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Uit de gemeente- en OCMW-raad
van 20 februari 2020
De samenwerkingsovereenkomst
met Logo Dender vzw voor het uitvoeren van het project Gezonde Gemeente
2020 – 2024 wordt goedgekeurd. De
bedoeling is om een samenhangend
beleid te ontwikkelen dat iedereen
kansen biedt om gezond te leven in
een gezonde omgeving.
De statuten van Eerstelijnszone regio
Aalst vzw worden goedgekeurd. De
zorgcoördinator van de sociale dienst
wordt aangeduid als bestuurder in de
zorgraad van de vzw. Deze zorgraad
zal functioneren als raad van bestuur.
De gemeenteraad keurt drie raads
besluiten inzake de herwaardering van
de trage wegen in de gemeente goed:
1. Het actieplan Trage wegen deel
gebied Smetlede - Wanzele - Impe Papegem 2020 - 2025. Het actieplan
voor Oordegem werd al vastgelegd,
het deel voor Lede is nog in studie.
De Provincie subsidieert de werken
voor 40%.
2. De naamgeving voor de trage wegen wordt voorlopig vastgesteld. De
namen zijn veelal afgeleid van de Atlas
der buurtwegen uit 1841 en aangepast
na advies van een werkgroep van
leden van de cultuurraad en de
Heemkundige Kring. De voorstellen
zullen gepubliceerd worden op de
website van de gemeente.
3. Voor het plaatsen van de borden is
een uitgave van 14.277 euro voorzien.
Er wordt ook een tragewegenkaart
opgemaakt. De Provincie voorziet een
tussenkomst van 60% van de kosten.

Het beurtelings parkeren in de Keibergkerkweg wordt afgeschaft omdat
dit niet meer aangewezen is: deels
kan er niet geparkeerd worden omwille van de beperkte breedte van de
rijweg, deels zijn er parkeervakken
buiten de rijweg waarop het beurtelings parkeren niet van toepassing is.
Ook globaal is er een lage parkeerdruk. De 12 borden kunnen dus
worden verwijderd.
Het vernieuwde marktreglement
wordt goedgekeurd. Het werd
opgesteld in overleg met de markt
commissie en omvat zowel de
reglementering voor de markt op
dinsdagvoormiddag als voor ambulante activiteiten daarbuiten. Er zijn
ook afspraken inzake standen met
niet-commercieel karakter.
Vooral na sportwedstrijden in het
weekend blijven er meerdere vuilniszakken zwerfvuil en enkele tientallen,
al dan niet gebroken, glazen flessen
achter op de terreinen rond het sportcomplex. De gemeentediensten ruimen dit telkens op, maar dit kost tijd.
Bijkomend preventief optreden is dus
noodzakelijk. De gemeente zal de
clubs sensibiliseren en ook met de
kantinehouders en het jeugdhuis
overleggen.
De gemeente zal de kermissen verder
ondersteunen. De al bestaande
individuele ondersteuning van rand
animatie zal worden gebundeld in een
subsidiereglement voor kermissen.

De gemeente zet geen mobiele
camera's in tegen sluikstorters.
Na een rondvraag bij de buur
gemeenten en ILvA blijkt het positieve
effect tijdelijk, terwijl de kosten aan
materiaal en manschappen hoog oplopen. In 2019 zijn er in Lede 10 gevallen van sluikstorten gemeld.
De gemeente zorgt voor de
 eveiliging van de gemeentelijke
b
ICT-infrastructuur tegen cyberaan
vallen en doet daarvoor o.a. beroep
op de aangeboden expertise op
provinciaal niveau. Recent werd een
nieuwe veiligheidsconsulent voor de
gemeente en OCMW vanuit de
Provincie aangesteld. Met Binnenlandse Zaken creëert men een snel
functionerend netwerk bij incidenten.
De gemeente kan en zal geen klacht
indienen inzake de financiële pro
blemen bij het feestcomité aangezien
de gemeente zelf geen benadeelde
partij is. De door de gemeente toe
gekende subsidies zijn namelijk
correct aangewend. Voor de andere
problemen zal de gemeente het feestcomité wel juridisch ondersteunen
om de situatie verder uit te klaren en
de eventuele ontvreemde gelden te
recupereren. Tegen de zomer van dit
jaar komt er een aanpassing van de
statuten van de gemeentelijke organen en adviesraden, o.a. met het oog
op een versterking van hun interne
financiële verantwoordelijkheid.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie
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 gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede
en dit uiterlijk op vrijdag 24 april 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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Ga je binnenkort op reis?
Wanneer je op reis gaat naar het buitenland, heb je
officiële reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen
volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een
paspoort, eventueel met visum en/of een inentingsbewijs.
Maar wanneer heb je nu juist welk document nodig?
Een kort overzicht:
Binnen de Europese Unie
Ben je 12 jaar of ouder, dan volstaat de Belgische
identiteitskaart. Voor sommige landen moet je identiteits
kaart nog een bepaalde tijd geldig zijn. Een kind jonger
dan 12 jaar moet over een Kids-ID beschikken. De kaart is
drie jaar geldig. Je moet de Kids-ID minstens drie weken
voor je vertrek bij de gemeente aanvragen. Niet alle
landen aanvaarden de Kids-ID!
Buiten de Europese Unie
In sommige landen buiten de Europese Unie volstaat een
identiteitskaart. Maar voor de meeste landen buiten de
EU is een reispas of paspoort vereist, ook voor kinderen.
Deze pas is zeven jaar geldig voor meerderjarigen en vijf
jaar voor minderjarigen. Minderjarigen die een reispas
nodig hebben, hebben de machtiging van vader, moeder
of voogd nodig. Je moet deze reispas minstens vijf
werkdagen op voorhand aanvragen.

Spoedprocedures
Je kan een identiteitskaart, Kids-ID of reispas ook aan
vragen via een aantal spoedprocedures. Deze zijn een
stuk duurder.
Meer info
Informeer je goed over de voorwaarden per land want
deze kunnen verschillen. Voor meer info kan je terecht
bij de dienst burgerzaken, je reisbureau, vliegtuigmaat
schappij of de ambassade/consulaat van het land of de
regio van bestemming. Je vindt ook meer info op
www.diplomatie.belgium.be.

Campagne Ons dorp geeft
Wist je dat er 70% kans is dat
iemand ooit een bloedproduct
nodig heeft? Dat geldt dus ook voor
jou, je familie en je buurman. Rode
Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar
door voor veilig en voldoende
bloed, plasma en bloedplaatjes.
Met dank aan donoren in heel
Vlaanderen!
Op dit moment geeft 3% van
alle Vlamingen bloed, plasmaof bloedplaatjes. Dat is niet slecht,
maar het kan beter! Het Rode KruisVlaanderen wil van 3 naar 4%
donerende Vlamingen en roept elke
stad en gemeente op om er samen
voor te zorgen dat we dat extra
procent halen.

Kom dit jaar minstens 1 keer bloed,
plasma of bloedplaatjes geven.
Vraag ook aan familie of vrienden
of ze mee willen doneren.
Waar je gaat doneren is niet
belangrijk voor de statistieken
van je woonplaats. Rode KruisVlaanderen kijkt immers naar je
woonplaats en niet naar waar je
je goede daad hebt gedaan. Je
kan dus ook in een buur
gemeente of in een van de
donorcentra van Rode KruisVlaanderen gaan doneren. Kijk
op rodekruis.be/bloed waar en
wanneer je kan gaan doneren.

Op rodekruis.be/onsdorpgeeft
vind je een interactieve kaart m.b.t.
de donoren in onze gemeente.
Vandaag telt Lede 3,31% donoren.
We zijn er dus bijna! Ga je mee de
uitdaging aan om tegen eind dit jaar
naar 4% te gaan?
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Op expeditie in Scheldeland
Nieuw vakantieboek
Rustzoeker, waterrat, cultuurliefhebber of fijnproever: Scheldeland charmeert elke bezoeker.
De vele rivieren, meren en plassen zorgen voor een adembenemend landschap. Overstromingsgebieden,
ontpolderingen en wetlands creëren bovendien voortdurend nieuwe idyllische plekjes.
Dit vakantieboek bundelt alles wat Scheldeland zo
bijzonder maakt in bijna 150 pagina’s inspiratie en
informatie. Je vindt er o.a.:
• zes vakantieverhalen: zes reisbloggers sprokkelen
verhalen in Scheldeland.
• zes fietslussen en zes wandelingen, telkens met een
café-, slaap- en ontdektip. Beklim je liever het Belfort
van Aalst of maak je graag een fietstocht in het spoor
van de Roze Olifant?
• passie voor het brouwersvak: nog zo’n troef van
Scheldeland. De brouwerijen en kroegen zijn er niet te
tellen. Het vakantieboek verklapt je onder meer enkele
zalige tripels, de meest authentieke cafeetjes en
veelbelovende microbrouwerijen.
Het boek bevat ook een logieslijst, een evenementen
kalender en praktische info over musea, kastelen, forten
en natuur.
Je kan dit boek gratis afhalen bij de cultuurdienst
(zolang de voorraad strekt) of bestellen op
www.scheldeland.be/vakantieboek.

Doe de woontest

Lede anders bekeken

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook.
Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe
pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact
met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar
de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd
even duidelijk.

Sinds kort is er een herwerkte wandelkaart met 7
bewegwijzerde wandelingen. Een must als je Lede wil
ontdekken! In onze gemeente vind je zowel mooie
stukjes natuur als bezienswaardig historisch erfgoed.
Ook dankzij de opwaardering van onze openbare
ruimte en het conserveren van belangrijke sites
hebben we een gemeente die het bezoeken meer dan
waard is.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de
lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online
woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je
graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En
daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst
maken. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen
van morgen.
Nieuwsgierig?
Doe de woontest op thuisindetoekomst.be.
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Je kan deze heruitgave van Lede anders bekeken kopen
bij de cultuurdienst voor 2,50 euro.

Op wielekes
Wat?
Bij Op wielekes kan je een
kinderfiets lenen. Wie lid
wordt, heeft altijd recht op een
goede en kwalitatieve kinderfiets op maat. Je betaalt jaarlijks het lidgeld van 30 euro en
eenmalig een waarborg van 70
euro. Je kan zoveel ruilen als je
wil: een groter exemplaar, een
andere kleur ...
Op wielekes is een organisatie
van het gemeentebestuur i.s.m.
Provincie Oost-Vlaanderen en
de Gemeente voor de Toekomst.
Waarom?
We promoten het delen van
kinderfietsen vanuit het idee
dat toegang tot een goede
fiets belangrijker is dan bezit
ervan. De fietsjes worden zo
veel intensiever gebruikt, beter
onderhouden en meer kinderen hebben er plezier aan. Het
project zorgt er dus voor dat
we met zijn allen minder fietsjes moeten gaan kopen en dat
er minder fietsjes stilstaan.
Waar?
Het depot wordt ingericht in de
grote garage achteraan het
gemeentehuis. Er is ook ruimte
om de fietsen te testen voor
gebruik.

Hoe?
Wie zich inschrijft kan in het
depot kiezen uit een aanbod
van degelijke kinderfietsjes. Na
het tekenen van een contract
neem je de fiets mee naar huis.
Wordt de fiets te klein voor je
kind, dan breng je hem terug
en krijg je een groter model
mee. Voor elke wissel wordt de
fiets in goede staat hersteld
zodat die opnieuw kan worden
uitgeleend.
Wanneer?
Op wielekes start op zaterdag 4
april van 14 tot 16 uur en gaat
door telkens de eerste zaterdag en derde woensdag van
de maand.

1 keuzemenu voor
2 noodnummers
Heb je dringend hulp nodig, bel dan 112
of 101. Je krijgt dan een keuzemenu te
horen die je vraagt welke hulp je nodig
hebt: brandweer, ambulance of politie.
Zodra de keuze gemaakt is, krijg je een
operator van de noodcentrale aan de lijn.
Lukt het niet om een keuze te maken of
maak je de verkeerde keuze, dan word je
ook automatisch doorgeschakeld naar
een operator van de noodcentrale.
Voor meer info kan je terecht op
www.112.be.
Heb je een smartphone?
Installeer dan de app 112 BE.

Vrijwilligers
Voor het beheren van het
depot zijn we op zoek naar
vrijwilligers: handige Harry’s,
administratieve Alida’s en
all-round Astrids.
Wel zin, maar weinig tijd?
Het gaat om korte, goed af
gebakende taken op je eigen
ritme. Je werkt samen met
gelijkgestemden en maakt deel
uit van een positief initiatief
dat tegelijk milieuvriendelijk en
sociaal is. Sleutel actief mee
aan jouw leefbare, duurzame
en sociale buurt!
Je bent welkom op de info
sessie van dinsdag 24 maart
van 19.30 tot 20 uur in De
Bron. Om 20 uur volgt een
opleiding voor fietsonderhoud
en herstel. Wil jij meehelpen
aan dit project of heb je interesse? Laat iets weten via
lede@opwielekes.be.
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Uitslag 68ste carnavalsstoet zondag 1 maart
Groep

Categorie

Behaalde
plaats

LKV Just Niet

A

1

LKV Spécial

A

2

LKV Goedemor

A

3

LKV Oetsjewaaa

A

4

LKV Grat Af / Kweet’nt nog nie

A

5

LKV Veur de Leut

A

6

LKV D’Engelen

B

1

LKV D’Au Mollekes

B

2

LKV De Kontenbonkers

B

3

LKV De Slekketisjen

C

1

AKV Schiefregt’oever

Groepen buiten Lede

1

KV De Tcha Tcha Tcha’s

Groepen buiten Lede

2

AKV Liejp

Groepen buiten Lede

3

WKV De Chépapkes

Groepen buiten Lede

4

AKJ Zjust op Toid

Groepen buiten Lede
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Website coronavirus
Eind vorig jaar ontstond in China een
uitbraak van een nieuw coronavirus
(Covid-19). Ondertussen zijn er ook in
België mensen met het virus besmet.
De Belgische gezondheidsautoriteiten

en onze gezondheidssector zijn uiterst
waakzaam en zetten alle middelen in
om de volksgezondheid te beschermen. Wil je meer informatie? Check
de website www.info-coronavirus.be.

Ben jij al lid van onze
Minder Mobielen Centrale?
Om te voorkomen dat mensen
met een beperkte mobiliteit
(omwille van ziekte, ouderdom …)
geïsoleerd raken werd de Minder
Mobielen Centrale in het leven
geroepen. Dit initiatief biedt vervoer
om sociale redenen aan, bijvoor
beeld om boodschappen te doen of
voor een bezoek aan familie, de
kapper, het gemeentehuis …
Er is een inkomensgrens om oneerlijke concurrentie voor taximaatschappijen tegen te gaan. Indien je
geen verhoogde tegemoetkoming
hebt, moeten we het inkomen dus
onderzoeken. Personen met een
verhoogde tegemoetkoming kunnen zich lid maken zonder
inkomensonderzoek.
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De inschrijving loopt van 1 januari
tot en met 31 december en bedraagt 10 euro voor alleenstaanden
en 15 euro per koppel. Wanneer je
lid wordt vanaf 1 juli betaal je 5 euro
als alleenstaande en 7,5 euro als
koppel. Tot en met 6 kilometer bedraagt de onkostenvergoeding
standaard 2,50 euro. Vanaf dan
betaal je 0,36 euro per bijkomende
kilometer. Na de rit betaal je de
kilometervergoeding cash aan de
chauffeur.
Is de Minder Mobielen Centrale iets
voor jou? Maak dan een afspraak
met Eline Van De Velde op 053 60
56 30 of via mmc@ocmw.lede.be.
Kan je moeilijk langskomen? Geef
ons een seintje.

© André De Grauwe

Onze vrijwillige chauffeurs Pol, Nadia,
Dirk en Geert (niet op de foto) doen
dat altijd met een glimlach.

Dorpsrestaurant De Markiez
Het dorpsrestaurant zet haar deuren open voor alle inwoners van
Lede. Je kan er terecht voor een warme maaltijd en een gezellige
babbel en dit elke eerste en derde dinsdag van de maand in de cafetaria van WZC Markizaat. Je bent welkom vanaf 11.30 uur, de lunch
wordt geserveerd tussen 12 en 13.30 uur.

3 maart

Pompoensoep

~

Vogelnestjes in tomatensaus
Knolselderstamppot

~

Straciatellamousse

17 maart
Kervelsoep

~

Varkensragout van de chef
Gemengde salade en tomaat
Frietjes

~

Rijstpap met krieken

7 april

Erwtensoep
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht, koffie en een dessert.
Water aan tafel is gratis. Je betaalt 8 euro of een voorkeurstarief van
5 euro (voorwaarde: verhoogde tegemoetkoming mutualiteit en/of
UiTPAS met kansentarief).

~

Kalfsgebraad
Gekarameliseerd witloof
Peterselie-aardappelen

~

Panna cotta van aardbeien

21 april

Broccolisoep

~

Kalkoenpavé met mosterdsaus
Bloemkool
Aardappelen met bieslook

~

Tiramisu

5 mei

Boerenkoolsoep met mosterd

~

Runderbrochette met bearnaisesaus
Veldsla
Spicy wedges aardappelen in de oven
Schrijf je ten laatste een week vooraf in op 053 80 20 22 of via
dorpsrestaurant@lede.be. Je kan ook aan het onthaal van de sociale
dienst (Kasteeldreef 50) of het onthaal van het gemeentehuis
(Markt 1) inschrijven. De betaling gebeurt cash op de dag zelf.

~

Duo chocolade- en vanillepudding

19 mei

Ajuinsoep

~

Gebakken kipfilet met kerriesaus
Ananasblokjes
Basmatirijst

~

Platte kaas
met sinaasappelmarmelade

2 juni

Knolseldersoep

~

Koninginnenhapje
Kropsla met vinaigrette
Aardappelpuree
Fotografie © André De Grauwe

~

Kokosmousse

7

Repair café in Lee!
Gooi jij een dvd-speler die niet meer
opengaat, een broodrooster die niet
meer werkt of een wollen trui met
gaatjes weg? Niet nodig! Repareer ze
in het Repair café en geef ze een
tweede leven!
Een Repair café is een pop-upatelier
waar bezoekers met de hulp van
handige vrijwilligers defecte spullen
herstellen. Het gereedschap is aanwezig en wordt gratis ter beschikking
gesteld. Je
 kan er terecht met elektro,
kledij, meubelen, fietsen …

Weet je welk onderdeel stuk is?
Breng dan een vervangstuk mee en
vervang het kapotte onderdeel samen met onze handige Harry’s.
Twijfel je of het kan hersteld
 eten
worden? Onze reparateurs w
ongetwijfeld raad.
Ook zonder kapotte spullen ben je
welkom voor een gezellige babbel of
een Fairtradedrankje in het Wereldwinkelcafé!

Waar en wanneer?

De eerste editie van 2020 vindt plaats
op zaterdag 28 maart van 10.30 tot
16.30 uur in De Bron. Inschrijven doe
je ter plaatse en kan tot 15 uur.
Zo kunnen we alle herstellingen
afronden voor 16.30 uur.
Kan je op 28 maart niet langskomen?
Geen nood, er volgen in 2020 nog
drie Repair cafés: 6 juni, 26 september en 28 november.

Zwerfvuilactie
Zwerfvuil is vervelend, daar is iedereen het over eens.
Samen kunnen we echter de vervuiling aanpakken. Het
vraagt een kleine moeite om dit grote probleem definitief
te bannen. Wanneer we klein afval zoals papiertjes, snoep
wikkels en tramkaarten in de vuilbak gooien in plaats van
op de grond, verandert er al heel wat in ons straatbeeld.
Want hoe klein en onbeduidend het misschien ook lijkt,
vele kleintjes maken een berg afval! En zonder dat kleine
zwerfvuil is het aangenamer om te wandelen, te winkelen
en te wonen in onze mooie gemeente. En dat willen we
toch allemaal?

Word mooimaker en claim een stukje Lede

Wil jij jouw favoriete pleintje, een stuk stoep of je d
 agelijkse
wandelroute proper houden? Duid dit plekje of route aan
op de kaart op www.mooimakers.be/actiekaart en claim
jouw stukje Lede! Je kiest zelf of je regelmatig jouw gebied
zal opruimen of een eenmalige opruimactie organiseert.
Vink zeker aan dat wij jou mogen contacteren zodat je
de speciale witte vuilzakken ontvangt en we afspraken
kunnen maken over het ophalen van het zwerfvuil. Lukt
het registeren via mooimakers.be niet? Contacteer dan de
milieudienst.

Kom in actie!

Op zaterdag 21 maart ruimen we tussen 13.30 en 17 uur,
naar jaarlijkse traditie, samen het zwerfvuil langs de
gemeentelijke wandelpaden op. Alle deelnemers worden
gewapend met handschoenen, grijpstokken, vuilzakken
en fluohesjes. Ga samen met jouw vereniging, buren,
vrienden of familie de strijd aan en schrijf je voor 18 maart
in bij de milieudienst. Vermeld zeker jouw contact
gegevens en met hoeveel personen je zal deelnemen.
Zwerfvuil, dat pakken we samen aan!
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Prins Tsjaiko
Een verliefdheidsverhaal van Dimitri Leue
Prins Tsjaiko is bijna twintig en dat is in zijn familie de leeftijd om te trouwen.
Tijd dus dat de prins verliefd wordt! De prins wil graag weten wat dat is,
verliefd zijn. Hij ontdekt al vlug dat het niet altijd even leuk is. Maar van
zodra hij zelf smoorverliefd wordt, kan hij alleen maar stralen van geluk.
Prins Tsjaiko wordt gespeeld door de leerlingen uit het Woordatelier
en het JOTA in het kader van de Jeugdboekenmaand. Iedereen is
welkom in GC De Volkskring op zondag 29 maart om 15 uur.
De toegang is gratis.

Film met ontbijt
Binti
Start je zondag met de BibArt-filmclub! In het kader van de Jeugd
boekenmaand vertonen we op zondag 29 maart de jeugdfilm Binti in
GC De Volkskring. Voor de voorstelling organiseren we een lekker en
gezond ontbijt. Alleen honger naar film? Dat kan ook!
De twaalfjarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden, net
zoals haar idool Tatyana. Wanneer ze op een dag met haar papa Jovial moet
vluchten voor de politie ontmoet ze Elias. Terwijl Binti hem al vloggend helpt
met Red de Okapi Club, rijpt er bij haar een perfect plan: haar papa moet
trouwen met de mama van Elias zodat ze in het land kunnen blijven.
Om 9 uur kan je in de foyer van GC De Volkskring aanschuiven voor
het ontbijt. Om 10 uur start de filmvertoning. Tickets inclusief ontbijt
kosten 6 euro, een filmticket zonder ontbijt kost 3 euro. We vragen om
vooraf te reserveren voor het filmontbijt. Dat kan in de bibliotheek of
online via bibart.be/webshop. Kaarten enkel voor de filmvoorstelling
kan je wel kopen aan de kassa.

Movietime
op woensdagnamiddag!
Smallfoot
Een slimme jonge Yeti vindt iets
waarvan hij niet wist dat het bestond:
een mens. Het nieuws over Smallfoot
zorgt voor oproer bij de onwetende
yetigemeenschap. Wie of wat leeft er
nog meer in de wijde wereld buiten
hun eigen besneeuwde dorpje?
Smallfoot is een animatiefilm voor
groot en klein, vanaf 6 jaar. Geniet
van dit verhaal over vriendschap,
moed en nieuwe dingen ontdekken.

De voorstelling gaat door op woensdag 25 maart in GC De Volkskring.
De film duurt 96 minuten en er is
een pauze. De film start om 14 uur,
het einde is voorzien rond 16 uur.
De toegang is gratis, vooraf
inschrijven is niet nodig. Eten of
drinken in de zaal is verboden.
Tijdens de pauze kan je een drankje
kopen aan 1 euro. De jeugddienst
verwent jullie met een versnapering.
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Ik kom terug
– Adriaan Van Dis
Leeskring Leorim

The Favourite
CinéFolie Historique
Engeland, begin achttiende eeuw. Koningin Anne zit op de
troon, maar het is haar vertrouwelinge en geliefde Sarah,
de hertogin van Marlborough, die de touwtjes in handen
heeft. Wanneer de jonge Abigail aan het hof komt, veran
dert alles. Sarah en Abigail halen alles uit de kast om hun
invloed uit te oefenen op de koningin en op het paleis.
CinéFolie is een reeks filmavonden georganiseerd door
de bibliotheek. Op donderdag 9 april vertonen we The
Favourite in GC De Volkskring. We beginnen om 19.45
uur met een inleiding, de film start om 20 uur.
Een ticket kost 5 euro en kan je kopen in de bib of bij de
cultuurdienst. Aan de kassa betaal je 7 euro. In ruil voor
10 UiTPAS-punten krijg je 2 euro korting. Deze prijzen
zijn inclusief één gratis consumptie na de voorstelling.

Na een lang leven van
zwijgen en buitensluiten
begint een moeder toch te
praten tegen haar zoon.
Aarzelende ontboezemingen
over grensoverschrijdende
liefde, verraad en drie
oorlogen. Hij, een roman
schrijver, mag haar bio
graaf worden, maar er is
een voorwaarde: hij moet
haar een zachte dood
bezorgen.
Op donderdag 2 april 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 kansen
tarief. Je kan het leeskringboek ontlenen aan de
balie van de bibliotheek in
Lede en Oordegem. Ook
als je het boek niet ge
lezen hebt, ben je welkom.

De leeskring komt vijf
keer per jaar samen om
ideeën en meningen uit
te wisselen. De volgende
en laatste leesafspraak is
op donderdag 28 mei
voor het boek De nazi en
de kapper van Edgar
Hilsenrath.

De Ronde van Vlaanderen
door Lede
Je had het ongetwijfeld al gehoord: zondag 5 april passeert
Vlaanderens mooiste door Lede! De renners worden rond 12 uur in
onze s traten verwacht. Je kan vanaf het startschot om 10.30 uur een
hele dag terecht op de Markt om De Ronde te volgen op groot scherm
en de wielersfeer op te snuiven. Er zijn drank- en eetkramen voorzien,
maar ook een dj om deze hoogdag feestelijk af te sluiten.

Parcours op zondag in Lede

Het peloton volgt de gewestweg N442 komende van Ledebaan
(Wichelen) – Wichelse steenweg – Rammelstraat – Markt – Hoogstraat
– Leedsesteenweg (Erpe). Langs de gewestweg geldt een parkeer
verbod van 9 tot 14 uur. Gedurende de doortocht van de renners
wordt de gewestweg afgesloten.

Parcours op zaterdag in Lede

Zaterdag 4 april is er de Ronde voor amateurs. Zij volgen een ander
parcours en doorkruisen Lede als volgt: komende van Kortenhoekstraat (Hofstade) – Steenstraat – Sasstraat – Onegem (Hofstade).
Om een vlotte doortocht van de vele wielertoeristen te garanderen
geldt in de Steenstraat een parkeerverbod tussen 8 en 12 uur.
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Seniorenfilm

De broers Geboers

Cold Mountain

Compagnie Cecilia

Cold Mountain is een Amerikaanse oorlogsfilm uit 2003
van regisseur Anthony Minghella, gebaseerd op het boek
De blauwe bergen van Charles Frasier.

Marnix Geboers komt uit het prison. En ’t ziet er niet goed uit:
zijn vrouw is nu met een andere vent, moeder ligt in het
ziekenhuis en zijn jongste broer Ivan - verkleed als vrouw voelt zich niet goed in zijn vel. Wanneer vader Noël na jaren
dan ook nog eens totaal onverwacht opduikt en de Rus Andreï
- de nieuwe vriend van hun ma - zijn intrek neemt in de over
bevolkte woonst, slaan bij Marnix de stoppen door. Gelukkig is
er nog mémé die de boel recht probeert te houden.

Het is 1864 en de Amerikaanse Burgeroorlog loopt op zijn
einde. Het Zuiden is aan de verliezende hand. Inman is een
Zuidelijke soldaat die gewond is geraakt tijdens een van de
vele bloedige veldslagen. Nadat hij hersteld is besluit Inman
te deserteren en keert terug naar zijn dorp, Cold Mountain.
Hier heeft hij enkele jaren geleden de mooie Ada Monroe
ontmoet. Geheel zonder gevaar is zijn reis echter niet.
Deze film wordt vertoond op maandag 6 april om 14 uur
in GC De Volkskring. Een ticket kost 2 euro, een ticket met
koffie en gebak kost 5 euro (vooraf aan te kopen bij de
cultuurdienst). Meer info via seniorenfilms@lede.be of op
053 60 68 61.
Voor de deelgemeenten voorzien we busvervoer
naar de zaal:
• 13.00 uur: kerk Smetlede;
• 13.10 uur: Prieelshof Oordegem;
• 13.25 uur: kerk Papegem;
• 13.30 uur: kerk Impe;
• 13.40 uur: kerk Wanzele.

Theatermaker Arne Sierens sprokkelde in volkswijken
getuigenissen bij elkaar voor deze voorstelling. Hij schetst
een raak portret van een marginaal gezin dat door de
moderne maatschappij constant in de zak wordt gezet:
“ ’t Zou om te lachen zijn, moest ’t niet om te schreien en
zo vreselijk waar zijn”. Vlaams theater pur sang: rauw en
heftig, maar ook schrijnend, hilarisch en hartverwarmend.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring op
woensdag 29 april om 20 uur. Tickets kosten 18 euro
(-26,65+: 15 euro) en kan je kopen bij de cultuurdienst of
via gcdevolkskring@lede.be.

Dierenplezier aan zee
Mevrouw De Poes
Nu het schip van kapitein Winokio is aangemeerd voor onderhoud, nemen
Mevrouw De Poes en muziekmatrozen Ivanov en Petrolium de allerklein
sten mee naar zee. Al zingend stellen ze daar hun dierenvriendjes voor:
de romantische walvis, de schitterende zeester, de verliefde octopus, de
glibberige kwal, de kruipende krab en vele andere kleurrijke zeedieren.
Spits de oren, wrijf je oogjes uit en beleef dit pareltje aan muziek en
verhaal! De voorstelling is bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar en hun
familie en gaat door op zondag 3 mei om 15 uur in GC De Volkskring.
Tickets kosten 12 euro (-26,65+: 10 euro) en kan je kopen bij de cultuur
dienst of via gcdevolkskring@lede.be.
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Buitenspeeldag
Woensdag 22 april kan je van 14 tot 17 uur
in Wanzele terecht voor de Buitenspeeldag!
Iedereen die zich graag uitleeft in de
buitenlucht, is welkom!

Ontdek oude volksverhalen
bij schemerlicht
Naar aanleiding van Erfgoeddag
2020 organiseren de cultuurraad,
cultuurdienst, kunstacademie en
bibliotheek op zaterdag 25 april
een verhalenwandeling met als
thema De nacht.
De avond, het begin van de
nacht, is het ideale moment om
een straf verhaal te vertellen.
Oude volksverhalen en legendes
komen zo weer tot leven. Ga mee
op stap en laat je verrassen door
de vertellers die je op je pad
tegenkomt.
De deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Bij
aankomst kan je nog gezellig
napraten bij een drankje.

Avonturenkamp Durbuy
Zit je niet graag stil in de zomervakantie? Ben je avontuurlijk
aangelegd en geboren in het
jaar 2005, 2006 of 2007? Dan is
ons avonturenkamp zeker iets
voor jou!
Van maandag 6 tot en met
donderdag 9 juli gaan we naar
Durbuy. Het klimbos, de via
ferrata en kajakken zijn slechts
enkele van de leuke activiteiten
die gepland staan! Bovendien
overnachten we op de glamping
van Adventure Valley!
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Prijs: 225 euro (inclusief bus
vervoer, vol pension, deelname
aan activiteiten en verzekering).
Met een UiTPAS met kansen
tarief betaal je 56,25 euro.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 20
maart. De plaatsen zijn beperkt.
Wie inschrijft en betaalt is zeker
van zijn/haar plaats. Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de
sportdienst.
Dit is een samenwerking met de
sportdiensten van Erpe-Mere,
Geraardsbergen, Lierde en
Sint-Lievens-Houtem.

Praktisch

Vertrek- en aankomstplaats:
De Bron
Vertrekmomenten
(in geleide groepjes):
20 uur, 20.15 uur, 20.30 uur,
20.45 uur en 21 uur
Afstand: 2 km
Doelgroep: volwassenen en
kinderen vanaf 10 jaar
Inschrijven: via het elektronisch
formulier op www.lede.be, bij de
cultuurdienst of in de bibliotheek.
Aantal deelnemers is beperkt.
Meer info: cultuurraad@lede.be

Omruilvoordeel

Wie meewandelt kan bij het vertrek 15 UiTPAS-punten omruilen
voor een kampeerlicht. Ideaal
om meteen mee te nemen
tijdens de wandeling.

Infodag voor
animatoren
Joehoe! Een nieuwe zomer staat voor de deur! 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 zaterdag 21 maart om 19 uur op het speelplein in Wanzele. Heb je vrienden die ook nieuwsgierig
zijn? Breng hen zeker mee.
Om als monitor aan de
slag te kunnen, heb je een
monitorenattest nodig.
Van zodra je vijftien bent,
kan je deze cursus volgen
bij een erkende orga
nisatie. De eerste zomer
op het speelplein volg je
een stage.

Paashaas op de markt
Tijdens de dinsdagmarkt van 7 april deelt de paashaas
gratis paaseitjes uit aan alle kinderen.
Ben je jonger dan 12 jaar en heb je een mooie tekening
gemaakt, dan kan je een extra prijs in de wacht slepen.
Deponeer je tekening in de kist die op die dag voor het
gemeentehuis zal staan. Noteer zeker je naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd. Om 11 uur trekt de paashaas
in de raadszaal van het gemeentehuis 20 winnaars uit de
binnengebrachte werkjes. Je kan enkel je prijs ontvangen
als je aanwezig bent.
Tot dan!

Meer info? Contacteer de
jeugddienst of de Facebookpagina of Instagram
van speelplein Krawietel.

Paaseierenworp
In Lede gaat de paaseierenworp
door op zondag 12 april. Om 10 uur
komen alle kinderen van de eerste,
tweede en derde kleuterklas samen
in de boomgaard van het Markizaats
domein (ingang langs de Kasteel
dreef). Tussen de honderden paas
eieren zit ook een ‘gouden’ ei.

Om 10.30 uur verzamelen de kinderen van het eerste tot en met vierde
leerjaar voor het gemeentehuis.
Ook hier zit een ‘gouden’ ei tussen
de paaseieren. Deze winnaars ontvangen achteraf een smakelijke
hoofdprijs.

Ook in de andere deelgemeenten
kan je terecht voor paaseieren:
• Wanzele: zaterdag 11 april om
17 uur in de tuin van de Vrije
Basisschool Wanzele;
• Smetlede: paaszondag 12 april
om 10 uur in de tuin aan het
Veerleheem;
• Oordegem: paasmaandag 13 april
om 9.30 uur in de tuin van de
buitenschoolse kinderopvang;
• Impe/Papegem: zondag 26 april
om 14 uur op het speelplein van
Papegem in de Bovenstraat.
Opgelet: gewijzigde datum!
Dit is een organisatie van de cultuurraad i.s.m. Gezinsbond Lede, Gezinsbond Smetlede, Gezinsbond Oordegem, Parochiale Werken Wanzele en
Chiro Papegem.
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Vergadering AA-groep
De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
Info Meer info: ADB Antwerpen,
03 239 14 15 of
deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

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,
www.bartbelaen.be

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

Gedachte-kracht
nog op zaterdag 14, 21, 28 maart,
25 april, 16 mei, 6 en 13 juni,
telkens van 14 tot 16 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Voor jongeren met een laag
zelfbeeld, leerproblemen, faalangst,
perfectionisme, demotivatie,
doemdenken, hoogbegaafdheid.
200 euro
Info 0472 22 08 59, 052 22 14 44,
info@klavertje-4.org

Kaarting en sjoelen
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
Full body workout The Way
nog tot 26 maart
Sporthal
10 euro; 10 beurtenkaart: 80 euro
Milestone
Info 0472 95 94 50,
info@milestonecoaching.be,
www.milestonecoaching.be
Cursus: Eerste Hulp en Helper
nog op 12, 17, 19, 24,
26 en 27 maart, telkens
van 19.45 tot 22 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Info vorming@lede.rodekruis.be
Hatha yoga: basic en plus
nog tot 30 maart
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Experience your light
nog tot 2 april
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Op zoek naar meer innerlijke
rust via ademhalingsoefeningen
en oefeningen uit diverse
meditatiedisciplines.
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
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SPLIT, creatieve groepssessies
voor kinderen van gescheiden
ouders
nog op woensdag 11 en 25 maart,
22 april, 27 mei en 24 juni
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
2x5 workshops. Voor en na de
reeks: ouderavond.
200 euro
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org
Leren mediteren,
het antwoord op stress
nog tot 24 juni, elke woensdag
van 17 tot 18 uur
Gezondheidshuis, Rammelstraat 10
Registratie verplicht, want we
werken in groepjes van maximaal
10 personen per sessie.
10 euro
Manopura
Info 0498 42 40 12
Nacht van de geschiedenis
woensdag 11 maart
van 19 tot 22 uur
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Tentoonstelling en diapresentatie in
het kader van de geschiedenis van
buren en buurten.
Davidsfonds Oordegem
Info www.davidsfondsoordegem.be
Workshop en vormingssessie
in aquarel
donderdag 12 maart, 9 april,
23 april, telkens van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info hildachris@telenet.be

Opendeurmoment
donderdag 12 maart van 9 tot 11 uur
Kleuterschool Morgenster, Kluisberg 1
Info over vestigingen Kluisberg,
Heiplas en Overimpe. Rondleiding
in de school.
Info 053804965,
directie@vksmorgenster.be,
www.vksmorgenster.be
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
Cook & eat ... paella!
vrijdag 13 maart van 19 tot 22 uur
Brilstraat 3
Best Pittig Lede
Info www.bestpittiglede.be
Verhaaltje voor
het slapengaan
vrijdag 13 maart van 19 tot 20 uur
Bibliotheek
Voor kindjes van 5 tot 8 jaar.

Leven en muziek
van Beethoven
vrijdag 13 maart van 20 tot 22 uur
De Bron
Geacteerde vertelling door Jos
Meersmans, gepensioneerde leraar
muziekgeschiedenis en algemene
muziekcultuur, medewerker van
BRT 3, Radio 3 en nu Klara.
Niet-leden: 7 euro, leden
Davidsfonds: 5 euro,
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Davidsfonds Lede
Info www.davidsfondslede.be
Koken met kids
zaterdag 14 maart
Volzet.

Ezeldomavond:
gezelschapsspelletjes
vrijdag 13 maart, 10 april, telkens
om 19.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Kleuteropendeurdag
zaterdag 14 maart van 14 tot 16 uur
GO! basisschool 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
GC De Volkskring
Lien van de Kelder, Mauro
Pawlowski, Jan De Smet, Wouter
Berlaen, Ad Cominotto en Stoy
Stoffelen.
18 euro, -26, 65+: 15 euro,
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Cultuurdienst

Tweedehandsbeurs
zondag 15 maart
van 14 tot 16.30 uur
De Bron
Verkoop van baby-, kinder -en
tienerkleding, babybenodigdheden,
speelgoed, fietsen …
Gezinsbond Lede
Info 0479 91 20 00,
kod_lede@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be
Persoonlijke groei:
De 5 talen van de liefde
zondag 15 maart van 15 tot 17 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Iedereen geeft anders uiting aan
de liefde. Maar wanneer de ene
zendt op een andere frequentie
dan de ander ontvangt, ontstaan
er blokkades. Dit ontdekte
relatietherapeut Gary Chapman.
Leden (vorming en koffie): 3 euro,
leden (vorming, koffie, avondmaal):
7 euro, niet-leden (vorming en koffie):
5 euro, niet-leden (vorming, koffie,
avondmaal): 10 euro.
Ferm Impe
Info ferm.impe@gmail.com
Concert: 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

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
Tragewegenloop
zondag 15 maart van 10 tot 13 uur
Sport Vlaanderen Oordegem,
Grote Steenweg 304
Info 0479 02 02 33,
leden@maspoe.be, www.maspoe.be,
www.tragewegenloop.be

Koken: Klassiek gezonder
maandag 16 maart
van 19 tot 22 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57B
Van echte klassiekers maken we
een gezonde variant. Breng bord en
bestek mee. Deelnemers betalen
een bijdrage voor de gebruikte
ingrediënten.
Ferm Impe
Info ferm.impe@gmail.com

Wijndegustatie met autochtone
druivenrassen uit Midden-Italië
donderdag 19 maart
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Ook 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
Lezing: Bewustzijn
en je innerlijke kind
vrijdag 20 maart
van 20 tot 21.30 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Hoe reageer jij als er iets fout gaat
in je leven? Anders dan je zou
willen? Deze patronen zijn ontstaan
vanuit ons innerlijke kind. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk.
5 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Leana & Hartwin
vrijdag 20 maart
van 20.15 tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Intieme moderne folkmuziek, vnl.
Estse liederen en instrumentale
melodieën.
10 euro
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org,
www.leanahartwin.ee
Zwerfvuilactie
zaterdag 21 maart
Zie pagina 8.

Van Sint Jozef naar Heilige
Arnoldus
dinsdag 17 maart van 14 tot 18 uur
Zingeving kapel Sint Jozef,
Ronkenburg. Kennismaking met
brouwer Free Vanryckeghem,
Bosstraat 97. We volgen het proces
van water naar bier met proeven.
10 euro
Markant Lede
Info 0472 80 48 68,
marie.samson@telenet.be
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Infodag voor animatoren
zaterdag 21 maart om 19 uur
speelplein Wanzele
Zie pagina 13.

Stoempfestijn
zaterdag 21 maart om 19 uur
De Bron
Keuze uit wortel-, spinazie- en
savooistoemp met worst, spek,
kotelet en natuursaus, à volonté.
Reservatie noodzakelijk t.e.m. 18/03.
17 euro, < 12 jaar: 8 euro.
Amici Cantores - gemengd koor
Info 053 80 08 37,
amicicantores@hotmail.com
Bloemschikken
maandag 23 maart
De Bron
KVLV lede

Bomen planten in Papegembos
zaterdag 21 maart van 9 tot 13 uur
Benedenstraat 43
Breng een spade mee en trek je
laarzen aan. Heel leuk om met de
(klein)kinderen te doen.
Natuurpunt Lede
0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be
Innerlijke Ruimte
Opstellingen
zaterdag 21 maart
van 13.30 tot 17 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. Inschrijven is
verplicht.
55 euro,
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Jouw levensboom
zaterdag 21 maart
van 14 tot 16.30 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Op creatieve wijze overschouw je je
leven. Je hoeft geen kunstenaar te
zijn. Max. 6 deelnemers.
25 euro
Info 0472 22 08 59, 052 22 14 44,
info@klavertje-4.org
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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
van 19 tot 21.30 uur, donderdag
26 maart van 19 tot 21 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
We maken kennis met de 20 meest
gebruikte etherische oliën in deze
2-daagse cursus.
25 euro per les
Info 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be
Movietime: Smallfoot
woensdag 25 maart
Zie pagina 9.

Percussieworkshop
woensdag 25 maart om 14 uur
De Bron
7 - 9 jaar. Geen notenleer of theorie,
maar wel creatief aan de slag met
de djembé als basisinstrument. Stap
voor stap introduceren we andere
percussie-instrumenten.
Tambor i.s.m. BibArt
Info www.bibart.be

Bloemschikken Groene kriebels: #Pasen
woensdag 25 maart
van 20 tot 22 uur
De Bron
Inschrijven verplicht. Snoeischaar,
plastic zak en 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
De pianist en zanger met een
unieke mix van humor, muziek en
absurdisme, goed voor de finale
op het Leids Cabaretfestival 2019.
Regie: Raf Walschaerts. UiTPASvoordeel: 3 UITPAS-punten: een
gratis consumptie naar keuze, 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
Hovaardige Boer Wandeling
donderdag 26 maart
PC Ariadne, Reymeersstraat 13 A
Genieten van de prachtige
natuur rondom Lede ! Drie lussen
onderling combineerbaar 6 km 12 km - 18 km. Rolstoel en buggy
parcours van 4 km en 7 km!
Zie ook flyer.
Niet-leden: 2 euro, leden: 1,5 euro,
- 12 jaar: gratis.
Info 0495 26 51 34,
vzwdeschooiers@gmail.com
Verbindend schilderen A TE LIER
vrijdag 27 maart, 24 april, 29 mei
en 19 juni, telkens 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 opdracht bvb. schilderen
in combinatie met collage, met
diepgang (2 u.).
50 euro
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org

Knuffellama breien
vrijdag 27 maart en 3 april,
telkens van 19 tot 22 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Inschrijven en betalen tot 20/03.
Meebrengen: breinaalden nr. 4 of
4.5 of 5 naargelang je los, normaal
of vast breit.
Leden: 7 euro, niet-leden:
12 euro (incl. werkbeschrijving,
benodigdheden, drankje,
versnapering).
KVLV Smetlede
Info 0495 69 09 91,
kvlv.smetlede@outlook.be
Repair café
zaterdag 28 maart
Zie pagina 8.

Kaarting - belotten
zaterdag 28 maart om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Inleg: 2 euro.
KWB Papegem
Info kwb.papegem@gmail.com
Film: Binti
zondag 29 maart
Zie pagina 9.
BibArt
Info www.bibart.be

Wandeling: lente in de
Geelstervallei
zondag 29 maart van 14 tot 17 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Honden aan de leiband. Niet voor
rolwagens. Laarzen of waterdicht
schoeisel noodzakelijk.
1 euro per persoon
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Prins Tsjaiko
zondag 29 maart
Zie pagina 9.

Voorjaarskoffietafel
zondag 29 maart van 14 tot 18 uur
Zaal De Kuip, Nieuwstraat
12 euro
S-Plus
Info 0476 24 90 07
Start wekelijkse fietstochten
1 april - 30 september, elke
woensdag van 19 tot 21 uur
Kerk Smetlede
15 à 30 km met tussenstop
voorzien. Inschrijven via tinyurl.
com/fietstochten.
12 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33,
ineke.hutse@telenet.be,
smetlede.gezinsbond.be
Paasworkshop
voor kinderen
woensdag 1 april
van 14.30 tot 16 uur
De Bron
Vanaf 8 jaar.
Verzamel alvast eierschalen.
10 euro, UiTPAS met kansentarief:
1,5 euro (inclusief materiaal,
drankje, hapje en verzekering).
Gezinsbond Lede i.s.m. Meander
Info 0473 29 38 72,
vdemarcia@gmail.com,
www.gezinsbondlede.be
Workshop: Ontstressen in minder
dan 5 minuten
donderdag 2 april van 19 tot 21 uur
Gezondheidshuis Lede, Rammelstraat 10
Je krijgt een heldere kijk op hoe
stress ontstaat en wat het met je
doet. Je leert wat er in je hersenen
en in je lichaam gebeurt wanneer
triggers jou in een stress-modus
brengen. Met oefeningen.
49 euro
Lifecoachkatrien Live The Connection
Info 0470 37 85 55,
lifecoachkatrien@gmail.com,
www.lifecoachkatrien.be,
www.livetheconnection.com

Leeskring Leorim
- Ik kom terug
donderdag 2 april
Zie pagina 10.

Soul of a man
vrijdag 3 april van 20.15
tot 22.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Singer-songwriter en multiintrumentalist Nils De Caster en
Yves Meersschaert.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Doortocht De Ronde
zaterdag 4 en zondag 5 april
Zie pagina 10.

Voordracht: onderhoud en
hernieuwing van de siertuin
zaterdag 4 april om 14 uur
De Bron
gratis
Volkstuin Lede
Info 053 80 03 34
Beheerwerkdagen in
Geelstervallei of Papegembos
zaterdag 4 april van 9 tot 13 uur
Elke 1ste zaterdag van de maand.
Werkhandschoenen meebrengen.
Wij zorgen voor een natje en een
droogje. Aanmelden via
chris.lindavdv@gmail.com of
saerens_yvette@hotmail.com
Natuurpunt Lede
Info 0486 92 05 90,
lede.natuurpunt@gmail.com,
www.natuurpunt.be
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Toneel: De zetel
zaterdag 4 april, vrijdag 10 april
en zaterdag 11 april, telkens van
20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Een aanklacht tegen ongelijkheid,
gebaseerd op waargebeurde feiten.
10 euro
Koninklijke Toneelkring
Vreugd in Deugd
Info 0497 29 39 83
Omruilvoordeel In ruil voor 10
UiTPAS-punten krijg je vooraf in
de foyer een inleiding op de
voorstelling en een gratis
drankje, na de voorstelling
voorzien we nog een rondleiding
achter de schermen en een
woordje uitleg van enkele spelers. Afspraak om 19.30 uur voor
de inleiding.
Aanbod bij de première en
beperkt tot de eerste 10
inschrijvers. De voorstelling is
niet inbegrepen.
Interesse: mailtje naar
reservatie@vidlede.be

Paashaas op de markt
dinsdag 7 april
Zie pagina 13.

Bloed geven
dinsdag 7 en woensdag 8 april,
telkens van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat
je 71 jaar wordt. Schrijf je in via
rodekruis.be.
Rode Kruis Lede
Info bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be
CinéFolie Historique:
The Favourite
donderdag 9 april
Zie pagina 10.

Paasontbijt - ledenfeest
maandag 13 april 
van 9 tot 10 uur
De Bron
Inschrijven enkel via
www.gezinsbondlede.be tot 8 april.
Leden: 6 euro pp, gezinsprijs
20 euro, niet-leden: 8 euro pp,
gezinsprijs 30 euro, tot 3 jaar: gratis,
UiTPAS met kansentarief: 1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info 0479 91 20 00,
kod_lede@hotmail.com
Paaseierenworp Oordegem
maandag 13 april
Zie pagina 13.

Best Pittig Sport: SH’BAM
dinsdag 14 april van 19.30 tot
21.30 uur
Bloso, Grote Steenweg 304
Geen danservaring vereist.
Leden: 8 euro, niet-leden: 15 euro.
Info www.bestpittiglede.be
Maandelijkse groepswandeling
dinsdag 14 april
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal
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

Seniorenfilm: Cold Mountain
maandag 6 april
Zie pagina 11.

Paaseierenworp Wanzele
zaterdag 11 april
Zie pagina 13.

Paaseierenworp Lede
zondag 12 april
Zie pagina 13.
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Pterodactylus
vrijdag 17 april
van 20 tot 22 uur, zaterdag 18 april
van 20 tot 22 uur, zondag 19 april
van 19 tot 21 uur
GC De Volkskring
Wrange en absurdistische komedie
over de ondergang van een wel
gesteld gezin en bij uitbreiding van
de menselijke soort. Grappig en
tegelijkertijd bikkelhard. Het stuk
mengt klassiek Amerikaans familiedrama met homo-erotische camp.
10 euro; Studenten, 60+: 9 euro,
UiTPAS met kansentarief: euro 1,5
Theater Rosie vzw - vtbKultuur
Theaterclub met kansentariefstreek
Info www.theaterrosie.be,
theaterclub.met kansentariefstreek@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be

Ontmoetingsmoment
zaterdag 18 april
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info welzijnsschakellede@gmail.com
Florawandeling
zondag 19 april van 7 tot 19 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
20 km in het Hallerbos.
De Gemzen vzw
Info annetom@telenet.be
Blauwe kannen in Papegem
zondag 19 april van 14 tot 16.30 uur
Benedenstraat
Slechts 1 keer per jaar open voor het
publiek! Boshyacinten zijn kwetsbaar,
dus niet geschikt voor buggy’s,
rolwagens en honden. 5 km.
1 euro
Natuurpunt Lede
Info 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be
Start To Run
21 april - 30 juni, elke dinsdag en
donderdag van 20 tot 21 uur
Kerk Smetlede
Inschrijven via tinyurl.com/
starttorunsmetlede.
30 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33,
ineke.hutse@telenet.be,
smetlede.gezinsbond.be
Workshop: Vrij van
innerlijke saboteurs
21 april - 19 mei,
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Moeilijke ervaringen zetten zich
(onbewust) vast in onze cellen en zo
vermijden we situaties die dezelfde
pijn zouden kunnen oproepen.
Hierdoor zijn we niet meer vrij.
200 euro, UiTPAS met kansentarief:
50 euro
Info 0497 89 96 70,
info@bartbelaen.be,
www.bartbelaen.be
Buitenspeeldag
woensdag 22 april
Zie pagina 12.

Infoavond: aromatische baden
donderdag 23 april
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Grote Steenweg 99
25 euro
Info 0496 62 88 93,
La-Vie-Pure@hotmail.com,
www.La-Vie-Pure.be
Weefhaken: tas in dikke wol en
dunne katoen
donderdag 23 april
van 19.30 tot 22 uur
cm, Kerkevijverstraat 19
Femma Lede
Wijndegustatie: Heden en
verleden van Bordeauxwijnen
donderdag 23 april
van 20 tot 22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Ook 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
Ontdek oude volksverhalen bij
schemerlicht
zaterdag 25 april van 20 tot 23 uur
Zie pagina 12.

1 vogel maakt de lente wél!
woensdag 29 april van 19.30 tot
22.30 uur
Klavertje 4 - Praktijk voor creatieve
therapie, Ledestraat 19
Houten silhouetten van vogels
pimpen tot hét deco-item van jouw
interieur! Alle materiaal is voorzien:
stofjes, linten, behang, kralen, verf...
Koffie, thee, frisdrank en koekjes
staan klaar.
30 euro
Info 052 22 14 44, 0472 22 08 59,
info@klavertje-4.org
Compagnie Cecilia:
De broers Geboers
woensdag 29 april
Zie pagina 11.

Meiavondzingen
donderdag 30 april om 19 uur
Markt
Serenade bij vrienden en
sympathisanten van het koor in het
centrum van Lede.
Amici Cantores
Info amicicantores@hotmail.com

Omruilvoordeel Wie meewandelt
kan bij het vertrek 15 UiTPAS-
punten omruilen voor een kampeerlicht. Ideaal om meteen mee
te nemen tijdens de wandeling.
Paaseierenworp Impe/Papegem
zondag 26 april
Zie pagina 13.
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GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
09.00 - 12.00 uur
ma
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
09.00 - 12.00 uur
vr
Burgerzaken
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
Evenementen
053 60 68 54
evenementen@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

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

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
speelplein@lede.be

Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

ANDERE DIENSTEN
Bibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma
15.30 - 19.30 uur
09.00 - 12.00 uur
di
wo
14.00 - 18.00 uur
15.30 - 19.30 uur
do
vr
09.00 - 12.00 uur
za
09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
14.00 - 16.00 uur
wo
do
17.30 - 19.30 uur
za
10.00 - 12.00 uur
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
gcdevolkskring@lede.be

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Kunstacademie
Huize Moens
Markt 5
053 60 68 70
academie@lede.be

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

Knutselatelier
Rammelstraat 1A
knutselatelier@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
053 80 20 22

Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

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
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Brandweer
Vijverstraat 2A
secretariaat@brandweer.lede.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
053 60 64 64
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
NOODNUMMERS
Ambulance en brandweer
112
Dringende politiehulp
101
Tele-onthaal
106
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be,
www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95
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