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De eerste generatie LED-spots
(en hun voorschakelapparatuur) in
woonzorgcentrum Markizaat zal
worden vervangen. Een aantal van
deze spots zijn uitgevallen nadat het
maximaal aantal branduren (50 000)
werd bereikt. De kost wordt geraamd
op 40.002 euro.
Met het oog op een duurzaam
energiebeleid in de gemeente- en
OCMW-gebouwen hernieuwt het
Lokaal bestuur de kaderovereenkomst met Fluvius voor ondersteuning
bij de planning en uitvoering van dit
beleid. Het Lokaal bestuur kan Fluvius
om bijstand vragen voor concrete
projecten. Fluvius stelt ook softwareprogramma’s ter beschikking om de
verbruiksgegevens op te volgen en
erover te rapporteren.
Binnen deze kaderovereenkomst met
Fluvius wordt ook het project Stookplaatsrenovatie De Bron uitgevoerd.
De bestaande installatie wordt
vervangen door 2 condenserende
gasketels als energiebron. Verder is
er een aangepaste aansturing van de
verschillende zones van het gebouw
met variërende gebruikstijden voorzien. De totale kost wordt geraamd
op 127.953 euro.
De nieuwe verkaveling aan de zijkant
van de Stokstraat krijgt op advies van
de Heemkundige Kring Heemschut

en de culturele raad de naam Biezen,
een verwijzing naar de plaats waar
vroeger biezen groeiden.
De gemeenteraad geeft toestemming
aan de politie tot het gebruik van
bodycams. Dit geldt zowel voor de
lokale als de federale politie. Er wordt
daarbij verwacht dat personen, op
voorhand verwittigd van de opname,
rustiger en minder gewelddadig
zullen reageren en dat de kwaliteit
van de vaststellingen door de politie
zal verhogen.
De gunningsprocedure voor de
afbraak van de woningen op Rammelstraat 3 en 5 wordt stopgezet. Gezien
de nieuwe plannen voor sociale huisvesting in zowel Rammelstraat 1A, 3,
5 en 7A is het aangewezen om in
één aaneensluitende werf zowel de
afbraak als de nieuwbouw te orga
niseren. Het bestuur werkt prioritair
aan de plannen voor sociale huis
vesting op deze plaatsen.
Er wordt een gemeentelijk ruimtelijk
beleidsplan opgemaakt onder de
coördinatie van SOLVA. De bedoeling
is om te komen tot een strategische
langetermijnvisie met daarnaast
realisatiegerichte delen waarna in
overleg met alle betrokken partners
(verzameld in GECORO, de gemeente
lijke commissie ruimtelijke ordening)
de uitvoering volgt.

Voor de doortocht van de Ronde van
Vlaanderen in het weekend van 4 en
5 april 2020 worden twee besluiten
genomen om de veiligheid en ordehandhaving tijdens deze doortochten
te garanderen. Op zaterdag nemen
16.000 wielertoeristen deel, op zondag is het de beurt aan de profs.
De kapel van het leegstaande oude
rustoord Villa Letha heeft nog zes
mooie glasramen uit 1967, gemaakt
in het befaamde glazeniersatelier
Calders uit Antwerpen. De culturele
raad en de commissie patrimonium
onderzoeken op korte termijn welke
toekomstige bestemming wenselijk
en haalbaar is.
De invoering van de blauwe zone op
de Markt en de nabije omgeving is op
1 januari 2020 effectief van start gegaan. De externe firma stelde tijdens
de 4 controledagen in de eerste helft
van januari 64 overtredingen vast. De
werkgroep parkeerbeleid binnen de
verkeerscommissie zal zich buigen
over de mogelijke invoering van
bewonerskaarten. Ook met de NMBS
is een overleg voorzien. De evaluatie
van de handhaving zal na enkele
maanden gebeuren.
De burgemeester zal met de politiezone de veiligheid in de fietsstraten
bespreken. Er worden herhaaldelijke
preventieve acties en controles, in
het bijzonder bij verplaatsingen van
en naar school, voorzien.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten paasvakantie
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 23 maart 2020.
Voor meer info kan je terecht bij
de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.
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Een dorpsrestaurant
in Lede!
Vermist:
herbruikbare bekers!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Markt werden
onze gloednieuwe herbruikbare bekers voor het eerst
gebruikt. We kozen voor gepersonaliseerde, stijlvolle
en duurzame bekers. Ze vielen duidelijk in de smaak,
want na de receptie zijn bijna 600 bekers spoorloos
verdwenen. Kostprijs: zo’n 1.000 euro …
Vermoedelijk werden ze meegenomen als souvenir of
weggegooid. Jammer, want het is net de bedoeling
om deze bekers te hergebruiken op alle
gemeentelijke evenementen.
We kozen er bewust voor om tijdens de
nieuwjaarsreceptie geen waarborg te vragen. Het is
immers al enkele jaren zo dat het Lokaal bestuur de
Ledenaars trakteert om te klinken op het nieuwe jaar.
Die traditie wilden we niet verliezen door de invoering
van een waarborgsysteem. We hopen dat we er in de
toekomst mogen op rekenen dat iedereen spontaan
de bekers in de verzamelcontainers deponeert, zodat
we tijdens de volgende nieuwjaarsreceptie ook
zonder waarborg kunnen werken.

Vanaf dinsdag 3 maart start het Lokaal bestuur Lede
met een dorpsrestaurant. In het restaurant kan je
terecht voor een lekkere maaltijd en een gezellige
babbel. Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht
en dessert. Water is inbegrepen, andere dranken kan
je kopen.
Het restaurant is open voor alle inwoners van Lede
en gaat door elke eerste en derde dinsdag van de
maand. De maaltijden worden geserveerd om 12 uur
in de cafetaria van woonzorgcentrum Markizaat –
Willem De Bettelaan 2.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk één week vooraf.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Je
kan inschrijven op 053 80 20 22, via dorpsrestaurant@
lede.be of aan het onthaal van de gemeente (Markt 1)
of de sociale dienst (Kasteeldreef 50).
Je betaalt 8 euro per maaltijd. Heb je een verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit en/of een UiTPAS
met kansentarief, dan betaal je 5 euro.
Geraak je moeilijk tot aan het dorpsrestaurant? Laat
het ons zo snel mogelijk weten en wij zorgen voor
vervoer!

Logeren in Vlaanderen
Vakantieland
Editie 2020
Het boek zit boordevol leuke, verrassende en gastvrije logeeradresjes in
Vlaanderen. Met meer dan 430 Vlaamse logeeradresjes vind je zeker de
vakantie van je dromen in de Vlaamse regio’s, aan de kust of in de stad.
Je kan dit vakantieboek gratis afhalen bij de cultuurdienst of online bestellen
via www.logereninvlaanderenvakantieland.be.
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Kinderopvang ’t Klavertje 4
Paasvakantie

Tijdens de paasvakantie is de kinderopvang in Oordegem en Wanzele open
behalve op maandag 13 april. Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 12 maart om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag in mei en juni

Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 12 maart om 18.30 uur.

Winnend nummer

1ste reservenummer

2de reservenummer

€ 250
A4838578

A4743116

A4741590

€ 150
A4764747

A4837951

A4764960

€ 100
A4827113

A4736781

A4739197

A4749099

A4828913

A4839004

A4737051

A4764082

A4741732

A4737731

A4755119

A4743774

A4739838

A4828986

A4750531

Eindejaarsactie
2019
De Eindejaarsactie op de markt 2019,
georganiseerd door de marktcommissie,
was opnieuw een succes. Ben je in het bezit
van een van onderstaande loten, meld je dan
met je winnend lot in het gemeentehuis aan
het onthaal uiterlijk op 3 maart 2020.

€ 50
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A4754632

A4744703

A4737178

Winnend nummer

A4828258

A4737217

A4741293

€ 25

A4757356

A4827228

A4736331

A4744895

A4828735

A4751849

A4736036

A4741656

A4754082

A4827014

A4828217

A4839483

A4748601

A4744146

A4749901

A4735161

A4749248

A4740922

A4827093

A4740792

A4744053

A4742582

A4742328

A4741285

A4764775

A4736144

A4740908

A4752353

A4837594

A4745404

A4752267

A4838139

A4838171

A4739217

A4839578

A4745417

A4744709

A4746188

A4746270

A4745724

A4738058

A4752338

A4741570

A4754517

A4828442

A4749151

A4741652

A4747014

A4752030

A4749640

TREKKING TOMBOLALOTEN
WINNEND
65074
75595
25506
71246
64982
69943
68663
68172
19961
22352

RESERVE NR 1
RESERVE NR 2
CADEAUCHEQUES TER WAARDE VAN 500 €
21001
41159
CADEAUCHEQUES TER WAARDE VAN 100 €
71933
15210
11106
37853
19976
35573
71987
44792
66102
20980
CADEAUCHEQUES TER WAARDE VAN 50 €
70482
66178
60634
70711
69343
05213
69345
40685

RESERVE NR 3
73022
38037
49616
18700
60902
65076
67670
56457
25465
25474

75975

69344

19783

67669

12184

23369

11968

65785

50026

49499

14345

32791

22646

02473

70539

60671

26227

25317

35817

75606

19758

69630

14856

75605

DE WINNAARS KUNNEN ZICH MELDEN
AAN HET ONTHAAL VAN DE GEMEENTE LEDE.
DEZE WINNENDE NUMMERS ZIJN GELDIG
TOT EN MET 31 JANUARI 2020.
INDIEN NIEMAND ZICH MELDT VOOR DEZE NUMMERS
DAN WORDEN NA 31 JANUARI DE RESERVENUMMERS
VAN KRACHT TOT EN MET 14 FEBRUARI 2020.

wintert
MIDDENSTANDS
RAAD

LEDE

MRL
EDE
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Meerjarenplan 2020 - 2025
De gemeenteraad keurde op 19 december 2019 het
nieuwe meerjarenplan voor het Lokaal bestuur Lede
goed. Dit strategisch meerjarenplan (MJP) geeft de
richting aan die we de volgende jaren uit willen met
onze nieuwe geïntegreerde organisatie. Het bevat de
beleidsdoelstellingen en beleidsopties, de financiële
vertaling daarvan en de weergave hoe wij als bestuur
het financieel evenwicht zullen handhaven. We
hebben het MJP opgebouwd rond 4 clusters: Burger en
welzijn, Vrije tijd, Omgeving en Personeel en organisatie.

Kunnen al onze dromen onmiddellijk vervuld worden?
Uiteraard niet. Onze ambities zijn hoog, maar we
kunnen niet alle wensen realiseren met de beschikbare
middelen. Ondanks de financiële uitdagingen, hebben
alle diensten en het college van burgemeester en
schepenen hard gewerkt om een ambitieus plan te
kunnen voorleggen, een plan dat tegemoet komt aan
de noden en de kansen van vandaag. Je vindt alle details
van de acties en de financiële vertaling ervan op
www.lede.be/meerjarenplan.

Burger en welzijn
Naar een toegankelijk lokaal hulp- en dienst
verleningsaanbod:
• een zorgloket met centraal aanspreekpunt creëren
• het mantelzorgbeleid uitwerken en de mantelzorgpremie uitbreiden
• inspraak en beleidsparticipatie verhogen
• een Geïntegreerd Breed Onthaal opstarten
• een zorggids uitbrengen
• het dorpsrestaurant uitbaten
• de welzijnsadviesraad oprichten

Opzetten van een lokaal geïntegreerd en inclusief
gezinsbeleid:
• Huis van het Kind, huistaakbegeleiding en taal
ondersteuningsinitiatieven uitbouwen
• het kwaliteitsvol preventiebeleid rond geestelijke
gezondheidszorg verder ontwikkelen
• inzetten op betaalbaar wonen en een woonloket
ter ondersteuning van mensen in energie-armoede
installeren
• de doelgroep voor de UiTPAS met kansentarief
uitbreiden
• nieuwe doorgangswoningen realiseren
• eerstelijnszone regio Aalst opstarten
Ons ouderenbeleid afstemmen op de e
 voluerende
maatschappij:
• een Lokaal Dienstencentrum oprichten
• in sociale huisvestingsmogelijkheden
voor ouderen voorzien
• bewustwording rond dementie verhogen
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Vrije tijd
Een ruimer en toegankelijker
vrijetijdsaanbod creëren:
• het bestaande aanbod van de vrijetijds
diensten aanhouden en toegankelijk
maken voor alle Leedse burgers
• de vrijetijdsdiensten clusteren en de
digitalisering verder uitbouwen
• de uitleendienst verder uitbouwen en
logistieke ondersteuning bieden aan de
verenigingen
• speelterreinen uitbreiden en onderhouden
en de openluchtaccommodatie voor sport
uitbouwen
• de digitale kloof dichten en inspelen
op de technologische evolutie
• Lede toeristisch blijvend aantrekkelijk
maken en een visie uitwerken voor het
domein Markizaat
• de mogelijkheden voor de uitbouw van
een spelotheek uitzoeken
• een transparante evenementenvisie
ontwikkelen en kenbaar maken

Omgeving
Verkeersleefbaarheid verhogen:
• in infrastructuur voor zwakke weggebruikers
investeren
• het trage wegennet opwaarderen
• schoolomgevingen veiliger, herkenbaar en uniform
maken
• fietsstraten, fietspaden en fietssuggestiestroken
aanleggen
• nieuwe fietsenstalling aan de sporthal voorzien
• Rossel-, Reymeers- en Molenbergstraat,
Oordegemdorp, Broeder De Saedeleerstraat,
Hoging - Kluize, doortocht N442 door centrum Lede
… heraanleggen
• Stationsweg als woonerf inrichten
• riolerings- en wegenisproject collector Smetlede
• mobipunt aan het station voorzien
• verkeerscirculatie ter hoogte van kruispunt N442
met de Grotekapellelaan en de Ommeganglaan
verbeteren

Een gezonder en beter leefmilieu creëren:
• een selectie van acties uit het klimaatactieplan
uitvoeren en de klimaattoets toepassen bij het
nemen van bestuurlijke beslissingen
• energie-efficiëntie in het gemeentelijk patrimonium
verhogen
• de aanwezigheid en kwaliteit van groen en water
verhogen met aandacht voor biodiversiteit
(bijvoorbeeld door de realisatie van het
zoneringsplan)
• afvalstromen en milieurisico’s beperken
• een hondenweide in het domein van Mesen
aanleggen
Onze beschikbare ruimte efficiënter gebruiken
met aandacht voor het klimaat:
• het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan opmaken
en uitvoeren
• het Bindend Sociaal Objectief realiseren door het
aantal sociale huurwoningen uit te breiden
• een aantal percelen verkopen en de gemeentelijke
gebouwen renoveren en toegankelijk maken
Aandacht voor sociale lokale economie en handel:
• een sterke lokale economie en handel realiseren
met aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen en sociale economie
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Personeel en organisatie
Een professionele administratie ten dienste van onze burgers:
• gemeente en OCMW volwaardig integreren tot een efficiënte en 
performante organisatie
• een nieuw dienstverleningsmodel met digitale midoffice voorzien
• een nieuwe organisatiestructuur implementeren
• de website en het digitaal loket vernieuwen
• efficiëntere en digitale dossier- en klachtenbehandeling uitwerken
• onze communicatie moderniseren, optimaliseren en digitaliseren

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s)
formeel aangenomen door de algemene vergadering
van de VN en goedgekeurd door 193 landen. De 17
doelstellingen moeten samen zorgen voor de wereld
wijde Duurzame Ontwikkeling van 2016 tot 2030 op
sociaal, ecologisch en economisch vlak en vervangen de
millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen.
De lidstaten en dus ook het lokale niveau moeten
wereldwijd zelf zorgen voor een eigen vertaling.
In Lede zetten we al ruime tijd in op duurzame
ontwikkeling. Denk maar aan de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant met meer dan zestig concrete
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maatregelen en meer dan driehonderd acties zoals
bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot met minstens 40%
reduceren tegen 2030, een duurzamer woonbeleid
voeren en de energie-efficiëntie van gemeentelijke
gebouwen verhogen. Daarnaast tekende het bestuur
ook de engagementsverklaring Sociaal en duurzaam
aankopen met de regio Aalst en Dendermonde.
In het meerjarenplan is een overzicht opgenomen van
de acties die we vandaag al ondernemen en alle
nieuwe stappen die we zullen zetten om deze
doelstellingen te halen. Maar de oplossing ligt niet bij
beleidsbeslissingen alleen. We kunnen de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen alleen helpen realiseren
wanneer we nauw samenwerken binnen de regio en
onze burgers, verenigingen en middenstand betrekken.

Jeugdboekenmaand
in de bib
Maart is Jeugdboekenmaand en dat vieren we! Feest
mee en neem deel aan de activiteiten van de bib. Dit
jaar ontdekken we kunst in al zijn vormen. We hebben
het over hoe kunst je fantasie en verbeelding stimuleert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar ook
in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee,
gedachte, gevoel, sfeer of nog iets anders is. Kunst
gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet
iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het
roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid.
Het zet je aan het denken.

Knutselwedstrijd: Kunst met vlag en wimpel

Help mee om de bib feestelijk en kunstig aan te kleden
tijdens de leukste maand van het jaar! Knutsel voor de bib een
vlaggenlint in de stijl van een kunststroming. Van 2 t.e.m. 31
maart kan iedereen jouw vlaggetjes bewonderen in de bib!

Verhaaltje voor
het slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het leukste voorleesuurtje!
We organiseren op vrijdag 13 maart om 19 uur een
verhaaltjesavond voor kinderen van 5 tot 8 jaar in de bib.
Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, kunnen
ouders snuisteren in de bib. Voorleesexperts staan klaar
met een glaasje bubbels en toffe boekentips.
Deelnemen kan enkel als je vooraf ingeschreven bent.
Inschrijven kan in de bib of via lede.bibliotheek.be.

Tentoonstelling SAVA
Naar aanleiding van de Week van de vrijwilligers zetten we het werk van Activiteitencentrum SAVA in de kijker. Mensen
met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek zijn daar in het crea- en houtatelier gedreven aan het werk.
Onder professionele begeleiding maken ze onder andere borduurwerkjes, gepersonaliseerd houtwerk (kapstokken,
treintjes, stoeltjes), sleutelhangers, kaarsen en juwelen. Het resultaat van hun arbeid kan je van 17 februari tot 8
maart bekijken in de bibliotheek.

9

Caravan d'Expérience
Feestelijke opening
Caravan d'Expérience is een nieuwe samen-speel-plek voor
alle kinderen en hun ouders. Vanaf 7 maart kunnen de
kleinste en grootste avonturiers elke eerste zaterdag van
de maand boeken lezen, zich verkleden, gezelschaps
spelletjes spelen, circusacrobaten worden …. in onze
caravan. Af en toe worden er ook activiteiten
georganiseerd, die bovendien volledig gratis zijn!
De meest unieke speel- en
ontmoetingsplek van het land opent
z’n deuren en daar maken we iets
heel speciaal van! We zorgen voor
een zot schietkraam, olifanten- en
piratengezichten, circus en spel,
hapjes en drankjes …
Ook zo benieuwd? Kom dan zeker eens piepen op onze
feestelijke opening op zaterdag 7 maart tussen 10 en 13
uur in het park van Mesen. Bij slecht weer vind je ons in
Woonzorgcentrum Markizaat (Willem de Bettelaan 2) en
bij goed weer in de caravan naast het woonzorgcentrum.
Heb je nog een vraag of een idee? Zoek Caravan
d’Expérience op Facebook of stuur een mailtje
naar caravandexperience.@gmail.com.

Hartenvrouw
Hartenvrouw zingt en vertelt …
Verhalen uit het leven gegrepen.
Over beklijvende ontmoetingen.
Over loslaten en vinden wat je echt inspireert.
Over de magische band tussen generaties.
En over de liefde.
Ze schudt je levenskaarten, leest je verlangens
en voedt je dromen.
Haar lied is haar kracht …
Je bent welkom op deze cabaretvoorstelling met Nederlandstalige liedjes en theaterteksten van en door Ireen
Beke. Zij was al te zien als actrice, zangeres en folkvioliste
in verschillende producties (De zwarte komedie, NTGent,
jeugdtheater…) en TV-series (Professor T, Ella, Wittekerke,
Familie …). Ireen is ook docent drama aan de academie
van Lede. Nu pakt ze voor het eerst uit met eigen werk.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring op
zaterdag 7 maart om 20 uur. Tickets kosten 14 euro
(-26,+65: 12 euro) en kan je kopen bij de cultuurdienst
of via gcdevolkskring@lede.be.

Smartschade
Smartschade neemt een duik in de schaamteloze
onderbuik van het Nederlandstalige lied: smart
liederen en liederlijke levenslessen, precieuze
parels en slempige slapstick. Een juiste beschrijving
hiervoor is nog niet uitgevonden, maar wordt wel
al gespeeld door een even waanzinnig als wonderlijk sextet: Lien Van De K
 elder, Mauro Pawlowski,
Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto en
Stoy Stoffelen. Met hun smachtende vocalen en
vingervlugge riedels doen deze adepten van het
betere lied, de gekozen nummers alle eer aan.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring op
zaterdag 14 maart om 20 uur. Tickets kosten 18
euro (-26,+65: 15 euro) en kan je kopen bij de
cultuurdienst of via gcdevolkskring@lede.be.
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Lede herdenkt
150 jaar Zuster
Lambertine
150 jaar geleden werd Colette Van
Cauter, later gekend als Zuster
Lambertine, geboren in Lede. De
Zuster Lambertinestraat in Lede
werd naar haar vernoemd.
Maar wie was zij juist?

Levensverhaal

Colette Van Cauter werd geboren op
10 april 1870 in de Bosstraat. In 1894
trad ze in het klooster. In 1895 werd
ze geprofest bij de zusters van SintVincentius à Paulo in Gijzegem.
Enkele maanden later vertrok ze als
missionaris naar Sao Paulo in
Brazilië. Haar belangrijkste taken
daar waren weeshuizen oprichten en
zowel gezonde als melaatse
weeskinderen onderrichten en
verzorgen. In 1920 kreeg Colette
lepra en keerde verzwakt terug naar
Gijzegem. Ze stierf op 26 juni 1930.
Iedereen roemde haar om haar
ongelooflijke inzet en kracht. Kranten
verwezen naar haar als Engel in
beproeving, Heldin der liefde … Er
rezen zelfs stemmen om haar te
laten zaligverklaren.

Een deel van haar familiegronden
werd na haar overlijden geschonken
aan gemeente Lede en de
kerkfabriek.
In 2020 herdenken we zowel haar
150ste geboortedatum als haar 90ste
overlijdensdatum.

Academische zitting

Op vrijdag 1 mei om 14.30 uur
organiseert het gemeentebestuur
een academische zitting in GC De
Volkskring voor deze verdienstelijke
Ledenaar. Haar levensverhaal wordt
opnieuw in de kijker gezet.
Dirk D’Haese en Dirk Praet maakten
een brochure van de briefwisseling
en archiefstukken van Zuster
Lambertine. Deze brochure kan je
kopen na de zitting.

Samen met de Wanzeelse kineasten
maakten zij ook beeldevocaties over
haar jeugdjaren en jaren in Gijzegem.
Verder zal ook meester Jef
Vermassen spreken. Hij droeg Pater
Damiaan destijds voor als Grootste
Belg en maakt nu de vergelijking
tussen Zuster Lambertine en Pater
Damiaan.
Ten slotte zal dokter Jo Maebe het
hebben over lepra en andere
(tropische) ziektebeelden.
Na de zitting volgt een receptie,
aangeboden door het Lokaal bestuur.
Deze activiteit is gratis, maar
inschrijven is verplicht. Ben je
geïnteresseerd? Mail naar cultuur@
lede.be of bel ons op 053 60 68 60.

Lezing door Jan Leyers
Allah in Europa
Jan Leyers schreef het boek Allah in Europa. Het werd een
relaas van een tocht door een wereld die zich niet in cijfers
of statistieken laat vatten. Een meeslepend avontuur dat
ontroert en ontreddert, onthutst en hoop inboezemt. Met
de oren van een seculiere westerling die op zijn zeventiende
rotsvast geloofde dat de toekomst van Europa er een zou
zijn zonder religie en vandaag verbaasd aanziet hoe het
opperwezen terrein herovert.
De lezing gaat door op maandag 9 maart om 20 uur in
de Sint-Martinuszaal in Oordegem (Grote Steenweg 145).
Een ticket kost 5 euro en kan je kopen via
www.middenstandsraadlede.be. De opbrengst van deze
avond wordt geschonken aan een lokaal goed doel.
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Drugstories
Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
Op vrijdag 6 maart brengt Vooruit met de geit, Lede en
zijn preventiebeleid Drugstories. Deze getuigenis richt zich
in de eerste plaats tot jongeren van het vierde secundair.
De nadruk wordt gelegd op de persoonlijke verhalen en
emotionele belevingen van spreker Alphonse Franssen.
Als kind van de flowerpowerbeweging experimenteerde
hij er tijdens zijn studies Agogiek stevig op los. Zo kwam
hij ook met de minder leuke kanten van drugs in contact.
Daarom begon hij een carrière in de drughulpverlening:
eerst op het terrein in Den Haag, dan op Europees niveau
en sinds '93 in België.
Hij was directeur bij De Sleutel en werkte daarna als zorgcoördinator middelenmisbruik voor de provincie Oost-
Vlaanderen. Alphonse is ook bezieler van het succesvolle
casemanagementsysteem bij de rechtbank van Gent.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring en start om
19.30 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Deze lezing
geeft ook ruimte voor interactie en kan dus wat langer
duren (ongeveer twee uur).
De toegang is gratis. Ken je nog vrienden die graag komen?
Breng hen gerust mee.

Movietime op
woensdagnamiddag!
Juf Roos (2+)
19 februari van 14 tot 15.20 uur
Hiep hiep hoera, juf Roos is jarig! Natuurlijk organiseert
ze een verjaardagsfeestje en iedereen is uitgenodigd.
Om het extra feestelijk te maken versiert de grappige
buurjongen Gijs de kleurrijke molen waarin juf Roos
woont. Maar Gijs gebruikt veel te veel ballonnen. Tot
hun grote schrik stijgt daardoor de molen op, met juf
Roos en Gijs er nog in! Ze worden meegevoerd op een
spannend avontuur over de hele wereld. Zullen ze nog
wel op tijd terug zijn voor het feest?
De film duurt 60 minuten en er is een pauze voorzien.

Ook op de agenda

Smallfoot: 25 maart van 14 tot 16 uur
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Paassportkampen
Zit je niet graag stil in de vakantie? Trommel dan al je
vriendjes op om je uit te leven tijdens de paassportkampen
in de sporthal!

Lager onderwijs

Kinderen uit de lagere school zijn welkom van maandag 6 tot
en met vrijdag 10 april. Er wordt gesport van 9 tot 16 uur.
Van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur voorzien we toezicht.
Kinderen die ’s middags blijven eten brengen een lunch
pakket en zakgeld voor een drankje (minimum 2 euro) mee.
Breng ook een drankje en een tussendoortje mee voor
tijdens de pauze.

Kleuteronderwijs

Voor de kleuters gaat het kamp door van dinsdag 14 april
tot en met vrijdag 17 april. Van 9 tot 12 uur bieden we
een leuke mix van sport en spel aan. We voorzien toezicht
van 8.15 tot 9 uur en van 12 tot 12.15 uur. Geef zeker een
drankje en een tussendoortje mee voor tijdens de pauze.

Tarieven
Ledenaar (inwoner/schoolgaand)

Lager

Kleuter

60 euro

24 euro

Niet-Ledenaar

+50%

UiTPAS met kansentarief

-75%

Sociaal tarief

-50%

10 UiTPAS-punten

-2,50 euro

Soms betaalt je ziekenfonds een deel van je inschrijvingsgeld terug. Bevraag je dus bij je mutualiteit.

Seniorenfilm
Bambi
Deze animatiefilm uit 1942 van Walt Disney
wordt vertoond op maandag 24 februari om
14 uur in GC De Volkskring. Grootouders en
kleinkinderen zijn van harte welkom!
Een ticket kost 2 euro. Meer info via
seniorenfilms@lede.be of op 053 60 68 61.

Inschrijven

Wanneer?
• Lager onderwijs:
van maandag 2 tot en met vrijdag 27 maart
• Kleuteronderwijs:
van maandag 2 maart tot en met vrijdag 3 april
Hoe?
• Online via www.lede.be
• Via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage)
naar sport@lede.be
• In de sporthal
Je kan het inschrijvingsstrookje downloaden via
www.lede.be.
Betalen
• Via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met ver
melding van de naam van de deelnemer en de activiteit
• Contant of met Bancontact in de sporthal

Sportgala
Op vrijdag 13 maart zetten de sportdienst en sportraad de meest
verdienstelijke sporters van Lede in de b
 loemetjes. Tijdens het Sportgala worden de kampioenen en laureaten van 2019 bekendgemaakt,
afgewisseld met een aantal leuke acts. Aansluitend is er een receptie
met optreden van The Antonio’s.
Het Sportgala gaat door in GC De Volkskring en begint om 20 uur.
De toegang is gratis.
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op zondag 1 maart, van 13 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

op zaterdag 29 februari, van 16 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

op vrijdag 28 februari, van 16 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

op zondag 23 februari, van 16 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

op zaterdag 22 februari, van 16 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

op vrijdag 21 februari, van 16 tot 24 uur:
- Markt, gedeelte tussen N442 en Nieuwstraat
- Markt, gedeelte tussen Administratief Centrum en Nieuwstraat

• Verkeersverbod:

van woensdag 19 februari, 17 uur tot maandag 2 maart, 24 uur:
- Markt

Volgorde stoet
1. Markies en Markiezin Willem Bette
en Anne-Marie de Horne
2. Koninklijke Harmonie St. Cecilia
3. Prins carnaval Jouri
4. Keizer Yves - Erekeizerin Kelly
5. Miss Bette Wendy
6. Keizerin Lieve
7. Jeugdprins - Jeugdprinses
8. Bierventje Andy
9. AKV Liejp - Weir emmen 't al 40 joor vlaggen
10. WKV De Chépapkes – Schotse Chépapkes
11. Den Eddy – Een logo dat in het oog springt
12. LKV De Slekkettisjen (cat. C) –
We zetten ze ne kiër buiten
13. LKV De Kontenbonkers (cat. B) – Woodstock
14. LKV d’Au Mollekes (cat. B) –
Stoet of gene stoet, wie zalt zeggen?
Weur wegent af!
15. LKV d’Engelen (cat. B) –
20 joar d’Engelen, es da nie om in te kaderen?
16. LKV Veur de Leut (cat. A) – 20 jaar Veur de Leut
17. LKV Just Niet (cat. A) – Me een pluim en nen hoed
18. LKV Spécial (cat. A) – Aoe woor est naar toe?
19. LKV Grat Af / Kweet’nt nog nie (cat. A) –
Keuning, Keizer, Admiraal Kweet’nt nog nie,
Grat Af é ze misschien allemaal
20. LKV Oetsjewaaa (cat. A) – ’t Es van ueren zeggen
21. LKV Goedemor (cat. A) – We’r zult weur wel opkuisen
22. Reservewagen

De Leedse carnavalsgroepen zetten hun
beste beentje voor in de 68ste carnavalsstoet.
Dit spektakel start om 15.30 uur.

Goed nieuws voor wie houdt van de molens, het schietkraam,
oliebollen en andere attracties: van 23 februari tot 1 maart
staat de kermis op het marktplein!

Verkeersmaatregelen in functie van de kermis:

Carnavalsstoet:
zondag 1 maart

Kermis: van 23 februari
tot en met 1 maart

Carnaval!

• Parkeerverbod:

14
Op dinsdag 25 februari wordt de wekelijkse
dinsdagmarkt verplaatst naar de Kasteeldreef
– Kasteelstraat. Van 9 tot 11 uur deelt de clown
snoepjes uit aan de kinderen. Ben je jonger
dan 12 jaar, dan kan je je gratis laten
schminken aan de stand voor het oude
rusthuis Villa Letha.

Clown op de markt

Benieuwd welke groepen gewonnen hebben?
Kom dan om 21 uur naar de prijsuitreiking in
De Bron. Daarna kan je het einde van carnaval
2020 meemaken tijdens de popverbranding
op het pleintje aan het politiekantoor.

Prijsuitreiking en
popverbranding:
maandag 2 maart
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-- Olmendreef

-- Kasteeldreef

-- Markizaatstraat

-- Stationsstraat

-- Kasteelstraat

-- Kasteeldreef

-- Kerkevijverstraat

-- Gedeelte van N442
(Rammelstraat en
Markt)

-- Olmendreefrede

-- Markizaatstraat

-- Stationsstraat

-- Kasteelstraat

-- Kasteeldreef

-- Kerkevijverstraat

-- Rammelstraat

-- Bambochtweg

Deelnemen aan de r eclamestoet?
De carnavalsstoet wordt voorafgegaan door een
reclamestoet. Wil je deelnemen aan de reclamestoet,
dan kan je terecht bij de dienst patrimonium voor meer
informatie en/of het inschrijvingsformulier. Wie zich in
2019 inschreef en betaalde, kan dit jaar gratis deel
nemen aangezien de stoet vorig jaar niet is doorgegaan.

-- Guchtstraat: komende van Openveldstraat richting
Reymeersstraat

van 11 tot 20 uur:
-- Wijstraat: komende van Wichelse steenweg richting
Kloosterstraat

• Enkele richting

-- Zuster
Lambertinestraat

-- Nieuwstraat

-- Olmendreef

van 13 tot 20 uur:
-- Markt

van 11.30 tot 20.00 uur:
-- Vijverstraat

-- Vijverstaat
van 12 uur tot 20 uur:
-- Markt

-- Nieuwstraat

van 11.30 tot 16.30 uur:
-- Meirveld

• Verkeersverbod:

van 9 tot 21 uur:
-- Meirveld

• Parkeerverbod:

Verkeersmaatregelen op zondag 1 maart
in functie van de carnavalsstoet en de omleiding:

Tribu

ne

Ontbinding carnavalstoet

Parcours carnavalstoet

Vorming carnavalstoet

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.

Kaarting en sjoelen
nog tot 30 juni, elke tweede en
vierde donderdag van de maand
Zaal De Kuip, Nieuwstraat
Leden: 2 euro, niet-leden S-Plus:
3 euro.
Info 0476 24 90 07

Roel komt niet vertellen dat gamen
slecht is. Hij geeft tips en tools om
je eigen gamegewoonten gezond te
houden en geeft ook antwoord op
al jouw vragen.
Jeugddienst - Preventiegroep
Vooruit met de Geit

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

Gedachte-kracht
zaterdag 8 februari, 15 februari,
14 maart, 21 maart, 28 maart,
25 april, 16 mei, 6 juni, 13 juni,
telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Doelgroep: jongeren met een laag
zelfbeeld, leerproblemen …
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org

Pieter Breughel
op Belgische postzegels
vrijdag 14 februari van 20 tot 21 uur
De Bron
Postzegelkring Leda
Info 053 80 11 76

Full body workout: The Way
nog tot 26 maart, elke donderdag
van 20 tot 21 uur
Sportcomplex De Ommegang
Milestone
Info 0472 95 94 50,
www.milestonecoaching.be,
info@milestonecoaching.be
Hatha yoga basic
nog tot 30 maart, elke maandag
van 19 tot 20.15 uur of zaterdag
van 9.30 tot 10.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Hatha yoga plus
nog tot 30 maart, elke maandag
van 20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Experience your light
nog tot 2 april, elke donderdag
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Yoga voor senioren en
chronisch zieken (YEDA)
nog tot 4 april, elke zaterdag
van 11 tot 12 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be
Leren mediteren,
het antwoord op stress
nog tot 24 juni, elke woensdag
van 17 tot 18 uur
Gezondheidshuis, Rammelstraat 10
Manopura
Info 0498 42 40 12
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Gratis cursus:
Eerste hulp en Helper
11 februari - 26 maart, op dinsdag
en donderdag van 19.45 tot 22 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Info vorming@lede.rodekruis.be

Februari
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, natuurlijke face wash
en toner.
35 euro
Info 0496 62 88 93, La-Vie-Pure@
hotmail.com, www.La-Vie-Pure.be
Workshop en
vormingssessie in aquarel
donderdag 13 februari
van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info hildachriss@telenet.be
Dynamic Breath Healing
donderdag 13 februari
van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
15 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Gezond gamen
vrijdag 14 februari
van 19.30 tot 20.30 uur
GC De Volkskring
Ragequit is een interactieve talk
waarin jongerencoach Roel Beckers
jou meeneemt in zijn waargebeurde
verhaal als ex-gameverslaafde.

De verloren kluts van Veerle Luts
vrijdag 14 februari
van 20 tot 22 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Naar een tekst van Dimitri Verbelen
in een regie van Anton Cogen. Over
oestrogeen en testosteron uit de
koeltoog der lusten! Komiek en een
dosis tragiek.
15 euro (incl: glas cava en taart)
Het ES-battement vzw
Info 0499 11 77 09, 0475 32 36 28,
info@meaningfool.org, marleen@
artpieterpauwel.be
Kleutertheater: Zeep
zondag 16 februari
GC De Volkskring
Kinder-en jeugdtheatergezelschap
Het WOLK brengt een zeepzoete
en betoverende voorstelling. Ze
dompelen de zaal onder in een
waterwereld waar alles mogelijk is.
9 euro
Oudercomité Morgenster Lede
Info www.ocmorgenster.be
Gewrichten in de kijker
zondag 16 februari
van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Tips & tricks om je botten gezond
te houden en reuma, artrose en
artritis af te weren.
KVLV Smetlede - CM
Info 0495 69 09 91, 09 369 84 39,
kvlv.smetlede@outlook.be
Gewrichten in de kijker
zondag 16 februari
van 15 tot 17 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Tips & tricks om je botten gezond
te houden en reuma, artrose en
artritis af te weren.
KVLV Impe - CM
Info kvlv.impe@gmail.com
Tentoonstelling SAVA
17 februari - 8 maart
Zie pagina 9.

Drums Alive
maandag 17 februari
van 19 tot 20 uur
Sportcomplex De Ommegang
Volwassenen, ervaren sporter of
beginner.
Femma Lede
Info femmalede@gmail.com
Lezing Marnix Peeters Zo donker buiten
maandag 17 februari om 20 uur
GC De Volkskring
5 euro (via webshop of bib), UiTPAS
met kansentarief: 1,50 euro.
BibArt
Info www.bibart.be
Movietime: Juf Roos
woensdag 19 februari
van 14 tot 15.20 uur
Zie pagina 12.

Workshop Groene kriebels: 
#lente
woensdag 19 februari
van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven verplicht. Snoeischaar,
plasticzak, curverbox meebrengen.
5 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,50 euro.
Gezinsbond Lede
Info 0473 29 38 72, vdemarcia@
gmail.com, www.gezinsbondlede.be
Wijndegustatie: blind proeven
blauwe cépages
donderdag 20 februari
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom
na inschrijving via
commanderijmolenberg@gmail.com.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg
Lede
Info
commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be
Infonamiddag: 
medicatieschema
vrijdag 21 februari om 14 uur
WZC Markizaat
Inschrijven is verplicht via
seniorenraad@lede.be.

Soundhealing: meditatie
met Tibetaanse Klankschalen
vrijdag 21 februari
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Brengt een yogamatje of dik
deken mee. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Bierproefavond
vrijdag 21 februari
van 20 tot 22.30 uur
De Bron
6 bieren van microbrouwerij
Vrijstaat Vanmol. Met
diavoorstelling. Inschrijven via
info@davidsfondslede.be of
053 80 42 44.
Niet-leden Davidsfonds: 12 euro,
leden: 10 euro, UiTPAS met
kansentarief: 1,5 euro.
Davidsfonds Lede
Info www.davidsfondslede.be
Binnen en buiten:
Curly & Grey
zondag 23 februari
van 15.30 tot 18.15 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Akoestische ballades.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Carnaval - kermis
23 februari - 2 maart
Zie pagina 14 - 15.
Bambi
maandag 24 februari
GC De Volkskring
2 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro.
Seniorenraad
Zie pagina 13.
Clown op de markt
dinsdag 25 februari
Zie pagina 14.

Kindercarnaval
zaterdag 29 februari
van 13 tot 18 uur
De Bron
Kom verkleed en kies mee voor
het jeugdprinsenpaar! Kandidaten:
schriftelijk inschrijven voor 15
februari bij Leon Van Den Berge,
Stationsweg 34.
Info 0497 83 87 67
Kaarting - belotten
zaterdag 29 februari om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
Info kwb.papegem@gmail.com
Luc & Marc Borms:
Catfish & Cotton
zaterdag 29 februari
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Blues.

Maart
Wanzeel Koerse
woensdag 4 maart
van 12 tot 19 uur
Hoop in de toekomst,
Nonnenbosstraat 7 watermolenstraat 11
Bekende namen waren o.a. Eddy
Planckaert, Vladislav Ekimov, Ludo
Dierckxsens, Hendrik Redant en
Steven Caethoven.
Wanzeelse Wielervrienden
Info 0475 39 01 68
Moment van de stilte
donderdag 5 maart
van 19.30 tot 22 uur
De Bron
Femma Lede
Drugstories
vrijdag 6 maart
van 19 tot 22.30 uur
Zie pagina 12.
Jeugddienst

Luistervinken: 
Johny Vansevenant
over Eddy Merckx
donderdag 27 februari
van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
5 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro.
Cultuurdienst en Bibliotheek
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Innerlijke Ruimte 
Opstellingen
vrijdag 6 maart van 19.30 tot 22 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
Felix en Rein: try-out
vrijdag 6 maart van 20.15 tot 22 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
In een soul- en jazz-jasje. Rein: cello,
bas en zang. Felix: piano.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Beheerwerkdagen in
Geelstervallei of Papegembos
zaterdag 7 maart van 9 tot 13 uur
Met op tijd een natje en een
droogje. Graag inschrijven via
chris.lindavdv@gmail.com of
saerens_yvette@hotmail.com.
Werkhandschoenen meebrengen.
Natuurpunt Lede
Info 0486 92 05 90, lede.
natuurpunt@gmail.com,
www.natuurpunt.be
Caravan d’Expérience: opening
zaterdag 7 maart van 10 tot 13 uur
Zie pagina 10.
Welzijnsschakels
Info 0474 89 82 64,
almadhaese@gmail.com
Tweedehandsbeurs:
kinderspullen
zaterdag 7 maart
van 14 tot 17 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Tafels van 1m60 ter beschikking.
Inschrijven via tinyurl.com/
tweedehandsbeursvoorjaar.
10 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be
Ontmoetingsmoment
zaterdag 7 maart
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info welzijnsschakellede@gmail.com
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Ireen Beke: Hartenvrouw
zaterdag 7 maart
van 20 tot 22 uur
Zie pagina 10.
Cultuurdienst

Tweedehandsbeurs
zondag 8 maart
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Babymateriaal, speelgoed en baby-,
kinder- en tienerkleding. Inschrijven
via Facebook.
Gezinsbond Impe
Info 0477 18 87 77
Wandeling in de Ardennen
zondag 8 maart van 7 tot 19 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
25 km.
De Gemzen vzw
Lezing door Jan Leyers:
Allah in Europa
maandag 9 maart
Zie pagina 11.
Nacht van de geschiedenis
dinsdag 10 en woensdag 11 maart,
van 19 tot 22 uur
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Tentoonstelling en diapresentatie
over de geschiedenis van buren en
buurten.
Davidsfonds Oordegem
Info www.davidsfondsoordegem.be
Groepswandeling
dinsdag 10 maart
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal De Ommegang
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
SPLIT, groepssessies voor
kinderen van gescheiden ouders
woensdag 11 maart, 25 maart, 22
april, 27 mei, 24 juni (14.30 uur),
telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Op speelse wijze kunnen zij hun
gevoelens uiten en worden hen tips
en tricks aangereikt. Ouderavond: 9
maart en 29 juni van 20 tot 21 uur.
100 euro
Info 0472 22 08 59

DIY: spier- en gewrichtszalf
maken
donderdag 12 maart
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
Opendeurmoment
donderdag 12 maart
van 9 tot 11 uur
Kleuterschool Morgenster, Kluisberg 1
Over vestigingen Kluisberg, Heiplas
en Overimpe. Rondleiding in de
school.
Info 053 80 49 65,
directie@vksmorgenster.be,
www.vksmorgenster.be
Ezeldomavond:
gezelschapsspelletjes
vrijdag 13 maart van 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Cook & eat. .. paella!
vrijdag 13 maart van 19 tot 22 ur
Brilstraat 3
Best Pittig Lede
Info www.bestpittiglede.be
Verhaaltje voor het slapengaan
vrijdag 13 maart
Zie pagina 9.

Kleuteropendeurdag
zaterdag 14 maart
van 14 tot 16 uur
De Kleine Prins, Vijverstraat 92 b Br. De Saedeleerstraat 82
Info 053 46 34 00,
www.bsdekleineprins.be
Smartschade
zaterdag 14 maart
van 20 tot 22 uur
Zie pagina 10.

Helen Flaherty & Philip Masure
zaterdag 14 maart
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Meerstemmige zang. Concert in
teken van Saint-Patrick Day!
VVK: 10 euro, ADK: 12 euro.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Tweedehandsbeurs
zondag 15 maart
van 10 tot 12 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Babymateriaal, speelgoed en baby-,
kinder- en tienerkleding. Info en
inschrijven via Facebook.
7 euro
Gezinsbond Impe
Info 0477 18 87 77, gezinsbond.
impe.papegem@gmail.com
Jan De Wilde
zondag 15 maart van 19 tot 23 uur
GC De Volkskring
20 euro
Stella Matutina College
Info Tim.degendt@smclede.be,
www.smclede.be
Wijndegustatie: autochtone
druivenrassen uit Midden-Italië
donderdag 19 maart
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom
na inschrijving via
commanderijmolenberg@gmail.com.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg
Lede
Info
commanderijmolenberg@gmail.com,
www.commanderijmolenberg.be
Workshop zilverklei
zaterdag 21 maart
van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
75 euro
Info 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be
Plant een boom .... 50 jaar later!
zondag 22 maart van 9 tot 14 uur
Papegembos, Benedenstraat 87
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477, saerens_yvette@
hotmail.com, www.natuurpunt.be
Voorjaarsbloemschikken
maandag 23 maart
van 19.30 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Inschrijven via tinyurl.com/

bloemschikkenvoorjaar.
30 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be
Infoavond: inleiding tot
aromatherapie
dinsdag 24 maart en donderdag
26 maart, van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
Kennismaking met de 20 meest
gebruikte etherische oliën. Vervolg
op 26 maart.
50 euro
Info 0496 62 88 93, La-Vie-Pure@
hotmail.com, www.La-Vie-Pure.be
Movietime: Smallfoot
woensdag 25 maart
van 14 tot 16 uur
GC De Volkskring
Jeugddienst

Groene kriebels: #Pasen
woensdag 25 maart
van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven verplicht. Snoeischaar,
plasticzak, curverbox meebrengen.
5 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info 0473 29 38 72, vdemarcia@
gmail.com, www.gezinsbondlede.be
Senne Guns - Opus 3
donderdag 26 maart
GC De Volkskring
Pianist en zanger met een mix van
humor, muziek en absurdisme
- goed voor de finale op Leids
Cabaretfestival 2019. Regie: Raf
Walschaerts. UiTPAS-voordelen:
3 UiTPAS-punten: een gratis
consumptie, 20 UiTPAS-punten:
gratis toegang tot de voorstelling!
12 euro, -26/65+: 10 euro, UiTPAS
met kansentarief: 1,5 euro
vzw TiniTiaTief
Info www.tinitiatief.be

opdracht (schilderen, collage …) met
diepgang (2 u.). Dan ev. ervaringen
delen.
50 euro
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org
Kaarting - belotten
zaterdag 28 maart om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
Info kwb.papegem@gmail.com
BibArt Filmclub: Binti
zondag 29 maart om 9 uur
GC De Volkskring
9 uur: ontbijt, 10 uur: film.
6 euro (incl. ontbijt), 3 euro (film),
UiTPAS met kansentarief 1,5 euro
BibArt
Info www.bibart.be

Tocht: lente in de Geelstervallei
zondag 29 maart
van 14 tot 17 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Honden aan de leiband. Niet voor
rolwagens. Waterdicht schoeisel
noodzakelijk.
1 euro per persoon ter
ondersteuning van ons project
Natuurpunt Lede
Info 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Verbindend schilderen A TE LIER
vrijdag 27 maart, 24 april, 29 mei,
19 juni, van 14 tot 17 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Verbinding maken met je diepere ik
via relaxatie, meditatie, visualisatie
(20 min.). Hierbij een creatieve
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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
Communicatie
053 60 68 52
communicatie@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@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

Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@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

Bibliotheek

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be

Knutselatelier
Rammelstraat 1A

Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

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

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
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be

Brandweer
Vijverstraat 2A
secretariaat@brandweer.lede.be

Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.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 apothekers
0903 99 000
www.avlva.be,
www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95
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