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Vacature
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Gouden bruiloft

Willy Bogaert & Lea Meysmans
Hekelgem, 4 juli 1969

François De Wolf & Christiane De Luyck
Kerksken, 14 juli 1969

Diamanten bruiloft

Achiel Van den Steen & Jeannine Beckers
Lede, 15 juli 1959

Raphael Janssens & Louise Van der Putten
Wichelen, 8 augustus 1959

à Elektrische deelwagens
Lede ontvangt samen met Solva en zeven andere gemeenten subsidies van het departement Omgeving om twee elektrische
deelwagens op het grondgebied te plaatsen. Dit is voorzien in het voorjaar van 2020. Meer informatie hierover volgt later.
Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar milieu@lede.be.

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 dinsdag 15 oktober. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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103-jarige

Mobiliteitsdebat
Laat je stem horen!
Hoe verplaats jij je meestal? Met de fiets, te voet, met
de wagen … ? En wat is er in jouw buurt nodig zodat dit
(nog) vlotter kan? Laat het ons weten!
We horen graag de mening van alle inwoners. Met die
informatie kunnen we dan aan de slag om na te denken
over de mobiliteit van morgen.
Bovendien maak je ook kans op een van de tien bonnen
ter waarde van 50 euro.

Maria De Vuyst
Maria is helaas in augustus overleden.
We wensen de familie veel sterkte toe.

Vul snel de bevraging in op www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt. Heb je geen computer? Neem contact op met de milieudienst (053 60 68 26) en we zorgen
ervoor dat je de enquête ook kan invullen.

Tijdelijke sluiting bib van
30 september t.e.m. 4 oktober
Vanaf oktober krijgt de digitale dienstverlening van de bib van Lede een upgrade.
We schakelen over naar Wise, een nieuw bibliotheeksysteem dat op termijn in heel
Vlaanderen zal gebruikt worden. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen,
gaan alle bibliotheken in Oost-Vlaanderen samen even dicht in oktober. De bib van
Lede sluit van 30 september tot en met 4 oktober (10 uur).

Van lokaal naar centraal
Tot nu toe werkten de bibliotheken met een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Wise is een volledig nieuw, centraal
systeem voor heel Vlaanderen. Via dit centraal systeem zijn heel wat nieuwe digitale bibliotheekdiensten mogelijk voor de burger.
Een voorbeeld van zo’n digitale dienst is Mijn Leestipper. Via deze dienst ontvangen bibliotheekleden leestips op maat, geselecteerd op basis van inhoud van het boek, leenhistoriek en leesvoorkeuren.
Ook bibliotheekmedewerkers zullen het verschil voelen. Boeken uitlenen en innemen, nieuwe leners inschrijven en alle andere
taken die dagelijkse kost zijn in een bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker en goedkoper.

Veelgestelde vragen
Waarom zo lang sluiten?
Dat is nodig om alle inhoud van de
Oost-Vlaamse bibliotheek-catalogi over
te zetten naar Wise. In totaal moeten
852 635 titels van 57 bibliotheken
tegelijk overgezet worden.
Wat gebeurt er tijdens de sluiting?
Alle bibliotheekmedewerkers krijgen
een uitgebreide opleiding om met de
nieuwe software te leren werken. Het
hele systeem wordt dan ook tot in de
puntjes getest, tot de zelfuitleen- en
betaalautomaten toe.

Kan ik ergens in Oost-Vlaanderen
boeken lenen?
Neen, alle bibliotheken over de hele
provincie sluiten. Om de sluitingsperiode te overbruggen kan je vanaf maandag 16 september 25 materialen uitlenen voor 5 weken.
Wie toch heel dringend een materiaal
nodig heeft tijdens de sluitingsperiode,
kan terecht in andere provincies zoals
Vlaams-Brabant.
Kan ik boete oplopen tijdens de
sluitingsperiode?
Neen, je krijgt nooit boete aangerekend
op een sluitingsdag van de bibliotheek.

Kan ik (online) verlengen tijdens de
sluiting?
Neen, dit zal niet lukken omdat de
bibliotheeksoftware niet toegankelijk
is tijdens de sluiting. Alle gegevens
worden in die periode overgezet naar
het nieuwe systeem.
Kan ik de inleverbus gebruiken?
Inleveren tijdens de sluiting is overbodig. Alle materialen worden pas
verwerkt na de sluitingsperiode.
Je kan geen boete oplopen tijdens de
sluiting van de bib.
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Ontwerp een
nieuw logo voor
de seniorenraad

EEN GESIGNALEERD
REISDOCUMENT TOCH
TERUGGEVONDEN?
GEBRUIK HET
NIET MEER!

De seniorenraad organiseert een wedstrijd voor het
ontwerpen van een nieuw logo. Deze wedstrijd staat
open voor alle inwoners van de gemeente Lede. Voor
de winnaar is er een cadeaucheque voorzien van
100 euro te besteden bij de Leedse middenstand.
Je moet je ontwerp mailen naar de dienst cultuur
voor 1 november 2019. De winnaar zal aangeduid worden door de algemene vergadering van
de seniorenadviesraad.

Zelfs als het document wordt
teruggevonden, mag u het niet
meer gebruiken.

© Shutterstock

De ontwerpen moeten voldoen aan volgende
voorwaarden:
• Het logo moet geschikt zijn om te gebruiken
op verschillende communicatiedragers. In het
logo (bannertype) wordt bij voorkeur de tekst:
‘SENIORENRAAD LEDE’ verwerkt.
• Vermeld ook steeds het gebruikte lettertype.
• Wanneer het logo in kleur aangemaakt wordt moet
er ook een zwart-wit versie bijgeleverd worden.
• Het logo moet aangeleverd worden in JPEG
(300 dpi) en bij voorkeur ook vectorieel (bv .ai of
.eps).

Een als verloren of gestolen
gesignaleerd paspoort of eID is
niet langer geldig!

Als u met een gesignaleerd
document naar het buitenland reist,
bestaat het risico dat u het land niet
binnen mag of zelfs onmiddellijk
naar België moet terugkeren.
Ga zorgeloos op reis: laat bij de
gemeente het teruggevonden
document vernietigen en vraag
een nieuw aan.

Voor meer info kan je terecht bij de cultuurdienst.

Ontwerp een affiche
voor carnaval 2020
Woon je in Lede en kan je goed tekenen? Dan kan je meedoen aan
onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche Carnaval Lede 2020.
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: 68 jaar carnaval, Lee en 2020.
De winnaar van het voorgaande jaar mag dit jaar niet deelnemen.
Je moet je ontwerp voor vrijdag 18 oktober indienen bij de dienst
patrimonium.
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Kunstacademie Lede
Ook dit jaar is iedereen vanaf 6 jaar welkom in onze Kunstacademie.
Wil je een instrument leren spelen, met woorden een publiek ontroeren of met kunstwerken jezelf uitdrukken? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres!
De lessen startten al op 1 september, maar je kan nog inschrijven
tot 30 september.
Meer info vind je op academielede.be. Vragen? Neem contact op
met het academiesecretariaat.

IBO ’t Klavertje 4
Herfstvakantie
De kinderopvang is open in Oordegem en Wanzele
op maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 en
donderdag 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 3 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.

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 3 oktober om 18.30 uur. Je
inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande
dinsdag om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.

Schoolvrije dagen
Voor schoolvrije dagen moet je ten laatste drie werkdagen op voorhand inschrijven via kinderopvang@
lede.be.

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.
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Uit de gemeenteraad van 20 juni 2019
Akte aankoop: Stokstraat 76
Goedkeuring van de aankoop van een strook grond met een oppervlakte van 53,89 m² langsheen Barrevoetsehoek
(hoek Stokstraat) tegen een prijs van 8.622 euro.
Verkaveling Impse Dam: op te leggen grondafstand
Vaststelling grondafstand naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag langs de Impse Dam.
Terrasreglement
Goedkeuring.
Kunstacademie
• Academiereglement: aanpassing naar aanleiding van de wijziging van de regelgeving Deeltijds Kunstonderwijs.
• Retributiereglement uitleen muziekinstrumenten: goedkeuring en aanpassing aan nieuwe regelgeving (tot 2025).
• Retributiereglement inschrijvingsgelden: aanpassing aan nieuwe regelgeving en nieuwe beleidsperiode.
• Huur gebouw Stationsstraat 17 omwille van de groei van de academie. De huurprijs is conform een onafhankelijke schatting.
Er wordt ook een huursubsidie aangevraagd bij AGION.
Lokaal Overleg Kinderopvang
Vaststellen samenstelling en interne werking.

VACATURE
BESTUURSSECRETARIS PERSONEEL
niveau A1a-A3a - voltijds - statutair
Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Wil je mee vorm geven aan onze geïntegreerde organisatie? Ben je discreet en integer?
Wil je bijdragen aan het welzijn van 270 medewerkers? Dan hebben wij de geschikte job voor jou!

Aanwervingsvoorwaarden
• Je bent in het bezit van de Belgische nationaliteit.
• Je bent houder van een masterdiploma.
• Je bent houder van een rijbewijs B.

Aanbod
• Ruime opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.
• Een flexibele vakantieregeling en glijdende werkuren.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en het vereiste diploma uitsluitend per mail
naar beleidsondersteuning@lede.be, uiterlijk 4 oktober 2019.
Je vindt alle info op www.lede.be.
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Scouts en Gidsen Lede
Onder de leuze “weest paraat” draagt elk lid bij om het geluk te verwerven door het
aan anderen te schenken (Baden Powell- stichter Scouting).
Al in 1919 was er een eerste aanzet door E.H. Lefebre om een scoutsgroep op te
richten maar door het wegvallen van de stichter en het overlijden van burgemeester
Moens (vurig sympathisant) ging deze groep op in andere verenigingen.
Dankzij Emile Vinck, die als doorgewinterde scout van Aalst naar Lede kwam, werd
de huidige groep opgericht. Master Vinck zocht en vond in Lede drijvende krachten
die scouting wilden uitbouwen en met Geert Daelman en Carlos D’Haeseleer kon op
15 mei 1949 de eerste vergadering doorgaan in de boomgaard naast Den Bonten Os.
Scouts en Gidsen Lede hebben het geluk gehad om na talrijke tijdelijke lokalen een
eigen stek te verwerven op de Impse Dam. Deze lokalen werden in de loop van de
jaren aangepast, bijgebouwd en onderhouden in samenwerking met de groep en de
vzw. Hierdoor kregen wij ook de officiële erkenning als “Kamphuis categorie A”.
Groot is het respect voor iedereen die zich ooit ingezet heeft voor Scouting Lede,
maar het zou onbegonnen werk zijn om iedereen op te noemen.
In deze 70 jaren zijn zoveel jonge mensen, bezield door de geest van samenwerking,
vriendschap en respect die voor elke jeugdbeweging zo belangrijk zijn, voorbijgekomen. En we mogen zeggen, geen van hen is het vergeten: eens scout altijd scout!
Lede is een prachtig voorbeeld van goed georganiseerde jeugdbewegingen en we
willen onze collega’s ook het allerbeste wensen. Ieder heeft zijn specifieke aanpak en
dat is heel mooi.

Kom je graag eens proeven van
het scoutsbestaan?
Neem dan een kijkje op
www.scoutslede.be of onze
Facebookpagina. Je kan ook
mailen naar info@scoutslede.be.

70 jaar Scouts in Lede
Het weekend van 27 en 28 september staat bol van
activiteiten!
Op vrijdag 27 september vertrekken we op het dorpsplein
om 18.45 uur met een optocht naar de Impse Dam onder
begeleiding van het trommelkorps VEL en GAMEL. Om
21 uur is er een gratis optreden van ATMID in de grote tent
met daarna fuif met DJ ARNAGE.
Zaterdag 28 september gaat de jaarlijkse overgang (voor
nieuwe en bestaande leden) door. Van 16.30 tot 18 uur is er
een receptie voor iedereen die ooit lid is/was van Scouts Lede.
Er is dan ook een discofuif voor de kinderen in het lokaal.
Na de groepsfoto kan je vanaf 18 uur genieten van het eetfestijn (kaarten bij leiding en oud-scouts) met optreden van
Bart Buls. Om 22 uur is er een fuif met G-RAVE en BAZZLE
en een drink aan het kampvuur.
Iedereen is van harte welkom op de Impse Dam!
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Lede is hartveilig
Leer zelf reanimeren
Samen met Stefaan en Ivan van Rode Kruis Lede spreek ik af
om een interview af te nemen dat er toe doet. We willen het
verhaal vertellen van een reanimatie op 21 april 2018. Wat gebeurde er voor, tijdens en na die bewuste dag?
Het is een bloedhete avond wanneer we aanbellen bij Ellen en
Wim. Zij wonen al bijna 20 jaar in een klein straatje in een toffe
wijk in Oordegem. Een buurt die voor hen van levensbelang
bleek te zijn …
Stel jullie een keer voor.
Ellen: Ik werk als opnamecoördinator in het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne. Samen met Wim en onze zoon Thomas wonen we al een hele tijd in Lede. Onze hobby’s zijn reizen, wandelen en fietsen.
Wim: Ik ben teamverantwoordelijke boekhouding bij de Vlaamse
Milieumaatschappij. Ik ben een fervent fietser.
Kan je beschrijven wat er juist is gebeurd die dag?
Wim: Ik herinner me er zelf niets meer van, maar via mijn gps
heb ik gezien welke toer ik die voormiddag heb gereden met
de koersfiets. Aan die gegevens was niet te zien dat er iets zou
gebeuren.
Ellen: Het is gebeurd op 21 april 2018. Wim is om 12.30 uur
thuis gekomen met de fiets. Ik was gaan lopen en ook net
thuis. Wim zei “Ik voel me niet goed”. Hij is nog beginnen
koken, maar heeft plots het vuur afgezet en herhaald dat hij
zich niet goed voelde en naar de dokter wilde gaan. Op dat
moment praatte hij nog normaal, maar vooraleer Wim zoiets
zegt, moet er toch al iets ernstigs aan de hand zijn. Ik ben me
snel gaan douchen en heb gevraagd aan Thomas even op zijn
papa te letten. Heel snel riep Thomas dat papa raar deed. Ik
kwam beneden en heb toen de hartstilstand gezien. Hij snakte
naar adem.
Stefaan: Dat heet gasping, het slachtoffer maakt adembewegingen maar er is geen luchtstroom. Dat is een teken van een
hartstilstand.
Ellen: Ik wist dat ik zo snel mogelijk moest starten met reanimeren. Ik heb dan 112 gebeld en ook in de tuin geroepen naar
de buren. Katy en Ronny hebben dat gelukkig gehoord en dan
ook de andere buren Patricia en Frank verwittigd.
De 112-centrale vroeg me om de telefoon op speaker te
zetten.
Reanimeren kon op een zachte ondergrond en Ronny en ik
hebben Wim dan uit de zetel getrokken en op de grond gelegd. Ik ben onmiddellijk begonnen met reanimeren, met
hulp van Ronny, omdat hij ook veel meer macht heeft. Patricia
is dan Els en Liesa, twee verpleegkundigen uit de straat, gaan
roepen. Het was een zaterdagmiddag, heel mooi weer en gelukkig waren die mensen ook thuis. Zij hebben de reanimatie
mee overgenomen en we hebben elkaar afgewisseld. Magda
en Robert hebben dan Thomas meegenomen naar hun huis.
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Eens de MUG er was, heb ik dan naar mijn ouders kunnen bellen om Thomas bij hen op te halen.
Stefaan: Het is belangrijk dat je binnen de drie minuten begint
te reanimeren. Snel optreden kan blijvende schade voorkomen. Wanneer het hart meer dan drie minuten stil staat, treedt
er vooral hersenschade op.
Ellen: Ik heb heel snel gereageerd, maar de kwaliteit van de
reanimatie was vooral ook te danken aan Els en Liesa.
De MUG kwam van het UZ Gent. Dat heeft 20 minuten geduurd.
Gelukkig was er het netwerk van de buren, het is echt een
groepsmoment geweest waarbij iedereen een taak heeft vervuld.
Patricia is de verpleegkundigen gaan halen en Frank is dan de
wacht gaan houden aan de straat om de MUG naar de juiste
plaats te leiden.
En Wim, jij herinnert je niets van dit alles?
Wim: Ik herinner me helemaal niets meer van de dag zelf, maar
ook niet meer van wat er de week voordien is gebeurd. Zo
moest op 20 april de btw-aangifte binnen op mijn werk en ik
weet niet meer dat ik dat in orde heb gebracht, een collega
vertelde het. Ik weet ook niet meer dat wij de avond voordien
spaghetti zijn gaan eten bij de jeugdbeweging van Thomas. De
ganse week ervoor is weg uit mijn geheugen. Nog een week
eerder waren we op vakantie in Italië en dat herinner ik me wel.
Terug naar de dag zelf.
Ellen: De MUG-arts heeft heel lang aan hem gewerkt en zei
dat het niet heel goed ging. Uiteindelijk hebben ze terug een
hartslag gekregen en hebben ze Wim meegenomen naar het
ASZ, waar een ploeg klaar stond. Even later werd de oorzaak
meegedeeld: het was een klonter die de bloedtoevoer in de
linkerkransslagader naar het hart volledig had geblokkeerd. De
klonter is weggehaald en de dokter gaf als enige positieve
punt mee dat Wim daarop heeft gereageerd. Hij is dan drie
dagen kunstmatig in coma gehouden en sindsdien hebben we
enkel maar goed nieuws gekregen. Wim zette telkens een stap
vooruit. Na drie dagen hebben de dokters dan geprobeerd
hem wakker te maken, met succes.
Wat is dan de redding geweest?
Ellen: De snelle reanimatie heeft een grote rol gespeeld in de
afloop. Ook het mooie weer waardoor de buren direct konden
komen. Bovendien kreeg ik een goede telefonische begeleiding van de noodcentrale. Zijn conditie tot slot heeft ervoor
gezorgd dat hij daarna sneller is hersteld. Het was echt een
combinatie van factoren. Het is een wonder dat hij dit heeft
overleefd en zeker zonder gevolgen.
Ben je daarna terug beginnen sporten?
Wim: Ja, ik fiets terug, net zoals vroeger.
Zijn er dan veranderingen opgetreden in je leven?
Wim: De oorzaak was aderverkalking, door een te hoog gehalte
van ‘slechte’ cholesterol (LDL). De aanleiding op zich is onbekend.
Mijn hart was dus niet de oorzaak. Ook nu zeggen de dokters
bij controle dat ik me zeker geen zorgen hoef te maken over
mijn hart.

Psychisch is het ook heel belangrijk geweest dat de artsen
hebben gezegd dat ze de oorzaak kenden en dat dat met medicatie opgelost kon worden. Ik neem nu o.a. cholesterolremmers en bloedverdunners. Het is dagelijks pillen nemen, maar
nu heb ik net zo veel of net zo weinig kans als iemand anders
om dit nog een keer tegen te komen.
Hoe verliep het na je wakker worden?
Wim: Ik wilde zo snel mogelijk naar huis en besefte de ernst niet
direct. Maar eens thuis heb ik een serieuze weerslag gekregen.
Toen wilde ik dat Ellen dag en nacht bij mij bleef. Plots kwam de
schrik. Toen heb ik het echt moeilijk gehad, maar de revalidatie
in het ASZ in Wetteren heeft me er bovenop geholpen.
De revalidatie is ook heel goed verlopen. Drie maal per week
ging ik er heen en zo heb ik niet alleen lichamelijk maar ook
mentaal terug vertrouwen opgebouwd. In het begin was ik wel
heel moe, maar ik heb veel tijd gekregen van de artsen. Dat
was ook nodig want ik had mezelf wel overschat, zowel in het
ziekenhuis als tijdens de revalidatie.
Na zes maand ben ik dan eerst halftijds gaan werken om te
kijken of er cognitief niets aan de hand was. Dat bleek gelukkig
niet het geval.
Ik ben ook heel goed opgevangen op het werk. Ik werk nu niet
alleen minder dagen, maar ik moet ook minder taken afwerken.
Ik krijg ook veel steun van de leidinggevende en mijn team.
Omdat stress een mogelijke oorzaak is werd zelfs een belangrijk project uitgesteld voor mij. Dankzij die erkenning ben ik
snel terug aan het werk kunnen gaan. De work-lifebalance was
belangrijk om terug het leven op te pakken. Ik denk niet dat het
overal zo zou verlopen.
Het enige gevolg is dat er twee weken uit mijn geheugen zijn
gewist. Dat is niet echt schade, het licht is even uit geweest.
Ellen: In het begin waren er wel wat problemen met het kortetermijngeheugen, maar dat heeft zich hersteld. Zo wist hij bvb. niet
meer dat ik was langs geweest op intensieve. Daar maakte hij zich
in het begin wat kwaad om, maar na een week was dat al beter.
Het was ook belangrijk oog te hebben voor Thomas. Hij heeft het
tenslotte ook meegemaakt en was pas een beetje gerustgesteld
toen hij zijn papa terug zag. Via een kinderpsychologe heeft het
ziekenhuis geregeld dat hij op bezoek mocht op intensieve.

Het project Hartveilig wil de overlevingskans van een
slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulpcapaciteiten
van de bevolking vergroten. Dit doen we door:
1. zoveel mogelijk steden, gemeenten, bedrijven en organisaties
aan te moedigen om AED’s te plaatsen;
2. zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in
reanimatie en het gebruik van een AED.

Reanimeren? Moeilijk?
Wat als ik iets fout doe?
Volg een opleiding Reanimeren en defibrilleren en we leren
je hoe je te werk gaat. Je zal zien dat het helemaal niet zo
moeilijk is als je denkt.
Voor wie: vanaf 16 jaar of je wordt 16 jaar in het jaar dat de
opleiding doorgaat.
Data: 11 oktober en 13 december 2019, 14 februari, 10 april
en 12 juni 2020, telkens van 19 tot 22 uur.
Waar: lokaal Rode Kruis, Katstraat 14 in Lede.
Inschrijven: via www.rodekruis.be/afdeling/Lede. Ga naar
de Doodlelink en schrijf je in. Noteer zeker je naam, voornaam en geboortedatum bij de dag van keuze. Er mogen
maximum 16 personen deelnemen per opleiding.
Prijs: gratis.
Bij vragen: secretaris@lede.rodekruis.be.
Lede is Hartveilige gemeente en ondersteunt Rode Kruis Lede.

Sta je dan anders in het leven nu?
Wim: Ikzelf kan er gemakkelijker afstand van nemen dan Ellen
en Thomas, ook omdat ik me helemaal niets herinner van het
incident. Ook mijn ouders, broers en zus waren heel emotioneel.
Zij hebben de shock meegemaakt, de paniek.
Maar ik vind dat ik niet echt anders in het leven sta.
Ellen: Ik wil toch aanvullen dat er wel degelijk wat is veranderd:
we hebben onze beslissing om een mobilhome te kopen versneld en Wim werkt nu ook viervijfde.
Wim: Ik fiets nu ook wel met hartslagmeter en zorg dat ik
voldoende drink bij het sporten, iets wat ik vroeger ook al een
keer durfde vergeten. Ik pak dat toch wat verstandiger aan.
Bedankt voor het interview!
De avond valt. Het is nog steeds heel warm.
Hoe een buurt mee je leven kan redden …

Van links naar rechts: Katy, Ronny, Liesa, Patricia, Robert,
Wim, Frank, Els, Thomas, Ellen, Magda
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in Lede

Wat doe je in de kou?
Theatervoorstelling

Leesclub Boekenbabbels

Op vrijdag 18 oktober nodigt de werkgroep Preventie Vooruit met
de geit, Lede en zijn preventiebeleid alle leerlingen van het eerste
secundair uit voor deze theatervoorstelling van Paco Producties.
‘Wat doe je in de kou?’ staat hier voor ‘Waar ben je eigenlijk mee
bezig?’. Het is een boeiend toneelstuk over jonge mensen met een
desastreus verleden maar een hoopvolle, nieuwe toekomst.
Een voorsmaakje:
Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid. Zijn discotheek The
Survival opent de deuren. Deze tent is volledig drugs-, alcohol- en
tabaksvrij. Ook voor geweld, stress, ruzies of agressie is er geen
plaats. Rutger rolt de rode loper uit als symbool dat tieners met
goede voornemens van harte welkom zijn. Hij doet dit alles ter
nagedachtenis aan zijn overleden broer Carlos, wiens leven één
grote puinhoop was. Verslaafd aan drugs en totaal aan de grond
heeft hij enkele jaren geleden zelfmoord gepleegd.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe reeks Boekenbabbels! En dus gaat de bib op zoek naar boekenbengels.
Ooit al van gehoord? Het zijn kinderen die dol zijn op
verhalen in alle mogelijke vormen: om naar te kijken,
om naar te luisteren, om te lezen … Ze bestaan in alle
maten en vormen. Sommigen verslinden boeken, bij
anderen gaat het lezen wat moeilijker.

Aansluitend zorgt een dj
voor een fuif waar je volledig
uit de bol kan gaan! Breng
gerust vrienden van je leeftijd mee, het wordt een knallende fuif!
De fuif is drugvrij: drugs, alcohol en tabak zijn strikt verboden.

Herken je jezelf? Dan is Boekenbabbels zeker iets voor
jou! In totaal komen we negen keer samen tijdens het
schooljaar. We dagen je uit om acht boeken te lezen, met
of zonder hulp van een luister-cd. Tijdens de Boekenbabbels gaan we al knutselend en spelend met de boeken
aan de slag. Verwacht dus zeker geen saai kringgesprek!
We komen de eerste keer samen op woensdag 9
oktober. We starten om 13.30 uur in de vergaderzaal
van de bibliotheek en sluiten om 14.45 uur af.

De voorstelling en de fuif gaan door in GC De Volkskring.
De deuren openen om 19 uur, de voorstelling start om 19.30 uur.
Het einde van de fuif is voorzien om 23 uur.
De toegang is gratis. Je kan een drankje kopen aan 1,5 euro.

Ben je nieuwsgierig en zit je in de tweede of derde
graad lager onderwijs? Schrijf je gratis in met vermelding van je naam, leeftijd en adres in de bibliotheek of
via bibliotheek@lede.be.

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober vieren we de Dag
van de jeugdbeweging. Jeugdbewegend
Vlaanderen draagt die dag jeugdbewegingshemden, -T-shirts en -sjaaltjes. Op
die manier tonen we het engagement
van duizenden jongeren die zich jaar in
jaar uit inzetten om meer dan 250.000
kinderen en jongeren een jaar vol spel
en plezier te bezorgen.

DAG
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BEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE
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V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten

Leden van een jeugdbeweging zijn
welkom in uniform voor een vieruurtje om
15.45 uur in het park achter Huize Moens.
We voorzien allerlei randanimatie.
De jeugdraad biedt dit gratis aan.

Movietime op
woensdagnamiddag!
Deze filmvertoningen voor kinderen en jongeren gaan door in
GC De Volkskring. De toegang is gratis. Alle films starten om 14
uur. Ook dit najaar trakteert de jeugddienst op popcorn tijdens
de pauze. Een drankje kan je kopen aan 1 euro.

Jaarmarkt in
Kasteeldreef en
Kasteelstraat

Urbanus, De vuilnisheld
Woensdag 23 oktober
De volwassenen van Tollembeek sluiten een lucratieve deal met
een schimmige Rus. Igor mag gevaarlijk afval komen storten in
Tollembeek gedurende een jaar en de inwoners zullen hiervoor
grof betaald worden. Urbanus ziet hierin dé kans om een joekel
van een verlovingsring te kopen om te kunnen trouwen met Juf
Pussy. Maar uiteraard loopt alles in het honderd en de kinderen
komen in opstand tegen het plan van de volwassenen.
Het einde wordt voorzien rond 15.40 uur.

Andere data
20 november: Hotel Transsylvanië 3 (einde: 16 uur)
11 december: Woezel en Pip op zoek naar de sloddervos
(einde: 15.30 uur)

Op dinsdag 24 september gaat de
jaarmarkt door van 8 tot 14 uur in de
Kasteeldreef en Kasteelstraat. De
marktkramers, de standwerkers en de
lokale middenstand zetten opnieuw
hun beste beentje voor.
De marktcommissie voorziet, in samenwerking met het gemeentebestuur, gratis kinderanimatie. Aan het oude rusthuis Villa Letha kunnen de kinderen
langskomen tussen 9 en 11 uur om
doorschijnende armbandjes te maken of
een frisbee te versieren. Van 11 tot
11.30 uur zorgt Klutske voor een swingende kinderfuif. Als extraatje maak je
kans op een leuke prijs als je de tekening uit de Kadetgazet inkleurt. Je kan
ook een tekening afhalen in het gemeentehuis aan het onthaal. De trekking
gaat door om 11.30 uur. Je kan je prijs
enkel ontvangen als je aanwezig bent.

Radio Oorwoud
De Bende van Radio Oorwoud, strijdlustige rakkers vol wilde ideeën, staat klaar om de wereld opnieuw groen te
kleuren! Met een rugzak vol straffe songs en verhalen trekken ze ten strijde voor natuur en leven op onze planeet.
Terwijl de zaadbommen knallen en de kinderen worden opgeroepen om vuil, vuiler,
vuilst te worden, knippen de Egels of Death Metal almaar meer gaten ‘in den draad’.
Muziektheater vol wilde en meeslepende liedjes, met veel inhoud, een enorme berg humor
en genoeg knipogen om ook de ouders te laten smullen van deze wilde voorstelling.
Bereid je dus voor op rock-’n-rolltheater voor kinderen van 7 tot 77 jaar!
De voorstelling gaat door op zondag 13 oktober om 15 uur in GC De Volkskring en wordt
gebracht door muzikale klasbakken Hannelore Bedert, Fleur Hendriks, Bart Van Lierde en
Thomas Vanelslander.
Tickets kan je kopen bij de cultuurdienst aan 10 euro, 8 euro (-26,65+) of 1,5 euro voor
mensen met een UiTPAS met kansentarief.
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Seniorenfilms
Niet schieten
De seniorenraad en de cultuurdienst
voorzien deze herfst en winter opnieuw enkele filmvoorstellingen op
maandagnamiddag. Er staan zes films
op het programma.

We openen met Niet Schieten, een
Vlaamse dramatische speelfilm uit
2018, geregisseerd door Stijn Coninx.
In Niet Schieten wordt de bijzonder
gewelddadige overval van 9 november 1985 op een filiaal van de warenhuisketen Delhaize in Aalst door de
Bende van Nijvel gereconstrueerd.
De film behandelt de impact op
David Van de Steen, toen een jongen
van negen jaar, die de overval overleefde maar in de overval zijn vader,
moeder en zus verloor.
Het scenario is een bewerking van het
boek Niet schieten, dat is mijn papa!
dat Van de Steen samen met Humojournaliste Annemie Bulté schreef.
Niet schieten wordt vertoond op
maandag 21 oktober om 14 uur in GC
De Volkskring. Filmtickets kan je vooraf
kopen bij de cultuurdienst of bij aanvang van de film in GC De Volkskring.
Een filmticket kost 2 euro, een filmticket met koffie en gebak kost 5 euro
(vooraf afhalen bij de cultuurdienst).

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
Meer info via seniorenfilms@lede.be
of op 053 60 68 61.

Soepconcert met Vliegen
Zomer van Vlieg
Samen zingen is leuk! Laat dus van je horen op zaterdag 21 september tijdens het Soepconcert met Vliegen. De leerlingen van de
Academie brengen om 11 uur liedjes om naar te luisteren, liedjes om
op te dansen, liedjes die iedereen kan meezingen … Iedereen is welkom in het park achter Huize Moens.
Tijdens het Soepconcert maken we de winnaars van Zomer van Vlieg
bekend. Ben je in de zomervakantie op stap geweest met Vlieg?
Kom dan zeker luisteren, wie weet val je in de prijzen!
Na het optreden en de prijsuitreiking maken we het nog gezellig met
een warme mok soep. Neem je eigen soepkop mee en vergeet je
trui niet want we zingen in openlucht!

Stookolietanks
Meer en meer gezinnen schakelen voor hun verwarming over van
stookolie naar aardgas. Heel wat stookolietanks raken dus in onbruik.
Deze kunnen vroeg of laat beginnen lekken, wat een risico op ernstige vervuiling van bodem of grondwater met zich meebrengt. Dit kost
veel geld en wordt niet gedekt door de verzekeringen. Daarom moet
je een stookolietank die niet meer gebruikt wordt, verplicht laten
verwijderen of leegmaken door een erkende technicus.

Collectieve tanksanering
Eenentwintig gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen en SOLVA organiseren een collectieve tanksanering voor de geïnteresseerde inwoners. Ook Lede doet mee. De firma All-in Tank Service werd hiervoor
aangesteld.
Heeft je woning een oude stookolietank die niet meer gebruikt wordt
en wil je er vanaf, schrijf je dan in via www.solva.tanksaneringen.be.
Voor meer informatie kan je ook terecht op het gratis nummer
0800 11 206.

Infosessies Benoveren
Wil je meer info over tanksanering en/of andere energiedragers?
Kom dan naar de infosessie van Solva, Fluvius en Gas.be op dinsdag
24 september om 19 uur in CC De Werf (Aalst). Experten vertellen
hoe je energie kan besparen en/of hoe je concreet kan aansluiten op
het aardgasnet. Je kan eventueel genieten van interessante cashbacks bij de fabrikanten.
De experten van de firma All-in tank service geven meer informatie
over de tanksanering.
Inschrijven kan via www.benoverenmetgas.be of de milieudienst.
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Tweejaarlijkse borstkankerscreening in Lede!
Ben jij een vrouw tussen 50 en 69 jaar uit Lede? Dan zal je tussen oktober 2019 en januari 2020
een brief van het Centrum voor Kankeropsporing ontvangen. In deze brief staat meteen een
afspraak voor een gratis screeningsmammografie. Via het gratis nummer 0800 60 160 kan je het
tijdstip of de locatie van de afspraak wijzigen. Ook voor vragen kan je hier terecht.

Waarom een screening?
Wanneer borstkanker vroegtijdig opgespoord wordt, is de kans op genezing veel groter
en kan de behandeling minder intensief zijn.
Dokter Martens van het Centrum voor Kankeropsporing: “Het is de bedoeling dat het
bevolkingsonderzoek kankers in een vroeg stadium ontdekt en zo weinig mogelijk nadelen
berokkent aan de deelneemsters. Daarvoor volgen we de mogelijke ongewenste effecten nauwgezet op.
Kwaliteitsbewaking en monitoring gebaseerd op Europese richtlijnen zijn essentiële pijlers.”

Dubbele screening?
Minstens twee radiologen beoordelen onafhankelijk van elkaar je foto´s. Dat je daardoor een paar weken moet
wachten op je uitslag, is het gevolg van deze extra controle.
De radioloog in de mammografische eenheid beoordeelt de foto’s als eerste. Daarna is het de beurt aan de
expert-radioloog in het Centrum voor Kankeropsporing. Hij beoordeelt de foto’s zonder dat hij de beoordeling
van de eerste radioloog kent. Beide beoordelingen worden dan met elkaar vergeleken. Als er een verschil is,
bekijkt een derde radioloog alle foto’s en het resultaat van de twee collega’s. Deze derde radioloog formuleert
het besluit dat naar jou en je arts gaat.

Borstkankerpreventie- en opsporing in de kijker
Naar aanleiding van preventie en opsporing van borstkanker, organiseren we samen met alle vrouwenverenigingen
van Lede een aantal activiteiten:
Wandeling
Op zondag 6 oktober gaan we wandelen in Impe. We stappen het Oude molenpad (7 km).
Je bent welkom aan het ontmoetingscentrum van Impe (Essestraat 4) waar we om 14 uur samen vertrekken.
Bij terugkomst trakteren we jullie op lekkere vlaaien, broodpudding, rijstpap, appelcake, cupcakes …,
allemaal zelf gemaakt door onze dames van KVLV Lede, KVLV Smetlede, Femma Lede, Markant, Best Pittig
en de Trienen.
Filmavond
Op donderdag 10 oktober ben je van harte welkom op de filmvoorstelling Voor ik doodga. De inkom is
gratis en je krijgt een geschenkje.
Om 19.30 gaan de deuren van GC De Volkskring open en om 20 uur start de film. Je kan daarna samen met
je vrienden of familie nog gezellig iets drinken in de foyer. Het eerste glaasje krijg je van ons!
Ook op deze avond krijgen we de hulp van onze vrouwenverenigingen.

Meer informatie?
Voor vragen over de activiteiten in Lede kan je terecht bij de dienst communicatie.
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek kan je surfen naar www.bevolkingsonderzoek.be, mailen naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bellen naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en
12 uur en 13 en 16 uur (gratis).
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Septemberkermis

Café del Mundo
Café del Mundo kiest voor jong plaatselijk talent om de wereld
muzikaal rond te reizen. De avond start om 20 uur met Hotel Belvédère, een groep Leedse jongeren die in april het publiek imponeerden met een zelf geregisseerde show.

Daarna volgt The Grassroots Movement. Een
twaalfkoppige band die soul, funk en hiphop
naadloos weet te combineren. Niet voor niets
stonden ze dit jaar geprogrammeerd op het
prestigieuze Polé Polé Festival tijdens de
Gentse Feesten.

Afsluiten doen we met Banda del Mundo, een
groep die onder leiding van Dirk Doyen met
vijftien bevriende muzikanten de zaal doet
zingen, swingen en dansen.
Het wordt opnieuw een werelds feest met een
dertigtal muzikanten!

Repair Café
in Lee!

Kaarten
Kind/student/65+
Volwassenen
UiTPAS kansentarief

VVK 3 euro
VVK 5 euro
VVK 1,5 euro

ADK 5 euro
ADK 8 euro
ADK 1,5 euro

Café del Mundo, een organisatie van Rikolto (ex-Vredeseilanden), LEEGO en de cultuurdienst, gaat dit jaar door op zaterdag 5 oktober in GC De Volkskring.

Gezinswandeling
Zin om op een interactieve
manier het Tussenbeekpad te
oktdekken? Doe dan mee aan
de gezinswandeling op zondag 29 september. Je kan
kiezen uit een groepswandeling van 5 km of van 7,5 km.
Geniet van de mooie natuur,
de rustige wandelpaden en
het historisch erfgoed van
onze gemeente.
We starten om 14 uur aan de
kerk van Wanzele. Het pad is
grotendeels verhard en toegankelijk voor kinderwagens.
Deelname is gratis. Wie zich
inschrijft voor 24 september via toerisme@lede.be
krijgt bij de start een drankje en een versnapering.
Je kan de wandelkaart bij de
start kopen voor 2,5 euro.
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Attracties voor jong en minder jong,
zeker een bezoekje waard! Dit jaar
zal de kermis van 22 tot 29 september op het marktplein staan.
In het weekend en op dinsdag 24
september wordt de markt verkeersvrij gemaakt. Zo kan je na een bezoekje aan de kermis en de jaarmarkt nagenieten op een gezellig
terrasje.
Op maandag 23 september kan
je om 20 uur genieten van het
kermisconcert van de Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia op het pleintje achter Huize Moens. De toegang is gratis. Er is bovendien een
speciale verrassing ter vervanging
van het vuurwerk!

WERELDKERMIS
Zondag
22 september
Vanaf 14u

Pleintje
achter
Huize Moens

COCKTAILBAR

HAPJES

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 …
Ook zonder kapotte spullen ben je
welkom voor een gezellige babbel,
een Fairtradedrankje in het Wereldwinkel-café of een koopje in De
Kringwinkel!
Deze editie gaat door op zaterdag
21 september van 10.30 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.
Er volgt dit jaar nog een Repair
Café op zaterdag 7 december.

Zin om mee te helpen?

MUZIEK

DRANKJES

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.

Lede
Agenda
Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

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

Kaarting en sjoelen

elke tweede en vierde donderdag
van de maand
Zaal De Kuip, Nieuwstraat
2,50 euro
S-Plus

September
Yoga voor senioren en
chronisch zieken (YEDA)

zaterdag 7 september - 14 december,
van 11 tot 12 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voor senioren en personen die last
hebben van chronische aandoeningen
m.b.t. de spieren en de gewrichten
(reuma, artritis, hernia …) of herstellen van
fysieke blessures.
Reeks: 130 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS kansentarief:
32,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Hatha yoga basic

zaterdag 7 september - 14 december,
van 9.30 tot 10.45 uur of maandag
9 september - 16 december, van 19 tot
20.15 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Je leert op een laagdrempelige manier
om je meer bewust te worden van je
spieren, je lichaam en je geest. Met een
opwarming, verschillende series
lichaamshoudingen en een diepe
ontspanning op het einde. Geschikt voor
personen die geen of weinig ervaring
hebben met (Hatha)yoga.
Reeks: 130 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS kansentarief:
32,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Hatha yoga plus

maandag 9 september - 16 december
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
We laten de lichaamshoudingen verstillen
en langer duren. Via de bewuste
waarneming van lichaam en ademhaling
maken we het gehele wezen tot een
object van meditatie. Er is ook ruimte voor
gevorderde houdingen en een verdieping
op het vlak van moedra’s , pranayama en
banda’s.

Reeks: 130 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS kansentarief:
32,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Experience your light

donderdag 12 september - 12
december, van 19 tot 20.15 uur (geen
ervaring) en van 20.30 tot 21.45 uur
(gevorderden)
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Op zoek naar innerlijke rust? Met
ademhalingsoefeningen en oefeningen uit
diverse meditatiedisciplines. Schrijf je in
voor een reeks en je krijgt gratis toegang
tot de Dynamic Breath Healing op 24 okt.
en 21 nov. 2019
Reeks: 100 euro, proefles (1ste les):
10 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Kookles: Wokken, lekker snel

dinsdag 17 september van 19 tot
22 uur
Veerleheem, Smetlededorp
Meebrengen: bord, tas, glas, bestek.
Leden: 5 euro; niet-leden: 8 euro.
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be

Fotograferen met je smartphone

nog op 18 en 25 september,
van 13.30 tot 16 uur
Bibliotheek
Hoe kan je er meer uit halen met
eenvoudige trucks of een extra app?
Hoe kan je de klassieke technieken van de
fotografie gebruiken in combinatie met je
mobieltje?
36 euro
Vormingplus Vlaamse Ardennenkansentarief
Info: 09 330 21 30,
info@vormingplus-vlad.be

Soundhealingmeditatie met
Tibetaanse klankschalen

vrijdag 20 september van 20 tot
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Laat je meevoeren in een diepe
ontspanning of meditatieve stilte.
Deze meditatie is liggend, je brengt
best een yogamatje of dik deken mee.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
15 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

No Dogs Allowed

vrijdag 20 september van 20.30 tot
23 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
gratis
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Bootcamp: The Way

nog op zaterdag 21 en 28 september,
van 11 tot 12 uur
Milestone, Br. de Saedeleerstraat 127
We gebruiken enkel ons lichaam en een
fitnessmat. De groepsessies zijn voor
iedereen toegankelijk, dankzij
verschillende variaties.
Nodig: 1 fitnessmat.
10 euro
Info: 0472 95 94 50,
milestonepersonalcoaching@gmail.com,
milestonecoaching.be

Repair Café

zaterdag 21 september
Zie pagina 14.

Soepconcert met Vliegen
zaterdag 21 september
Zie pagina 12.

Studio Guga: Ongehoord
donderdag 19 september
GC De Volkskring
Uitverkocht.

Cartoontentoonstelling:
Nikola (IOA) Hendrickx

vrijdag 20 september om 19 uur zondag 29 december
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
IOA won al prijzen in België, Frankrijk,
Duitsland, Italië, Polen, Roemenië,
Slovakije, Syrië en China.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Kunstmarkt, cartoonwedstrijd,
optredens, steppenparcours

zaterdag 21 september vanaf 10 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Programma 10 - 19 uur: kunstmarkt
Artistes Place du Tertre … Mont martre en
cartoonwedstrijd: ludieke cartoon over
(liefdes) relaties. De winnaar mag zijn
cartoon in onze herberg hangen voor
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Lede
Agenda
1 jaar! 11 - 13 uur: aperitiefconcert met
Cara Rua. Heidi Pype en Lieve Huyghe
zingen bewerkingen van bestaande
nummers met Iers/Keltische roots en
eigen nummers. 14 - 19 uur: steppenparcours (2 euro). 16 - 19 uur: La plus
petite de concert au monde, avec
accordeon et piano , Pieter Longeville.
20.15 tot 23 uur: Green Towels.
Erik Van den Eeckhout brengt lichte rock
en sfeermuziek. Hij brengt 2 muzikanten
en een koor mee.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Wereldkermis

Septemberkermis

DIY: 100% pure deo maken

zondag 22 - 29 september
Zie pagina 14.

zondag 22 september
Zie pagina 14.

Kermisconcert

maandag 23 september
Zie pagina 14.

donderdag 26 september,
17, 24 oktober, van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Info: spresiaux@hotmail.com

Jaarmarkt

Wijndegustatie: Leedse wijnen

dinsdag 24 september
Zie pagina 11.

Infosessie: benoveren met gas
dinsdag 24 september
Zie pagina 12.

dinsdag 24 september van 19 tot
21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Weg met aluminiumzouten, alcohol en
parabenen!
35 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Zomerse avondwandeling
Tweedehandsbeurs

zondag 22 september van 13.30 tot
16.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Baby- en kinderkledij, babyuitzet en
speelgoed. Wil je spulletjes verkopen?
Schrijf je in via de link op onze
Facebookpagina.
Leden: 7 euro, niet-leden: 14 euro.
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77,
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

Koers Komiek

zondag 22 september van 14 tot 19 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Ludieke koers met gekke fietsen en steps.
2 euro
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Ygor en Igor

zondag 22 september van 16 tot
18.30 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Op hun speciaal ontworpen muziekfiets
rijdt deze tweeling musicerend langss
parken, terrassen en mensen!
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
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Workshops en vormingssessies in
aquarel

dinsdag 24 september van 19 tot
21 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Aan een rustig tempo langs kalme wegen.
KVLV Impe
Info: 0474 33 30 93, kvlv.impe@gmail.com

Infoavond: Detox

donderdag 26 september van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Voel je je moe, futloos, prikkelbaar?
Heb je darmproblemen en/of andere
kwaaltjes? Zuiver je lichaam en voel je
terug vitaal! Ontdek de verschillende
detoxmogelijkheden.
25 euro
La Vie Pure
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Sports@mesen: bootcamp
voor meisjes en vrouwen

donderdag 26 september, van 19.15 tot
20.30 uur
WZC Markizaat
In het park liggen ook trainingsmaterialen:
boomtakken, een picknickbank, een
heuveltje … We doen laagdrempelige
oefeningen op lenigheid, conditie, kracht
... met het eigen lichaamsgewicht.
Inschrijven via femmalede@gmail.com.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro, UiTPAS
kansentarief: 1,5 euro.
Femma Lede

donderdag 26 september van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be

Scouts Lede viert 70 jaar bestaan

vrijdag 27 en zaterdag 28 september
Impse Dam 22
Vrijdag: 18.45 uur: optocht onder
begeleiding van het trommelkorps VEL en
GAMEL. 21 uur: ATMID, daarna fuif met
DJ ARNAGE. Zaterdag: overgang. 16.30
tot 18 uur: receptie voor iedereen die ooit
lid is/was van Scouts-Lede, ondertussen
is er een disco-fuif voor kinderen.
Vanaf 18 uur: eetfestijn met optreden van
Bart Buls. 22 uur: fuif met G-RAVE en
BAZZLE en drink aan het kampvuur.
Zie ook pagina 7.

Daguitstap: Kortrijk

zaterdag 28 september van 9 tot
19.30 uur
Sporthal
10 uur: bezoek Grootmoeders Koffie,
12.30 uur: lunch, 14 uur: wandeling Briek
Schotte en andere wielerhelden (max. 25)
of Kortrijk ontdekken. 16.30 uur: flaneren
in Kortrijk. Voor 19 september inschrijven.
Leden en partner: 53 euro, niet-leden:
58 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Femma Lede
Info: femmalede@gmail.com

Fototweedaagse: Nepal

zaterdag 28 september van 15 tot
20 uur, zondag 29 september van
10 tot 19 uur
GC De Volkskring
Nepalese dansgroepen en activiteiten in
aanwezigheid van de ambassadeur
Nepal. Projectie reuzenscherm.
Gratis tombola en prijsuitreiking nationale
fotowedstrijd.
Iris Lede en culturele raad
Info: 053 80 25 84

Lede
Agenda
Kaarting - belotten

zaterdag 28 september, zaterdag
26 oktober, om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

Gezinswandeling

zondag 29 september
Zie pagina 14.

Eetfestijn

zondag 29 september van 11.30 tot
14.30 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Zalmfilet op Hollandse wijze,
varkenshaasje met saus naar keuze of
vegetarisch. 1e aperitief gratis voor leden.
16 euro, tot 12 jaar: 8 euro.
De Coöperatie
Info: info@de-cooperatie.be

KVLV Relatie: Verbindend
communiceren kun je leren

zondag 29 september van 15 tot 17 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Wil je leren om voorbij frustratie en
misverstanden tot openheid en dialoog te
komen? Verbindend communiceren is heel
eenvoudig en direct bruikbaar in je gezin,
vereniging of op je werk.
KVLV Impe i.s.m. Zorg-Saam
Info: kvlv.impe@gmail.com

Oktober
KVLV Koken: Wokken, lekker en snel
dinsdag 1 oktober van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

Ezeldomavond:
gezelschapspelletjes

vrijdag 4 en 25 oktober, om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Breng gerust gezelschapspelletjes mee!
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Café del Mundo

zaterdag 5 oktober
Zie pagina 14.

Euraudax Lede

zaterdag 5 oktober van 9 tot 14 uur
Café ‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Groepswandeling. Natuurrijke omloop
naar Serskamp, Wichelen en Berlare.
2,40 euro, leden: 2 euro.
Info: 0484 78 05 17,
de.backer.etienne@skynet.be

Bingoavond

zaterdag 5 oktober van 19 tot
23.30 uur
Oc Impe, Essestraat 4
T.v.v. goed doel swab2know. 8 ronden,
2 superronden. Prijzen: nespresso,
microgolf, tablet, all-in-one printer, led-tv.
VVK: 3 euro.
AVH
Info: 0497 41 57 99

Mermaid Moonshine - Marc Borms

zaterdag 5 oktober van 20.15 tot
23 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Marc is een fantastische pianist en gitarist.
Reserveren is een aanrader!
Gratis inkom. We gaan rond met de hoed.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Groepswandeling

dinsdag 8 oktober van 19.30 tot
21.30 uur
Sporthal
Begeleide wandeling van 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

Leesclub Boekenbabbels
woensdag 9 oktober
Zie pagina 10.

Wandeltocht

zondag 6 oktober van 8 tot 14 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
6 - 12 - 18 - 24 km. Start 24 km tot 13 uur.
Wandelen langs de trage wegen in en
rond Lede, Wanzele, Impe …
Kinderanimatie aan de start en op de
rustpost.
2,50 euro, leden: 1,50 euro, - 12 jaar:
gratis.
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19,
wsvgezelligeblommes@gmail.com,
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Wandeling in het kader van
borstkankerscreening

zondag 6 oktober van 14 tot 17 uur
Oc Impe, Essestraat 4
Zie pagina 13.

Tweedehandsplusbeurs

DIY: bodylotion maken

donderdag 10 oktober van 19 tot
21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Gebruik de 100% natuurlijke producten
die jouw huid nodig hebben en maak
jouw huid weer soepel en zijdezacht.
35 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Filmavond in het kader van
borstkankerscreening

donderdag 10 oktober van 19.30 tot
22.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 13.

zondag 6 oktober van 14 tot
16.30 uur
De Bron
Baby-, kinder -en tienerkleding,
babybenodigdheden, speelgoed,
fietsen ... Wil je spulletjes verkopen?
Inschrijven kan tot 1 oktober via
www.gezinsbondlede.be.
Gezinsbond Lede
Info: 0479 91 20 00,
kod_lede@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Leeskring Leorim

Infoavond: kruiden bij baby’s en
kinderen

vrijdag 11 oktober van 20 tot
21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Hoe reageer jij als er iets fout gaat in je
leven? Wijs je een ander met de vinger of
zit je juist vol zelfkritiek? Deze patronen
zijn ontstaan vanuit ons innerlijke kind.

dinsdag 8 oktober van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
25 euro
Info: 0496 62 88 93

donderdag 10 oktober van 20 tot
22 uur
Bibliotheek
Boekbespreking Elegant als een egel van
Muriel Barbery. vzw Leesweb begeleidt de
leeskring bij de bespreking.
2 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Davidsfonds Oordegem
Info: www.davidsfondsoordegem.be

Bewustzijn en je
innerlijke kind
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Lede
Agenda
We leggen uit hoe dit werkt en hoe je
meer vrijheid en een groeiend bewustzijn
krijgt, ook als het even allemaal fout gaat.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
5 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Ontmoetingsmoment

Najaarskoffietafel

zondag 13 oktober van 14 tot 18 uur
Zaal De Kuip, Nieuwstraat
Koffie en gebak, muziek dj Baloe,
avondmaal.
12 euro
S Plus
Info: 0476 24 90 07

zaterdag 12 oktober van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

De Bende van het Oorwoud

Benefietconcert: Stemmen tegen
armoede

dinsdag 15 en woensdag 16 oktober,
van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je
71 jaar wordt.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

zaterdag 12 oktober
GC De Volkskring
T.v.v. Welzijnsschakels Lede. Line-up:
Belvédère (B) The Lasses (NL) Michael
Dean Damron (USA)
10 euro
Info: www.stemmentegenarmoede.be

Kermiskwis

Bloed geven

Wijndegustatie: Spanje

Keltisch aperitiefconcert: Lakshmi
i.s.m. koor Amici Cantores

Een boeddhistisch klooster in
België - Volzet

zondag 13 oktober van 11 tot 13 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Eén harp en één stem leiden je naar het
mytische land der Kelten. Traditionele
Ierse, Bretoense liederen, gedichten uit
Schotland getoonzet op harp en af een
toe zelfs een lied van Vlaamse bodem.
10 euro (incl. drankje en hapje).
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Wandeling

zondag 13 oktober van 14 tot 17 uur
Buggenhoutbos, Kasteelstraat 189
Op zoek naar paddenstoelen, met veel
weetjes, gebruiken, mythen en verhalen
tijdens onze tocht door het bos. Goede
stapschoenen - honden aan de leiband ongeveer 6 km.
gratis
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, saerens_yvette@
hotmail.com, www.natuurpunt.be
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DAG

vrijdag 18 oktober
Ronkenburgstraat 25
Info: 09 330 21 30,
info@vormingplus-vlad.be

Eetfestijn

vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober van
18 tot 21 uur, zondag 20 oktober van
11.30 tot 14 uur
De Bron
Steak, scampi of stoofvlees.
Steak VW: 20 euro, steak kind: 10 euro,
scampi: 18 euro, stoofvlees VW: 16 euro,
stoofvlees kind: 8 euro.
KVC Jong Lede
Info: 0486 76 72 13,
roland.creutz@skynet.be,
www.kvcjonglede.be

Wat doe je in de kou?
vrijdag 18 oktober
Zie pagina 10.
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weekend van 13 oktober

Grote kermis Impe

vrijdag 18 oktober
Zie pagina 10.

zondag 13 oktober van 15 tot 16 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 11.

donderdag 17 oktober van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
commanderijmolenberg@gmail.com.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be

zaterdag 12 oktober om 19.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Inschrijven via kermiskwis@hotmail.com.
25 euro per ploeg van max. 6 personen.
ZVC The Vikings Lede

Dag van de jeugdbeweging

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten

Soul Sundays

vrijdag 18 oktober van 20 tot 22.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voel je je emotioneel of fysiek niet op je
best? Dan is dit iets voor jou. Hier kun je
vragen stellen over elk aspect van je
leven. Combinatie van The Journey
methode met opstellingen. Je kan ook de
kat uit de boom kijken.
35 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Dropping

vrijdag 18 oktober van 20 tot 23 uur
Sporthal
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Humor op vrijdag: Ann Helena
Kenis

vrijdag 18 oktober van 20.15 tot
22.30 uur
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Kenis speelde de hoofdrol in My Fair Lady
en deelde het podium met Guido
Belcanto. Ze werd ook finalist in Belgium’s
Got Talent 2015 en had een bomvolle
première voor haar vorige show Lof der
Zotheid in Theater Elckerlyc.
ADK: 12 euro, VVK: 10 euro.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Indietronic Fest#4

zaterdag 19 oktober
GC De Volkskring
Festival met Belgische alternatieve
elektronische muziek. Live-concerten van
GAUSS, Kyem, Paper Hats en Oaktree/
Adriaan De Roover. Dj-sets van o.a.
Maxalto, MOS, Philippe Vlaemminck en
Alosta Souls/Polle Van De Gash. Meer info
via FB of Instagram.
10 euro
Info: 053 80 91 92

Lede
Agenda
Cartoonworkshop

zaterdag 19 oktober van 14 tot 17 uur
(ook nog op 7 december)
Herberg Koning Ezel,
Kerkevijverstraat 41 A
Door cartoonisten Fien Cools en Leslie
Saurus. Voor kinderen van 6 jaar en
volwassen.
6-18 jaar: 10 euro, volwassenen: 15 euro.
Drankje inclusief.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Eetfestijn

zaterdag 19 oktober van 18 tot 23 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Traditioneel raclettefestijn met
streekbieren en wijnen.
15 euro, < 12 jaar: 8 euro.
De Gemzen
Info: annetom@telenet.be,
www.gemzen.be

Eetfestijn

zondag 20 oktober van 11.30 tot
14 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
T.v.v. onze natuurgebieden. Volwassenen:
varkenshaasje, tongrolletjes of
vegetarische spirelli met kaassaus.
Kinderen: kippenfilet met appelmoes of
vegetarische spirelli. Inschrijven via
storting op BE64 6528 5095 8652 met
vermelding van wat je wil eten.
Voor 10 oktober.
Volwassenen: 18 euro, kinderen: 10 euro.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, 0486 92 05 90,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Film: Niet schieten

maandag 21 oktober
GC De Volkskring
Zie pagina 12.
2 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Seniorenraad

Workshop Groen & deco:
Graf- en herfstdecoratie

maandag 21 oktober van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
KVLV Impe
Info: kvlv.impe@gmail.com

DIY: spier- en gewrichtszalf maken

dinsdag 22 oktober van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Zeer doeltreffende spier- en gewrichtszalf.
35 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Movietime:
Urbanus, de
vuilnisheld
woensdag 23
oktober
Zie pagina 11.

Kinderworkshop:
Hallo Halloween

woensdag 23 oktober van 14.30 tot
16 uur
De Bron
Inschrijven verplicht.
10 euro (knabbeltje, heksendrankje,
materiaal inbegrepen), UiTPAS
kansentarief: 1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
vdemarcia@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Groene kriebels: #winter

woensdag 23 oktober, 20 november,
11 december, van 20 tot 22 uur
De Bron
3-delige workshop bloemschikken.
Inschrijven enkel mogelijk voor de 3 lessen.
Voorschot van 15 euro voor 3 lessen,
terugbetaling niet mogelijk. UiTPAS
kansentarief: 4,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
vdemarcia@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Infoavond: kruidensiroop voor
de luchtwegen maken

donderdag 24 oktober van 19 tot 22 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Breng een leeg, gereinigd flesje mee.
25 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Dynamic Breath Healing

donderdag 24 oktober van 20
tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Door de combinatie van een volle
diepe ademhaling en inspirerende
meeslepende muziek ga je een intens
meditatieproces in. Bart Belaen is een
ervaren begeleider en staat garant voor
een veilige omgeving zodat je helemaal
kunt geven aan het proces.
15 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be

Workshop bloemschikken

vrijdag 25 oktober van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Wij maken allemaal hetzelfde bloemstuk.
Je krijgt ook nog andere creaties te zien
om thuis te maken. Inbegrepen: materiaal
voor bloemstuk + drankje+ versnapering.
Zelf meebrengen: (snoei)schaar, ijzertang,
mesje, doos om bloemstuk te vervoeren.
Inschrijven tot 18 oktober.
KVLV Smetlede
Info: 09 369 84 39, 0495 69 09 91

Workshop zilverklei:
Eigenzinning zilver

zaterdag 26 oktober van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Je kiest zelf welk juweel we samen maken.
Het zilver (10g ~ hoeveelheid voor een
ring), koffie/thee en zoetigheid is
inbegrepen in de prijs.
75 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be

Grote Heksentocht Smetlede

zaterdag 26 oktober van 19 tot
21.30 uur
Kantine FC Smetlede,
Schildekensstraat
Vooraf inschrijven is enkel mogelijk via
www.tinyurl.com/heksentochtsmetlede.
Overschrijven op BE24 1030 3144 4438
(uiterlijk 23 oktober). Breng het
betalingsbewijs mee naar de start. Starten
kan tussen 19 en 21.30 uur. De tocht is
ongeveer 7 km en gaat door Smetleedse
en omliggende bossen. Goed schoeisel
en zaklamp zijn aangeraden. Honden zijn
niet toegelaten.
VVK: 7 euro, kinderen: 3 euro,
ADK: 10 euro.
Heksencomité - FC Smetlede

Comedykot(k) met Lukas Lelie

zaterdag 26 oktober van 19.30 tot
22 uur
GC De Volkskring
Comedyavond t.v.v. Kom op tegen
Kanker met Lukas Lelie, Bart Vantieghem,
Manu Moreau en Kris Van Spitael.
17 euro
De Vlammers van SMC
Info: rein.bogaert@smclede.be

Eetfestijn

zondag 27 oktober van 11.30 tot 15 uur
Oc Wanzele, Watermolenstraat 11
Varkenshaasje of vol-au-vent.
VW: 16 euro, <12 jaar: 9 euro,
steunkaart: 2 euro.
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede
Vzw
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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
Kunstacademie
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

