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Een nieuw
logo voor de
gemeente en
het OCMW!
Je had er waarschijnlijk al iets over opgevangen: onze g
 emeente heeft een
nieuw logo! Sinds 2019 is de integratie
van het OCMW en gemeentebestuur
een feit. Een nieuw logo kon dus niet
uitblijven. Op 24 oktober werd het
logo onthuld aan de pers en het
personeel in GC De Volkskring. We

verwelkomen een logo van deze tijd!
Er is het afgelopen halfjaar hard gewerkt. Johan van Andromedia geeft uitleg: “Het was snel duidelijk dat ik iets
typografisch moest uitproberen met het
logo. Lede bestaat maar uit 4 letters en

daar kan je heel wat mee aanvangen.
Daarop ontstond het idee om de letters
te plaatsen in een vierkant. Zo heb je
een sterk geheel. De letters worden
meer dan ooit de identiteit van Lede.
Het vierkant staat dan weer voor gelijk
heid (gelijke zijden) en stabiliteit (het
koestert de letters). De primaire kleur
is grijs: een kleur die niet partij
gebonden is en bovendien kosten
besparend voor alle drukwerk. Minder
inktverbruik tijdens het printen en dus
ook ecologischer.

We streven ernaar om het nieuwe logo
vanaf 1 januari 2020 zoveel mogelijk te
hebben doorgevoerd. Ook Lede
informeert zit vanaf januari in een nieuw
kleedje!
Wij hopen dat je onze dienstverlening
herkent aan dit nieuwe frisse logo.
Wij zijn er in ieder geval heel trots op!

Daarnaast is een kleurpakket samen
gesteld uit:
• de eerste secundaire kleuren:
turquoise en diep rood.
• een tweede groep van secundaire
kleuren kan je gebruiken om een layout op te vrolijken. Zij geven het ge
heel een extra positieve sfeer. Het is
een gevarieerd gamma vrolijke, felle
kleuren in lichte en donkere tinten.”

Gemeenteraadscommissie
voor ruimtelijke ordening (GRC RO)
Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht met het
oog op een grondige bespreking van de algemene
problematiek in onze gemeente inzake stedenbouw en

ruimtelijke ordening.
De taken van de commissie:
• besprekingen van de gemeenteraadszitting voorbereiden;
• advies verlenen;
• voorstellen formuleren;
• deskundigen en belanghebbende horen.
Er wordt advies verleend over:
• de gemeentelijke bouwverordening, het gemeentelijk
ruimtelijk beleidsplan en Vlaamse bouwmeesterscan;
• woonprojecten van meer dan 4 wooneenheden;
• woningen getroffen door de rooilijn;
• gebouwen op inventaris van onroerend erfgoed;
• de tweede bouwzone.

De voorbije maanden werd al een belangrijke inbreng
geleverd over de Ruimtelijke UitvoeringsPlannen.
De commissie telt 8 leden, evenredig verdeeld over de
fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld:
• CD&V: Elsy De Geyter (voorzitter),
Isabelle Derder, Guy Meuleman;
• De Coöperatie: Dirk Rasschaert;
• Groen: An-Sofie D’hondt;
• Lede Vlaams en Zinvol: Joris Van der Linden;
• N-VA: Stijn Droessaert;
• Open Lede: Stijn Wille.
Naast de leden nemen de schepen van ruimtelijke
ordening, de voorzitter van Gecoro en het diensthoofd
van stedenbouw deel aan de commissie als deskundigen.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // 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 woensdag 15 januari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Uit de gemeente- en OCMW-raad
van 21 november 2019
Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een positieve integratie
van de gemeente en het OCMW. Een belangrijke stap om dit
te verwezenlijken is de goedkeuring van een geïntegreerd
organogram. Taken, diensten en producten werden logisch
gegroepeerd in vijf grote clusters. Vier clusters zijn op de
burger georiënteerd: Omgeving, Burger en welzijn, Vrije tijd
en het Woonzorgcentrum. De vijfde cluster omvat de interne,
ondersteunende diensten.
Deze herorganisatie zal de toename van zowel het aantal
activiteiten als de complexiteit ervan, kwalitatief opvangen.
De invulling van het nieuwe kader zal progressief gebeuren in
de loop van de komende jaren, rekening houdend met de
financiële mogelijkheden.
De hernieuwde deontologische code voor mandatarissen
(leden van het college, de gemeenteraad en het bijzonder
comité van de sociale dienst) werd goedgekeurd. Een belangrijke nieuwigheid: om belangenvermenging of de schijn ervan
te vermijden moeten de mandatarissen aan de algemeen
directeur een lijst bezorgen van:
• al hun andere mandaten en
• de ondernemingen waarmee het lokaal bestuur zaken
doet en waarbij de mandataris een substantieel financieel
belang heeft.

Opvallende aanpassingen bij het reglement aangaande
ophalen huishoudelijk afval en GFT vanaf 1 januari 2021:
• Alles wordt in containers opgehaald.
• De tarificatie gebeurt voornamelijk volgens het gewicht van
het aangeboden afval.
De gemeente zal een maatwerkbedrijf (waar mensen werken
die moeilijker aan bod komen in de reguliere arbeidsmarkt)
aanstellen om de groendienst in de zomermaanden te helpen
bij het onderhoud van de groenperken, trage wegen en gemeentewegen.
Bij verkeersreglement wordt enkele rijrichting voor auto’s in
Wanzele
kouter ingesteld. Het gaat hier over zogenaamd
beperkt eenrichtingsverkeer: fietsers mogen rijden in de twee
richtingen.
Voor de heraanleg van het kruispunt N442-OmmeganglaanGrotekapellellaan wordt er een samenwerkingsovereenkomst
met het Vlaams gewest AWV en TMVW afgesloten.
De offerte van Fluvius om het bundelnet van nutsvoorzieningen
ondergronds te brengen in de Kapellehoek/Oud Smetlede,
Kapelleweg, Molenhoek wordt aanvaard.

Retributie- en belastingsreglementen worden vaak goed
gekeurd voor een looptijd van een bestuursperiode + 1 jaar.
Zo werden er 31 verschillende reglementen besproken en op
één na, goedgekeurd voor de periode 2020-2025.
De tarieven blijven in grote mate ongewijzigd: de aanvullende
gemeentebelasting op personenbelasting blijft op 7,9%, de
opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op 945.
Het belastingsreglement op het niet optimaal afkoppelen van
hemelwater en afvalwater wordt nog herbekeken in het licht
van recente decreetswijzigingen.

Het OCMW keurde een samenwerkingsovereenkomst met de
Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Denderstreek w
 aarbij
het beheer van de 16 sociale woongelegenheden aan de
Julius De Geyterstraat aan hen wordt overgedragen goed.
De SHM zal ook, in overleg met het OCMW, een onderhoudsplan voor de woongelegenheden opmaken.

Briljanten bruiloft

Gouden bruiloft

Rochus Van de Velde & Adelina Van de Wiele
Wichelen, 29 oktober 1954

Oscar De Paepe & Monique Van Nieuwenhove
Aspelare, 24 oktober 1969
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Mantelzorgpremie
Een mantelzorger is iemand die langdurig en op niet-
beroepsmatige wijze intensieve zorg geeft aan een zorg
behoevende. De mantelzorger krijgt als blijk van waardering
een toelage van 100 euro per jaar van het gemeentebestuur.

Uitreiking cultuurprijzen in 2018

Prijs voor cultuur,
Cultuurlaureaat en
Cultuurjubilaris
Tot en met dinsdag 31 december kan elke Ledenaar of Leedse
vereniging kandidaten voordragen voor de Prijs voor cultuur,
Cultuurlaureaat en/of Cultuurjubilaris. Met deze prijzen willen we
de culturele prestaties van Ledenaars in de kijker zetten. De uitreiking gaat door op zondag 8 maart 2020 in GC De Volkskring.
De Prijs voor cultuur beloont een vereniging die op artistiek of
cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs
bedraagt 500 euro en kan uitgereikt worden aan verenigingen
die in de gemeente gevestigd zijn of een sterke culturele binding hebben met Lede.
Met de Cultuurlaureaat bekroont de gemeente een persoon
die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele
leven. Deze laureaat is iemand die in de gemeente woont of
die een sterke culturele binding heeft met de gemeente. Hij of
zij ontvangt twee abonnementen voor de cultuurprogrammatie
van GC De Volkskring voor 2 seizoenen.
De Cultuurjubilaris kan worden uitgereikt aan een persoon die
zich minstens 25 jaar belangeloos en onafgebroken heeft
ingezet als bestuurslid of vrijwillig medewerker van een

vereniging, aangesloten bij de culturele raad. Hij of zij ontvangt een kunstwerk aangeleverd door de kunstacademie.

Voorwaarden om de premie te ontvangen
De mantelzorger:
• is minimum 18 jaar;
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de zorgbehoevende;
• is zelf niet hulpbehoevend.
De zorgbehoevende:
• is gedomicilieerd en effectief verblijvend in Lede;
• is gedomicilieerd op hetzelfde adres als de mantelzorger;
• verblijft in een thuissituatie en is niet opgenomen in een
woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling;
• krijgt een tussenkomst van de Vlaamse Zorgverzekering.
De mantelzorger moet zelf de aanvraag doen en krijgt het
bedrag rechtstreeks. Je moet de aanvraag voor 2019 ten
laatste indienen op vrijdag 28 februari 2020.
Voor meer info kan je aan het onthaal in het gemeentehuis of op www.lede.be terecht.

Nieuw logo voor de seniorenraad
De algemene vergadering van de seniorenraad besliste vrijwel
unaniem dat een nieuw logo noodzakelijk was. Met dit logo
wil de raad de klemtoon leggen op de nieuwe start van de
seniorenadviesraad.
Er werd een (open) wedstrijd uitgeschreven. De seniorenraad
bedankt alle deelnemers voor hun creatieve medewerking. Bij
de tweede stemronde koos de algemene vergadering het uiteindelijke logo. De ontwerper ontving een prijs van 100 euro
aan cheques (te besteden bij de plaatselijke middenstanders).
Proficiat!
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Vernieuwde bibliotheekwebsite
Sinds vorige maand zit de bibliotheekwebsite 
lede.bibliotheek.be in een nieuw kleedje. Alle info staat nu
verzameld op één plek, van activiteiten tot nieuws, van onze
collectie tot jouw ontleningen. We zetten de belangrijkste
vernieuwingen op een rijtje.
Mobiel compatibel
De website en catalogus zijn eindelijk volledig compatibel
voor je smartphone of tablet. Opzoeken, verlengen en
reserveren is voortaan veel duidelijker en overzichtelijk op
jouw mobiel apparaat.
Is het er of is het er niet?
De meest gestelde vraag: is een materiaal momenteel
beschikbaar? Dat zie je nu duidelijker in één oogopslag in onze
catalogus. Je ziet meteen de plaats en beschikbaarheid van
een werk op de detailpagina, doorklikken is niet meer nodig.
Zoek en vind
Er werd gesleuteld aan de suggestielijst bij het intypen van
een zoekterm. Dat ziet er nu duidelijker en logischer uit dan
voorheen. Zelfs als je maar een deel van de auteursnaam of
titel kent, helpt de catalogus je verder. Het juiste materiaal
vinden was nog nooit zo makkelijk!
Filter je zoekresultaten
Filters zijn handig om gericht te zoeken bij veel resultaten.
Zo kan je verfijnen op materiaal, reeks, taal, leeftijdsgroep ...
Zo kom je vlot uit bij wat je echt zoekt.
Reserveren wordt kinderspel
Vanaf nu heeft elk boek of ander werk in de catalogus slechts
één knop om te reserveren. Als er meerdere edities beschikbaar zijn, dan kan je in een volgend scherm een keuze maken.

Nog sneller verlengen
Jouw ontleningen en reservaties beheer je vanaf nu rechtstreeks via onze website met jouw Mijn Bibliotheek-profiel.
Je ontleningen krijgen een gezicht
In het overzicht van jouw ontleningen via Mijn Bibliotheek
staan vanaf nu ook de covers bij je uitgeleende materialen.
Handig om thuis vlotter jouw uitleningen bij elkaar te zoeken.
Altijd op de hoogte
De nieuwe website is jouw vertrekpunt voor al je bibnieuws.
Hier ontdek je nieuwe aanwinsten, digitale themalijsten,
interessante activiteiten, leuke weetjes en nog veel meer.

Mijn Leestipper
Op zoek naar een goed boek? Dan kan je terecht bij
Mijn Leestipper. Deze nieuwe dienst geeft volwassen leners
boekentips naar hun eigen smaak en voorkeur, recht uit de
fictiecollectie van hun eigen bib.
Zoveel lezers, zoveel smaken. Om de gebruiker te leren k ennen,
maakt Mijn Leestipper gebruik van jouw leenhistoriek en het
leesprofiel. Zo krijg je boeken op basis van wat je al eerder uitleende, jouw leesvoorkeuren en de collectie van de bibliotheek.
Bovendien zie je meteen of een boek aanwezig is in de bib!
Benieuwd welke tips voor jou klaarstaan? Surf naar
mijnleestipper.bibliotheek.be en log eenvoudig in met jouw
Mijn Bibliotheek-profiel. Wie dat wil, krijgt maandelijks een
mailtje dat er nieuwe leestips klaarstaan. Met Mijn Leestipper
weet je altijd wat gelezen!
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Groepsaankoop
Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de
negende groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van
de Provincie Oost-Vlaanderen. Schrijf je voor 4 februari 2020
gratis in via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Je krijgt
een persoonlijk aanbod met een prijs berekend op jouw
opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan kan
je tot en met 5 april 2020 het aanbod accepteren. De P
 rovincie
regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.
Goedkopere energie via groepsaankoop
Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen,
kan de Provincie een lage prijs bedingen voor groene
elektriciteit en gas. De leverancier die tijdens de energie

veiling op 4 februari de beste prijs kan bieden, is de winnaar.
Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen
ook deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 32.000
Vlaamse gezinnen en meer dan 1.000 bedrijven respectievelijk
gemiddeld 367 en 485 euro besparen op hun energiefactuur.
Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk Oost-Vlamingen
groene, goedkope energie aan te bieden.
Jouw gemeente werkt mee
Ook de gemeente Lede ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil
bij zijn inschrijving, kan terecht bij de milieudienst. Hiervoor
maak je best een afspraak. Breng zeker je laatste jaarafrekening
mee. Daarin staan alle gegevens die we nodig hebben om
jouw inschrijving in orde te brengen.
Info
Gratis infolijn: 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) of
groenestroom@oost-vlaanderen.be.
energiehuis@so-lva.be.

Dim je energiekosten via het Energiehuis
Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je hierbij
aan energiebesparende renovaties? Dan ben je goed bezig!
Het Energiehuis helpt je graag verder!
Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid en
wordt aangestuurd door het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Je kan er terecht met al je vragen in verband met energie
besparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. Het
Energiehuis geeft je bovendien gratis advies en begeleiding

zowel voor, na als tijdens de energiebesparende renovatiewerken. Zo geven de adviseurs tips over renovatie en
vergelijken ze offertes voor jou. Maar ook voor een energie
lening ben je bij het Energiehuis aan het juiste adres. Dit alles
kan allemaal o
 nline, telefonisch of via een persoonlijk gesprek.
Voor meer informatie kan je terecht op 053 64 15 28,
mijnenergiehuis.be of via energiehuis@so-lva.be.

Sportgala
Op vrijdag 13 maart 2020 organiseren de sportdienst en
-raad het Sportgala in GC De Volkskring. De sportieve
prestaties van 2019 worden via een kampioenenhulde en een
verkiezing van de sportlaureaten in de kijker gezet.
Je moet de kandidaturen voor de categorieën Kampioenen,
Sportlaureaten en/of Verdienstelijke Ledenaars ten laatste 8
januari 2020 aan de sportdienst bezorgen. Enkel kandidaturen
via de geëigende formulieren komen in aanmerking.
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Deze formulieren kan je afhalen bij de sportdienst of down
loaden via www.lede.be. Vergeet zeker niet in te vullen op welke
categorie de kandidatuur betrekking heeft. Bij elke kandidatuur
moet je foto's (minimum twee, maximum vijf, waarvan minstens
een close-up en een actiefoto) toevoegen. Deze foto’s moet je
in voldoende hoge resolutie e-mailen naar sportraad@lede.be.
Voor vragen over het reglement of advies bij het invullen van de
formulieren kan je contact opnemen met de sportdienst of -raad.

Internetcriminaliteit:
wees cybercriminelen te snel af!
Het internet maakt al jaren deel uit van het dagelijks leven. Toch
laten velen zich nog vangen aan verschillende vormen van
internetcriminaliteit. Onderstaande grafiek geeft de e

norme
stijging weer van informaticacriminaliteit de laatste jaren.
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Het is dus belangrijk om de internetgebruiker hierover te
sensibiliseren. Ga in de eerste plaats niet achteloos om met je
eigen informatie op het web: post bijvoorbeeld geen
persoonlijke informatie op sites die iedereen kan raadplegen.
Zorg er ook voor dat je besturingssysteem up-to-date is.
Installeer een virusscanner en een firewall om eventuele

aanvallen van buitenaf tegen te houden.

• Bevat het bericht een link? Klik niet zomaar! Zweef met je
muis over de link zonder te klikken. Nu verschijnt de volledige
URL. Ziet deze er verdacht uit?
• De berichten komen in je Spam/Junk folder terecht.
• Er wordt via e-mail, sms of telefoon gevraagd om je wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke gegevens te melden.
Een officiële instantie doet dat nooit.
Een regel die je altijd in het achterhoofd kan houden is:
Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
Wat moet je doen als je een vals bericht krijgt?
• Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.
• Klik niet op de links, maar zoek de website op via een
zoekmachine.
• Stuur het bericht niet door naar je contacten.
• Vul nooit persoonlijke gegevens in.
• Stuur het bericht door naar de organisatie.
• Heb je je gegevens toch doorgegeven?
• Waarschuw je vrienden dat je hen een vals bericht hebt
doorgestuurd.
• Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op
andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.
• Als je je creditcardgegevens hebt doorgegeven, verwittig dan
onmiddellijk Cardstop (www.cardstop.be of 070 344 344).
Slachtoffer van internetcriminaliteit?
Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Neem daarbij alle
nuttige gegevens en informatie (zoals mails, telefoonnummers,
namen, websiteadressen) mee.
Indien je geen schade hebt geleden, maar je wil de poging tot
internetcriminaliteit toch melden, dan kan dat bij de politie
van je woonplaats.

Wat is phishing?
Phishing is online oplichting via valse e-mails, websites of
berichten. Cybercriminelen proberen misbruik te maken van
iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt.
Ze proberen ook in te spelen op angst. Laat je niet vangen!

Op de website Safeonweb.be vind je nog allerlei handige tips
en nuttige links omtrent online veiligheid.

Hoe herken je verdachte berichten?
Verdachte berichten hebben vaak een of enkele van volgende
kenmerken:
• De berichten komen onverwacht of zonder reden.
• De taal is dwingend of wil je nieuwsgierig maken.
• De berichten bevatten taalfouten of zijn niet professioneel
opgemaakt.
• Er is sprake van een vage aanspreektitel of je e-mailadres als
aanspreking.
• De berichten komen van onbekende afzenders of foute
e-mailadressen.
• Wees voorzichtig met bijlagen aan e-mails: komen ze van een
onbekende persoon, open ze dan niet, maar verwijder de
e-mail. Je kan de bijlage ook eerst opslaan op je computer en
scannen met je virusscanner voor je de bijlage opent.
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Drugpreventie
en -begeleiding
Nieuw in Lede!
Is cannabis ongezond?
Mogen jongeren bier drinken op kamp?
Ben ik verslaafd aan gamen?
Mag er gerookt worden op het voetbalterrein?
Vanaf wanneer mag ik alcohol drinken?
Hoe kan ik mijn kind helpen stoppen met druggebruik?
Gamet mijn zoon te veel?
Mogen we cocktails verkopen op onze fuif?
Ben ik verslaafd aan gokken?

Met vragen rond drugs, alcohol, gamen en gokken kan je
vanaf dit jaar gratis terecht bij het Team Drugpreventie en
-begeleiding in Lede!
Aanbod
• Advies en info verlenen rond drugs, alcohol, gamen en gokken.
• Vormingen en infoavonden rond deze thema’s organiseren.
• Individueel begeleiden van -26 jarigen die door het gebruik
of misbruik van deze middelen problemen ondervinden.
• Ondersteunen van ouders die hun jongere hierbij willen
helpen.
• Coaching bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid
voor scholen, sportclubs, jeugdverenigingen en organisaties.
Sarah Buys en Naiani De Munck werken in Lede voor het Team
Drugpreventie en -begeleiding. Je kan bij hen terecht voor
een gesprek in het OCMW, op school of bij je thuis. De zitdag
in het OCMW is op woensdag in de lokalen van de sociale
dienst (Kasteeldreef 50).
Zij werken zonder wachtlijst en de gesprekken zijn gratis en
vertrouwelijk. Bij voorkeur maak je op voorhand telefonisch of
via mail een afspraak.
Contact
Sarah Buys: 0499 57 84 96, sarah.buys@zov.be
Naiani De Munck: 0472 13 44 09, Naiani.demunck@zov.be
Het Team Drugpreventie en -begeleiding is een deel
werking van het Centrum Voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen. Meer info hierover vind je op
www.zov.be of 078 15 55 70.
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Brochures
Kasteel van Mesen
Heb je interesse in het Kasteel van Mesen? Kom dan snel
naar de toeristische dient in het gemeentehuis! Wij bieden twee interessante brochures aan: Lede kent Mesen
100 jaar en Lede, van Heerlijkheid tot Markizaat.
Lede kent Mesen 100 jaar
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de gebouwen
van het Koninklijk Gesticht van Mesen, een dorp in de
buurt van Ieper, gebombardeerd. De weeskinderen
moesten samen met hun ‘madames en mademoiselles’
noodgedwongen vluchten en kwamen uiteindelijk terecht
in het leeggekomen klooster van de kanunnikessen
St.-Augustinus in Lede. Dit was de start van een boeiende
eeuw vol Leedse geschiedenis.
Lede, van Heerlijkheid tot Markizaat
Na een korte voorgeschiedenis over het Markizaat en het
wapenschild, krijgen de leden van de familie de Bette
een persoonlijk curriculum. Ook de voor- en nazaten en
aangetrouwde familie krijgen hun plaats in deze brochure.
Deze illustere personen hebben gedurende 300 jaar hun
stempel gedrukt op de geschiedenis van Lede. Een verhaal over heer, ridder, baron, markies of graaf gespekt
met levensfeiten en geïllustreerd met foto’s en prenten.
De brochures zijn een uitgave van de culturele raad Lede.
Je kan deze in kwalitatief glanspapier kopen aan 2 euro
per stuk bij de cultuurdienst of via toerisme@lede.be.

in Lede
Lede is hartveilig

Voor wie: vanaf 16 jaar of je wordt 16
jaar in 2020.

Leer zelf reanimeren

Data: 14 februari, 10 april of 12 juni
2020, telkens van 19 tot 22 uur.

Het project Hartveilig wil de over
levingskans van een slachtoffer bij een
hartstilstand en de eerstehulpcapa
citeiten van de bevolking vergroten. Dit
doen we door:
• zoveel mogelijk steden, gemeenten,
bedrijven en organisaties aan te
moedigen om AED’s te plaatsen;
• zoveel mogelijk mensen te i nformeren
en op te leiden in reanimatie en het
gebruik van een AED.
Volg een opleiding Reanimeren en
defibrilleren en we leren je hoe je te
werk gaat.

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 deel
nemen per opleiding.
Prijs: gratis.
Bij vragen: secretaris@lede.rodekruis.be.
Lede is Hartveilige gemeente en
ondersteunt Rode Kruis Lede.

Beweeg je graag? Van januari tot en met april 2020 kan je deelnemen aan:
• linedance (sporthal, maandag om 10.45 uur) en/of tennis
(TS Kenta, maandag om 15 uur);
• curve bowls (sporthal, dinsdag om 14.15 uur) en/of badminton/tafeltennis
(sporthal, dinsdag om 15 uur);
• zwemmen (Aalst/Wetteren, woensdag om 12 uur);
• conditiegym (sporthal, donderdag om 15.30 uur);
• stepaerobic/wandelvoetbal (sporthal, vrijdag om 10.45 uur en om 10 uur).

Niet-Ledenaar
10 UiTPAS-punten

Tentoonstelling
Deze interactieve tentoonstelling over
mondgezondheid voor kinderen uit de
kleuterklas en de eerste graad lager
onderwijs komt van maandag 6 januari
tot en met zaterdag 25 januari 2020
naar de bibliotheek in Lede.

Plus Minus

Ledenaar

Cas en Kato
hebben verzorgde
tanden

All-in

10-beurtenkaart

Part-in

60 euro

20 euro

15 euro

+50%
-2,50 euro

Sociaal tarief

-50%

UiTPAS met kansentarief

-75%

Kijk na of deze activiteit in aanmerking komt voor een terugbetaling door je
m
 utualiteit. Vergeet ook je lidgeld voor 2020 niet te betalen.

Kinderen leren er gratis en op een leuke
wijze over de meest belangrijke
aspecten van de mond. De tentoon

stelling is opgebouwd uit een wachtzaal
en een tandartsenpraktijk. De wachtzaal
bestaat uit allerlei informatiemodules,

de tandartsenpraktijk is opgebouwd
met doe-activiteiten en experimenten.
Je kan de tentoonstelling bezoeken
tijdens de openingsuren van de bib.

Klasbezoeken zijn mogelijk buiten de
openingsuren en na afspraak.
Leerkrachten krijgen na inschrijving een
mondkoffer met lesmap, werkblaadjes,
didactisch materiaal en de vertelplaten
van het verhaal van Cas en Kato. Alle
info voor leerkrachten en het inschrijvings
formulier vind je op de website van de
bibliotheek.
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in Lede
Seniorenfilm
The Bookshop
1959. Weduwe Florence Green
komt aan in Hardborough, een
rustig stadje aan de Engelse kust.
Ze is vastbesloten om de droom
te vervullen die zij en haar man
hadden bedacht toen ze elkaar

ontmoetten: een boekenwinkel
openen op een plek ver van de
grote stad.

Typisch tieners
Luistervinken
De tienerjaren van je kroost kunnen pittig zijn. Er
komt, ook voor jou als ouder, in een recordtijd zo
veel op je af, dat je af en toe het noorden kwijt raakt.
Sarah Van Gysegem vertelt op donderdag 23
januari 2020 om 20 uur in GC De Volkskring over
alles wat zo typisch is aan tieners.
Een verhaal over wispelturige hersenen en
hor

monen, draaiende ogen, slaande 
deuren en
verschillende keren de eerste keer. Een verhaal

met flink wat humor en met een digitaal kantje,
want via smartphones hebben pubers de wereld in
hun achterzak. Een wereld propvol info en porno.
Ze geeft eenvoudige tips om het samenleven met
tieners vlot te laten verlopen, ook al is dit in realiteit niet altijd even simpel.

Een ticket kost 2 euro, een ticket
met koffie en gebak kost 5 euro
(vooraf aan te kopen bij de
cultuur

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

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.

T.A.N.I.A.
Theater Malpertuis

Deze lezing is de derde uit een v ierdelige reeks
Luistervinken. De prijs per lezing bedraagt 5 euro
of 1,5 euro met UiTPAS met kansentarief. Kaarten
kan je kopen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst.

Actrice Tania Van der Sanden is
bijzonder openhartig en genereus
in haar eerste onemanshow. Met
het grootste gemak en de vak
kundigheid die haar eigen is, laat
ze een waaier van personages op
het publiek los: Guillaume van de
toneelschool, moeder Liliane van
Deurne, nonkel Warre en tante
Lida, zuster Fredeswinde van het
Sint-Servaescollege van Schoten
en last but not least: Tania zelf.
Maar jezelf, ben je dat alleen maar? Of kun je dat ook spelen? Naarmate
Tania dichter bij zichzelf komt, wordt ook de traan onder de lach voelbaar.

De laatste gastspreker is Johny Vansevenant op
donderdag 27 
februari 2020 met zijn lezing
Het fenomeen Eddy Merckx.

De voorstelling gaat door in GC De Volkskring op donderdag 6 februari
2020 om 20 uur. Tickets kosten 16 euro (-26,+65: 14 euro) en kan je k open
bij de cultuurdienst of via gcdevolkskring@lede.be.

Sarah Van Gysegem is mama van drie tieners,
werkt als journaliste voor de Gezinsbond en schrijft
al achttien jaar over de opvoeding van tieners. Ze
bundelde haar ervaringen in het pedagogisch
handboek Typisch tieners. In 2018 verscheen haar
tweede boek Digitaal ontmaagd, een gids over
seksuele opvoeding voor ouders en opvoeders.
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The Bookshop is een film uit
2017, geregisseerd door Isabel
Coixet. Het is de verfilming van
het g
 elijknamige boek van Penelope F
itzgerald. De film wordt
vertoond op maandag 27 januari
2020 om 14 uur in GC De Volkskring.

Nieuwjaars
receptie
Het gemeentebestuur verwelkomt
alle inwoners op zondag 5
januari 2020 om het glas te
heffen op het nieuwe jaar. Tussen 11 en 13 uur kan
je genieten van een hapje en een drankje op het
marktplein. EClectic Ox verzorgt de muziek. De
groep grasduint door het Ierse repertoire, met
gitaar, viool, tenor banjo en bas als belangrijkste
instrumenten. Voor de nieuwjaarsreceptie staat de
voltallige 
bezetting klaar met een extra viool en
bodhrán. Van de gekende meezingers tot de zoete
ballades afgekruid met enkel opzwepende jigs &
reels, alles komt aan bod. Kom dus langs en geniet
samen met Franky, Rudy, Katrien, Skip, Luc en Koen
van een reisje door het Ierse muzikale verleden en
toekomst!

Extra kerstsfeer
op de markt
Met sfeermuziek op de achtergrond kan je op dinsdag
24 december genieten van een gratis kopje chocomelk of koffie met een hapje in een tentje voor de kerk.
Een cadeautje van de Marktcommissie!
Doe zeker ook je eindejaarsaankopen op de markt.
Zo maak je kans op een van de aankoopbonnen uit
de prijzenpot van 2.000 euro.

NIEUW – herbruikbare bekers
Nog altijd worden aanzienlijke hoeveelheden
wegwerpplastiek voor eenmalig gebruik geproduceerd. Dit vergt 
ontzettend veel kostbare
grondstoffen, energie en transport en zorgt
nadien voor een gigantische afvalberg die ofwel
verbrand of in het beste geval opnieuw met veel
transport en energie gerecycleerd kan worden.
Dit kan en moet beter!
Daarom maakt het gemeentebestuur vanaf 2020
gebruik van herbruikbare bekers. Duur
zamer en
minder zwerfvuil: een win-winsituatie!
Gooi je beker dus zeker niet in de vuilnisbak, maar
deponeer hem in de verzamelcontainer.
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wintert

Wensboomactie

De deelnemende handelaars
verwelkomen je graag
tijdens deze eindejaarsperiode
en staan je met raad en daad bij
om er een fijn eindejaar van te maken.
Je kan bij de meesten ook terecht
op vrijdagavond 20 december
tijdens de laatavondopening.
De deelnemers aan Lede Wintert herken je
aan de passende affiche en vind je terug op
www.middenstandsraadlede.be.
Bij je aankoop ontvang je tot eind december
scheurloten waarvan je het kleine gedeelte
deponeert in de verzameldoos bij de handelaar
en waarvan je het grote gedeelte bijhoudt.
Zo maak je kans om cadeaucheques te winnen.

EEN KERSTCADEAU
OF NIEUWJAARSGESCHENK?
Je zoekt een leuk, aangenaam, lekker,
geurig, kleurig, bruikbaar geschenk
voor de eindejaarsperiode
maar je hebt geen idee?
De gemeentelijke

CADEAUCHEQUE

helpt je op weg hiermee!
De cadeaucheque is te koop
aan de onthaalbalie van het gemeentehuis,
in de bibliotheek van Lede en in de bibliotheek
van Oordegem tijdens de openingsuren.
Je bepaalt zelf het bedrag met de
gemeentelijke cadeaucheque t.w.v. 5 euro,
10 euro of 25 euro, of een combinatie ervan.
Meer info www.lede.be/cadeaucheque
of scan de QR-code hieronder.
MIDDENSTANDS
RAAD

LEDE

MRL
EDE

Partner van de
lokale middenstand
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Tijdens de Leedse Sterdagen plaatsten
de jeugddienst en sociale dienst een
wensboom in de tent aan De Bron.
In de wensboom kon je een kerstwens en een bijdrage in een kerstbal
steken ten voordele van Welzijns
schakel en de Sint-Vincentius
genootschap.
Bedankt om onze boom te
versieren met jullie hart
verwarmende wensen.
Vele Leedse kinderen
zullen een betoverende
kerst beleven.

Lede
Agenda
December
Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

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

Knutselatelier

elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
en van 16 tot 18 uur
Jeugddienst

Kaarting en sjoelen

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

Cartoontentoonstelling: Nikola
(IOA) Hendrickx

nog tot zondag 29 december
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Full body workout: The Way

nog tot 26 maart 2020, elke donderdag
van 20 tot 21 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Sport samen in een kleine groep
met professionele begeleiding.
Nodig: 1 fitnessmat en water.
10 euro
Milestone
Info: 0472 95 94 50,
info@milestonecoaching.be,
www.milestonecoaching.be

Workshop bloemschikken:
kerstworkshop voor kids

woensdag 18 december
van 14.30 tot 16 uur
De Bron
Meebrengen: kindersnoeischaar en kerst
groen (geen hulst). Inschrijven verplicht.
10 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
vdemarcia@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Ademsessie

donderdag 19 december
van 19 tot 20 uur
Gezondheidshuis, Rammelstraat 10
Wil je meer veerkracht en rust in je hoofd?
Je leert enkele basistechnieken, enerzijds
om energie op te wekken, anderzijds om
diep te ontladen. Jouw adem is immers
jouw levensgezel. Meer heb je niet nodig.
20 euro
Lifecoach Katrien
Info: 0470 37 85 55,
lifecoachkatrien@gmail.com,
www.lifecoachkatrien.be

Bloemschikken

donderdag 19 december
van 19.30 tot 22 uur
De Bron
KVLV lede
Info: 0478 63 31 83,
linda.depaepe@telenet.be

Workshop: glitterwenskaarten
met Barbara-Dot

zaterdag 21 december van 14 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meanigfool.org,
www.meaningfool.org

Kerstbbq aan het boshuisje
Geelstervallei

zaterdag 21 december
van 16 tot 19.30 uur
Veldekenswegel 46
Langs bospaadjes gaan we naar de
kerststal ter hoogte van het Boshuisje dat
wij sfeervol hebben ingericht en waar we
jullie trakteren met een winterse bbq en
een verwarmend drankje. Op voorhand
inschrijven noodzakelijk. Zaklamp
meebrengen. Stevig schoeisel of laarzen.
Zonder bbq kan je ook meewandelen.
Volwassene: 8 euro, kind: 4 euro.
Natuurpunt Lede
0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Warmte op de Verborgen kerstmarkt:
stamppot-pompoen-wortel
zaterdag 21 en zondag 22 december
van 14 tot 22 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
5 euro
Meaningfool

Mr & Mss op de Verborgen
kerstmarkt

zaterdag 21 december van 18 tot 20 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Mr & Mss brengt een semi-akoestische set
met nummers van artiesten die ze zelf graag
horen: Bonnie Raitt, Neil Young, First Aid
Kit, PJ Harvy, Johny Cash, Norah Jones …
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

90’s Forever And Ever

zaterdag 21 december om 20.30 uur
GC De Volkskring
Alternative Nation (met Tom De Man)
brengt de grunge, rock, afrekeninghitjes
en betere gitaarsongs uit de jaren 90 live
on stage. Na het concert volgt er een
alternatieve 90’s rock dj-set door discobar
Neffest. Een 90’s fuif zonder retrohouse of
dance maar met alternatieve muziek. Kom
je gekleed in T-shirt van een 90’s band,
dan krijg je een gratis drankbon!
5 euro, UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro,
GRATIS in ruil voor 5 UiTPAS-punten.
Geen voorverkoop!
vzw TiniTiaTief
Info: info@tinitiatief.be, www.tinitiatief.be

Kerstsneukelwandeling

zondag 22 december
Ontmoetingscentrum Wanzele,
Watermolenstraat 11
Vrije start tussen 13 en 14.30 uur. Tocht
langs landelijke wegen. 3 stops met hapje
en drankje. De kerstman deelt snoepjes
uit. Gratis geschenk voor alle deelnemers.
Gratis tombola. Kerstsfeer met kerstbiertjes
en hapjes. Honden ook welkom.
Niet-leden: 5 euro (volwassenen), 4 euro
(kids), leden: 4 euro (volwassenen), 3 euro
(kids).
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Kerstfeest

zondag 22 december van 11.30 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Gezellig samenzijn rond kerst + TRIAS
activiteit.
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be
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Lede
Agenda
Let it snow op de Verborgen
kerstmarkt

zondag 22 december van 16 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Kerstmuziek in zijn meest authentieke
vorm. Klassiekers en minder voor de hand
liggende kerstnummers, live gebracht
door vier rasmuzikanten: Katrien De
Lombaert, Lieven D’Hondt, Steven
D’Hondt en Rudy Van den Nest.
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meanigfool.org

Tentoonstelling: Cas en kato
hebben verzorgde tanden
van maandag 6 t.e.m.
zaterdag 25 januari 2020
Zie pagina 9.

Januari
Nieuwjaarsreceptie
zondag 5 januari 2020
Zie pagina 11.

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

nog op woensdag 8, 22 januari, 12
februari, 11, 25 maart, 22 april, 27 mei en
24 juni 2020, van 14.30 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
In een klein groepje van lotgenoten
(volgens leeftijd) delen kinderen hun
ervaringen. Op speelse wijze kunnen zij
hun gevoelens uiten en worden hen tips
en tricks aangereikt om te leren omgaan
met deze situatie. 2x5 workshops. Voor
en na deze reeks: ouderavond. Betalen
kan in 2 schijven.
200 euro
Info: 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org

Bloed geven

dinsdag 14 januari en woensdag 15
januari 2020, van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat
je 71 jaar wordt en je bent in goede
gezondheid, mag je bloed geven.
Schrijf je in via rodekruis.be.
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be

DIY: handcrème
met kamille en goudsbloem
Binnenrommelmarkt

zondag 5 januari 2020
Sint-Martinus, Grote Steenweg 145b
3 euro per lopende meter.
Het Snuffelhuisje
Info: 0475 57 78 91
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donderdag 16 januari 2020
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
In welke mate worden we beïnvloed bij
het proeven? Ook niet-leden zijn welkom
na inschrijving.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be

Movietime: Dik Trom

Extra kerstsfeer op de markt
dinsdag 24 december
Zie pagina 11.

Wijnavond: Wijn en brein

donderdag 16 januari 2020
van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
35 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

woensdag 22 januari 2020
van 14 tot 16.05 uur
GC De Volkskring
Dik woont samen met pa en ma Trom in
het gezellige Dikkedam waar iedereen
levensgenieter is en lekker en veel eet.
Pa wil een restaurant openen in Dunhoven.
Daar let iedereen op wat hij eet. Sporten
en slank zijn is er heel belangrijk. Het
restaurant lijkt dus gedoemd om te
mislukken. Dik heeft een oogje op Lieve,
dochter van een dieetgoeroe, maar hij is
niet alleen. Viktor, de vervelende zoon van
de sportschoolhouder ziet Lieve ook zitten.
Jeugddienst

EHBA - eerste hulp bij autopech
donderdag 23 januari 2020
van 19.30 tot 22 uur
Garage Van Tittelboom,
Grotesteenweg 346
Best Pittig Lede
Info: www.bestpittiglede.be

Luistervinken: 
Sarah Van Gysegem
over typisch tieners

donderdag 23 januari 2020
van 20 tot 23 uur
Zie pagina 10.

Lede
Agenda
Voorstelling: Sex Thing

vrijdag 24 januari 2020 
van 19 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Theater O’Kontreir ontwikkelde deze
voorstelling op vraag van en in nauwe
samenwerking met Child Focus. Een
klasreünie. Iedereen is uitgenodigd
behalve Anna. Jaren geleden stuurden
haar klasgenoten een naaktfoto van haar
de hele school rond. Haar aanwezigheid
zou dus wel eens een boel pijnlijke
herinneringen naar boven kunnen halen.
Maar Anna komt toch. Meer zelfs, ze
neemt de microfoon en confronteert de
zaal met haar verhaal. Anna vertelt haar
verhaal niet alleen. Ze krijgt de hulp van
de gitarist die werd ingehuurd om de
reünie op te vrolijken. Woorden en muziek
glijden in elkaar en verstrengelen zich
tot een poëtische, associatieve rock &
roll vertelling. Ook het publiek krijgt een
rol. Anna spreekt hen voortdurend aan
als haar ex klasgenoten. Op die manier
kunnen ze niet anders dan in haar hoofd
kruipen. Zo laat de voorstelling hen de
impact van een schijnbaar onschuldige
handeling als het doorsturen van een foto
aan den lijve ondervinden.
Jeugddienst en Preventiegroep Vooruit
met de Geit

Joe Mullen

vrijdag 24 januari 2020
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Met zijn nieuwe cd een reis langs de
Keltische traditie en de hedendaagse Ierse
muziekscene!
Meaningfool
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Kaarting - belotten

zaterdag 25 januari 2020 om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

Seniorenfilm: The Bookshop
maandag 27 januari 2020
Zie pagina 10.

DIY: oogserum met koffie

donderdag 30 januari 2020
van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
De cafeïne geeft een opwekkend effect op
de huid waardoor de strijd tegen wallen
wordt aangegaan.
35 euro
Info: 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be

Tentoonstelling met schilderijen van
Leo Cleymans

nog tot 19 januari 2020, elke zaterdag
en zondag van 14 tot 19 uur
Galerij Hof te Puttens, Wichelsestraat
20-22
Werken in permanentie: Rafael Gorsen,
Johan Van Vlaenderen, Julie, Adi S
 teurbaut,
Bernard Bosschaert, Anto Diez, Frans
Minnaert, Sauval, Isabel Bossuyt, Villagra,
Elseviers Raymond, Nemirovsky Claudine …
Info: www.hofteputtens.be

Concert: Pianoherberg
met Filip Van Keer

vrijdag 10 januari 2020
van 20.15 tot 23 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Filip is een graag geziene muzikant,
gebeten door slagwerk, dirigent, zang ...
Hij is bovendien ook de Belleman van Lede.
Meaningfool

DIY: bodylotion maken

dinsdag 28 januari 2020 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

15

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

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

