1
Gemeentelijk infoblad voor
de inwoners van Lede

3
Lede zit op schema
9Seniorenfilm
11
Koken met kids

Uit de gemeente- en OCMW-raad
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Het organisatiebeheersingssysteem, zoals voorgesteld
door de algemeen directeur, wordt goedgekeurd. Het
betreft een intern controlesysteem om de risico’s van het
lokaal bestuur te beheersen en zo tot een kwaliteitsvolle
werking te komen. Zes thema’s worden specifiek opgevolgd: organisatiemanagement, organisatiestructuur en
– cultuur, personeelsbeleid, informatie en communicatie,
financieel management, facilitaire middelen en ICT.
De gemeente en het OCMW hebben voor het eerst een
geïntegreerd meerjarenplan. Na een jaar van intensieve
voorbereidingen werd het voorgelegde meerjarenplan
2020 - 2025 goedgekeurd. De financiële situatie is in evenwicht, zonder n
 ieuwe of verhoogde belastingen voor de
inwoners, wel met het voorzien van nieuwe leningen voor
2 miljoen euro. Een belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk draagt bij tot het evenwicht.
Belangrijke nieuwe investeringen voor bijkomende
sociale huisvesting, veiliger verkeersomstandigheden
voor voetgangers en fietsers (in het bijzonder in de
schoolomgevingen), verhoging van de zuiveringsgraad
van het afvalwater met bijhorende wegenwerken, versterking van het milieu en klimaatmaatregelen en een brede
sociale ondersteuning staan op het programma. Er wordt
ook extra geïnvesteerd in personeel: een correcte verloning
en de uitbreiding van het personeelsbestand om aan
nieuwe noden tegemoet te komen. Dit meerjarenplan
vormt het beleidskader voor de volgende 6 jaar: aanpassingen omwille van wijzigende omstandigheden of de
financiële consequenties van nog gedeeltelijk uit te
werken projecten (zoals bijvoorbeeld de bouw van een
multifunctioneel schoolgebouw op de site van het oud
woonzorgcentrum) zijn mogelijk.
De vijf Leedse kerkfabrieken worden ook de volgende
jaren financieel ondersteund. In 2020 wordt 140.912 euro
toegekend voor hun werking en 276.000 euro voor de
investeringen. In de periode 2021 - 2025 wordt 145.000
euro toegekend voor hun werking en 276.000 euro voor
de investeringen.
De gemeente Lede, destijds een van de oprichters en
trekkers van de UiTPAS-werking, treedt (samen met een
steeds toenemend aantal omliggende gemeenten) toe tot
de projectvereniging UiTPAS Dender.

De gemeentelijke dotaties voor het jaar 2020 ten voordele
van de hulpverleningszone Zuid-Oost (brandweer) worden
goedgekeurd: 737.045 euro voor de werking en 194.708
euro voor investeringen.
De asfalttoplaag in de Heiplasweg, Langenakker, Poortendries, Watermolenstraat en op de toegangsweg van het
voetbalplein in Oordegem (ongeveer 20 meter) wordt
heraangelegd. De kostprijs is 96.544 euro.
De gemeente Lede kan Vlaamse subsidies voor de aanleg
van veilige schoolomgevingen ontvangen, maar deze subsidie is gebonden aan strikte tijdsgebonden voorwaarden:
een realisatie binnen de 6 maanden. De volledige plannen
voor de 10 schoolomgevingen kunnen niet gerealiseerd
worden binnen deze termijn, maar het plaatsen van dynamische schermen die de zichtbaarheid van en de aandacht
voor de schoolomgevingen vergroten, is wel haalbaar. Deze
uitgave van 150.983 euro wordt goedgekeurd. De Vlaamse
subsidie wordt geraamd op 75.491 euro.
Om de lokale verkeerscirculatie voor auto’s en vracht
wagens te verbeteren komt er in de Kleiweg een
parkeerverbod over een deel van de weg (in de buurt
van het recyclagepark).
Op advies van de middenstandsraad steunt het lokaal
bestuur Lede Wintert 2019 met een toelage van 1.500 euro
via gemeentelijke c adeaucheques.
Een optimale afkoppeling van het afval- en hemelwater
afkomstig van dakvlakken en grondvlakken voor b
 estaande
gebouwen is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden
riolering op openbaar domein wordt aangelegd. Dit dient
enerzijds om overstromingen in lager gelegen delen van de
gemeente te voorkomen, anderzijds om de waterzuivering
van het afvalwater efficiënt te doen verlopen. De belasting
van 1.000 euro op het niet-correct afkoppelen van regenwater en/of niet-correct aansluiten op de riolering wordt
verlengd voor de periode 2020 - 2025.
De reglementering voor de retributie bij het niet r especteren
van de tijdsduur bij het parkeren in blauwe zone en de
zones waarbij het parkeren beperkt is tot 10 minuten
(Oordegem) wordt inhoudelijk aangepast. Het tarief bij
inbreuk blijft 25 euro.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 keer per jaar verspreid. // Verantwoordelijke
uitgever: Roland Uyttendaele // Coördinatie en briefwisseling: Communicatiedienst / 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 12 februari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Bewegen op verwijzing
In Lede start op 16 januari Bewegen op verwijzing. Dit project
wil de 'zittende' Vlaming met een gezondheidsrisico op dokters
verwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten
krijgen van de Bewegenopverwijzingcoach een beweegplan op
maat op basis van hun interesses: van een dagelijkse fietstocht
naar het werk tot een wekelijks dansuurtje in de buurt.
De coach helpt hen op weg!
De bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever
leven op termijn z elfstandig kan verderzetten. Het aantal
consultaties bij de coach bepaalt de deelnemer zelf (met een
maximum van 7 uur individuele begeleiding).
Dankzij Bewegen op verwijzing, een initiatief van het Vlaams
Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse overheid,
profiteert de deelnemer van heel lage tarieven: 5 euro per kwartier voor een individuele sessie en 1 euro per kwartier voor een
groepssessie. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoet
koming, krijgt een extra korting.
Meer informatie
Stephanie Van Espen - Lokaal Multidisciplinair Netwerk
0471 38 03 58
ztpaalst@gmail.com
www.regioaalst.be/bov
www.bewegenopverwijzing.be

Lede zit op schema
Een medicatieschema helpt je om je
medicatie correct in te nemen zonder
op elk doosje te moeten gaan kijken.
Bijvoorbeeld om je medicatie vooraf
klaar te zetten, is zo een schema
handig. Maar ook voor de arts, apo
theker, s pecialist … die jou behandelt
is een up-to-date schema heel
belangrijk.
Infosessie medicatieschema
Moet je vaak medicatie nemen? Een
medicatieschema dat je thuis kan
gebruiken kan zeker helpen. Kom
naar onze infosessie op vrijdag 21
februari om 14 uur in WZC Markizaat. De toegang is gratis. Inschrijven
is verplicht via c ultuur@lede.be of
seniorenraad@lede.be.

Jouw medicatieschema kan je leven
redden!
Als je naar het ziekenhuis moet,
krijg je best een v
 erwijsbrief van je
behandelende arts en je medicatie
schema van je apotheker mee zodat
het ziekenhuis weet welke medicijnen
je neemt. Ook als je het ziekenhuis
weer verlaat, is het belangrijk dat
jouw apotheker het medicatieschema
dat in het ziekenhuis werd opgesteld
of aangepast, in handen krijgt.

De beroepsorganisatie van apothekers
wijst erop hoe belangrijk het is dat de
huisarts en de huisapotheker het
medicatieschema van het ziekenhuis
ontvangen. Precies daar durft het wel
eens mis te lopen. Onderzoek heeft
nu aangetoond dat maar liefst 20
procent van de heropnames te wijten
zijn aan medicatieproblemen. Met
betere communicatie tussen het
ziekenhuis en de apotheek, was de
helft daarvan te voorkomen.
Ben je patiënt, vraag dan het
medicatieschema en de voorschriften
bij ontslag uit het ziekenhuis op en
bezorg dit aan je apotheker.
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Gemeenteraadscommissie voor
verkeersveiligheid- en leefbaarheid
De gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheiden leefbaarheid, kortweg de verkeerscommissie,
levert beleidsvoorbereidende adviezen over diverse
verkeerssituaties af aan het college en de gemeenteraad. Hierbij worden de richtlijnen en de bepalingen
uit het gemeentelijk mobiliteitsplan gerespecteerd.
Dit plan als leidraad gebruiken is cruciaal om een
coherent en weldoordacht beleid te voeren. Deze
werkwijze wordt al sinds de opstart van de verkeerscommissie in 2001 toegepast. In 2017 werd een nieuw
gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd.
Het mobiliteitsbeleid zit uiteraard niet enkel vervat in
een gemeentelijk plan. Bij de adviezen van de verkeers
commissie worden ook de regionale, gewestelijke en
nationale vademecums en bepalingen in acht g
 enomen
en wordt er waar nodig advies ingewonnen bij externe
partners zoals de lokale politie, het Vlaams Gewest afdeling wegen en verkeer, de provincie Oost-
Vlaanderen, buurgemeenten, De Lijn, Infrabel,
NMBS, fietsberaad …

De verkeerscommissie vergadert maandelijks en de
vergaderingen zijn openbaar.
De leden van de commissie zijn:
• CD&V: Isabelle Derder (voorzitter),
Paul De Jaeger en Guy Meuleman;
• NVA: Kris Wyndaele;
• Open Lede: Reinout Grepdon;
• Groen: Jo Maebe;
• De Coöperatie: Dirk Rasschaert;
• Lede Vlaams en Zinvol: Marc Boterberg
(tijdelijk vervangen door Filip Bauters).
De verkeerscommissie wordt ook bijgewoond door de
verkeersdeskundige (secretaris), twee (hoofd)inspecteurs
van de verkeersdienst van de lokale politie en de
schepen van mobiliteit.
Afhankelijk van de agenda kunnen de burgemeester,
de algemeen directeur, de ingenieur en de omgevings
ambtenaar eveneens de vergadering bijwonen.

Dit jaar heeft de verkeerscommissie een belangrijke
inbreng gehad in:
• de afschaffing van de voorrang van rechts op lokale
wegen II;
• de uitrol van de fietsstraten in Kasteeldreef en
Bellaertstraat;
• de opstart van het project Veilige schoolomgevingen;
• de aanstelling van een externe firma voor de
controle op het kortparkeren.

Nieuwe website
Pensioendienst
De Federale Pensioendienst (FPD)
heeft een nieuwe website! Op
www.sfpd.fgov.be vind je volgende thema’s:
• Pensioenleeftijd: de basisuitleg
rond de vervroegde en
wettelijke pensioenleeftijd.
• Recht op pensioen: product
catalogus. Welke producten
berekent de FPD en kent hij toe?
• Loopbaan: Als ik in een bepaalde
hoedanigheid werk of als ik
bijvoorbeeld tijdskrediet neem,
wat is het effect op mijn
toekomstige pensioen?
• Pensioenaanvraag: Hoe vraag je
een pensioen of een andere
uitkering (zoals de IGO) aan?
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• Overlijden: Welke stappen moet
iemand ondernemen als een
naaste overlijdt? Waar heeft hij
of zij nadien recht op?
• Buitenland: Kan een gepensioneerde zijn pensioen in het
buitenland ontvangen? Ik heb in
het buitenland gewerkt en wil in
België mijn pensioen aanvragen.
• Attesten: Een attest nodig? Ga
naar mypension.be of vraag ons
om er eentje op te sturen. In
sommige gevallen b
 ezorgen we
die info automatisch aan de
betrokken partijen.
Heb je nog vragen? Je kan ook
altijd terecht bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Subsidies sport
verenigingen
De gemeente ondersteunt de erkende
sportverenigingen (verenigingen aangesloten bij de sportraad) via subsidies.
Om toelagen voor het werkjaar 2019 te
kunnen ontvangen moet je een aanvraagdossier volledig invullen en bij de
sportdienst indienen uiterlijk op 31
januari 2020.
Deze toelagen worden berekend aan
de hand van een subsidiereglement.
Dit reglement en het aanvraagdossier
kan je raadplegen bij de sportdienst
en op www.lede.be.

Nieuw zonaal
veiligheidsplan
2020 - 2025
Politie Erpe-Mere/Lede
Op 1 januari 2020 ging het nieuw zonaal veiligheidsplan
van de lokale politiezone van start. Dit plan duidt de
planning en de uitvoering van de politieactiviteiten op
lokaal niveau en is ingebed in de filosofie van een
integrale en geïntegreerde aanpak van de belangrijkste
veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in onze politie
zone. Het zonaal veiligheidsplan is 6 jaar geldig en vindt
zo dus meer afstemming met de beleids- en beheers
cyclus van de gemeenten.
Rekening houdend met de gerechtvaardigde eisen en
verwachtingen van onze belanghebbenden en met een
grondige analyse van de aangereikte cijfers, worden
strategische doelstellingen vooropgesteld waar we de
komende zes jaar aan willen werken. Dit zesjarenplan
geldt dan ook als het engagement van de zone voor de
komende jaren en omschrijft haar ambitieuze, maar
tegelijk realistische en realiseerbare uitdagingen.
Het spreekt voor zich dat de keuze van de prioriteiten
het resultaat is van een diepgaand overleg tussen de
burgemeesters, de procureur des Konings en de korpschef van de lokale politie. Met dit plan wil de politiezone
zich ten volle engageren naar alle belanghebbenden, en
de burger in het bijzonder, om een partner te zijn in het
streven naar veiligheid.
Prioriteiten:
• beheersen van cybercrime en versterken van cybersecurity;
• radicalisme, extremisme en terrorisme voorkomen en
bestrijden door vroegdetectie en ketengerichte aanpak;
• beheersen van het fenomeen drughandel en drugbezit;
• beheersen van het aantal inbraken in gebouwen;
• beheersen van het fenomeen intrafamiliaal geweld;
• bijdragen aan de verkeersveiligheid en het realiseren
van een gedragswijziging door acties te richten naar
prioritaire thema’s en doelgroepen.
In de uitvoering van het plan zal de lokale politie rekening
houden met de nieuwste ontwikkelingen zoals die onder
meer vervat zijn in het nieuwe federale veiligheidsbeleid en
in het nog op te stellen nieuw Nationaal Veiligheidsplan.
Uiteraard zal de lokale politie, naast deze vooropgestelde
prioriteiten, ook maximaal blijven inzetten op de basis
politiezorg, die nog steeds het grootste deel van het
takenpakket beslaat.

Speelplein
Krawietel zoekt
animatoren
Iedere zomer zorgt een groep van 50 animatoren
voor een geslaagde speelpleinwerking. Als animator
ontwikkel je nieuwe competenties en hechte vriend
schappen. Ben je 15 jaar of ouder en sta je te
popelen om samen met kinderen te ravotten of
creatief bezig te zijn? Kom dan naar onze infodag
op zondag 16 februari om 10 uur en op zaterdag
21 maart om 19 uur op het speelplein in W
 anzele.
Heb je vrienden die hier ook nieuwsgierig naar zijn?
Breng hen zeker mee!
Om als monitor aan de slag te kunnen, heb je
een monitorenattest n
 odig. Van zodra je vijftien
bent, kan je deze cursus volgen bij een e
 rkende
organisatie. De eerste zomer op het speelplein volg
je een stage.
Meer info? Contacteer de jeugddienst of de Facebook
pagina of Instagram van speelplein Krawietel.

Op wielekes
Een bibliotheek voor kinderfietsen
Bij Op wielekes kan je een kinderfiets lenen.
Wie lid wordt heeft altijd toegang tot een goede, kwalitatieve fiets op maat. Je betaalt jaarlijks lidgeld en ruilt de
fiets voor een groter exemplaar indien nodig. Je kan ook
zelf een kinderfiets doneren.
Op zaterdag 4 april wordt de fietsbibliotheek officieel
ingewijd. Wil je graag helpen om klanten te verwelkomen
of kleine herstellingen te doen? Kom dan op maandag 10
februari om 20 uur naar De Bron. We geven je daar graag
meer informatie over de werking, wat jij kan betekenen
en welke opleiding wij hiervoor organiseren.

5

IBO ’t Klavertje 4
Sluitingsdagen 2020
woensdag

1 januari

Nieuwjaarsdag

donderdag

2 januari

Eerste werkdag

maandag

13 april

Paasmaandag

vrijdag

1 mei

Feest van de Arbeid

donderdag

21 mei

O.L.H. Hemelvaart

vrijdag

22 mei

Dag na O.L.H. Hemelvaart

maandag

1 juni

Pinkstermaandag

maandag

20 juli

Brugdag nationale feestdag

dinsdag

21 juli

Nationale feestdag

maandag

2 november

Allerzielen

woensdag

11 november

Wapenstilstand

donderdagnamiddag

24 december

Namiddag voor Kerstmis

vrijdag

25 december

Kerstmis

donderdagnamiddag

31 december

Namiddag voor Nieuwjaar

Krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in
Oordegem en Wanzele open van maandag 24 februari
tot en met vrijdag 28 februari. I nschrijven is verplicht en
kan vanaf donderdag 30 januari, 18.30 uur.

Woensdagnamiddag in maart en april
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 
donderdag 30 januari, 18.30 uur.

Andere inschrijvingsdata 2020

donderdag 12 maart (vanaf 18.30 uur)
voor de paasvakantie en woensdagnamiddagen
in mei en juni

donderdag 4 juni (vanaf 18.30 uur)
voor de zomervakantie
(kinderen geboren voor 1 januari 2016)
donderdag 3 september (vanaf 18.30 uur)
voor de woensdagnamiddagen in september en oktober
donderdag 8 oktober (vanaf 18.30 uur)
voor de herfstvakantie en woensdagnamiddagen
in november en december
donderdag 26 november (vanaf 18.30 uur)
voor de kerstvakantie en woensdagnamiddagen
in januari en februari

donderdag 14 mei (vanaf 18.30 uur)
voor de zomervakantie (kinderen geboren in 2016 - 2017)

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten krokusvakantie
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen
zoals vermeld in het ministerieel besluit van 23 mei 2014 of een bewijs van een opleiding
in een kwalificerend traject die leidt tot het behalen van een vereist kwalificatiebewijs.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan Lokaal bestuur Lede, dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede
en dit uiterlijk op maandag 10 februari 2020.
Voor meer info kan je terecht bij
de dienst kinderopvang.
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Poëzieweek
De toekomst is nu!
De klassen Woordatelier werken samen
aan twee voorstellingen rond De toekomst is nu,
het thema van de Poëzieweek.

Voorstelling Woordatelier (door 8 - 12 jaar)
De klassen van Lies Geldhof geven er een eigen draai aan,
want zij deden ‘de ontdekking van de 21ste eeuw: de
toekomst gaat achteruit’! De jonge woordkunstenaars
bewijzen hun terugspoeltheorie via unieke verhalen.
Als onvervalste ontdekkingsreizigers nemen zij je mee op
hun tocht vol tijdloze poëzie en eigen improvisatie.
Deze voorstelling gaat door op dinsdag 29 januari om 19
uur en donderdag 31 januari om 18 uur in GC De Volkskring. De toegang is gratis.

Voorstelling Woordlab en Verteltheater
(12+ en volwassenen)
Breng aarde aan. Plant rozen.
Kies een spreuk, een leitmotiv.
Kom overeind. Blijf wakker.
Troost u. Troost iemand.
U weet niet wat u meemaakt.
De toekomst is nu!
De leerlingen uit de klassen van Ireen Beke en Isabelle
Ringoet nemen je graag mee in hun poëtische wereld.
Deze voorstelling gaat door op woensdag 30 januari
om 19.30 uur in GC De Volkskring. De toegang is gratis.

Dag van de A
 cademies STEAM
Voordracht
In deze tijden, waar techniek en wetenschap (de STEM-richtingen)
op handen gedragen worden, willen de academies STEM tot
STEAM maken met de ‘A’ van Arts en Academies. Meer en meer
bedrijven zijn op zoek naar uitgesproken creatieve profielen.
En waar leer je deze creativiteit en het out of the box denken?
Natuurlijk: in de academie!

Leraarsconcert
en expositie

Op zaterdag 15 februari om 11 uur gaan we over dit onderwerp
in gesprek in GC De Volkskring. Onze leerlingen Radio gebruiken
al hun interviewtechnieken. De toegang is gratis.
Voor meer info over de sprekers kan je terecht op onze website
academielede.be of onze Facebookpagina.

De leerkrachten van de Kunstacademie
tonen dat ze meer kunnen dan lesgeven.
Want een vak geef je niet alleen met liefde en
toewijding, maar ook met veel expertise en
ervaring. En nu en dan staan ze ook graag zelf
eens in de spotlights. Je kan hen komen toe
juichen op het leraarsconcert op zondag 26
januari om 11 uur in GC De Volkskring.
Daarnaast zullen onze leerlingen Beeld
(12-18 jaar en volwassenen) hun werken
exposeren. Je kan ook blijven napraten bij
een drankje. De toegang is gratis.
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Marnix Peeters
Leeskring Leorim

Marnix Peeters maakt een reconstructie
van zijn moeders leven, haar laatste
maanden en haar overlijden. Zij was
bescheiden en van mening dat het
beste leven zich in de schaduw afspeelt.
In die zin paste alzheimer wel bij haar:
na de diagnose die zij al jarenlang
vreesde, doolde zij steeds meer rond in
de stille nevel die haar ging omgeven.
Marnix probeert zich te herinneren hoe
zij was voor de ziekte. Het zijn pogingen
die vaak eindigen in duisternis. Maar
misschien is dat wat rouwen is: graven
naar voorbij het verdriet. Langzaam het
aangename vroeger weer blootleggen
en opnieuw kleuren ontwaren in een
donkere herinnering.
Op donderdag 6 februari om 20 uur
komt Leeskring Leorim samen in de
bib om deze roman te bespreken.
De toegangsprijs is 2 euro of 1,5 euro
met een UiTPAS met kansentarief. Je
kan het leeskringboek ontlenen aan
de balie van de bibliotheek in Lede
en Oordegem. Iedereen is welkom,
ook als je het boek niet gelezen hebt.
De leeskring komt vijf keer per jaar
samen om ideeën en meningen te
wisselen. Volgende leesafspraak op
donderdag 2 april voor het boek
Ik kom terug van Adriaan Van Dis.

Lezing

Schrijver Marnix Peeters komt op
maandag 18 februari naar GC De
Volkskring. De auteur vertelt tijdens
deze lezing niet alleen over zijn laatste
roman maar over zijn schrijverschap
in het algemeen.
Tickets kosten 5 euro of 1,5 euro met
UiTPAS met kansentarief. Kaarten
kan je kopen in de bibliotheek of
online via bibart.be/webshop.
Deze lezing is een activiteit van
BibArt in samenwerking met
Leeskring Leorim.

Emma Peeters
CinéFolie Romantique
Emma Peeters staat op het punt om 35 te worden. Al jaren
probeert ze in Parijs door te breken als actrice maar tevergeefs. Om toch iets van haar leven te maken, beslist ze
zelfmoord te plegen. Ze prikt de datum de week daarna,
op haar verjaardag. Toevallig ontmoet ze Alex Bodart,
een lichtjes bizarre uitvaartverzorger die haar hulp wil
bieden… of ze dat nu leuk vindt of niet.
CinéFolie is een reeks filmavonden georganiseerd door
de bibliotheek. Op dinsdag 11 februari vertonen we
Emma Peeters in GC De Volkskring. We beginnen om
19.45 uur met een inleiding, de film start om 20 uur.
Tickets (inclusief één gratis consumptie na de voor
stelling) kan je kopen in de bib of bij de cultuurdienst
aan 5 euro in voorverkoop of aan 7 euro aan de kassa.
In ruil voor 10 UiTPAS-punten krijg je 2 euro korting.
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Luistervinken
Deze lezingen zijn de laatste twee uit een vierdelige reeks
Luistervinken en gaan door in GC De Volkskring. 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.

Typisch tieners

Sarah Van Gysegem is
mama van drie tieners
en bundelde haar
ervaringen in het
pedagogisch handboek
Typisch tieners. Op
donderdag 23 januari
om 20 uur geeft ze tips
om het samenleven
met tieners vlotter te
laten verlopen.

Het fenomeen Eddy Merckx

We kennen Johny Vansevenant
als de meest ervaren Wetstraatjournalist van de VRT en een van
de bekendste radiostemmen van
de nieuwsdienst. Maar hij heeft
nog een tweede passie: hij is
bezeten van het wielrennen uit
de jaren zestig en zeventig en is
een Belgische autoriteit met zijn
kennis over Eddy Merckx. Als kind keek hij vol bewondering
naar de Kannibaal. Hij apprecieert Merckx vooral omdat
hij ondanks zijn topprestaties zo bescheiden is gebleven. 
Die fascinatie bleef hangen en vertaalde zich in drie
boeken over de wielrenner.
Johny Vansevenant deelt zijn admiratie voor Eddy Merckx
met het publiek op donderdag 27 februari om 20 uur.

Seniorenfilm
Bambi
Het hertje Bambi wordt bij zijn geboorte
uitgeroepen tot ‘Prins van het bos’.
Wanneer hij ouder wordt, raakt Bambi
bevriend met andere dieren in het bos,
leert hij te overleven en wordt hij verliefd.
Op een dag komen er echter jagers langs
en wordt Bambi gedwongen om net zo
moedig te zijn als zijn vader en de andere
herten in veiligheid te brengen.
Deze animatiefilm uit 1942 van Walt
Disney wordt vertoond op maandag 24
februari om 14 uur in GC De Volkskring.
Een ticket kost 2 euro. Meer info via
seniorenfilms@lede.be of op 053 60 68 61.
Grootouders en kleinkinderen zijn van
harte welkom!

T.A.N.I.A.
Theater Malpertuis
Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder
openhartig in haar eerste onemanshow.
Met het grootste gemak en de vakkundigheid die haar eigen is, laat ze een
waaier van personages op het publiek
los om uiteindelijk tot zichzelf te komen.
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 voorstelling gaat door in GC De
Volkskring op donderdag 6 februari om
20 uur. Tickets kosten 16 euro (-26,+65:
14 euro) en kan je kopen bij de cultuurdienst of via gcdevolkskring@lede.be.
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Preventie: Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
Gezond gamen

Games zijn niet meer weg te denken uit het leven van veel
jongeren. Gamen kan positieve effecten hebben. Maar
wanneer je te veel of te lang gamet, heeft het eerder
negatieve gevolgen: je schoolresultaten kunnen er onder
lijden, net als je mentale en fysieke gezondheid. Zeker
wanneer hier een levensstijl met ongezond eten en
energiedrank bij gaat horen.
Op vrijdag 14 februari organiseert de Preventiegroep
een interactieve sessie rond sociale media, smartphonegebruik en gezond gamen. Ervaringsdeskundige Roel
Beckers vertrekt bij deze lezing van een enquête die de
leerlingen van het SMC Lede vooraf invulden. Roel geeft
vanuit zijn verleden als ex-gameverslaafde concrete tips
om gamegedrag gezond te houden.

Sex Thing

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.
Het publiek kan niet anders dan in het hoofd van Anna te
kruipen. De gitarist die werd ingehuurd om de reünie op te
vrolijken verstrengelt woord en muziek in Anna’s verhaal tot
een poëtische, associatieve rock and roll-vertelling. Je ondervindt de impact van een schijnbaar onschuldige handeling als
het doorsturen van een foto aan den lijve.

De talk start om 19.30 uur in GC De Volkskring en duurt
ongeveer een uur. Deuren gaan open om 19 uur. De toegang is gratis.

Op vrijdag 24 januari ben je welkom op de theatervoorstelling Sex Thing. O’kontreir ontwikkelde deze voorstelling
voor jongeren van het derde secundair in nauwe samenwerking met Child Focus. Ook bij deze voorstelling kan je
vrienden en/of ouders meenemen.

Deze avond is bedoeld voor jongeren van het tweede
secundair. Heb je vrienden en/of ouders die ook graag
komen? Breng hen gerust mee.

De voorstelling start om 19.30 uur in GC De Volkskring en
duurt ongeveer een uur. Deuren gaan open om 19 uur.
De toegang is gratis.

Movietime op
woensdag
namiddag
Alle mini- en maxi-bioscoopfans,
hier is het filmaanbod van volgend
seizoen:
• 22 januari van 14.00 tot 16.05 uur:
Dik Trom (8+)
• 19 februari van 14.00 tot 15.20
uur: Juf Roos (2+)
• 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur:
Smallfoot (6+)
De films gaan door in GC De Volkskring. Er is gratis toegang, vooraf
inschrijven is niet nodig. Eten of
drinken in de zaal is verboden. We
voorzien steeds een pauze waarbij je
een drankje kan verkrijgen aan één
euro en we jullie verwennen met een
versnapering.
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Dik Trom (+8 jaar)

Dik woont samen met Pa en Ma Trom in
het gezellige Dikkedam. Alle bewoners
zijn levensgenieters die graag lekker en
veel eten en daardoor net zoals Dik en
zijn ouders behoorlijk fors zijn. Diks
zorgeloze leventje wordt omgegooid als
Pa met zijn gezin naar Dunhoven verhuist om daar een restaurant te beginnen. In Dunhoven let iedereen precies
op wat hij eet en is sporten en slank zijn
het belangrijkste wat er is.

Het restaurant lijkt dus gedoemd te
mislukken. Dan wordt Dik ook nog
verliefd op Lieve, de dochter van plaatselijke dieetgoeroe Sonja Slager. Terwijl
zijn vader het hoofd boven water probeert te houden, bindt Dik de strijd aan
met Viktor, de vervelende zoon van de
sportschoolhouder die eveneens een
oogje heeft op Lieve.
Deze film duurt 85 minuten en er is
een pauze voorzien.

Kalender 1ste – 2de leerjaar

Knutselatelier
Heb je de knutselmicrobe te pakken? Op woensdag
namiddag maak je in het knutselatelier de leukste
hebbedingetjes!
We voorzien verschillende knutselsessies per leeftijd. Je
kan kiezen uit twee knutselmomenten: van 13.30 tot 15.30
uur (30 plaatsen) of van 16 tot 18 uur (15 plaatsen). Breng
zeker een zak mee om je knutselwerkje in op te bergen.
Je mag ook altijd een drankje en/of een koekje mee
brengen. Snoep laat je beter thuis.
Inschrijven kan vanaf donderdag 16 januari om 16 uur
bij de jeugddienst. Inschrijven via mail kan vanaf vrijdag
17 januari naar knutselatelier@lede.be of via het inschrijfformulier in het e-loket via www.lede.be.

5 februari: de vrolijke pinguïn
19 februari: knutselen rond carnaval
11 maart: kip Josephine
25 maart: kunstpaashaas
29 april: Creatief met bordjes: de gekke aap
13 mei: knutselen rond Moederdag
27 mei: maken van een mobiel
10 juni: knutselen rond Vaderdag

Kalender 3de – 6de leerjaar

29 januari: verfcreaties
12 februari: knutselen rond carnaval
4 maart: emailleren (16 deelnemers per sessie!)
18 maart: vrolijke bijtjes
1 april: creatief met kranten, pen en papier!
6 mei: kunst met papier-maché en klei - deel 1
20 mei: kunst met papier-maché en klei - deel 2
3 juni: knutselen rond Vaderdag
Een inwoner of leerling in Lede betaalt 4 euro per sessie.
Een niet-inwoner betaalt 6 euro per sessie. Met een
UiTPAS met kansentarief betaal je 1,5 euro per sessie.
De betaling gebeurt via een factuur eind juni.

Kan je er een keer niet bij zijn? Vergeet niet tijdig te
annuleren! Je moet minstens twee werkdagen op voorhand verwittigen via knutselatelier@lede.be. Annuleren
daarna kan alleen op vertoon van een doktersbriefje. Wie
niet tijdig verwittigt, moet de gemiste sessie toch betalen.

Koken met kids

Breng zeker een keukenschortje en kleine restdoosjes
mee. De jeugddienst zorgt voor de rest.

Ingrediënten in de kijker

Inschrijven kan per sessie vanaf donderdag 16 januari
om 16 uur bij de jeugddienst. Per thema kunnen maximum twaalf kinderen deelnemen, zorg dus dat je er op
tijd bij bent. Via jeugd@lede.be of 053 60 68 62 inschrijven
kan vanaf vrijdag 17 januari. Je kiest voor hoeveel
sessies je inschrijft.

Wie graag kookt en in het 3de tot 6de leerjaar zit, kan zich
inschrijven voor deze kookreeks. Koken met kids gaat door
op zaterdag van 14 tot 17 uur in het knutselatelier.
Deze keer nemen onze koks in spé verschillende
ingrediënten onder de loep. Elke sessie werkt rond
1 thema of ingrediënt:
• 8 februari: brood
• 15 februari: amandelen
• 7 maart: appel
• 14 maart: ei

Annuleren kan ten laatste drie werkdagen voor de sessie,
de dag zelf kan dit enkel met een doktersbriefje. Wie niet
tijdig verwittigt, betaalt de gemiste sessie.
Inwoners of leerlingen die in Lede schoollopen betalen 8
euro per sessie, voor niet-inwoners is het tarief 12 euro, met
een UiTPAS met kansentarief betaal je 1,50 euro per sessie.
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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.
Leren mediteren,
het antwoord op stress
nog tot 24 juni, elke woensdag
van 17 tot 18 uur
Gezondheidshuis, Rammelstraat 10
Registratie verplicht.
Manopura
10 euro
Info 0498 42 40 12
Knutselatelier
elke woensdag van 13.30
tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur
Jeugddienst

Je lichaam en adem leren
beheersen. Voor personen die
geen of weinig ervaring hebben.
120 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS met
kansentarief: 30 euro.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Hatha yoga plus
6 januari - 30 maart, elke
maandag van 20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
De lichaamshoudingen laten we
verstillen en langer duren. Voor
mensen met ervaring.
120 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS met
kansentarief: 30 euro.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Bloed geven
dinsdag 14 januari,
woensdag 15 januari,
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Van 18 jaar tot 71 jaar. Schrijf je in
via rodekruis.be.
Info bloed@lede.rodekruis.be

Full body workout: The Way
nog tot 26 maart , elke donderdag
van 20 tot 21 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Milestone
10 euro, 10-beurtenkaart: 80 euro
Info 0472 95 94 50,
info@milestonecoaching.be,
www.milestonecoaching.be

Januari
Cartoontentoonstelling:
Erwin Vanmol
elke vrijdag, zaterdag en zondag
in januari
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Winteryogareeks
6 januari - 24 februari, elke
maandag van 20 tot 21.15 uur
Playgrounds, Suikerstraat
Iyengar Yoga met een kleine groep
Info dhaese.caroline8@gmail.com
Hatha yoga basic
6 januari - 30 maart, 
elke maandag van 19 tot 20.15 uur
of elke zaterdag
van 9.30 tot 10.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
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Opendeurmoment
donderdag 16 januari
van 9 tot 11 uur
Kleuterschool Morgenster, Kluisberg 1
Alle info over de vestigingen
Kluisberg, Heiplas en Overimpe.
Info 053 80 49 65,
directie@vksmorgenster.be,
www.vksmorgenster.be
Workshop in aquarel
donderdag 16,23 en 30 januari
van 19 tot 22 uur
De Bron
Kunstgroep Experimentele Art Lede
8 euro
Info spresiaux@hotmail.com
Experience your light
16 januari - 26 maart, 
elke donderdag van 19 tot 20.15 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
In deze reeks keren we ons naar
binnen om meer innerlijke rust te
vinden, ademhalingsoefeningen
en oefeningen uit de diverse
meditatiedisciplines. Je hebt geen
ervaring nodig.
100 euro, proefles (1ste les):
10 euro, UiTPAS met kansentarief:
25 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be

Infoavond: Kruidensiroop
voor de luchtwegen maken
donderdag 16 januari
van 19 tot 22 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Na afloop kan je een flesje van de
siroop meenemen. Breng een leeg
flesje mee.
25 euro
Info 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be
Wijnavond: Wijn en brein
donderdag 16 januari
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
In welke mate worden we beïnvloed
bij het proeven? Niet-leden
zijn welkom na inschrijving via
commanderijmolenberg@gmail.com.
Wijngilde Commanderij Molenberg
Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info
commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be
Gezelschapspelletjes:
Ezeldomavond
vrijdag 17 januari, 7 februari,
telkens om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Breng gerust je
gezelschapspelletjes mee.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Beheerwerkdagen in
Natuurgebied Lede
Geelstervallei of Papegembos
zaterdag 18 januari, 1 februari,
telkens van 9 tot 13 uur
Elke 1ste zaterdag van de maand.
Wij zorgen voor een fijne ambiance
en een natje en een droogje. Meld
je aan via chris.lindavdv@gmail.com
of saerens_yvette@hotmail.com.
Werkhandschoenen niet vergeten.
Natuurpunt Lede 0486 92 05 90,
lede.natuurpunt@gmail.com,
www.natuurpunt.be
Eucharistieviering
zaterdag 18 januari
van 18.30 tot 19.15 uur
Sint-Martinuskerk Oordegem
Herdenking van de stichtingsdatum
en de overleden leden. De viering
zal opgeluisterd worden door het
Sint-Gregoriuskoor.
Davidsfonds Oordegem
Info www.davidsfondsoordegem.be

Toast literair - Nieuwjaarsreceptie
zondag 19 januari van 11 tot 13 uur
Huize Moens, Markt 5
Overzicht van de activiteiten in
2019 en een vooruitblik naar 2020.
Davidsfonds Lede
Leden: gratis, niet-leden: 3 euro.
Info www.davidsfondslede.be
Bloed geven
dinsdag 21 januari
oc Oordegem
Van 18 jaar tot 71 jaar. Schrijf je in
via rodekruis.be.
Info bloed@lede.rodekruis.be
Movietime: Dik Trom
woensdag 22 januari om 14 uur
Zie pagina 10.
Jeugddienst

SPLIT, creatieve groepssessies
voor kinderen van gescheiden
ouders (basis)
nog op woensdag 22 januari,
12 februari, 11 maart, 25 maart,
22 april, 27 mei en 24 juni
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
In een klein groepje volgens leeftijd
delen kinderen hun ervaringen en
leren van elkaar. 2x5 workshops.
Voor en na deze reeks: ouderavond.
200 euro
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org
EHBA - eerste hulp bij autopech
donderdag 23 januari
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
van 20 tot 23 uur
Zie pagina 9.
Cultuurdienst en bibliotheek
Sex Thing
vrijdag 24 januari
Zie pagina 10.

Joe Mullen
vrijdag 24 januari
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Een reis langs de Keltische
traditie en de hedendaagse Ierse
muziekscene. Meaningfool
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Lezing: Bewustzijn
en je innerlijke kind
vrijdag 24 januari
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Hoe reageer jij als er iets fout gaat
in je leven? Deze patronen zijn
ontstaan vanuit ons innerlijke kind.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Kaarting - belotten
zaterdag 25 januari, zaterdag 29
februari om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg: 2 euro. KWB Papegem
Info kwb.papegem@gmail.com
Workshop zilverklei:
eigenzinning zilver
zaterdag 25 januari
van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove,
Wilgenstraat 5
75 euro (zilver, koffie/thee en
zoetigheid inbegrepen)
Info 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be
Lezing Hatha yoga:
zaterdag 25 januari 
van 15 tot 16.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Yoga is mogelijk voor iedereen.
Programma: evolutie van yoga in
het Westen, de opbouw van een
les, de voordelen van verschillende
oefeningen op fysiek, mentaal en
emotioneel gebied. Naar het einde
toe is er ruimte voor vragen en we
sluiten af met een initiatie Yoga
voor elke dag (YEDA) - speciaal
lesprogramma voor senioren en
personen met een chronische
aandoening.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Startvergadering met
voorstelling nieuw werkjaar
zaterdag 25 januari van 15 tot 19 uur
De Bron
KVLV lede
Info 0478 63 31 83, 053 80 28

71, linda.depaepe@telenet.be,
monique.dhondt2@telenet.be
Leraarsconcert en expositie
zondag 26 januari
Zie pagina 7.

Nieuwjaarswensen
zondag 26 januari
Natuurpunt
Info 0479 302 477,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be
Seniorenfilm: The Bookshop
maandag 27 januari om 14 uur
GC De Volkskring
Een drama naar het gelijknamig
boek van Penelope Fitzggerald.
Met 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.
Ticket: 2 euro, ticket met koffie en
gebak: 5 euro (vooraf aan te kopen
bij de cultuurdienst).
Info 053 60 68 61, 
seniorenfilms@lede.be
Voorstellingen: De toekomst is nu!
dinsdag 29, woensdag 30 en
donderdag 31 januari
Zie pagina 7.

DIY: Bodylotion en oogserum
met koffie
donderdag 30 januari
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
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Februari
Yoga voor senioren 
en chronisch zieken (YEDA)
1 februari - 4 april, elke zaterdag
van 11 tot 12 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voor personen met chronische
aandoeningen van spieren en
gewrichten, personen die herstellen
van fysieke blessures en senioren.
100 euro, proefles: 10 euro,
losse les: 15 euro, UiTPAS met
kansentarief: 25 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Live performance: Devonport
zaterdag 1 februari om 19 uur
GC De Volkskring
Als opwarmers Milpool en
Melting Mallows.
gratis
Info 0475 43 38 44, 0478 93 07 15,
info@devonport.be
OVK-quiz
zaterdag 1 februari
van 19.30 tot 23.30 uur
Basisschool De Kleine Prins,
Meirveld 13
OVK De Kleine Prins vzw
20 euro
Info ovk-quiz@hotmail.com
Aperitiefconcert:
Mady Bonert zingt Voorslaap
zondag 2 februari
van 11.00 tot 12.30
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Een bloemlezing uit De Conincks werk.
Meaningfool
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.davidsfondslede.be,
www.madybonert.be
Lichtmis in de Geelstervallei
zondag 2 februari
van 14 tot 17.30 uur
Kerk Impe
Kom meewandelen en nadien
smullen van een pannenkoek
en warme chocomelk of koffie.
Inschrijven noodzakelijk op BE64
6528 5095 8652 tot 25 januari.
Laarzen of waterdicht schoeisel
noodzakelijk. Honden aan de leiband.
Terrrein niet geschikt voor buggy’s.
Natuurpunt Lede
5 euro
Info 0479 302 477,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be
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Leeskring Leorim:
Marnix Peeters - Zo donker buiten
donderdag 6 februari
Zie pagina 8.
Theater Malpertuis: T.A.N.I.A.
donderdag 6 februari
van 20 tot 22 uur
Zie pagina 9.
Cultuurdienst

Innerlijke Ruimte
Opstellingen
vrijdag 7 februari
van 20 tot 22.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Voel je je emotioneel of fysiek
niet op je best? Hier kun je vragen
stellen over elk aspect van je
leven. Combinatie van The Journey
methode met Innerlijke Ruimte
Opstellingen.
35 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Koken met kids
zaterdag 8 februari (eerste les)
Zie pagina 11.
Workshop zilverklei:
eigenzinning zilver
zaterdag 8 februari van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove,
Wilgenstraat 5
75 euro (zilver, koffie/thee en
zoetigheid inbegrepen)
Info 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be
Ontmoetingsmoment
zaterdag 8 februari
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info
welzijnsschakellede@gmail.com
Kaas- en wijnavond
zaterdag 8 februari
van 18 tot 23 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Fijne vleeswaren voor niet-kaaseters.
Wijnstand Patrick De Vos. Ook
zijn er bieren en frisdranken.
Gezinsbond Smetlede
15 euro
Info ineke.hutse@telenet.be,
0498 40 13 33, smetlede.
gezinsbond.be

Travestieshow:
Madame Zaza Project
zaterdag 8 februari om 19 uur
GC De Volkskring
Imitaties van bekende vedetten
en wereldsterren, met veel humor.
Vanaf 6 personen/kaarten een
gratis fles cava.
Lkv D’Au Mollekes VVK: 12,50 euro,
ADK: 15 euro
Info 0473 23 66 75,
Daumollekes@outlook.com
Binnenrommelmarkt
zaterdag 8 februari,
zondag 9 februari
Sint-Martinus, Grote Steenweg 145b
3 euro per lopende meter.
Het Snuffelhuisje
Info 0475 57 78 91
Trio Alfred Den Ouden
zaterdag 8 februari
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Muziek en liederen met een
nostalgische knipoog naar o.a.
de LP Traditionele volksmuziek
uit Frans-Vlaanderen (1974).
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Wandeling in de Vlaamse Ardennen
zondag 9 februari van 7 tot 19 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Vanuit Leupegem richting de
Koppenberg.
De Gemzen
Info annetom@telenet.be
Kookles: Valduvis,
lekkers uit de Noordzee
maandag 10 februari
van 19.30 tot 22 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Valduvis is het nieuwe
kwaliteitslabel voor duurzaam
gevangen vis van bij ons. Breng je
bord en bestek mee. Inschrijven op
linda.depaepe@telenet.be of
0478 63 31 83. KVLV lede
Informatieavond: Op wielekes
maandag 10 februari
Zie pagina 2.
Groepswandeling
dinsdag 11 februari
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal
Begeleide groepswandeling (10 km)
in en rond Lede. Elke tweede
dinsdag van de maand.
WSV Gezellige Blommes
Info 0494 23 49 19,
wsvgezelligeblommes@gmail.com,
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

CinéFolie Romantique: 
Emma Peeters
dinsdag 11 februari
van 19.45 tot 23 uur
Zie pagina 8.
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Pieter Breughel op Belgische
postzegels
vrijdag 14 februari
De Bron
Postzegelkring Leda
Info 053 80 11 76
Gezond gamen
vrijdag 14 februari
van 19.30 tot 20.30 uur
Zie pagina 10.
Jeugddienst

Gratis cursus:
Eerste Hulp en Helper
dinsdag en donderdag van 19.45
tot 22 uur, 11 februari (eerste les)
Rode Kruis, Katstraat 14
Eerste Hulp kan echt het verschil
maken. Het is gemakkelijker dan je
denkt. Rode Kruis Lede
Info vorming@lede.rodekruis.be
Infoavond:
medicatieschema
woensdag 12 februari
van 19 tot 21 uur
Residentie Het Prieelshof,
Dr. Prieelslaan 24
Zie pagina 3.
Info seniorenraad@lede.be

DIY: complete gezichtsreiniging
donderdag 13 februari
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Gezichtsmasker met groene klei
en actieve kool. We werken af
met een toner die zorgt voor een
gekalmeerde en gehydrateerde huid.
35 euro
Info 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be
Dynamic Breath 
Healing
donderdag 13 februari
van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Door de combinatie van een
volle diepe ademhaling en
inspirerende meeslepende muziek
ga je diep en moeiteloos een intens
meditatieproces in.
15 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be

Dag van de Academies
zaterdag 15 februari
Zie pagina 7.

Kleutertheater Zeep
zondag 16 februari
GC De Volkskring
Oudercomité Morgenster Lede
Gewrichten in de kijker
zondag 16 februari
van 14 tot 17 uur
zaal Veerleheem, Smetlededorp 20
Ontdek tips & tricks om je botten
gezond te houden.
KVLV Smetlede i.s.m. cm
Info 0495 69 09 91, 09 369 84 39,
kvlv.smetlede@outlook.be
Goed in je vel:
Gewrichten in de kijker
zondag 16 februari
van 15 tot 17 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Ontdek tips & tricks om je botten
gezond te houden.
KVLV Impe i.s.m. cm
Info kvlv.impe@gmail.com
Lezing: Marnix Peeters
maandag 18 februari
Zie pagina 8.
Movietime: Juf Roos
woensdag 19 februari
van 14 tot 15.20 uur
GC De Volkskring
Wijdegustatie: blind proeven
blauwe cépage
donderdag 20 februari
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Wijngilde Commanderij Molenberg
Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info
commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be

Workshop: cocktail
vrijdag 21 februari om 19.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Sfeervolle ladiesonly-avond!
Gezinsbond Impe
30 euro
Info 0477 18 87 77, gezinsbond.
impe.papegem@gmail.com
Soundhealingmeditatie 
met Tibetaanse klankschalen
vrijdag 21 februari
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Breng een yogamatje of dik
deken mee. vooraf inschrijven is
noodzakelijk.15 euro, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Binnen en buiten: Curly & Grey
zondag 23 februari
van 15.30 tot 18.15 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Classics, ballads, new wave en
dance hits in hun eigen akoestische
versies.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Seniorenfilm: Bambi
maandag 24 februari
Zie pagina 9.
Luistervinken: 
Johny Vansevenant
over het fenomeen Eddy Merckx
donderdag 27 februari
van 20 tot 23 uur
Zie pagina 9.
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Catfish & Cotton
zaterdag 29 februari
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
De broers Luc en Marc Borms
kiezen ervoor om met eigen ogen
en oren op zoek te gaan naar de
bronnen van de blues.
Kindercarnaval
zaterdag 29 februari
De Bron
Kom verkleed naar het
kindercarnaval en kies mee voor
het jeugdprinsenpaar! Kandidaten
jeugdprins/jeugdprinses: schriftelijk
inschrijven voor 15 februari bij Leon
Van Den Berge, Stationsweg 34, Lede.
Info 0497 83 87 67
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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
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
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

De Bron
Kerkevijverstraat 19A
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
053 80 20 22
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
053 60 64 64
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
Sporthal
Ommeganglaan 60A
053 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
053 80 39 14
NOODNUMMERS
Ambulance en brandweer
112
Dringende politiehulp
101
Tele-onthaal
106
Antigifcentrum
070 24 52 45

Brandweer
Vijverstraat 2A
secretariaat@brandweer.lede.be

Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.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

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

