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Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever: 
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling: 
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be // 
Oplage: 8.600 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 maandag 17 december. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Voor de laatste info over de 
wegenwerken, surf naar 

www.lede.be/wegenwerken.

Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

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

Radio Lede Kinderopvang 
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie is de kinderopvang in Wanzele open op:
• 27 en 28 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• 3 en 4 januari van 6.45 tot 18.30 uur.

Bij voldoende inschrijvingen zal 
de kinderopvang in Oordegem 
ook open zijn.
Inschrijven is verplicht en kan 
vanaf donderdag 29 november 
om 18.30 uur. 

Woensdagnamiddag 
Inschrijven is verplicht en kan voor januari en februari vanaf 
donderdag 29 november om 18.30 uur. 

Lede wintert 
Deze eindejaarsactie loopt de volledige maand december.  
De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in hun 
etalage en vind je ook terug op www.middenstandsraadlede.be.

Als klant ontvang je bij je aankopen genummerde loten  
waarmee je kans maakt op cadeaucheques ter waarde van  
500 euro (1) en 100 euro (10). Deponeer een deel van je lot in 
de voorziene verzameldoos en hou het andere gedeelte bij. 
Kijk ook bij de handelaar zelf wat je nog extra kan winnen.

De trekking van de hoofdprijzen gaat door op  
maandag 7 januari 2019.
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Woon gezond: kies bewust!
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn 
dan de buitenlucht?  Zonder dat je het beseft, vervuil je 
de lucht binnen door de producten die je gebruikt of 
nieuwe materialen die je in huis haalt. En dat kan een 
slechte invloed hebben op je gezondheid. 
 
Gelukkig kun je er zelf iets aan doen! Met onze tips kun je 
aan de slag gaan om bewuster producten  en materialen 
te kiezen en te gebruiken. Door je woning ook nog goed 
te ventileren en verluchten zorg je ervoor dat schadelijke 
stoffen zich niet opstapelen in je huis.  
 
Hou je huis gezond 
• Ga voor een rookvrij huis. Roken in huis is de grootste 

vervuiler van de binnenlucht. De vervuilende stoffen in 
sigarettenrook kunnen zich verspreiden in het hele huis, 
ze blijven lang hangen en kunnen zich ook vastzetten 
op meubels, stoffen en speelgoed. Wonen in een huis 
waar gerookt wordt, vergroot de kans op astma,  
middenoorontstekingen en wiegendood.  

• Maak slimme keuzes tijdens het poetsen. Heb je al die 
producten echt nodig? Soms kan een spons of een mi-
crovezeldoek wonderen doen. Of probeer eens natuur-
lijke middelen, zoals azijn, citroensap en soda. Bij het 
gebruik van spuitbussen, wordt het product verneveld 
in fijne druppeltjes die je diep inademt. Door te kiezen 
voor een fles met schroefdop, vermijd je dit. 

• Lees het etiket en kies bewust voor schoonmaakproduc-
ten zonder gevarensymbool. Geef de voorkeur aan pro-
ducten met een (eco)label. Zo spaar je ook het milieu. 

• Heb je last van onaangename geurtjes in huis? Koop 
geen luchtverfrissers maar verlucht je woning. Leg ook 
geen wierookstokjes en geurkaarsen in je winkelmandje.  

• Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard.  
Bij verbranding komen allerlei schadelijke stoffen vrij.  
Niet alleen in de buitenlucht via je schoorsteen, maar 
ook in huis zorgen ze voor luchtvervuiling. Stook je 
toch? Gebruik dan onbehandeld hout en zorg voor een 
voortdurende aanvoer van verse lucht.  

 

Klus gezond 
Of het nu gaat om nieuwe meubels, een verfbeurt of een 
opknapwerkje: sta stil bij wat je precies in huis haalt. Veel 
nieuwe materialen geven de eerste maanden vluchtige 
chemische stoffen af. Voer deze af door extra te verluch-
ten. Draag beschermende kledij en een mondmasker 
indien nodig en volg altijd de instructies in de gebruiks-
aanwijzing. 
 
(Ver)bouw gezond 
• Heb aandacht voor ventilatie en klimaatbestending  

(ver)bouwen. Kies voor ramen met ventilatieroosters of 
een mechanisch ventilatiesysteem. Isoleer en denk aan 
het plaatsen van zonnewering. Je aannemer of architect 
kan je hierbij helpen. 

• Ook na een grondige renovatie is extra verluchten ge-
durende lange tijd aan te raden om het bouwvocht en 
de emissies van chemische stoffen uit bouwmaterialen 
af te voeren.  

Meer info?  
Neem een kijkje op www.gezondbinnen.be en  
www.bouwgezond.be 

StapAf Plus 
Het fiets- en wandelmagazine StapAf van Toerisme Oost-Vlaanderen krijgt een eenmalige editie  
voor personen met een beperking. Deze uitgave gidst je langs de mooiste plekjes van de  
provincie, met in het bijzonder aandacht voor toegankelijkheid. In het magazine staan fiets- en  
wandelroutes die toegankelijk zijn voor rolstoelen. Ook de eet-, drink- en slaaptips zijn  
geselecteerd op een vlotte doorgang. Zo maken ze Oost-Vlaanderen zo bereikbaar mogelijk  
voor iedereen! 

Deze StapAf Plus kan je gratis afhalen bij de cultuurdienst zolang de voorraad strekt. 
De routes vind je ook terug op www.tov.be/toegankelijkheid. 
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Winterplan 2018 - 2019
Tijdens de wintermaanden kunnen 
sneeuw en ijzel voor behoorlijk wat 
ellende zorgen. De gemeente heeft 
de voorbije jaren materiaal aange-
kocht om het permanente gebruik 
van wegen en fietspaden zoveel 
mogelijk te garanderen.

Wat doet de gemeente?
Wegen
De technische dienst staat dag en 
nacht paraat om de wegen te strooi-
en. Dit gebeurt volgens het opge-
stelde strooiplan. Er wordt enkel 
gestrooid in de centrumstraten en 
ter hoogte van hoofd- en verbin-
dingswegen. Aangezien dooizout 
steeds moet ‘ingereden’ worden, is 
het niet opportuun om te strooien in 
straten waar weinig verkeer komt, 
doodlopende straten of wijken. Toch 
proberen wij de afstand tot een vrij-
gemaakte hoofdweg voor iedere 
bewoner te beperken.
De gewestwegen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het  
Agentschap Wegen en Verkeer van 
het Vlaamse Gewest en worden dus 
niet gestrooid door de gemeente-
diensten. 

Voet- en fietspaden
De gemeentelijke voet- en fietspa-
den worden door de technische 
dienst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

Wat moet jij doen?
Bij sneeuwval wordt ook gerekend 
op jouw behulpzaamheid. Volgens 
het politiereglement is de hoofdbe-
woner van een gebouw, de bewoner 
van de benedenverdieping, de  
gebruiker of eigenaar van ieder  
gebouw of perceel verplicht  
sneeuw en ijs te ruimen van de  
voetpaden die grenzen aan het  
perceel alsook het voetpad te  
bestrooien met zout.

Tips
• Bomen en planten zijn zeer gevoe-

lig aan de schadelijke invloed van 
het zout. Gebruik enkel een nood-
zakelijke hoeveelheid.

• Verplaats de sneeuw naar de uiter-
ste rand van het voetpad zodanig 
dat voetgangers ruimte hebben 
om te passeren. Indien het voet-
pad te smal is, mag je de sneeuw 
net naast de boordsteen op straat 
leggen. Rioolroosters en greppels 
moeten wel vrij blijven zodanig dat 
het dooiwater kan wegvloeien.

• De plaatsen die sneeuwvrij ge-
maakt zijn, bestrooi je best op-
nieuw met zout. Hierdoor vermijd 
je dat dooiwater opnieuw aan-
vriest.

• Gooi nooit sneeuw op de rijweg of 
het fietspad. Hierdoor kunnen 
gladde plekken ontstaan.

• Matig je snelheid in het verkeer en 
gebruik winterbanden.

• Denk aan mensen die niet goed te 
been zijn. Misschien kunnen zij wel 
een helpende hand gebruiken bij 
het ruimen van hun voetpad.

Hulp bij sneeuwruimen 
Ben je ouder en/of minder mobiel 
en kan je ook geen beroep doen op 
familie, buren, vrienden of kennis-
sen, dan wil het gemeentebestuur 
hulp bieden, zonder hierbij je verant-
woordelijkheid over te nemen.

Je kan hierop een beroep doen  
als je:
• gedomicilieerd bent in Lede;
• ouder bent dan 80 jaar OF een 

attest van een fysieke beperking 
(afgeleverd door FOD Sociale 
Zekerheid, een dienst gezinszorg 
of een huisarts) voorlegt;

• niet samenwoont met valide  
personen;

• niet in een appartementsgebouw 
woont.

Je kan een aanvraag indienen bij de 
technische dienst op 053 60 68 30 of 
via technische.dienst@lede.be. Je 
moet je jaarlijks opnieuw inschrijven 
tussen 15 november en 15 decem-
ber. 
Eenmaal opgenomen in de planning 
komen de gemeentediensten auto-
matisch bij je langs wanneer er  
voldoende sneeuw gevallen is om 
het voetpad te ruimen. Indien je 
strooizout ter beschikking stelt, zal 
dit door de gemeentearbeiders  
worden uitgestrooid op het voetpad.

Ophaling van huisvuil 
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de 
ophaling van huisvuil, GFT, papier of 
glas in het gedrang komen. Indien 
de ophaalwagen niet op de afge-
sproken dag bij jou is langs geweest, 
vragen wij je om je afval terug  
binnen te halen tot de volgende 
ophaalbeurt.
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DIAMANTEN BRUILOFT

BRILJANTEN BRUILOFT

Edgard Steurbaut & Alice De Moerlooze
Bavegem, 26 september 1953

Jozef De Corte & Emilienne Lemmens 
Lede, 3 oktober 1958

Henri Osselaer & Margareta De Vylder 
Oordegem, 16 oktober 1953

Fideel Bourgeois & Leona De Cremer 
Lede, 16 oktober 1953

René Hanssens & Henriette Venneman 
Smetlede, 14 oktober 1958

GOUDEN BRUILOFT 

Paul Triest & Marie Baeyens 
Baardegem, 12 oktober 1968

Maurice Vlaeminck & Jeannine Deneubourg 
Lede, 18 oktober 1968

Prosper Eeckhaudt & Diane De Coensel
Lede, 16 mei 1968
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Gemeenten in de bres voor het klimaat
Begin 2017 ondertekenden gemeen-
ten en steden het Burgemeesters-
convenant en engageerden zij zich 
om tegen 2030:
• de CO2 uitstoot te reduceren met 

minstens 40%; 
• de regio weerbaar te maken tegen 

de klimaatverandering. 
Ze willen dit doen samen met  
inwoners, bedrijven, landbouwers, 
scholen, verenigingen...

Via het project Klimaatgezond 
Zuid-Oost-Vlaanderen, willen de 
Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA, 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 
en de 13 betrokken gemeenten  
(Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, 
Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, 
Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, 
Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, 
Zwalm) komen tot een doorgedreven 
en ambitieuze klimaataanpak. 

Het regionaal klimaatactieplan werd 
opgemaakt  en goedgekeurd op de 
gemeenteraad van juni. Met de voor-
stelling van dit plan, op 26 septem-
ber , onderstreepten de besturen de 
noodzaak tot actie en de voor-
beeldrol van de gemeenten door 
verduurzaming van de eigen gebou-
wen, wagenpark en openbare ver-

lichting. Dit vereist daarnaast een 
algemene klimaatgezonde reflex. 

Regio op dieet
Jaarlijks produceren de  
13 betrokken steden en gemeenten 
samen 850.000 ton CO2 of 3,9 ton 
CO2 per inwoner. Een grote ecologi-
sche voetafdruk die een pak kleiner 
kan. Dit kan enkel door een echte 
kentering op vlak van wonen, ruimte-
lijke ordening, energie, mobiliteit en 
consumeren. De steden en gemeen-
ten willen iedereen daarbij betrek-
ken, in de eerste plaats de huishou-
dens. Zij nemen immers het grootste 
deel van de CO2-uitstoot voor hun 
rekening. 
Daarnaast moeten ook op vlak van 
transport, in de industrie, de tertiaire 
sector en de landbouw grote inspan-
ningen geleverd worden. De steden 
en gemeenten staan klaar met een 
pak maatregelen om hen hierin te 
ondersteunen.

Gemeenten als rolmodel
De gemeenten zullen zelf het goede 
voorbeeld geven door de eigen 
gebouwen, het eigen wagenpark en 
de openbare verlichting energiezui-
nig te maken. Maar om het plan te 
realiseren is een doortastend beleid 

over de hele lijn nodig. De gemeen-
ten willen een klimaattoets invoeren 
voor alle relevante beslissingen die 
zij nemen. Zo vermijden zij dat be-
slissingen genomen worden die te-
genstrijdig zijn met de doelstellingen 
uit het klimaatplan.

Gemeenten aan zet
Daarnaast willen de steden en ge-
meenten hun inwoners, bedrijven, 
landbouwers, organisaties ook stimu-
leren om zelf klimaatgezonde keuzes 
te maken. Op de fiets naar het werk, 
kleiner gaan wonen, zonnepanelen 
op elk geschikt dak, energie-efficiën-
te bedrijfsgebouwen … Het zijn 
slechts enkele voorbeelden van hoe 
het duurzamer kan.

Doe ook mee!
Zit ook jij op hete kolen om het plan 
mee te realiseren? Maak je dan als 
geëngageerd bedrijf, school,  
vereniging, burger, gezin, land- 
bouwer, freelancer bekend op  
klimaatgezond@so-lva.be en ga  
mee op weg naar een klimaat- 
gezonde regio.

Alle info over het klimaatplan vind  
je op www.so-lva.be/klimaat-en- 
energie.  
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Betaal minder voor groene stroom
Groepsaankoop
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je 
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee 
met de achtste groepsaankoop voor groene stroom en 
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Zo ondersteunt de Provincie haar inwoners bij de over-
stap naar groene en scherpgeprijsde energie. Door een 
grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de 
Provincie een lage prijs bedingen voor groene elektrici-
teit en gas. De leverancier die tijdens de energieveiling 
op 5 februari de beste prijs kan bieden, is de winnaar. 
Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven, 
zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik 
kunnen ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 
36.500 Vlaamse gezinnen en meer dan 1.200 bedrijven 
respectievelijk gemiddeld 206 en 305 euro besparen op 
hun energiefactuur.

Schrijf je tussen 3 december 2018 en 4 februari 2019 in 
via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven is gratis en 
volledig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met 
een prijs die berekend is op jouw opgegeven verbruik.  
Je kan tot en met 30 april 2019 het aanbod accepteren. 
De Provincie regelt dan de overstap naar je nieuwe  
leverancier.

Ook de gemeente ondersteunt dit initiatief. Wie hulp  
wil bij zijn inschrijving, kan terecht bij de milieudienst. 
Maak hiervoor wel een afspraak. Neem ook je laatste 
jaarafrekening mee! Daarin staan alle gegevens die  
we nodig hebben om jouw inschrijving in orde te  
brengen. 

Meer info
Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) 
of via groenestroom@oost-vlaanderen.be

Eindejaarsactie markt
Op de dinsdagmarkt van 4, 11 en 18 december ontvang je gratis loten bij je aankopen.  
Het kleine gedeelte hou je zelf bij en het grote gedeelte deponeer je in de daarvoor  
voorziene bussen. De trekking gaat door op 18 december. Er is een prijzenpot van  
2.000 euro aan aankoopbonnen.

Op 25 december 
2018 en  

1 januari 2019  
is er geen  

dinsdagmarkt.

Verminder je energiefactuur drastisch
Groepsaankoop
Met de winter voor de deur, dalen de temperaturen  
gevoelig. Dus draaien we de verwarming wat hoger.  
Maar onze energie wordt steeds duurder. Graag willen  
we deze kost voor onze inwoners drastisch verlagen.  
Als het kan met 20 %. 
Investeren in energiebesparende maatregelen is bovendien 
niet alleen geldbesparend, het is tegelijk goed om de op-
warming van de aarde tegen te gaan.

Daarom bieden SOLVA, Zero Emission Solutions en energie-
huis Bea een groespaankoop dak- en spouwmuurisolatie 
aan. Deze actie loopt nog tot en met 31 december. Info en 
inschrijven op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil.

Voor het uitvoeren van werken die energie besparen, zoals een dak- en/of spouwmuurisolatie kom je in aanmerking 
voor een Vlaamse Energielening. Deze lening kan je aanvragen tot 14 december 2018 via www.so-lva.be/vlaamse- 
energielening. 
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leeft Best Pittig
Best Pittig Lede bestaat uit een team van zeven bestuursleden die de vrije tijd 
van madammen uit Lede en omstreken willen kruiden door het aanbieden van 
boeiende, inspirerende en gezellige avonden. 

Kruiden zeg je? Inderdaad! Ons logo – een vurig rood chilipepertje – zet meteen 
de toon. Best pittig Lede staat garant voor me-time, een beetje tijd voor onszelf 
in ons hectische leven, tijd om samen met de vriendinnen onze creatieve, spor-
tieve, culinaire of culturele grenzen te verleggen.
 
Best Pittig is het jonge zusje van Markant en mikt op ‘Lee’dies’ tussen 25 en  
50 jaar. Als lid van Best Pittig Lede kan je bovendien deelnemen aan alle  
activiteiten van andere Best Pittig- en Markantafdelingen aan ledentarief.  
Bovendien is je lidkaart geld waard aangezien je geniet van talrijke acties en  
kortingen bij de markante zaken over heel Vlaanderen. Uiteraard kan je ook in 
Lede jouw korting/voordeel verzilveren.

Neem dus jouw (digitale) agenda en noteer onze eerstvolgende activiteiten:
• woensdag 14 november: Organiseer & Heers;
• vrijdag 14 december: The tai culinary academy.

Ontdek ons volledig jaarprogramma via www.bestpittiglede.be of via Facebook. 

Tot binnenkort?
Het bestuur: Annelies, Christa, Eveline, Jolien, Leen, Loes en Marijke
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Het gure weer en de duisternis zorgen tijdens de winter 
vaak voor slechte zichtbaarheid op de wegen. Goed kunnen 
zien, maar vooral goed gezien worden, is heel belangrijk als 
zwakke weggebruiker. Want nog veel te vaak worden zij 
aangereden omdat een automobilist hen in het donker niet 
tijdig opmerkt. Om de kans op een ongeval te vermijden, 
zorg je er dus beter voor dat je gezien wordt wanneer je op 
straat komt.

Tips voor automobilisten
Ook automobilisten kunnen hun rijgedrag aanpassen aan 
de verslechterde zichtbaarheid:
• Geef altijd voorrang aan voetgangers.
• Vertraag aan zebrapaden. 
• Haal niet in wanneer voetgangers een oversteekplaats 

naderen. 
• Verbeter je zichtbaarheid en zorg voor propere voor- 

ruiten, goed werkende ruitenwissers en goed werkende 
autolampen.

Opvallen, maar hoe?
Draag overdag kledij met felle kleuren, 
bijvoorbeeld een jas, sjaal of muts. 

‘s Nachts of bij slechte  
weersomstandigheden: 
• Draag lichtgekleurde kledij. 
• Draag kledij waarin reflecterende elementen zijn  

ingewerkt. Met reflecterende kledij word je al tot op 
150 meter opgemerkt. Met donkere kledij zien  
autobestuurders je slechts vanop 20 meter. 

 Wanneer je de letters CE terugvindt op reflecterende 
kledij, ben je zeker dat je degelijk reflecterend materi-
aal in handen hebt.

• Zet je (fiets)verlichting aan tussen het vallen van de 
avond en het aanbreken van de dag en wanneer je niet 
meer duidelijk kan zien op een afstand van ongeveer 
200 meter. In dat geval gaat het om een wit of geel 
licht vooraan en een rood licht achteraan. Verlichting 
mag op de bagage, de kleding, het lichaam, het rijwiel 
... aangebracht worden. 

• Kijk meerdere keren vooraleer je oversteekt. Door het 
licht van de koplampen is het vaak moeilijk om oog-
contact te maken, maar wees zeker dat de autobestuur-
der is gestopt vooraleer je oversteekt. Voorrang heb-
ben wil niet zeggen dat je zomaar blind moet 
oversteken.

Zichtbaarheid in het verkeer

Op reis zonder zorgen
Binnen de Europese Unie
Ben je 12 jaar of ouder, dan volstaat 
de Belgische identiteitskaart.  
Voor  sommige landen moet je  
identiteitskaart nog een bepaalde 
tijd geldig zijn. 
Een kind jonger dan 12 jaar moet 
over een Kids-ID beschikken. De 
kaart is drie jaar geldig. Je moet de 
Kids-ID minstens drie weken voor je 
vertrek bij de gemeente aanvragen. 
Niet alle landen aanvaarden de Ki-
ds-ID!

Buiten de Europese Unie
In sommige landen buiten de Euro- 
pese Unie volstaat een identiteitskaart. 
Maar voor de meeste landen buiten 
de EU is een reispas of paspoort 
vereist, ook voor kinderen. Deze pas 
is zeven jaar geldig voor meerderja-
rigen en vijf jaar voor minderjarigen. 
Minderjarigen die een reispas nodig 
hebben, hebben de machtiging van 
vader, moeder of voogd nodig.
Je moet deze reispas minstens vijf 
werkdagen op voorhand aanvragen. 

Spoedprocedures
Je kan een identiteitskaart, Kids-ID 
of reispas ook aanvragen via een 
aantal spoedprocedures. Deze zijn 
een stuk duurder. 

Meer info
Informeer je goed over de voor- 
waarden per land want deze kunnen 
verschillen.
Voor meer info kan je terecht bij  
de dienst burgerzaken of op  
www.diplomatie.belgium.be. 
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Workshop grime
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op 
zaterdag 24 november van 14 tot  
17 uur terecht in het knutselatelier voor 
deze workshop. Je moet je inschrijven 
bij de jeugddienst. Deelnemen kost  
12 euro, met een UiTPAS met 
kansentarief betaal je 1,5 euro.

Intouchables
Seniorenfilms

De film vertelt het waargebeurde 
verhaal van Philippe, een verlamde aris-
tocraat van middelbare leeftijd, die een 
vriendschap opbouwt met zijn verzorger 
Driss, afkomstig uit de banlieue van 
Parijs. 

Intouchables is een Franse dramatische 
komedie, gebaseerd op het boek Le 
Second Souffle. De film wordt vertoond 
op maandag 10 december om 14 uur 
in GC De Volkskring. 

Een ticket kost 2 euro, een ticket met 
koffie en gebak kost 5 euro (vooraf 
bij de cultuurdienst). Meer info via 
seniorenfilms@lede.be of op  
053 60 68 61. 

Paddington 2
Movietime op  
woensdagnamiddag

Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown en een 
graag gezien figuur in de wijk. Hij wil een mooi cadeau kopen voor 
de honderdste verjaardag van tante Lucy en heeft een mooi pop-
up boek van Londen op het oog. Maar het boek wordt gestolen 
door een acteur en meester in vermommingen. Paddington krijgt 
de schuld en belandt in de gevangenis. De familie Brown doet 
er alles aan om Paddingtons onschuld te bewijzen. Paddington 
en zijn medegevangenen bedenken een plan om de dief te 
ontmaskeren en het verjaardagscadeau terug te vinden.

Deze voorstelling is voor kinderen vanaf 6 jaar en gaat  door in 
GC De Volkskring op woensdag 21 november. De film start om 
14 uur en eindigt om 16 uur. De toegang is gratis. Tijdens de 
pauze kan je een drankje kopen aan 1 euro.

Meer films
Woensdag 19 december (14.00 – 15.30 uur):  
Paw Patrol (+2 jaar)  
Woensdag 23 januari 2019  (14.00 – 16.00 uur):  
Ferdinand (+6 jaar)  

Rivieren –  
Martin Michael 
Driessen
Leeskring Leorim

Dit boek bestaat uit drie op zichzelf 
staande novelles die thematisch in elkaar 
haken. In ieder verhaal staat een rivier of 
beek centraal. 

Op donderdag 13 december om 20 uur komt leeskring Leorim 
samen in de bib om de roman Rivieren te bespreken. Je kan het 
leeskringboek ontlenen aan de balie van de bibliotheek in Lede 
en Oordegem. Maar je hoeft het boek niet gelezen te hebben 
om langs te komen. 
Toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro met kansentarief. 

Volgende leesafspraak op donderdag 21 februari voor het  
boek Notendop van Ian McEwan.
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Mei ’68 – Congratulations! 
Namiddagconcert

In mei 1968 verdween het respect voor het zogenaamde gezag. De jeugd kon 
dankzij de bloeiende economie gemakkelijker naar de universiteit en manifesteerde 
er op los. De protesten gingen gepaard met muziek die ook vandaag nog overeind 
blijft: Bob Dylan, The Beach Boys, The Beatles, The Turtles … Woodstock, Wight en 
zelfs Jazz Bilzen werden de oermoeders van onze huidige zomerfestivals.

Dit concert dompelt je onder in de golden sixties. Amaryllis Temmerman, Eddy 
Temmerman en John Terra graven in een goudmijn van bekende en vergeten hits, 
vaak overgoten met een Nederlandstalige saus. De liedjes worden doorweven met 
anekdotes uit deze tijd.

De voorstelling gaat door op zondag 25 november om 15 uur in GC De Volkskring. Tickets zijn te koop bij de cultuur- 
dienst aan 14 euro. Jongeren (-26) en senioren (65+) betalen 12 euro. Met een UiTPAS met kansentarief betaal je 1,5 euro. 

Lede Gesmaakt op stap
Neem op zondag 18 november deel aan de culinaire  
wandeling en geniet van cultuur, natuur en gastronomie!  
Je start tussen 11 en 12 uur aan het OC in Wanzele.  
Vooraf inschrijven via de cultuurdienst is verplicht.  
De wandeling eindigt opnieuw aan het ontmoetingscentrum. 

Wandel je niet graag, maar wil je wel de sfeer van Week van de smaak meepikken, dan kan je naar het speelplein 
komen vanaf 14 uur. Je kan er genieten van een optreden van The Golden Voice en hapjes en drankjes.  

Dialecten – Liesbet Triest 
Luistervinken

Dialect, dat voelt als thuiskomen. Elke dialectspreker heeft wel  
een mening over hoe het echte dialect zou moeten klinken.  
Maar hoe zit het nu precies met die dialecten? Waar komen  
ze vandaan? Hebben ze nog een toekomst? En wat maakt het  
Leedse dialect zo uniek?

Op donderdag 6 december om 20 uur komt Liesbet Triest naar GC De 
Volkskring. Ze is als taalkundige verbonden aan de UGent, waar ze jarenlang 
werkte aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten en aan andere 
dialectologische projecten. Ze neemt je mee op ontdekkingstocht door de 
wondere wereld van het dialect, met uiteraard bijzondere aandacht voor het 
Leeds en de dialecten van de deelgemeenten. 

Deze lezing is de tweede uit de vierdelige reeks Luistervinken. De prijs per lezing bedraagt 5 euro (1,5 euro met 
UiTPAS met kansentarief). Kaarten kan je kopen  in de bibliotheek en bij cultuurdienst.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcel Denderland. De volgende gastsprekers zijn Christine 
Van Broeckhoven over alzheimer en dementie (7 februari) en Sandra Bekkari over gezonde voeding (7 maart).
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Repair Café  
in Lee!
Gooi jij een dvd-speler die niet 
meer open kan, een 
broodrooster die niet meer werkt 
of een wollen trui waar gaatjes in 
zitten, weg? Niet nodig! 
Repareer ze in het Repair Café en 
geef ze een tweede leven!

Een Repair Café is een pop-
upatelier waar bezoekers met de 
hulp van handige vrijwilligers 
defecte spullen herstellen. Het 
gereedschap is aanwezig en wordt 
gratis ter beschikking gesteld. Je 
kan er terecht met elektro, kledij, 
meubelen, fietsen … 
Weet je welk onderdeel stuk is? 
Breng dan een vervangstuk mee 
en vervang het kapotte 
onderdeel samen met onze 
handige Harry’s. 
Twijfel je of het kan hersteld 
worden? Onze reparateurs weten 
ongetwijfeld raad.

Ook zonder kapotte spullen ben 
je welkom voor een gezellige 
babbel, een Fairtradedrankje in 
het Wereldwinkelcafé of een 
koopje in De Kringwinkel!

Waar en wanneer?
De eerste twee edities van Repair 
Café Lee waren een succes.  
De derde editie gaat door op 
zaterdag 24 november van 
11.00 tot 16.30 uur in De 
Kringwinkel (Hoogstraat 7). 
Inschrijven doe je ter plaatse en 
kan tot 15 uur. Zo kunnen we alle 
herstellingen afronden voor 
16.30 uur. 

Zin om mee te helpen?
We zoeken nog vrijwilligers met 
hersteltalent en mensen die 
willen meewerken aan het 
onthaal. Heb je een specifieke 
vaardigheid en wil je graag 
eenmalig langskomen? Ook dat 
is mogelijk. Wil jij ons team 
versterken? Contacteer de 
milieudienst.

Leedse Sterdagen
Deze sfeervolle tweedaagse gaat door op zaterdag 15 en zondag  
16 december vanaf 14 uur in en rond De Bron.

Binnen is er een kerstmarkt met meer dan dertig standjes. Buiten staan 
kerstchalets met lekkers en wordt er muziek gespeeld. 
Zondag om 17 uur is er een optreden. 
Op zaterdag zijn er ook activiteiten voor de kinderen: Sterrenworp om  
16 uur en een toneeltje om 15.30 uur en 16.30 uur. 

Leren knotten of laten 
knotten?

Houtzoekersproject
Heb je knotbomen maar geen tijd om ze te 
beheren? Of ben je op zoek naar knotbomen 
en brandhout? Dan kan je terecht bij Regionaal 
Landschap Schelde-Durme (RLSD). Via  
www.goedgeknot.be brengt het Houtzoekers-
project mensen met knotrijpe knotbomen in 
contact met ‘houtzoekers’. Deze vrijwilligers 
komen de knotbomen gratis beheren in ruil voor 
het brandhout. RLSD leidt hen op, verzekert hen 
en biedt hen opdrachten aan in hun eigen buurt. 

Heb jij ten minste vijf knotbomen met takken 
die minstens vijf jaar oud zijn? En wil je een 
beroep doen op de vrijwillige knotters van 
RLSD? Dien dan je aanvraag digitaal in via  
www.goedgeknot.be. 

Ben je een kandiaat-knotter en wil je je vaardigheden op scherp zetten? 
Neem dan gratis deel aan de cursus Veilig knotten met de kettingzaag 
op zaterdag 15 december. Er is geen voorkennis vereist, maar de cursus 
is zo doorspekt met weetjes over techniek, veiligheid en boomvriendelijk 
werken, dat ook kenners er veel van opsteken. Er is zowel een theore-
tisch (9 tot 13 uur) als een praktijkgericht luik (13.30 uur tot 16 uur).  
Heb je een kettingzaag en/of veiligheidskledij, breng die dan zeker mee. 
’s Middags worden er broodjes en drankjes voorzien. Inschrijven kan tot  
1 december op www.rlsd.be - nieuws of op 09 210 90 51. 
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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.  

Knutselatelier 
elke woensdag
Jeugddienst 

Grafische WAT?  
Grafische partituren!
zaterdag 10, 17 en 24 november, 
telkens van 13.30 tot 15 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Hoe zet je bolletjes en streepjes om in 
muziek? Hoe laat je iemand horen wat 
je voelt bij een foto? Speel je een instru-
ment? Neem maar mee. Kun je geen 
noten lezen: geen probleem!
12 euro, 3 sessies: 32 euro.
Info: 0475 41 97 56, www.ruistablet.be

Improviseren op je 
muziekinstrument
zaterdag 10, 17 en 24 november, 
telkens van 10.30 tot 12 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Bedoeling is los te komen van de partituur 
en vertrouwen op je gevoel, je vingers 
en je adem. Je hebt best al een 4-tal jaar 
muziekervaring.
12 euro, 3 sessies: 32 euro.
Info: 0475 41 97 56, www.ruistablet.be

Organiseer & Heers
woensdag 14 november van 20 tot  
23 uur
Bellaertstraat 15
Zie pagina 8.
Best Pittig Lede

Wijndegustatie: Clément Lissner 
(Elzas)
donderdag 15 november van 20 tot 
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

Verhaaltje voor het   
slapengaan
vrijdag 16 november van 19 tot 20 uur
Bib Oordegem
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Ouders 
kunnen snuisteren in de bib. Voorleesex-
perts staan er klaar met een kop koffie en 
toffe boekentips. Inschrijven is verplicht.

Tentoonstelling cartoonist AAaRGH 
zaterdag 17 en 24 november, 1, 8, 15 
en 22 december, telkens van 10 tot  
19 uur 
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org,  
www.koningezel.com

De Revisor 2.0 
zaterdag 17 november, vrijdag 23 
november, zaterdag 24 november, 
telkens van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Absurde komedie. Tekst: Nikolaj Gogol – 
bewerking en regie: Sarah Van  
Overwaelle.
10 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
Info: 0497 29 39 83, reservatie@vidlede.be, 
www.vidlede.be

Ezeldom-avond: 
gezelschapspelletjes
zaterdag 17 november en 22 december, 
telkens om 20 uur
Herberg Koning Ezel,  
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org, 
www.meaningfool.org,  
www.koningezel.com

Folklore en symboliek van bomen 
zondag 18 november van 14 tot 17 uur
Café De Oude Mol, Impedorp
Wij staan stil bij wilg en eik en andere ma-
gische bomen. Stevig schoeisel of laarzen.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, saerens_yvette@hot-
mail.com, www.natuurpunt.be

Lede Gesmaakt op stap   
in Wanzele
zondag 18 november van 11 tot 18 uur
Zie pagina 11.
Culturele raad - cultuurdienst 

Workshop: kruidensiroop maken
woensdag 21 november van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Kruidensiroop die verzachtend werkt op 
de luchtwegen. Je kan een flesje mee naar 
huis nemen. Breng zelf een glazen flesje/
bokaaltje mee. 
20 euro

Movietime op woensdag-  
namiddag: Paddington 2
woensdag 21 november van 14 tot  
16 uur
Zie pagina 10.

Cursus biotuinieren - deel 1: 
teelttechnieken
woensdag 21 november van 19.30 tot 
22 uur
De Bron
Vierluik. Dit eerste deel handelt over alle 
aspecten van voorzaaien en verspenen 
van onze groenten. Deel 2 op maandag 
10 december.
Velt vzw
Info: 053 70 68 00

Het Syndroom van Brugada door 
cardioloog dokter Pedro Brugada
donderdag 22 november van 18.30 tot 
22 uur
Sint Jozefcollege, Pontstraat  11, 9300 
Aalst
Leden: 12 euro, niet-leden: 16 euro.
Markant Lede i.s.m. Markant Aalst- 
Dendermonde

Klachten
vrijdag 23 november van 20 tot 22 uur, 
zaterdag 24 november van 20 tot 22 
uur, zondag 25 november van 18 tot  
20 uur, vrijdag 30 november van 20 tot 
22 uur, zaterdag 1 december van 20 tot 
22 uur
Zaal St-Martinus, Grote Steenweg 145B
Komedie van Paul Coppens in een regie 
van Wim Parrez.
8 euro
Toneelkring Vlot vzw
Info: k.schollaert@telenet.be
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Workshop grime
zaterdag 24 november
Zie pagina 10.

Repair Café in Lee!
zaterdag 24 november van 11 tot  
16.30 uur
Zie pagina 12.
Milieudienst 

Kaarting-belotten
zaterdag 24 november om 20 uur 
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Zelf een feestelijke armband maken
zaterdag 24 november van 15 tot 17 
uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Eenvoudige werkwijze met kralen en 
nylondraad. Geen voorkennis nodig. Vele 
kleuren en modellen mogelijk. Materiaal 
voor 2 armbanden, drank en versnaperin-
gen inbegrepen. Breng je leesbril mee!
25 euro, broer, zus, zoon of dochter: 
15 euro.
Info: info@klavertje-4.org

Mei ‘68 Congratulations! 
zondag 25 november van 15 tot 17 uur
Zie pagina 11.
Cultuurdienst 

Knuffelturnen
zondag 25 november, 2 en 9 december, 
telkens van 11 tot 12 uur
Sporthal 
Voor kindjes van 3 tot 6 jaar en een  
(groot) ouder.  Reserveer je plaats tot  
18 november via Facebook. Sportieve 
kledij aantrekken en deken of strand- 
handdoek meebrengen. 
Voor 3 sessies: 15 euro (leden), 20 euro 
(niet-leden).
Gezinsbond Impe

Gezelschapsspel rond echtscheiding
woensdag 28 november van 14 tot  
16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
Tieners delen hun ervaringen en  
ventileren hun emoties. Na het spel:  
creatieve verwerking.
15 euro
Klavertje4
Info: 052 22 14 44

Chocoladeworkshop voor 
volwassenen
vrijdag 30 november van 19.30 tot 
22.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Je gaat naar huis met een doos vol 
lekkernijen! Breng zeker een schort mee. 
Inschrijven kan via de link op Facebook.
20 euro
Gezinsbond Impe

Quiz 
vrijdag 30 november van 19 tot 23 uur
De Bron
Per groep van 4 à 5 personen.  
Eerste vraag om 19.30 uur. Inschrijven is 
verplicht.
12 euro
Landelijke Gilde Lede
Info: 053 81 00 15

Zomertrilogie        
vrijdag 30 november van 20 tot 22 uur, 
zaterdag 1 december van 20 tot 22 ur, 
zondag 2 december van 19 tot 21 uur, 
maandag 3 december van 19.30 tot 
21.30 uur
GC De Volkskring
Een #metoo-stuk van Carlo Goldoni in een 
afgeslankte muziektheaterversie. Of hoe 
we in 250 jaar geen haar veranderd zijn.
10 euro, studenten en 60+: 9 euro.
Theater Rosie VZW
UiTPAS Regio Aalst

Zelf zaad telen
zaterdag 1 december van 14 tot 17 uur
De Bron
Door Jos Van Hoecke. Hij legt uit wat  
zinvol en haalbaar is en hoe je het zaad 
moet laten afrijpen, schonen, drogen, 
opslaan en bewaren. 
gratis
Volkstuin Lede
Info: 053 80 07 34

Sociaal artistiek theater:   
Niet met grote woorden -  
Allen samen tegen armoede
dinsdag 4 december van 20 tot 22 uur 
(deuren: 19.30 uur)
Intermezzo, Kasteeldreef 55

Welzijnsschakel Kras uit Gent maakte een 
voorstelling met zang, verhalen, dans 
en poëzie geïnspireerd door hun eigen 
levensverhaal. De campagne Samen  
Tegen Armoede van Welzijnszorg focust 
dit jaar op het thema onderwijs. Kaarten 
bij Femma Lede, KVLV Lede Landelijke 
Gilde, Psychiatrisch Centrum ARIANE, 
Welzijnsschakel Lede, Welzijnsschakel  
‘T Klikt Haaltert
10 euro, UiTPAS met kansentarief: 
1,5 euro (drankje inbegrepen).
Welzijnsschakel Ommekeer - Femma Lede
Info: www.samenarmoedestoppen.org

Workshop: Aromatische baden
woensdag 5 december van 19 tot  
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Welke olie gebruik je voor welke toepas-
sing? Waar moet je op letten bij een aroma-
tisch bad? Je maakt je eigen zakje badzout.
15 euro
La Vie Pure

Op ontdekkingstocht naar jouw 
gedachte-kracht
woensdag 5 en 12 december, telkens 
van 14 tot 16 uur 
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve 
therapie, Ledestraat 19
2-delige cursus. Ideaal voor kinderen die 
veel piekeren, gespannen, zenuwachtig, 
bang, verdrietig of depressief zijn. Speelse 
en creatieve aanpak. Dit is een initiatie. 
Vervolgreeks met verdieping mogelijk in 
het voorjaar. Gebaseerd op het boek  
Gedachte-kracht van Hage en Van der Vliet.
40 euro, broer of zus: 35 euro  
(inbegrepen: persoonlijk werkboek).
Info: 052 22 14 44

Dialect - Liesbet Triest
donderdag 6 december van 20 tot 
22.30 uur
Zie pagina 11.

Workshops en vormingssessies in 
aquarel
donderdag 6 en 20 december, telkens 
van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Experimentele Art Lede 
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com
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Spreken(de) wijnen 
vrijdag 7 december van 20 tot  
22.30 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Een schuimwijn, twee witte wijnen en  
drie rode wijnen. 
Niet-leden: 10 euro, leden: 8 euro.
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfonds.be, www.davids-
fondslede.be

Ontmoetingsmoment 
zaterdag 8 december van 13.30 tot  
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Verkiezing Bierventje 2019
zaterdag 8 december om 20 uur
De Bron
Inschrijvingen voor 1 december:  
Leon Van Den Berge, Stationsweg 34
Info: 0479 83 87 67

Intouchables 
maandag 10 december van 14 tot  
17 uur
Zie pagina 10.
Seniorenraad 

Cursus biotuinieren - deel 2: 
teeltplan en vruchtafwisseling
maandag 10 december van 19.30 tot 
22 uur
De Bron
Volgende delen op 30 januari en  
20 februari 2019.
Velt vzw
Info: 053 70 68 00

Groepswandeling 
dinsdag 11 december van 19.30 tot 
21.30 uur
Sporthal 
Begeleide wandeling (10 à 12 km) in en 
rond Lede. Elke tweede dinsdag van de 
maand. 
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19,  
wsvgezelligeblommes@gmail.com, 
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Leeskring Leorim
donderdag 13 december
Zie pagina 10.

Informatiesessie: Kinderbijslag 
wordt Groeipakket
donderdag 13 december om 19.30 uur
GAC Steenberg, Oudenaardsesteenweg 
458, Erpe-Mere
Info: huisvanhetkind@lede.be

Babymassage met ontmoeting
donderdag 13 december van 18.30 tot 
20.30 uur
Kind & Preventie, Kerkevijverstraat 19
Inschrijven op naam van de baby. We 
verwachten (groot)ouder of onthaalouder 
samen met hun baby tussen zes weken 
en zes maanden. Begeleider: Freya De 
Brouwer.
CM Midden-Vlaanderen

The thai culinary acedemy
vrijdag 14 december van 20 tot 23 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Zie pagina
Best Pittig Lede

Cursus – Veilig leren knotten met 
de kettingzaag
zaterdag 15 december van 9 tot 16 uur
Zie pagina 12. Deelnemers krijgen de kans 
om via www.goedgeknot.be knotopdrach-
ten aangeboden te krijgen. Je kiest zelf 
welke opdrachten je aanvaardt.
Info: jan@rlsd.be

Leedse Sterdagen
zaterdag 15 en zondag 16 december
Zie pagina 12.

Bloemschikken voor kids:  
kerstworkshop 
woensdag 19 december van 14.30 tot 
16 uur
De Bron
Inschrijven verplicht tegen 10 december 
op 0473 29 38 72. Meebrengen:  
kindersnoeischaar en kerstgroen (geen 
hulst). 
10 euro  (les, drankje, hapje, materiaal).
Gezinsbond Lede

Workshop: Zelf kruidensiroop maken
woensdag 19 december van 19 tot 
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Kruidensiroop die verzachtend werkt op 
de luchtwegen. Je kan een flesje mee naar 
huis nemen. Breng zelf een glazen flesje/
bokaaltje mee.
20 euro

Movietime op woensdag-  
namiddag: Paw patrol
woensdag 19 december van 14 tot 
15.30 uur
GC De Volkskring
Jeugddienst 

Wijndegustatie: Bourgondië
donderdag 20 december van 20 tot 
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Bourgondische wijnen ‘Het nieuwe goud’. 
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

90’s Forever 
zaterdag 22 december om 20.30 uur
GC De Volkskring
Met The Crowd coverband. Na het  
concert volgt er een alternatieve 90’s rock 
dj-set door discobar Neffest. Start  
concert: 21.30 uur. 
4 euro (enkel aan de kassa, geen voorver-
koop).
vzw TiniTiaTief
Info: In de vrijetijdsbrochure stonden ver-
keerde contactgegevens. De juiste gege-
vens zijn: Arnout Willockx, info@tinitiatief.
be, 0476 53 75 79, www.tinitiatief.be

Kerstfeest
zondag 23 december van 11.30 tot  
20 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Samenzijn rond kerst + TRIAS activiteit.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,  
kvlv.smetlede@outlook.be

Vakantiestage: Van niets tot 
muziekinstrument
donderdag 27 december 9.30 uur tot 
zaterdag 29 december 16 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Je onderzoekt graag: hoe kan je met 
lucht, snaren of rietjes klank maken? Je 
ontwerpt je eigen muziekinstrument met 
fietsonderdelen, keukengerei, buizen  ... 
Er is opvang voorzien van 8 tot 17.30 uur.
90 euro
Info: 0475 41 97 56, www.ruistablet.be
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Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur  

13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur 

16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur

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

Cultuur  
053 60 68 60 
cultuur@lede.be

Financiën 
053 60 68 80 
financien@lede.be

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be 

Jeugd 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu 
053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel 
053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw 
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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

Verkeer 
053 60 68 37
verkeer@lede.be 

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
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