uitdrukkingen uit alle
deelgemeenten. Bedankt voor jullie massale interesse!
Uit de inzendingen stelde de werkgroep onder leiding
van dialectonderzoeker Liesbet Triest een top 10 samen.
Je kan je stem hierop uitbrengen tot 15 oktober in de
sporthal, het gemeentehuis of de bibliotheken. Ook op
de jaarmarkt op dinsdag 25 september kan je je stem
uitbrengen in ons mobiele stemhokje. Online stemmen is
mogelijk via schoonstedialectwoord.lede.be.

Op zaterdag 20 oktober (tijdens de Verwendag en
boekenverkoop van de bibliotheek) wordt het Schoonste
Dialectwoord van Lede officieel onthuld.
Dit project is een samenwerking van Erfgoedcel
Denderland en de bibliotheek. Ook Radio Lede,
Heemschut en Davidsfonds werkten mee, waarvoor onze
dank.

Zorg dat je niets mist door griep!
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm
je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag
ernaar bij je huisarts.
Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren?
Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom
laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste
kans om geen griep te krijgen in de winter.
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal
overheersen in het najaar.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum, dan is het zelfs gratis.
Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je
griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.
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Hulpverleningszone Zuid-Oost
De Leedse brandweer behoort sinds 2 jaar tot de
Hulpverleningszone Zuid-Oost. Kolonel Wim Van Biesen,
die commandant-kapitein was van het Aalsterse korps,
is nu zonecommandant.
De zone Zuid-Oost grenst in het noorden aan de E17, in
het zuiden aan de Waalse grens. Naast Lede maken er nog
10 gemeenten en steden deel van uit: Aalst, Denderleeuw,
Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lierde,
Ninove, Wetteren en Wichelen.
Waarom werd er overgeschakeld naar een grote
hulpverleningszone?
Wim: “Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd er
beslist de brandweer te hervormen. Dit resulteerde in 34
hulpverleningszones die uit meerdere brandweerposten
bestaan. In onze zone zijn dat concreet
9 brandweerposten.”
Wat betekent de hervorming voor de burger?
Wim: “Het basisprincipe van de hulpverlening is dat
iedere burger recht heeft op eenzelfde beveiligingsniveau.
Hiervoor wordt de snelste en meest adequate hulp
uitgestuurd. Dit betekent dat er geen rekening meer wordt
gehouden met territoriale grenzen. Bij een brand in ErpeMere was het vroeger standaard het Aalsterse korps dat
moest uitrukken, maar nu wordt er gekeken welk korps het
snelst ter plaatse kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld het korps
uit Lede zijn. Het streefdoel is om binnen de 12 minuten
hulp te kunnen bieden.”
Hoeveel manschappen zitten er in de zone?
Wim: “520 brandweermannen staan de klok rond in voor
de veiligheid van 283. 000 inwoners. Het gaat om 100
beroepsbrandweermannen en 420 vrijwilligers. Door
televisieprogramma’s als Helden van hier merken we vaak
een piek van sollicitanten, maar wie brandweerman wil

worden moet nu eerst een federaal geschiktheidsattest
aan een brandweerschool behalen. Met dit attest kun je je
kandidatuur stellen als er een plaats vrijkomt in een korps.
Mijn goede raad: als je interesse hebt om brandweerman te
worden, begin tijdig aan het behalen van dit attest.”
Hoeveel interventies doen jullie?
Wim: “In Aalst bijvoorbeeld hadden we vorig jaar 6 800
ambulance-uitrukken, 220 brandoproepen – waarvan
54 woningbranden – en 2 580 andere brandinterventies
waaronder 1 200 wespenverdelgingen. Voor de zone
moeten we dit cijfer verdubbelen. De term brandweer
dekt niet echt meer de lading, daarom spreken we van
een hulpverleningszone. Naast branden blussen zijn de
taken zeer divers: wespenverdelging, ontzettingen bij
verkeersongevallen, opruimen openbare weg, verwijderen
van oliesporen, personen bevrijden uit liften …”
Hebben jullie dan ook gespecialiseerde teams?
Wim: “Ambulanciers hebben een aparte opleiding.
Daarnaast hebben wij ook 3 specialisaties binnen de
zone: de duikploeg, de gaspakdragers en de meetploeg.
Binnen onze zone hebben we 2 waterlopen: de Dender
en de Schelde. Onze duikploeg bestaat uit zo’n 10 duikers
en 20 mannen die logistiek ondersteunen. Aangezien er
in onze zone een aantal Seveso-bedrijven zijn (bedrijven
die werken met gevaarlijke stoffen, nvdr) hebben we ook
een gaspakteam. In een volledig hermetisch pak kunnen
de gespecialiseerde brandweermannen toch het gebied
betreden waar er zich een ramp heeft voorgedaan. Tot slot
is er ook een meetteam dat bijvoorbeeld metingen uitvoert
van schadelijke stoffen, om zo bijvoorbeeld een perimeter
te kunnen instellen. Een klimploeg hebben we niet, maar
daarvoor kunnen we een beroep doen op de collega’s van
een naburige zone.”
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Wat zijn de voordelen van hulpverleningszone
Zuid-Oost?
Wim: “De codewoorden zijn samenwerking en netwerking.
We streven naar uniformiteit op het gebied van
materialen zodat we die makkelijk kunnen uitwisselen. Een
welgemeende dank-je-wel naar alle besturen in onze zone
die steeds hebben geïnvesteerd in de beste materialen.
We zijn bezig om 1 zonale meldkamer te maken. Als je
naar 112 belt, kom je terecht bij het hulpcentrum 100 dat
direct naar onze zonale meldkamer kan dispatchen. Via
een beschikbaarheidssysteem zien we onmiddellijk welke
hulpverleners beschikbaar en het snelst ter plaatse kunnen
zijn, ongeacht tot welk korps ze behoren.”
Merk je een evolutie in de hulpverlening?
Wim: “Zowel in positieve als in negatieve zin. Vooral onze
ambulanciers krijgen veel te maken met agressie. En het
verkeer is ook niet altijd onze beste vriend. Woningen en
auto’s bestaan nu ook uit andere materialen. Bouw- en
isolatiemateriaal is nu veel performanter, maar heeft wel
als gevolg dat branden heviger, intenser en gevaarlijker
kunnen zijn. Ook bij auto-ongevallen moeten de mannen
zich echt bewust zijn van de verschillende types die er zijn,
bijvoorbeeld elektrische of hybride modellen.
Een kabel doorknippen kan grote gevolgen hebben.
De technologie helpt ons ook wel. Via websites als
www.overstromingsvoorspeller.be, kunnen we het waterpeil
tijdens wateroverlast beter monitoren.”
Treden jullie ook preventief op?
Wim: “Meer en meer. De aandacht voor brandpreventie
groeit constant. Wij hebben verschillende brandpreventieadviseurs die mensen informeren over brandpreventieve
maatregelen zoals rookmelders. We hebben de laatste
jaren helaas heel wat dodelijke slachtoffers gehad bij
woningbranden. Ik beweer niet dat we ze allemaal hadden
kunnen voorkomen, maar meestal gebeuren die in de

nachtelijke uren en een rookmelder kan het verschil maken
om gewekt te worden, tijdig buiten te geraken en toch
nog te overleven. Ik raad iedereen ook aan om eens een
vluchtplan te oefenen. Maak er met je kinderen een spel
van en probeer geblinddoekt naar buiten te geraken vanuit
je slaapkamer.”
Brandweerman is niet enkel een zwaar fysiek beroep,
mentaal is het ook niet te onderschatten.
Wim: “Absoluut, zeker als er collega’s of kinderen gewond
geraken of als er een fatale afloop is. Daarom hebben we
ook een FIST-team, wat staat voor Fire Stress teams. Dit
zijn brandweermannen met een psychologische opleiding
die collega’s met een traumatische ervaring kunnen
helpen bij de verwerking. Vergeet niet dat die mannen
ook onmiddellijk na een fatale afloop kunnen opgeroepen
worden voor een volgende noodsituatie. Een bedanking
van mensen die geholpen werden, doet dan ook iedere
keer enorm veel deugd.”
Ga je zelf nog op het terrein?
Wim: “Als ik op het terrein kom, is het voor een
coördinerende rol. Branden blussen of zandzakjes aanvoeren
doe ik niet meer. Ik mis het soms wel. Elke brandweerman
komt bij een korps om een verschil te maken. Maar ik hoop
dat ik dat vanuit mijn functie ook doe.”
Voor dringende hulp bel je steeds naar 112. Bij grote
rampen zoals bijvoorbeeld stormweer of waterschade kan
je ook het nummer 1722 bellen. Als die lijn overbelast is,
kan je voor niet-dringende oproepen ook een aanvraag
indienen via het e-loket van de hulpverleningszone
Zuid-Oost via zuid-oost.hulpverleningszone.be.
Bron: Chipka
Fotografie: Tim De Backer
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in Lede

Soepconcert met
Vliegen
Zomer van Vlieg

Samen zingen is leuk! Laat dus van je horen op
zaterdag 22 september tijdens het Soepconcert
met Vliegen. Vanaf 11 uur zingen we liedjes
uit de oude en minder oude doos, gezellige
liedjes, liedjes die oma nog heeft gezongen
op de speelplaats, liedjes om naar te luisteren,
liedjes om op te dansen, liedjes die iedereen kan
meezingen …
Breng een trui mee want we zingen buiten op en
rond de kiosk aan Huize Moens. Vergeet ook je
leesbril en een grote mok met lepel niet want we
serveren lekkere soep.
Ben je in de zomervakantie op stap geweest met
Vlieg? Tijdens het Soepconcert maken we ook de
winnaars bekend van de Zomer van Vlieg.
Wie weet val je in de prijzen!

Leesclub
Boekenbabbels
Een nieuw schooljaar, een nieuwe reeks
Boekenbabbels! Zit je in de tweede of derde
graad van de lagere school? Ben je verslaafd
aan boeken of gaat het lezen net niet zo vlot?
Bij Boekenbabbels is er plaats voor iedereen die
graag zijn mening uit!
Je leest samen met andere meisjes en jongens
boeken die door de Kinder- en Jeugdjury
geselecteerd werden. Een keer per maand komen
jullie samen. Je kan je mening geven en krijgt ook
een creatieve opdracht over het boek. Uiteindelijk
stellen jullie je eigen boekentoptien op.
Nieuwsgierig? We komen de eerste keer samen op
woensdag 3 oktober van 13.30 tot 14.45 uur in
De Bron. Inschrijven is verplicht en kan op
053 82 53 30, via lede.bibliotheek.be of in de bib.
Vermeld zeker je naam, leeftijd en adres.

Volgende data
• Woensdag 7 november – 13.30 tot 14.45 uur
• Woensdag 5 december – 13.30 tot 14.45 uur
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Cursus striptekenen
In deze zesdelige cursus leer je je eigen
stripfiguren, inclusief levendige houdingen en
emoties, te creëren. Karikaturiseren en beeldend
vertellen zijn vaardigheden die je al doende
verwerft. Verhalen uit de streek kunnen je
inspireren tot een grappig, spannend, romantisch,
historisch of futuristisch stripverhaal. Je kan
de tekstballonnetjes vullen met woorden en
uitdrukkingen uit jouw streektaal. Ambiance
verzekerd en geen tekenervaring vereist!
De eerste les gaat door op maandag 15 oktober
van 18.30 tot 21 uur in de vergaderzaal van de bib.
Vergeet geen potlood, gom, lat en 6 vellen
A4 kopie- of schetspapier mee te brengen.
Je betaalt 72 euro of 14 euro aan sociaal tarief.
Inschrijven kan via de website van Vormingplus
Vlaamse Ardennen – Dender met vermelding van
de code 182863.

Mazzel tov – Margot
Vanderstraeten
Leeskring Leorim

In de jaren negentig begeleidde Margot
Vanderstraeten zes jaar lang de kinderen van
een joods-orthodoxe familie bij hun huiswerk.
Via de kinderen krijgt ze geleidelijk toegang tot
hun wereld. Hier heersen religieuze wetten en
eeuwenoude tradities die de Vlaamse studente
maar moeilijk kan rijmen met haar eigen cultuur.
Maar ook de familie wordt beproefd door de open
en kritische werkstudente. Een unieke inkijk in de
wereld van een orthodox gezin in Antwerpen.
Op donderdag 18 oktober bespreekt leeskring
Leorim de roman Mazzel tov van Margot
Vanderstraeten. We komen samen om 20 uur in
de bib. De toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro aan
kansentarief. Je kan het leeskringboek ontlenen
aan de balie van de bibliotheken, maar je het boek
niet te lezen om te komen luisteren.
Volgende leesafspraak op donderdag 13 december
voor het boek Rivieren van Martin Michael
Driessen.
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Digitale week
Tijdens de Digitale week gaat de bib multimediaal!
In samenwerking met het lokaal bibliotheekverband
BibArt laten we iedereen proeven van digitale cultuur.

Omruilvoordeel VR-bril
Ga zelf helemaal virtueel met een kartonnen VR-bril van
BibArt. Elke kaarthouder kan 10 UiTPAS-punten inruilen
voor een bril, dit zolang de voorraad strekt.
De actie start tijdens de Verwendag in de bib
(zie pagina 17) op zaterdag 20 oktober om 9 uur.

Kinderworkshop: Minecraft - tips en tricks
In de wereld van Minecraft kan je creëren wat je
wil. Ontdek op woensdag 17 oktober dit virtueel
universum, bouw grote constructies, breek alles af …
De mogelijkheden zijn eindeloos! Thema dit jaar: maak je
eigen ideale bib. Doe mee aan de wedstrijd en wie weet
staat jouw ontwerp op de eerste plaats.

Vorming leerkrachten lager onderwijs:
Technologisch speelgoed in de klas
STEM staat voor Science, Technology, Engineering,
Mathematics. Er wordt verwacht van leerkrachten dat ze
dit integreren in de lessen. Maar hoe ga je hier concreet
en goedkoop mee aan de slag?
Op donderdag 25 oktober organiseert de bib in
samenwerking met het Fablab een gratis workshop voor
leerkrachten. We zetten je op weg met toegankelijke
tools, programma’s en websites. Daarna is er ook ruimte
om te experimenteren en krijg je mee welke STEMhulpmiddelen je in de bib kan lenen.
De vorming start om 16.30 uur in de vergaderzaal van
de bib en is ook toegankelijk voor leerkrachten in het
kleuteronderwijs. Inschrijven is verplicht en kan in de bib
of via lede.bibliotheek.be. Alle aanwezigen krijgen een
vormingsattest.

De cursus is voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een
basiskennis Minecraft. De workshop start om 14 uur in de
vergaderzaal van de bib. Toegangsprijs is 3 euro of 1,5
euro met UiTPAS aan kansentarief. Inschrijven is verplicht
en kan in de bib of via lede.bibliotheek.be.

Kinderactiviteit:
Griezelen met het green screen
Krijg de kriebels en bibber
uit je vel! Op zaterdag
20 oktober stellen we
van 9 tot 12 uur een
green screen op in de bib.
Trek een eng kostuum
aan, spring voor het
scherm en beland in een
ijzingwekkende foto.
Durf je? Opgepast,
misschien krijg je wel last van koude rillingen …
Hoe werkt het? Kom naar de fotostudio in de bib, kies
je favoriete achtergrond, zet je voor het green screen en
neem een pose aan. Wij leggen dit digitaal vast. Deze
activiteit gaat door tijdens de Verwendag (pagina 17).

Activiteit voor alle leeftijden:
VR-wat? Virtual Reality natuurlijk!
Nog nooit een VR-bril op je
hoofd gehad? Kom dan op
zaterdag 20 oktober naar
de bib! Met onze VR-bril
ontdek je virtueel plaatsen
over de hele wereld.
Afspraak van 9 tot 12 uur
tijdens de Verwendag
(pagina 17).

Volwassenenworkshop:
Beste apps voor je smartphone en tablet
Er bestaan miljoenen apps die het leven gemakkelijker
kunnen maken. Maar welke zijn echt de moeite? In deze
interactieve demosessie van Appstublieft tonen we een
40-tal essentiële apps die je kan gebruiken op kantoor,
op reis, om te sporten …
De demonstratie gaat door op woensdag 31 oktober
van 19.30 tot 22 uur in de vergaderzaal van de bib.
Toegangsprijs is 3 euro of 1,5 euro met UiTPAS aan
kansentarief. Tickets kan je kopen in de bib of online
via lede.bibliotheek.be.
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Verwendag in de bib
De bib van Lede legt op zaterdag 20 oktober
haar kleine en grote lezers in de watten tijdens
de Verwendag. Van 9 tot 15 uur trakteren we
iedereen op koffie, fruitsap en een lekkere
pannenkoek, een ballonvouwer maakt de
gekste figuren en een grimeur kleurt je snoet.

Boekenverkoop
Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar
je kinderboeken, strips, dvd’s, tijdschriften,
romans en informatieve boeken vindt voor een
prikje. We verkopen alles aan 0,5 euro per stuk.

Septemberkermis
Griezelverhalen in de bib
Hou je van griezelen? Maken geesten en trollen
jou niet bang? Dan is dit verhalenuurtje iets
voor jou! Veerle Ernalsteen vertelt rasechte
volksverhalen en sprookjes vol deugnieterij,
bizarre gewoonten en magie. Het wordt
spannend en geheimzinnig, maar soms ook
grappig en misschien af en toe een beetje
treurig.
Het verhaaltje start om 14 uur en is geschikt
voor kinderen vanaf 6 jaar. Toegang is gratis en
inschrijven is niet nodig.

In september staan de kermiskramen op het
vernieuwde marktplein. De attracties beloven
amusement voor jong en minder jong en zijn zeker
een bezoekje waard! In het weekend en op dinsdag
25 september wordt de markt verkeersvrij gemaakt.
Zo kan je na een bezoekje aan de kermis en de
jaarmarkt nagenieten op een gezellig terrasje.

Maandag 24 september
20 uur: concert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Lede
21 uur: vuurwerk
Het concert en het vuurwerk worden gratis
aangeboden door het gemeentebestuur en gaan
door in het park achter Huize Moens.

Dinsdag 25 september: jaarmarkt

Green screen en VR-bril
Naar aanleiding van de Digitale week houden
we ook een fotoshoot met green screen en
laten we je nieuwe plekken verkennen met
de VR-bril. Het volledige programma van de
Digitale week vind je op pagina 16.

De jaarmarkt gaat door van 8 tot 14 uur in de
Kasteeldreef en Kasteelstraat. De marktkramers,
standwerkers en lokale middenstand hebben er al
zin in!
De marktcommissie en het gemeentebestuur
voorzien ook swingende kinderanimatie met Klutske.
De springdingshow start om 10 uur voor het oude
rusthuis Villa Letha.
Om 11 uur gaat de trekking van de kleurwedstrijd
door. Wees zeker van de partij want we voorzien
leuke prijzen!

Grote kermis Impe
vrijdag 12 oktober om 21 uur: vuurwerk
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Dinsdag 25 september

Wereldkraam EERLIJK... met fairtrade producten

Een educatief standje met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking, een fairtradeboodschap en wereldse
fairtradeproevertjes.

Gaat door op de jaarmarkt in Lede

Dinsdag 25 september

Woensdag 3 oktober

Wereldkraam EERLIJK... met fairtrade producten
Lezing Majd Khalifeh, vrt-journalist

Dinsdag 25 september
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Nieuw theaterseizoen GC De Volkskring
Er breken opnieuw drukke tijden aan in GC De
Volkskring. Naast Week van de Wereld, lezingen, films,
fuiven en optredens staan ook André Brasseur en
Compagnie Cecilia op de planken. Tickets voor beide
voorstellingen kan je kopen bij de cultuurdienst, via
gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61.

Tickets kosten 21 euro. Voor jongeren (-26) of senioren
(65+) is er een reductietarief van 18 euro. Mensen met
een UiTPAS aan kansentarief betalen 1,5 euro.

Compagnie Cecilia – Heilig hart
donderdag 18 oktober – 20 uur
Compagnie Cecilia,
gekend van de
geprezen voorstelling
Broken Circle
Breakdown, raakt het
publiek met authentieke
verhalen en biedt een
strategie aan om te
overleven in deze soms zware - wereld.

André Brasseur en band
zaterdag 29 september – 20 uur
De comeback van André Brasseur is een van de mooiste
muziekverhalen van de jongste jaren. De koning van
het Hammondorgel keert na veertig jaar terug met
een jonge en straffe begeleidingsgroep. Hij pakte
Pukkelpop in en stapelt de uitverkochte zalen en de
onderscheidingen op elkaar. En het beste moet nog
komen voor de 77-jarige virtuoos! Brasseur brengt
anderhalf uur plezier waar geen mens bij stil kan blijven
zitten. Belpopkenner Jan Delvaux vertelt vooraf zijn
fascinerende levensverhaal.

De nieuwste productie Heilig hart vertelt het grappig
en tegelijk pakkend verhaal van twee vrouwen en
twee mannen die hun weg zoeken op de kronkelende
autostrade van het leven. Daarbij crashen ze meer dan
ze willen. Midden in de grillen van hevige verleiding en
bijna opgebrand zitten hun verslaafde zielen en lijven vol
moed maar ook vol wanhoop.
Tickets kosten 18 euro. Voor jongeren (-26) of senioren
(65+) is er een reductietarief van 15 euro. Mensen met
een UiTPAS aan kansentarief betalen 1,5 euro.

Lezing Walter De Swaef – WO I
Na een loopbaan als leraar geschiedenis en directielid van het SintJozefscollege in Aalst verdiepte historicus Walter De Swaef zich in de
lokale gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De focus van zijn
onderzoek lag op Erpe-Mere en Aalst. Als buurgemeente komt ook Lede
af en toe in het vizier. Hij publiceerde daarover een boek en een twintigtal
uitgebreide artikels.
Een interessant aspect van zijn onderzoek is de studie van ongekend en
voor de streek uniek foto- en filmmateriaal uit 1914. In zijn lezing maakt hij
daar uitgebreid gebruik van.
Thema’s die aan bod komen: de Duitse verovering van Aalst en omliggende
gemeenten, een straf voorbeeld van fake news, de terechtstelling van Ledenaar Victor De Pauw, het eventuele verblijf van de Duitse keizer in Lede …
Deze lezing, een organisatie van de culturele raad en de 11 November
Vriendenkring, gaat door op woensdag 26 september om 20 uur in GC
De Volkskring en is gratis.
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Seniorenﬁlms
Rien à déclarer

Movietime op
woensdagnamiddag
Ook dit najaar organiseert de jeugddienst
filmvertoningen voor kinderen en jongeren in GC De
Volkskring. De toegang is gratis.
Alle films starten om 14 uur en eindigen om 16 uur,
enkel Paw Patrol eindigt om 15.30 uur.
Tijdens de pauze trakteren we je met een versnapering.
Een drankje kan je kopen aan 1 euro.

Programma
De seniorenraad voorziet dit najaar
opnieuw vijf filmvoorstellingen op
maandagnamiddag. We openen met Rien à
déclarer, een Frans-Belgische filmkomedie
uit 2010 van en met Dany Boon.
1993. Twee douanebeambten krijgen te
horen dat hun douanepost op de grens
tussen Frankrijk en België zal verdwijnen.
De Belg Ruben Vandevoorde, overijverig
douanier en zelfverklaard francofoob, moet
tot zijn afgrijzen met de Franse Mathias
Ducatel gaan samenwerken. Maar Ruben
weet niet dat Mathias een geheime relatie
heeft met zijn zus Louise. Mathias zet zich
volledig in voor de nieuwe douaneopdracht
om zo Rubens goedkeuring te krijgen voor
zijn liefde voor Louise. Maar is die liefde wel
bestand tegen alle hilarische misverstanden
die volgen?

woensdag 17 oktober: Forever, de derde film
van FC De Kampioenen
woensdag 21 november: Paddington 2
woensdag 19 december: Paw Patrol
woensdag 23 januari 2019: Ferdinand

FC De Kampioenen 3 – Forever
DDT is terug en slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar
te worden van FC De Kampioenen. Boma wordt meteen
buitenspel gezet en onze Kampioenen worden vervangen
door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers.
De Kampioenen zitten in zak en as en willen kost wat kost
hun ploeg terug in handen krijgen maar dat kan alleen
als ze ervoor voetballen: wie wint mag zijn ploeg F.C. De
Kampioenen blijven noemen. Ze beseffen dat ze kansloos
zijn tegen het team van DDT en beslissen om versterking
te zoeken in Babacouta, een dorp in Afrika waar Pol nog
voor Artsen Zonder Grenzen heeft gewerkt. Het wordt
een bewogen avontuur. Komen de Kampioenen tijdig
met Afrikaanse topspelers naar huis en winnen ze de
match die zal beslissen over hun voortbestaan?

Rien à déclarer wordt vertoond op
maandag 22 oktober om 14 uur in GC
De Volkskring. Tickets kan je vooraf kopen
bij de cultuurdienst of op de dag zelf in
GC De Volkskring. 1 filmticket kost 2 euro,
1 filmticket + koffie en gebak kost 5 euro
(vooraf afhalen bij de cultuurdienst).
Meer info via seniorenfilms@lede.be of op
053 60 68 01.

Dag van de jeugdbeweging SPEELT!
Jeugdbewegend Vlaanderen kijkt uit naar vrijdag 19 oktober.
Ben je lid van een jeugdbeweging?
Kom dan in uniform om 15.45 uur naar het park achter Huize Moens
voor een gratis vieruurtje, aangeboden door de jeugdraad. Tot dan!

Lede
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Bezoek Fauconniersmolen

op afspraak
Grote Steenweg
Kom alles te weten over de fascinerende
geschiedenis van de molen, molentechnieken en vaktermen. Maaldemonstraties
met een molenaar op aanvraag.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be

Vergadering AA-groep
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.

Yoga

maandag 10 september - 17 december,
van 19 tot 20.15 uur of van 20.30 tot
21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
De houdingen zijn afwisselend en
worden aangevuld met kriya’s, bandha’s,
mudra’s, pranayama, mantra’s en
concentratieoefeningen.
Reeks: 140 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro. UiTPAS kansentarief.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Contakids - beweeg en speelmethode voor ouders en kind (2 - 5 j)
vanaf woensdag 19 september, telkens
van 16 tot 16.45 uur
Danszolder, Suikerstraat 103
Voor ouders/begeleiders en kinderen om
motorische vaardigheden en zelfvertrouwen te stimuleren. Voor diegenen die al
een reeks volgden, is er een beurtenkaart
waarmee je kan komen opfrissen op
eender welk moment in Lede of Aalst.
Meer data en inschrijven via de site.
48 euro, proefsessie: 5 euro, Contakids
refresher: 12 euro.
Contakids Aalst/Lede
Info: 0485 45 15 15,
contakids.aalst.lede@gmail.com,
contakids.be

Retrokermis

vrijdag 21 september van 19 tot 23 uur,
zaterdag 22 september van 11 tot 23 uur,
zondag 23 september van 11 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Retro-attracties voor de kleintjes, mits
kleine vergoeding.
vzw meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Opening tentoonstelling cartoonist
AAaRGH en optreden Komjoesay
Balorkestje

vrijdag 21 september
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
19 uur: opening. AAaRGH, alias Mario
De Koninck, is huiscartoonist van herberg
Koning-Ezel. Deze tentoonstelling
loopt tot eind 2018. Om 20 uur treedt
Komjoesay op, met Franse en Vlaamse
liedjes, doorspekt met plezante
vertellingen.
vzw meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.koningezel.com

Soepconcert met Vliegen
zaterdag 22 september
Zie pagina 14.

Jeugdcartoonist: bekendmaking
laureaten

zaterdag 22 september om 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
vzw meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Koers Komiek en optreden
Eclectic Ox

zondag 23 september
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
14 uur: Koers Komiek met gekke fietsen
en steppen. Inschrijven want de plaatsen
zijn beperkt.
19 uur: Eclectic Ox, quartet dat grasduint
door het Ierse repertoire.
vzw meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Contakids - beweeg en speelmethode voor ouders en kind (2 - 5 j)
vanaf zaterdag 22 september, telkens
van 11 tot 11.45 uur
Danszolder, Suikerstraat 103
Voor ouders/begeleiders en kinderen
om motorische vaardigheden en
zelfvertrouwen te stimuleren. Voor
diegenen die al een reeks volgden, is er
een beurtenkaart waarmee je kan komen
opfrissen op eender welk moment in Lede
of Aalst. Meer data en inschrijven via de
site.
48 euro, proefsessie: 5 euro, Contakids
refresher: 12 euro.
Contakids Aalst/Lede
Info: 0485 45 15 15,
contakids.aalst.lede@gmail.com,
contakids.be
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Tweedehandsbeurs

zaterdag 22 september van 14 tot
16.30 uur
Ontmoetingscentrum Oordegem, Dorp 29
Baby-, kinder-, en tienerkleding,
speelgoed, babyuitzet ... Leden: 8 euro
per tafel, niet-leden: 12 euro per tafel.
1 tafel per reservatie.
Gezinsbond Oordegem
Info: k.schollaert@telenet.be

Muziektheatervoorstelling:
Open Geest

maandag 24 september van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Eline De Munck haar oma beroofde zich
van het leven toen Eline’s mama 15 was.
Wat zijn de sporen een generatie verder?
Wouter Berlaen zorgt voor de muzikale
omkadering. Inschrijven is verplicht.
gratis
Psychiatrisch Centrum Ariadne en Te Gek!?
Info: ginette.de.blende@fracarita.org

Vuurwerk en concert

maandag 24 september
Zie pagina 17.

Jaarmarkt

dinsdag 25 september
Zie pagina 17.

Lezing Walter De Swaef: WO I
woensdag 26 september
Zie pagina 19.

´t Is allemaal de schuld van mijn
ouders

donderdag 27 september van 20.30 tot
22 uur
GC De Volkskring
Na een blijkbaar jarenlange afwezigheid
bij het maken van mijn eigen keuzes kom
ik tot de vaststelling dat mijn doen, zijn en
laten werden ingekleurd door mijn ouders.
Het resultaat is dat ik vandaag ben wie ik
ben: iemand met ‘nenukaf’.
VVK: 12 euro, kassa: 15 euro.
nenukaf
Info: info@nenukaf.be, www.nenukaf.be

Demo kringlooptuinieren

vrijdag 28 september van 17 tot 19 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Milieudienst

Workshop: eigenzinnig brons

zaterdag 29 september van 9 tot 15 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen bronzen juweel. Past deze
datum niet of liever een workshop
‘s avonds? Geef een seintje en we plannen
een passende datum in.
75 euro (brons, belegd broodje, koffie/
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thee en zoetigheid inbegrepen).
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Café del Mundo

André Brasseur en band

zaterdag 6 oktober van 20 tot 23.30 uur
Ontmoetingscentrum 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

zaterdag 29 september van 20 tot 22 uur
Zie pagina 19.

Kaarting - belotten

zaterdag 29 september om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Meditatie voor beginners:
Experience your Light

dinsdag 2 oktober - 11 december,
telkens van 20 tot 21.15 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Reeks: 100 euro, proefles: 10 euro,
UiTPAS kansentarief: 25 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Lezing Majd Khalifeh
woensdag 3 oktober
Zie pagina 18.

Leesclub: Boekenbabbels
woensdag 3 oktober
Zie pagina 14.

SPLIT: creatieve groepssessies voor
kinderen van gescheiden ouders
(basis)

do 4 oktober van 19.30 tot 21 uur,
za 13 oktober van 14 tot 16 uur,
za 27 oktober van 14 tot 16 uur,
za 10 november van 14 tot 16 uur,
za 24 november van 14 tot 16,
za 22 december van 14 tot 16 uur,
do 27 december van 19.30 tot 21 uur
Klavertje 4 - praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
In een klein groepje van lotgenoten delen
kinderen hun ervaringen en leren van elkaar.
Op speelse wijze kunnen zij hun gevoelens
uiten en worden hen tips en tricks aangereikt om te leren omgaan met deze situatie.
Voor en na deze reeks: ouderavond.
90 euro
Info: 0472 22 08 59

Dynamic Breath Healing

donderdag 4 oktober van 19.30 tot
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Dynamische ademmeditatie.
30 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

zaterdag 6 oktober
Zie pagina 18.

Kwisavond

Mosselfestijn - ledenfeest

zondag 7 oktober vanaf 11.30 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Mosselen of kip. Voor leden en niet-leden.
Inschrijven kan tot 30 september.
Gezinsbond Smetlede
Info: 0499 16 36 69,
eddy.de.backer@scarlet.be

Concertband Oordegem meets
Stampen & Dagen

zaterdag 13 oktober van 20 tot
22.30 uur
GC De Volkskring
Uniek concert: gevarieerd programma
met lichte, herkenbare muziek.
10 euro, < 12 jaar: 5 euro, kassa: 12 euro.
Info: cboordegem@gmail.com,
www.concertbandoordegem.be

Cursus striptekenen

vanaf maandag 15 oktober
Zie pagina 15.
Info: 09 330 21 30, vlad@vormingplus.be

Tweedehandsbeurs

zondag 7 oktober van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Baby, kinder- en tienerkleding,
babybenodigdheden, speelgoed …
Inschrijven tot 2 oktober.
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00,
kod_lede@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Kookworkshop: Syrië
dinsdag 9 oktober
Zie pagina 18.

Miss you: creatieve groepssessies
voor wie een overlijden meemaakte
woensdag 10 oktober, 17 oktober,
7 november, 14 november,
19 december, 9 januari 2019,
telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
In kleine groep kunnen zij hun verdriet
delen. Ze vinden er steun bij mekaar en
krijgen professionele rouwbegeleiding.
90 euro
Info: 0472 22 08 59, Info@klavertje-4.org

Vuurwerk Impe

vrijdag 12 oktober om 21 uur

Ontmoetingsmoment

zaterdag 13 oktober van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Bloed geven

dinsdag 16 en woensdag 17 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.
Ook verenigingen en scholen mogen zich
inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Movietime: FC De Kampioenen
woensdag 17 oktober
Zie pagina 20.

Kinderworkshop: Minecraft - tips en
tricks
woensdag 17 oktober
Zie pagina 16.

Bloemschikken:
Groene kriebels - Celebrations

woensdag 17 oktober, 21 november en
12 december, telkens van 20 tot 22 uur
De Bron
3-delige cursus. Per les inschrijven
is niet mogelijk. Voorschot: 15 euro,
terugbetaling niet mogelijk.
30 euro per les. UiTPAS kansentarief.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Lede
Agenda

23

Heilig Hart van
Compagnie Cecilia

donderdag 18 oktober van 20 tot
22.30 uur
Zie pagina 19.

passende datum in.
75 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Inschrijven verplicht.
10 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

Wijndegustatie: Cava

Soul Sundays

Vorming: technologisch speelgoed

donderdag 18 oktober van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be

Leeskring Leorim

donderdag 18 oktober van 20 tot 22 uur
Zie pagina 15.
Info: www.davidsfondsoordegem.be
vrijdag 19 oktober
Zie pagina 20.
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Verwendag bib

zaterdag 20 oktober
Zie pagina 17.
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Rien à declarer

maandag 22 oktober
GC De Volkskring
Zie pagina 20.

Demo kringlooptuinieren

zaterdag 20 oktober van 9.30 tot
11.30 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Milieudienst

Indietronic Fest #3

zaterdag 20 oktober vanaf 19 uur
GC De Volkskring
Elektronische liveacts uit eigen land. In
de zaal staan de live-concerten en de
‘kinetische’ DJ-sets geprogrammeerd.
De foyer: aangepaste muziek (dj’s) , dito
drankjes en real local food.
10 euro
Info: Facebook

Workshop zilverklei: Eigenzinnig
zilver

zaterdag 20 oktober van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel. Past deze datum
niet of liever een workshop ‘s avonds?
Geef een seintje, en we plannen een

donderdag 25 oktober
Zie pagina 16.

Eetfestijn

zondag 21 oktober van 11.30 uur tot
12.30 uur of van 12.30 uur tot 14 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Varkenshaasje, tongrolletjes met
mosterdsaus of vegetarische
noedelschotel. Koffie en gebak. Kinderen:
kipfilet met appelmoes. Inschrijven
verplicht voor 10 oktober (tijdsbalk
meegeven). Opbrengst voor
natuurgebieden Geelstervallei en
Paepegembos.
Volwassenen: 18 euro, tot 12 jaar: 10 euro.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, www.natuurpunt.be

Dag van de jeugdbeweging

DAG

zondag 21 oktober van 14 tot 18 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Healingdag. Hier kun je vragen
stellen over elk aspect van je leven.
Combinatie van The Journey methode en
opstellingen. Je kan actief je eigen vragen
stellen of de kat uit de boom kijken.
60 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Bloed geven

dinsdag 23 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.
Ook verenigingen en scholen mogen zich
inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

Kinderworkshop
bloemschikken: Hallo halloween

woensdag 24 oktober van 14.30 tot
16 uur
De Bron

Lezing: Heksen, spoken, truken
en tover

vrijdag 26 oktober van 20 tot 22 uur
OC Oordegem, Dorp 29
Door Katrien Ryserhove. Mythes
over heksen, spoken en bijgeloof.
De heks Rizerova vertelt een aantal
mysterieuze verhalen uit de geschiedenis.
Daarbij wordt een link gelegd tussen
voorhistorische rituelen en het ontstaan
van het westerse bijgeloof en katholieke
geloof. Tot slot kunnen de toehoorders
zich de hand laten lezen
Leden: 3 euro, nt-leden: 6 euro.
Davidsfonds Oordegem
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondsoordegem.be

Workshop bronsklei:
eigenzinnig brons

zaterdag 27 oktober van 9 tot 15 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel. Past deze datum
niet of liever een workshop ‘s avonds?
Geef een seintje, en we plannen een
passende datum in.
75 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Kaarting - belotten

zaterdag 27 oktober om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Volwassenenworkshop: Beste apps
voor je smartphone en tablet
woensdag 31 oktober van 19.30 tot
22 uur
Bib
Zie pagina 16.

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
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
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
9340 Lede
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
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: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.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

