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Beste inwoner
Je had het waarschijnlijk al gezien: Lede informeert zit in een nieuw kleedje! Dit infoblad ziet er misschien helemaal anders uit,
maar de vertrouwde indeling blijft. In het eerste deel vind je alle nodige informatie terug, in het tweede deel kan je kiezen welke gemeentelijke activiteiten geknipt zijn voor jou, je familie en vrienden. Achteraan in de agenda tenslotte vind je een overzicht
van alle activiteiten in Lede.
Blader, lees, scheur uit, hang op je prikbord …
Veel leesplezier!

Nieuwe bibliotheekwebsite
Vanaf 14 maart zit de website van de bibliotheek in een nieuw
kleedje. Kom alles te weten over de bib, de collectie en je
ontleningen, ook via je smartphone!

lidkaarten van familieleden zoals je kinderen koppelen en
snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen in
huis!

De ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones
en tablets is een van de belangrijkste vernieuwingen van de
nieuwe site. Je kan nu snel en makkelijk via je eigen smartphone doorheen de catalogus bladeren.

Dit zijn slechts enkele van de nieuwigheden op de website.
Surf dus snel naar lede.bibliotheek.be en ontdek alle mogelijkheden. Je zal snel merken dat de vernieuwde website een
onmisbare tool is: thuis, onderweg en ook binnen de muren
van de bib.

Ook de catalogus zelf kreeg een belangrijke update. Rechts
bovenaan op de detailpagina van een werk kan je onmiddellijk
zien of een werk al dan niet uitgeleend is. Ook reserveren
wordt kinderspel. De vernieuwde zoekfunctie werkt heel intuïtief en je kan de resultaten filteren naar je eigen wensen.
Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig geïntegreerd in de
bibwebsite. Met deze tool kan je niet alleen je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. Je kan ook de

Sportgala
Op vrijdag 22 februari werden de laureaten en kampioenen van
het voorbije sportjaar gehuldigd tijdens het Sportgala in GC
De Volkskring.
De winnaars van de avond:
• Jeugdsportlaureaat: Febe Triest (atletiek);
• Verdienstelijke Ledenaar: Luc Cobbaut (karate);
• Trofee voor recreatiesport: Etienne De Backer (wandelen).

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 15 april. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Ga je verhuizen of
ben je recent verhuisd?
Laat je hondenpaspoort aanpassen!

Verkiezingen
Oproep vrijwilligers

Ook honden hebben een paspoort nodig. De dierenarts zal hiervoor een
microchip bij je hond plaatsen. Daarna verzendt hij een certificaat naar
DogID, de databank voor de identificatie en registratie van honden in België.
Je ontvangt dan een registratiebewijs, twee etiketten die je in het paspoort
van je hond moet kleven. In het paspoort staat een chipnummer van 15 cijfers.
Op de website van DogID kan a.d.h.v. het chipnummer nagegaan worden
wie de eigenaar is.

Op zondag 26 mei 2019 zijn er Europese,
federale en regionale verkiezingen.
De voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn ook in Lede in volle gang. Naast
20 stembureaus hebben we ook 21 telbureaus. We kunnen dus nog vrijwilligers
gebruiken om de bureaus te bemannen.

Alle honden moeten geregistreerd worden voor ze 8 weken oud zijn. Ook
honden die uit het buitenland komen en minstens 6 maanden in België
verblijven moeten geregistreerd worden.

Wij doen dan ook een oproep aan alle meerderjarige inwoners van Lede die kiesgerechtigd zijn: ben je geïnteresseerd om je
in te zetten voor een goed verloop van de
verkiezingen, dan kan je je als vrijwilliger
opgeven bij de dienst burgerzaken, op
053 60 68 10 of via burgerzaken@lede.be.
Vermeld dan zeker je naam en telefoonnummer. Er is een vergoeding voorzien
voor de effectieve leden van de bureaus.

Wijzigingen melden
Samen met het registratiebewijs ontving je ook een kaartje waarmee je
wijzigingen kan melden. Dat kaartje moet je zo snel mogelijk terugsturen
naar DogID wanneer:
• je hond overlijdt.
• je verhuist.
• de hond verandert van eigenaar.
Meer informatie vind je op www.dogid.be.

Er wacht je een toffe sfeer en een unieke
ervaring!

Gratis
huisvuilzakken

De KMO-zonnecoach
helpt jouw bedrijf!

Ben je stoma- of thuisdialysepatiënt, lijd je aan
blijvende incontinentie of heb je een PEG-sonde?
Dan word je geconfronteerd met een hoge afvalfactuur. Als sociale tegemoetkoming geeft het
gemeentebestuur jou gratis 10 vuilniszakken van
60 liter of 20 vuilniszakken van 30 liter op voorwaarde dat je in Lede gedomicilieerd bent en niet in
een woonzorgcentrum of instelling verblijft.

Weegt de energiefactuur in jouw bedrijf steeds zwaarder door? Wil je
graag zelf groene stroom produceren en heeft jouw bedrijf een groot
dak zonder schaduw?

Je kan het aanvraagformulier afhalen bij de dienst
milieu en landbouw of downloaden van onze website. Dit formulier moet gedeeltelijk ingevuld worden
door de behandelende arts. De aanvraag moet elk
kalenderjaar opnieuw gebeuren.

Zonnestroom van jouw dak is een stuk goedkoper en milieuvriendelijker dan stroom van het net. Het Vlaams EnergieAgentschap (VEA)
duidde het neutraal studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) aan om
KMO’s gratis bij te staan bij het realiseren van een zonne-energieproject.
ZES zal:
• al jouw vragen m.b.t. zonne-energie beantwoorden;
• een pre-scan voor jouw bedrijf maken om te bekijken hoeveel zonnepanelen je best plaatst en wat daarvan de terugverdientijd is;
• de door jou opgevraagde offertes van installateurs kritisch doorlichten.

De gratis vuilniszakken kan je afhalen bij de dienst
milieu en landbouw. De zakken worden niet opgestuurd met de post. Indien je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen, mag iemand in jouw plaats
met het ingevulde formulier en je identiteitskaart
de vuilniszakken afhalen.

Interesse? Op dinsdag 26 maart om 19.30 uur organiseren ZES
en de milieudienst een infovergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Graag vooraf inschrijven via milieu@lede.be of op
053 60 68 25.
Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de KMO-zonnecoach
van ZES via info@zeroemissionsolutions.com of op 053 41 66 66.
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Projectsubsidie
ontwikkelingssamenwerking
Energiebesparing
Ook vandaag blijft het interessant om te investeren in energiebesparing. Zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande
woningen is er een uitgebreid financieel ondersteuningspakket,
toegekend en uitbetaald door netbeheerder Fluvius (de nieuwe
naam voor Eandis of Infrax).
In 2019 ligt de nadruk op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Wie grondig
renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, kan genieten van de totaalrenovatiebonus.
Vanaf 2019 wordt ook het nieuwe EPC gelanceerd. Je hebt een
EPC nodig als je jouw woning gaat verkopen of verhuren. Maar
je kan ook vrijwillig een EPC laten opmaken. Het vernieuwde
EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en aanzetten tot
een grondige energetische renovatie van de woning. Op het
nieuwe EPC zal een label toegevoegd worden zodat de potentiele koper of huurder nog sneller de energieprestatie kan inschatten en vergelijken met andere woningen.
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft alle informatie over
de energiepremies en de fiscale voordelen gebundeld in de handige infobundel Energie sparen vanaf 2019? Vraag de premie
aan. Je kan deze brochure afhalen bij de dienst stedenbouw of
downloaden via www.energiesparen.be/publicaties.

Diamanten bruiloft
Benoit Wauters & Hortense Verheuën
Aalst, 7 februari 1959
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Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project
in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering van
de situatie van de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden buiten Europa (vermeld op DAC-lijst van
de OESO). De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan
niet verspreid over verschillende jaren, waar de nadruk
ligt op werkgelegenheid, zelfredzaamheid, gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming van bepaalde doelgroepen.
Ook stages en georganiseerde reizen voor vrijwilligerswerk voor jongeren (-26 jaar) in een DAC-ontwikkelingsland komen in aanmerking.
Je moet je aanvraag indienen uiterlijk 29 juni. Het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.lede.be bij
Diensten – cultuur – ontwikkelingssamenwerking. Je kan
deze documenten ook afhalen bij de cultuurdienst.

Viergeslacht
Overgrootmoeder Clementina Borms
Grootmoeder Greta De Potter
Mama Jolien Nijs
Lotte Christiaens, 9 januari 2019

Van Kinderbijslag naar Groeipakket
Begin dit jaar werd in Vlaanderen de Kinderbijslag vervangen door het nieuwe Groeipakket. Wat houdt dat precies in? En wat zal
dat voor jou betekenen? Alle vragen over jouw persoonlijke situatie kan je stellen op onze maandelijkse zitdag. Dit gaat door
elke tweede woensdag van de maand van 13 tot 16 uur bij de sociale dienst van het OCMW en is bedoeld voor gezinnen en
welzijnswerkers.
Dit is een organisatie van het gemeentebestuur en FONS, de Vlaamse overheidsdienst voor de uitbetaling van het Groeipakket.

Minder Mobielen Centrale Lede
zoekt vrijwilligers
Met de Minder Mobielen Centrale
willen we voorkomen dat mensen geisoleerd geraken omwille van hun beperkte mobiliteit. We voorzien daarom
voornamelijk vervoer om sociale redenen zoals bijvoorbeeld familiebezoek,
boodschappen, een kappersbezoek,
bezoek aan het gemeentehuis ...
We zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die dienst willen doen als
chauffeur. Wil je meer informatie?
Contacteer Eline Van De Velde op
053 60 56 30 of via mmc@ocmw.lede.be.
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leeft

Taisho karateclub Lede
Karateclub Taisho Lede werd opgericht in 1994 door Jean-Pierre Meert. De club
telt momenteel zo’n 150 leden en is daarmee de op een na grootste karateclub
van Oost-Vlaanderen. Taisho Lede werd bovendien al vier keer Sportclub van het
jaar in Lede.
Wij organiseren training voor jeugd en volwassenen. De club bestaat hiervoor uit
een dynamisch bestuur en een ervaren team trainers die zich hard inzetten om
van iedereen een betere karateka te maken.
De trainingen worden verdeeld in leeftijdscategorieën en op niveau zodat iedereen er het hoogste rendement uithaalt. De kwaliteit van de training ligt best
hoog. Een aantal jonge karateka’s zijn de voorbije jaren dan ook doorgestroomd
naar de nationale selectie en sommigen doen op internationaal niveau mee.
De trainingen gaan door in de sporthal. Kom gerust eens een kijkje nemen!

Jeugd
• Woensdag : 18.30 – 20 uur
• Vrijdag: 18 – 19.30 uur

Volwassenen
• Woensdag: 19 – 20 uur (beginners), 20 -21.30 uur (gevorderden)
• Vrijdag: 19 – 20 uur (beginners), 20.30 -21.30 uur (gevorderden)

Zondag
9.30 – 10.50 uur : alle volwassenen + jeugd vanaf geel

Elk jaar organiseert Taisho Lede een grote Katastage. Dit jaar gaat de stage door
op zaterdag 30 en zondag 31 maart. Hier komen meer dan 300 deelnemers
van België, Italië, Nederland, Monaco, Luxemburg en Frankrijk op af. Een groot
succes!
De club heeft ook een eigen tornooi, de Dynamic Cup. Dit jaar vindt die plaats
op zondag 27oktober.
Voor meer info kan je terecht bij Jean-Pierre Meert op 0474 70 46 56 of op
www.taisho-lede.be.
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Bemiddeling bij buurtconflicten
Een constructieve benadering
Jouw buur luistert om middernacht nog altijd naar de radio
die zoals gewoonlijk snoeihard staat. Je hebt hem verschillende keren gevraagd dit niet meer te doen, maar de laatste keer
heeft hij jou op agressieve wijze geantwoord dat hij in zijn huis
doet wat hij wilt. Sindsdien durf je hem niet meer aan te spreken. Ondertussen worden de gevolgen van enkele nachten
zonder rustgevende slaap voelbaar. Je weet niet meer wat
doen. Dan maar de harde middelen erbij halen en de politie
bellen? Niet noodzakelijk. Misschien kan je dit conflict wel aan
de hand van een buurtbemiddeling oplossen.
Ogenschijnlijk banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en de kwaliteit van jouw leven verminderen. Het is belangrijk om op een vriendelijke en ongedwongen
manier opnieuw de rust tussen beide te vinden.
Wat is buurtbemiddeling?
Een buurtbemiddeling is een constructief proces waarbij de
partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer. Een bemiddelaar vergemakkelijkt
het gesprek tussen buurtbewoners. Hij geeft elke partij de

kans om zijn standpunt te verwoorden en stimuleert ze om hun
rol in de afhandeling van het conflict zonder zich zelf over het
conflict uit te spreken. Een geslaagde buurtbemiddeling kan
de verstoorde relaties tussen buurtbewoners herstellen. Het
stelt elke partij in staat om de standpunten en de belangen
van de ander beter te begrijpen. Hierop verder bouwend kunnen partijen op autonome wijze een oplossing voor hun conflict uitdenken die voor iedereen aanvaardbaar is.
Preventietips: Hoe conflicten met uw buur voorkomen?
Bespreek problemen die je met een buurtbewoner ervaart altijd eerst met de persoon in kwestie. Door jullie standpunten
en gevoelens uit te wisselen is de kans groot dat jullie tot een
oplossing komen. Luister daarbij goed naar je buur zodat je
zijn perspectief beter kan begrijpen. Vermijd mee te gaan in
een opbod van provocaties. Als de communicatie echt zoek is
of jullie vinden niet direct een oplossing, kan je op een buurtbemiddelaar beroep doen.
Graag meer info?
Raadpleeg www.besafe.be of ga langs bij de politie.

Ga je binnenkort op reis?
Wanneer je op reis gaat naar het buitenland, heb je officiële
reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen en regio’s volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort,
eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs.
Maar wanneer heb je nu juist welk document nodig? Een kort
overzicht:

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 Kids-ID!

Buiten de Europese Unie
In sommige landen buiten de Europese 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 meerderjarigen 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 voorwaarden per land want deze
kunnen verschillen.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst burgerzaken, je
reisbureau, vliegtuigmaatschappij of de ambassade/consulaat
van het land of de regio van bestemming. Je vindt ook meer
info op www.diplomatie.belgium.be.
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in Lede

Kookworkshop: Honduras
Leego start opnieuw met de organisatie van kookavonden
waarin telkens een ander land centraal staat.

De rouille et d’os
Seniorenfilms

Op woensdag 3 april geeft Machteld D’Hondt een Hondurese kookles.
Machteld woonde en werkte verschillende jaren in het Centraal-Amerikaanse
Honduras. Terwijl ze samen met de deelnemers kookt, vertelt zij over het
land, de cultuur, de uitdagingen, het dagelijkse leven, de eet- en kookgewoonten ...
Deze kookworkshop gaat door in het ontmoetingscentrum van Impe en start
om 19 uur. Je betaalt 15 euro voor de les, de maaltijd en drank. Heb je een
UiTPAS met kansentarief, dan betaal je 1,5 euro. Je moet vooraf inschrijven
via cultuur@lede.be of op 053 60 68 61.
Noteer alvast:
• woensdag 29 mei: Turkse kookworkshop
• woensdag 11 september: Tsjechische kookworkshop

Alain is 25 jaar en woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft geen geld maar wel een
zoontje van 5 jaar waar hij moet voor
zorgen. In een nachtclub ontmoet hij
de mooie Stéphanie, een orkaverzorgster. Wanneer Alain wordt voorgesteld
om deel te nemen aan clandestiene gevechten om geld te verdienen, besluit
Stéphanie om hem hierin te steunen.
De rouille et d’os is een Frans-Belgische
dramafilm uit 2012 onder regie van
Jacques Audiard en met Matthias
Schoenaerts in de hoofdrol.
Deze film wordt vertoond op maandag
1 april om 14 uur in GC De Volkskring.
Voor de deelgemeenten voorzien we
busvervoer naar de zaal:
• 13.00 uur: kerk Smetlede;
• 13.10 uur: Prieelshof Oordegem;
• 13.25 uur: kerk Papegem;
• 13.30 uur: kerk Impe;
• 13.40 uur: kerk Wanzele.
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.
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Paaseierenworp
Op Pasen strooien de klokken honderden paaseieren uit over onze gemeente. Iedereen is welkom om paaseitjes te rapen!

Waar en wanneer?
Papegem: zondag 7 april om 14 uur - speelterrein Bovenstraat
Wanzele: zaterdag 20 april om 17 uur - tuin Vrije Basisschool Wanzele
Lede: Paaszondag 21 april:
• 1ste – 3de kleuterklas: 10 uur - afgebakend terrein aan De Bron
• 1ste – 4de leerjaar: 10.30 uur - voor het gemeentehuis
Smetlede: Paaszondag 21 april om 10 uur - Veerleheem (tot 12 jaar)
Oordegem: Paasmaandag 22 april om 9.30 uur - tuin buitenschoolse kinderopvang
Dit is een organisatie van de culturele raad in samenwerking met Gezinsbond
Lede, Gezinsbond Smetlede, Gezinsbond Oordegem, Parochiale Werken
Wanzele en Chiro Papegem.

The Shape of Water
Cinefolie Fantastique
Tijdens de Koude Oorlog begin jaren zestig werkt Elisa,
die niet kan praten, als schoonmaakster in een overheidslaboratorium. Daar ontdekt ze een mysterieus amfibisch wezen dat in een watertank leeft. De eenzame
Elise raakt bevriend met het wezen en wil hem
bevrijden.
Op donderdag 11 april gaan we in GC De Volkskring
de fantasytoer op met Oscarwinnaar The Shape of Water.
Om 19.45 uur beginnen we met een inleiding, om 20 uur start de film.
Kaarten kan je kopen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst aan 4 euro of 10 UiTPAS-punten.
Aan de kassa betaal je 6 euro.

Ontdek onze voorlees- en vertelactiviteiten!
Jeugdboekenmaand
Voorlezen in de bib

Verhaaltje voor het slapengaan

Studenten van de lerarenopleiding Odisee - Aalst
lezen voor in de bib van Lede op zaterdag 23 maart
om 11 uur. De toegang is gratis. Je hoeft niet vooraf
in te schrijven.

Trek je beste pyjama
aan voor het leukste
voorleesuurtje! Op vrijdag
29 maart om 19 uur
organiseren we in de bib
van Lede een knusse verhaaltjesavond voor kinderen
van 5 tot 8 jaar. Terwijl de
kinderen genieten van een
verhaal, kunnen ouders
snuisteren in de bib. Voorleesexperts staan klaar met
een kop koffie en toffe boekentips. Het voorleesuurtje
is gratis. Schrijf je kindje(s)
wel vooraf in via de website
of in de bib.

Vertelvoorstelling Meneer Zee
Op zondag 24 maart om 14 uur vertelt Meneer Zee
over Galileo Hannibal Columbus Blauw, een vogeltje
dat zich anders voelt. Galileo gaat op wereldreis
en leert dat vriendschap het allerbelangrijkste is.
Deze voorstelling gaat door in GC De Volkskring en
is voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar en hun
(groot)ouders. Kaarten kosten, 3 euro of 5 UiTPASpunten. Met een UiTPAS met kansentarief betaal je
1,50 euro. Inschrijven kan in de bibliotheken of via
www.bibart.be/webshop.

Paashaas op de markt
Op dinsdag 16 april brengt de paashaas een bezoekje aan de markt en
deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen!
Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan je een extra prijs in de wacht slepen als
je een mooie tekening maakt. Je kan deze in de kist aan de voordeur van
het gemeentehuis deponeren. Schrijf er zeker je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd bij.
Om 11 uur trekt de paashaas twintig winnaars uit de binnengebrachte
werkjes. De prijsuitreiking gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
Wees er zeker bij want je kan enkel je prijs ontvangen als je aanwezig bent.
Tot dan!
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Lede roept zwerfvuil een halt toe
Zwerfvuil is vervelend, maar samen kunnen we de vervuiling aanpakken. Het
vraagt een kleine moeite om dit grote probleem definitief te bannen. Wanneer
we al klein afval zoals papiertjes, snoepwikkels en tramkaarten in de vuilbak gooien in plaats van op de grond, verandert er al heel wat in ons straatbeeld. Want
hoe klein en onbeduidend het misschien ook lijkt, vele kleintjes maken een berg
afval! En zonder dat kleine zwerfvuil is het aangenamer om te wandelen, te
winkelen en te wonen in onze mooie gemeente. En dat willen we toch allemaal?

Word mooimaker en claim een stukje Lede
Wil jij jouw favoriete pleintje, een stuk stoep of je dagelijkse wandelroute proper
houden? Duid dit plekje of route aan op de kaart op www.mooimakers.be/actiekaart en claim jouw stukje Lede! Je kiest zelf of je regelmatig jouw gebied zal
opruimen of een eenmalige opruimactie organiseert. Vink zeker aan dat wij jou
mogen contacteren zodat je de speciale witte vuilzakken ontvangt en we afspraken kunnen maken over het ophalen van het zwerfvuil.
Wil je je engageren, maar lukt het registeren via mooimakters.be niet? Stuur een
e-mail naar milieu@lede.be of bel naar 053 60 68 25.

Kom in actie!
Op zaterdag 23 maart ruimen we tussen 13.30 en 17.00 uur, naar jaarlijkse traditie, samen het zwerfvuil langs de gemeentelijke wandelpaden op. Alle deelnemers worden gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilzakken en fluohesjes. Ga samen met jouw vereniging, buren, vrienden of familie de strijd aan en
schrijf je voor 15 maart in bij de dienst milieu en landbouw, via milieu@lede.be
of op 053 60 68 25. Vermeld zeker jouw contactgegevens en met hoeveel personen je zal deelnemen.
Zwerfvuil, dat pakken we samen aan!
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in Lede!
Gooi jij een dvd-speler die niet meer opengaat, een
broodrooster die niet meer werkt of een wollen trui
waar gaatjes inzitten, 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 editie van 2019 gaat door op zaterdag
16 maart 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.
Kan je op 16 maart niet langskomen? Geen nood, er
volgen dit jaar nog drie Repair Cafés: zaterdag 15 juni,
zaterdag 21 september en zaterdag 7 december.

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.

Brooddoos
Een verhaal in veertien sneetjes!
Een pestkop scheldt een meisje uit voor alles wat hij kan bedenken. Ze reageert niet. Op een dag probeert hij het met het
woord ‘brooddoos’ en plots gebeurt er iets. Ze wordt rood. Hij
roept het harder. Tranen! Vanaf die dag wordt ze gepest en uitgelachen als ‘brooddoos’. De ouders wijzen hun dochter erop
dat ze geen brooddoos is. Ze luistert niet. Behalve naar het
kleine stemmetje in haar hoofd.
Het theaterstuk Brooddoos, geschreven door Dimitri Leue,
wordt gespeeld door de leerlingen van het Woordatelier en
muzikaal begeleid door de leerlingen van het Muzieklab van de
Kunstacademie op zaterdag 16 maart om 15 uur in de Bron en
op vrijdag 22 maart om 19 uur in ‘t Veertje (Schellebelle).
Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en gaat
door naar aanleiding van de Jeugdboekenweek met als thema
Vriendschap. Kom jij ook? Wij nodigen alvast Dimitri Leue uit!

Algemene vergadering platform sport
De sportraad organiseert op maandag 25 maart om 19.30 uur een algemene vergadering/installatievergadering in de vergaderzaal van De Bron.

Agenda
• Voorwoord schepen
• Activiteitenverslag, financieel verslag en
adviezen 2018
• Goedkeuring nieuwe statuten
• Ontbinding sportraad

•
•
•
•

Samenstelling nieuwe sportraad
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Varia en rondvraag
Receptie
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Lede
Agenda
Bezoek de Fauconniersmolen

Workshop: Detox

Tweedehandsbeurs

Grote Steenweg
Maaldemonstraties op aanvraag.
Provincie Oost-Vlaanderen
Info: 09 342 42 40,
mola@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/molamolens

woensdag 13 maart van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Ontdek verschillende detoxmogelijkheden.
15 euro
Info: 0496 62 88 93, la-vie-pure@hotmail.
com, www.la-vie-pure.be/workshops

zondag 17 maart van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Baby-, kinder- en tienerkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fietsen ...
Wil je spulletjes verkopen? Inschrijven via
www.gezinsbondlede.be.
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00, kod_lede@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Tentoonstelling cartoonist Fritz
nog tot en met zondag 31 maart
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org

Start to run - van 0 tot 5km
5 maart - 10 mei, dinsdag en vrijdag
van 19 tot 20 uur
Sport Vlaanderen Oordegem, Grote
Steenweg 304 (verzamelen onder de
tribune)
Onder begeleiding, zaterdag of zondag
volgens schema op eigen initiatief.
30 euro (betalen bij inschrijving, liefst
gepast)
Vlierzele Sportief
Info: Starttorun@vlierzelesportief.be,
www.vlierzelesportief.be

Scala: Meisjesnamen
donderdag 14 maart van 20 tot
22.30 uur
GC De Volkskring
Voor het eerst helemaal in het
Nederlands.
23 euro, -26/65+: 20 euro, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

Saint Patrick’s Day: Ierse folk
vrijdag 15 maart van 20.30 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Folkgroep Malahide brengt Ierse
pubmuziek, meezingers, ballades,
evergreens, bal-folknummers, swingjazz …
ADK: 12 euro, VVK: 10 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org

Yoga

Saint Patrick’s Day: An Irish Evening

maandag 11 maart - 24 juni,
van 19 tot 20.15 uur en 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: 120 euro (UiTPAS met
kansentarief: 30 euro), proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

zaterdag 16 maart om 20 uur
Lam Gods, Oordegemdorp
Optreden van de groep Malahide, die de
kroeg zal omvormen in een Irish Pub.
Kaarten in ‘t Lam Gods of bij de
bestuurleden van De Zokkers.
8 euro (gratis drankje inbegrepen)
Info: 0478 55 26 35,
paulhenryosselaer@hotmail.com,
www.lamgods.be

Movietime: Winnie the Poeh

Brooddoos

woensdag 13 maart van 14 tot
15.20 uur
GC De Volkskring
Jeugddienst

zaterdag 16 maart
Zie pagina 11.

Repair Café in Lee
zaterdag 16 maart
Zie pagina 11.

Workshop zilverklei:
Eigenzinnig zilver
zaterdag 16 maart van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel.
75 euro (zilver, koffie/thee en zoetigheid
inbegrepen)
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

12

Nail-art
dinsdag 19 maart van 19.30 tot 22 uur
Cm, Kerkevijverstraat 19
Femma Lede

Knoop je eigen
vriendschapsbandje
woensdag 20 maart van 14 tot 18 uur
(vrije inloop)
Bibliotheek
Leer verschillende leuke modellen maken
en krijg het resultaat mee naar huis.

Feesten tussen bloemen
woensdag 20 maart van 19.30 tot 22 uur
De Bron
KVLV lede
Info: 0476 63 31 83,
linda.depaepe@telenet.be

Workshops en vormingssessies in
aquarel
donderdag 21 maart, 4 april, 25 april,
telkens van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro per les
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: spresiaux@hotmail.com

Wijndegustatie: Zuid-Italië
donderdag 21 maart 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

Hoes haken
vrijdag 22 maart - 12 april, telkens van
19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Voor stoelkrukje of ...
KVLV Smetlede

Lede
Agenda
Landscapes

Over buizen, flessen en dekseltjes

vrijdag 22 maart van 20 tot 22 uur
Sint-Martinuskerk Lede
Een muzikale trip o.l.v. Joris Derder Filip
Martens (piano), Annelies Broeckhoven
(viool), Emmanuel Tondus (cello).
18 euro, -26/+65 jaar: 14 euro, -12 jaar:
8 euro.
Kamerkoor Koriolis i.s.m. Amici Cantores
Info: 053 80 01 10, info@koriolis.be,
amicicantores@hotmail.com, www.koriolis.be

Lady Gin

zaterdag 23 maart, 30 maart, 6 april,
telkens van 13.30 tot 15 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Op flessen blazen, glazen als een orgel
laten klinken, ritmisch aan de slag gaan
met buizen, waterslangen laten zwieren en
fluiten ... De instrumenten zijn er al, nu
mag jij er creatief mee aan de slag gaan.
Noten kunnen lezen is niet nodig.
10 euro per les, 3 sessies: 25 euro.
Info: 0475 41 97 56, adelheid.sieuw@
ruistablet.be, www.ruistablet.be

vrijdag 22 maart van 20 tot 22 uur
Smetlededorp
Best Pittig Lede

Ezeldomavond:
gezelschapspelletjes:

Voorlezen in de bib
zaterdag 23 maart
Zie pagina 9.

zaterdag 23 maart om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Workshop voor volwassenen:
Cartoonist

Zwerfvuil ruimen
zaterdag 23 maart
Zie pagina 10.

zaterdag 23 maart van 14 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
De cartoonisten Fien tekent en Leslie
Saurus geven in een gemoedelijke sfeer
les. Er is gratis koffie en gebak.
15 euro
Vzw Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Vertelvoorstelling
Meneer Zee: Galileo Hannibal
Columbus Blauw
zondag 24 maart
Zie pagina 9.

Dubbelconcert Harmonie Lede en
zangkoor Burst

Opening vogelkijkhuisje
Geelstervallei
zondag 24 maart van 14 tot 17 uur
Waterzuiveringsstation, Veldekenswegel 36
Vanuit deze vogelkijkhut kan je wilde
vogels bekijken zonder ze te storen.
We planten die dag ook een hagenrij
met struiken en kruiden die een lekkernij
zijn voor vogels. Steun voor dit project kan
via Natuurpunt BE35 8904 3406 5937 mededeling project 6657.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Binnen en Buiten met ‘De Wittekes’
zondag 24 maart van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Blues, rock & roll, vnl. covers. Maxim
Libbrecht: guitar and vocals, Seppe Van
Den Eeckhout: lead guitar, drums, triangel.
Indien plaats aan een tafeltje gewenst,
best reserveren.
Gratis
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Green screen Met je vriend op de foto
maandag 25 maart - vrijdag 29 maart
Bibliotheek
Kies een van onze leuke achtergronden en
krijg je foto digitaal opgestuurd.

Algemene vergadering sportraad
maandag 25 maart
Zie pagina 11.

KMO-zonnecoach
dinsdag 26 maart
Zie pagina 3.

zaterdag 23 maart
Sint-Martinuskerk Lede
7 euro
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede Vzw
Info: 053 80 72 88, www.harmonielede.be

Improviseren? Minder moeilijk dan
je denkt!

Tweedehandsbeurs

Hovaardige boer:
Te gekke wandeling

zaterdag 23 maart, 30 maart, 6 april,
telkens van 10.30 tot 12 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Vanaf 14 jaar. Improviseren op je muziekinstrument om los te komen van de
partituur. Je hoeft nog nooit geïmproviseerd te hebben. Maar het best heb je al
een 4-tal jaar muziekervaring achter de rug.
12 euro per les, 3 sessies: 32 euro.
Info: 0475 41 97 56,
adelheid.sieuw@ruistablet.be,
www.ruistablet.be

zondag 24 maart van 13.30 tot 16.30 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs, Impedorp
57B
Babymateriaal, speelgoed en baby-,
kinder- en tienerkleding. Schrijf je in via
Facebookpagina.
Standgeld: 7 euro voor leden, 14 euro
voor niet-leden.
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77, gezinsbond.impe.
papegem@gmail.com, www.facebook.
com/GezinsbondImpePapegem

donderdag 28 maart van 7.30 tot 15 uur
PC Ariadne, Reymeersstraat 13 A
Door natuurgebieden Honegem en
Solegem. Afstanden: 6, 8, 12 en 18 km.
Ook rolstoelwandeling van 4 km.
Honden niet toegelaten in de startzaal,
maar er is wel een tent voorzien.
Niet-leden: 1,5 euro, leden: 1,1 euro.
Wandelclub De Schooiers vzw
Info: 0495 26 51 34,
vzwdeschooiers@gmail.com,
omabus@hotmail.com
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Lede
Agenda
Verhaaltje voor het
slapengaan
vrijdag 29 maart van 19 tot 20 uur
Zie pagina 9.

KVLV Zingeving: Liefde werkt!
zondag 31 maart van 15 tot 17 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs,
Impedorp 57B
Vorming over de liefde als een methode
die mens en omgeving verandert.
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

De rouille et d’os
maandag 1 april van 14 tot 17 uur
Zie pagina 8.
UiTPAS met kansentarief: gratis
Seniorenraad

1 vogel maakt de lente niet!
zaterdag 30 maart van 14 tot
16.30 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Houten silhouetten van vogels pimpen
tot hét deco-item van jouw interieur!
Alle materiaal is voorzien. Koffie en
koekjes staan klaar.
25 euro
Info: 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org

Kookworkshop: Honduras

Kaarting - belotten

woensdag 3 april
Zie pagina 8.

zaterdag 30 maart om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

VERF!
zaterdag 30 maart, vrijdag 5 april,
zaterdag 6 april, telkens van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Portretschilder Jan Vaneyck moet een
triptiek maken voor zijn tante nonneke,
een portret van en voor een bisschop die
anoniem wil blijven en een naaktportret
voor madame Fabienne. Chaos,
verkleedpartijen en nog veel meer ...
Tekst: L. Hoedemaekers, regie: E. Van
Gysegem.
10 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
Info: 0497 29 39 83, reservatie@vidlede.be,
www.vidlede.be

Tweedehandsbeurs
zondag 31 maart van 14 tot 16.30 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Baby-, kinder- en tienerkleding, speelgoed,
babyuitzet ... Plaatsen van grotere stukken
en klein kledingrek mogelijk.
8 euro
Gezinsbond Oordegem
Info: 09 366 28 30, k.schollaert@telenet.be
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Biologisch moestuinieren
begint in de grond
zaterdag 6 april om 14 uur
De Bron
Voordrachtgever: Johan Moens.
Gratis
TuinHier Lede
Info: 053 80 07 34

Workshop zilverklei:
Eigenzinnig zilver
zaterdag 6 april van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel.
75 euro (zilver , koffie/thee en
zoetigheid inbegrepen)
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Wandeling in Cap Gris Nez en
Wissant
zondag 7 april van 7 tot 18 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Lunchpakket meebrengen.
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Paasworkshop voor kinderen
woensdag 3 april van 14.30 tot
16 uur
De Bron
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
10 euro (materiaal, drankje, hapje en
verzekering inbegrepen), UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro
Gezinsbond Lede i.s.m. Meander
Info: 0473 29 38 72, vdemarcia@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Sports in Mesen
donderdag 4 april van 19.30 tot
22 uur
Park Van Mesen
Femma Lede

Tentoonstelling cartoonist
Fien Cools
5 april - 30 juni
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Fien is een veelzijdig talent, bekend
van Knack Weekend. Fien lacht vooral
met zichzelf in herkenbare situaties.
Fien geeft ook workshops in Herberg
Koning Ezel.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

KVLV Groen & deco: Veelzijdige
bloemenframes
maandag 8 april van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum Sint-Denijs,
Impedorp 57B
Met enkele basismaterialen tover je een
feestelijk bloemenframe. Een voorjaarscreatie met eierschalen vorm je met
gedroogde lavendel en geurende bloemen
zo om tot een pronkstuk voor je zomertafel.
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Bloed geven
dinsdag 9 april, woensdag 10 april,
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 tot 71 jaar. Schrijf je in via
rodekruis.be. Ook verenigingen en
scholen mogen zich als groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

Groepswandeling
dinsdag 9 april van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal
Begeleide groepswandeling (10 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

Lede
Agenda
CinéFolie Fantastique:
The Shape of Water
donderdag 11 april van 19.45 tot 22 uur
Zie pagina 9.
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro

Salsation
dinsdag 16 april van 21 tot 22.30 uur
Sporthal

Paaseierenworp
zaterdag 20 april, zondag 21 april,
maandag 22 april
Zie pagina 8.

Wijndegustatie met de
favorieten van het bestuur
donderdag 25 april 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: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be

Yoga voor senioren en
chronisch zieken (YEDA)
26 april - 28 juni
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Rustige, aangepaste yogahoudingen met
de nadruk op het soepeler en sterker
maken van spieren en gewrichten. Voor
mensen die last hebben van chronische
aandoeningen m.b.t. de spieren en de
gewrichten, senioren en mensen die
herstellen van fysieke blessures.
Reeks: 100 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 88 670

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

Wandeling Blauwe Kannen in
Papegembos
zaterdag 13 april van 14 tot 17 uur
Benedenstraat 87
Elk voorjaar kleurt het Papegembos
blauw en verspreidt er zich een intense
geur van duizenden blauwe
boshycianten. Kom samen met de gids
het grootste bloemenpark van Lede
ontdekken, slechts 1 x per jaar open
voor publiek.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 302 477,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Binnen en Buiten - Muziek met een
knipoog
zondag 14 april van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Accordeonist Pieter Lonneville, virtuoos in
alle genres, brengt muziek van de jaren
‘20 tot nu.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Bloed geven
dinsdag 16 april van 18.30 tot 21 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Vanaf 18 tot 71 jaar. Schrijf je in via
rodekruis.be. Ook verenigingen en
scholen mogen zich als groep inschrijven.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

Paashaas op de markt
dinsdag 16 april
Zie pagina 9.

Buitenspeeldag
woensdag 24 april van 14 tot 17 uur
Speel mee aan de sporthal of op het
speelplein Wanzele. Dit jaar komen alpaca’s
op bezoek! Kinderen spelen onder de
verantwoordelijkheid van ouders.
gratis
Jeugddienst

Workshop jeugd: Cartoonist
woensdag 24 april van 14 tot 17 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Cartoonisten Fien tekent en Leslie
Saurus geven in een gemoedelijke
sfeer les. De kinderen (7-16 jaar) krijgen
een drankje.
10 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Vorming: Kijk zonder handen over veilig fietsen op elke leeftijd
woensdag 24 april van 20 tot 22 uur
De Bron
Door experts van Mobiel 21. Voor 15 april
inschrijven.
Landelijke gilde Lede i.s.m. KVLV,
Femma en Gezinsbond
Info: 053 81 00 15, 0486 91 14 62,
evert.vermoesen@telenet.be

Ezeldomavond:
gezelschapspelletjes:
zaterdag 27 april om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Van Geel & Van Den Begin
in concert
dinsdag 30 april van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Nederlandstalige klassiekers in een
bigbandjasje en Nederlandstalige versies
van croonerhelden.
23 euro, -26/65+: 20 euro, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

#M - Beeld van liefde
3, 4 en 5 mei, telkens om 20.45 uur
marktplein
Evocatie in een uniek decor met meer dan
200 acteurs/figuranten en de
medewerking van tal van verenigingen.
Tekst en regie: Marc Boon, hoofdrol:
Lucas Van den Eynde.
Overdekte zitplaats: 15 euro (VVK) of
17 euro (ADK), niet-overdekte zitplaats:
10 euro (VVK), 12 euro (ADK).
Info: info@beeldvanliefde.be,
www.beeldvanliefde.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

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

ANDERE DIENSTEN

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84

Kunstacademie
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

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

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 Lede

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

