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Een nieuw jaar,
een nieuw 
infoblad

We wensen jou als inwoner het beste toe voor 2014!
Was je aanwezig op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari, 
dan zag je dat Lede leeft. Daar willen we in de toekomst 
verder aan werken.
Samen met het nieuwe jaar is ook deze Lede informeert 
in een nieuw jasje gestoken. In het eerste gedeelte staat 
nu alle algemene informatie samen gebundeld. 
In het tweede deel kan je zelf bladeren en kiezen welke 
activiteiten je in de volgende maand wil meepikken.
Vergeet ook zeker niet onze nieuwe rubriek 
Huisnummer 10 te lezen. 

Ook dit jaar voor jullie allemaal veel leesgenot 
toegewenst!

Wegenwerken 
Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
Duur: 110 werkdagen 
Voorziene einddatum: maart 
Omleiding: via Vossedreef, Herdergemsestraat, Barrevoetsehoek, 
Groenstraat, Jezuïtenstraat, Ronkenburgstraat, Poortendriesstraat 

Blind date met een boek
Zin om thuis te blijven op Valentijn? Met een goed boek ben 
je nooit alleen! Laat de romantische etentjes voor wat ze zijn 
en ga voor een spannende blind date met een boek van de 
bibliotheek.
Vanaf zaterdag 1 februari wacht een arsenaal romantische 
boeken op jou in de bibliotheek. Wij pakten onze hartige 
boeken mysterieus in en geven je alleen enkele kernwoorden 
mee over de inhoud. Wie weet sla je de literaire liefde van je 
leven aan de haak.

Carnavalstoet
Na advies van de veiligheidscel geeft het college van burgemeester en 
schepenen de toelating om het parcours van de carnavalstoet van zondag 
9 maart, om te keren. Hieronder vind je een plan van de route die zal 
gevolgd worden.

Nieuwe openingsuren gemeentehuis en bibliotheek

  BIBLIOTHEEK

  LEDE    OORDEGEM

maandag 15.30 – 19.30 uur

dinsdag 09.00 – 12.00 uur 

woensdag 14.00 – 18.00 uur   14.00 – 16.00 uur

donderdag 15.30 – 19.30 uur   17.30 – 19.30 uur

vrijdag 09.00 – 12.00 uur 

zaterdag 09.00 – 12.00 uur   10.00 – 12.00 uur

Het gemeentehuis en de bibliotheek zijn niet bereikbaar op vrijdag na 12 uur.

GEMEENTEHUIS

    

maandag 09.00 – 12.00 uur

dinsdag 09.00 – 12.00 uur 

woensdag 09.00 – 12.00 uur   13.30 – 16.00 uur

donderdag 09.00 – 12.00 uur   16.00 – 19.00 uur

vrijdag 09.00 – 12.00 uur 



Met wie woon je hier?
Guy: Ik woon hier met mijn echtgenote, mijn twee zonen, een hond en 
een kat.

Wat zijn je hobby’s? 
Guy: Badminton, ping-pong, fotografie, muziek en reizen.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Guy: Ik heb altijd in Lede gewoond en woon hier graag. De locatie is 
zeer goed door de makkelijke treinverbinding met Gent en Brussel en 
een vlot bereikbare autosnelweg. Er zijn ook tal van grote supermarkten. 
Ook de schoolmogelijkheden en het sportaanbod zijn sterke troeven. Er 
zijn ook jaarlijks tal van interessante activiteiten zoals de parkconcerten, 
de criteriums en vele andere. En indien dit niet zou volstaan, is er nog de 
directe nabijheid van de stad Aalst. Samengevat kan je stellen dat Lede veel 
stadsfaciliteiten aanbiedt maar dan zonder de stadsnadelen.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Guy: Voor mij geniet de visvijver in de wijk Kleine Kouter de voorkeur. Daar 
heerst rust en er is de groene bosrijke achtergrond. Ideaal om even op 
adem te komen.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Guy: Ja, van badmintonclub Dynamic Lede.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Guy: Veel café’s zijn er niet meer in Lede en ik ben niet echt een 
cafébezoeker. Indien ik toch eentje moet kiezen: ’t Kantientje. Dat is 
eerder een ontmoetingsplaats dan een café. Als restaurant met voorsprong 
afspanning De Jaeger: kleinschalig, niet commercieel, leuk terras en lekker 
eten.
 
Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je die 
positief?
Guy: Men kan niet naast de bouw van GC De Volkskring kijken. Verder zijn 
er ook de tweede sporthal, de werkzaamheden op de site Mesen en de 
speeltuinen in het park en in het domein Mesen. Dit vind ik zeker positief.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Guy: Ik zou iets doen voor de kleine middenstander. De dekenijfeesten en 
de braderie zijn verdwenen door de opmars van grote winkelketens. Kleine 
winkels zoals De Radiodokter, een fotowinkel ... zijn bijna allemaal weg. 
Met nostalgie denk ik daar aan terug. Na de heraanleg van het marktplein 
moet de kleinhandel de mogelijkheid krijgen om van het centrum opnieuw 
de gezellige plaats te maken die het ooit was.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Guy: Gezondheid gaat boven alles!

Huisnummer 10
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Marktcommissie 
De eindejaarsactie op de markt was opnieuw een succes.  
Ben je in het bezit van één van onderstaande loten, 
gelieve je dan met je winnend lot persoonlijk te melden 
bij de penningmeester van de marktcommissie Peter 
Vercruyssen (standplaats rechtover het gemeentehuis) of 
in het gemeentehuis bij de dienst patrimonium uiterlijk 
op woensdag 12 maart. 
Deze eindejaarsactie is een organisatie van de markt-
commissie.

 AANKOOP- WINNEND 1STE 2DE
 BON NUMMER RES. RES.

1 € 250 I 280768 I 288435  I 299366
2 € 150 I 296700 I 274933  I 296420
3 € 100 I 296850 I 276504 I 293429
4 € 100 I 289660 I 286326  I 277209
5 € 100 I 288786 I 286550 I 279125
6 € 100 I 295351 I 298456 I 272578
7 € 100 I 297353 I 294692 I 270913
8 €  50 I 273070  I 291326  I 273326
9 €  50 I 290847  I 291307 I 290626
10 €  50 I 275748 I 295706 I 273680
11 €  50 I 276175 I 291541   I 283734
12 €  50 A 893788  I 280084 I 295757
13 €  50 I 280714 I 286694  I 274274
14 €  50 I 295961 I 293172 I 270717
15 €  50 I 294468 I 299681 I 290808
16 €  50 I 286454 I 298074  I 276054
17 €  50 I 272713  I 298085 I 282921
18 €  50 I 288110  I 277136  I 288611
19 €  50 I 282241 I 271351  I 288046
20 €  25 I 285236
21 €  25 I 271560
22 €  25 I 289883
23 €  25 I 279833
24 €  25 I 281334
25 €  25 A 893357
26 €  25 I 281806
27 €  25 I 276819
28 €  25 A 893997
29 €  25 I 270735
30 €  25 I 297037
31 €  25 I 296074
32 €  25 I 282287
33 €  25 I 293408
34 €  25 I 299479
35 €  25 I 278024
36 €  25 I 297412
37 €  25 I 271874
38 €  25 I 299397
39 €  25 I 297001

Deze maand strijken we neer in de 
Gery Helderenberglaan.
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Invoering 
mantelzorgpremie
Ben je mantelzorger, dan zorg je langdurig voor 
een zorgbehoevende. Het mooie aan mantelzorg 
is dat de zorgbehoevende persoon langer thuis in 
zijn vertrouwde omgeving kan blijven.  
De gemeente heeft veel waardering voor het 
werk van mantelzorgers en voert daarom vanaf 1 
januari 2014 een mantelzorgpremie in.

Jijzelf als mantelzorger moet de aanvraag doen 
en je krijgt het bedrag rechtstreeks als blijk van 
waardering.
De aanvraag voor een kalenderjaar moet normaal 
gezien worden ingediend vóór 1 maart van 
het volgende jaar. Voor 2014 mag je echter je 
aanvraag doen tot eind april. De toelage bedraagt 
100 euro per jaar.

Als mantelzorger moet je o.a. gedomicilieerd 
zijn in Lede, samen met de zorgbehoevende. De 
persoon voor wie je zorgt, moet o.a. minstens 65 
jaar zijn in het zorgjaar en een tussenkomst van 
de Vlaamse Zorgverzekering krijgen.
Alle voorwaarden vind je op onze website 
www.lede.be bij ‘leven en welzijn’.

Je moet de aanvraag indienen bij de dienst 
burgerzaken in het gemeentehuis. Deze moet 
vergezeld zijn van:
• een uittreksel uit het bevolkingsregister  
 (gezinssamenstelling) dat bewijs levert van  
 inschrijving in de gemeente Lede en  
 van inschrijving op een zelfde adres van  
 zorgbehoevende en mantelzorger tijdens het  
 zorgjaar;
•  een kopie van het attest dat bewijs levert  
 dat er een tussenkomst is van de Vlaamse  
 Zorgverzekering.

Je kan het aanvraagformulier afhalen aan de 
onthaalbalie van het gemeentehuis of downloaden 
via www.lede.be. Ook in het e-loket van onze 
website zit een aanvraagformulier verwerkt.

Bednet vzw
Elk jaar kunnen tweeduizend kinderen 
gedurende lange tijd niet naar school. Het gaat 
om kinderen met verschillende ziektes: kanker, 
zware infectieziektes, chronische ziektes zoals 
zware reuma of mucoviscidose en kinderen die 
revalideren na een zwaar ongeval of operatie.

Bednet vzw richt zich op langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar 
die in een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel zijn ingeschreven en die 
minstens zes weken afwezig zijn van school. Bednet verbindt deze kinderen via internet 
met hun eigen klas. Het systeem zorgt ervoor dat de zieke leerling live en synchroon 
met de klasgenoten de lessen kan volgen. De leerling ziet op het scherm van de laptop 
zijn leerkracht en klasgenoten en kan alles volgen wat in de klas gebeurt. Hij kan 
vragen stellen en met iedereen communiceren. Zieke leerlingen kunnen ook toetsen 
en examens maken op hetzelfde ogenblik als hun medeleerlingen. 

Bednet bereikt op een unieke manier een dubbel doel:
• ondersteunen van het leerproces en de leerachterstand beperken;
• bevorderen van het sociaal contact tussen het zieke kind en zijn klasgenoten.

Al het technische materiaal wordt door 
Bednet gratis ter beschikking gesteld en 
geïnstalleerd, zowel thuis als in de klas. 
Bovendien wordt elk project ondersteund 
door een permanente ict-helpdesk. Bednet 
werkt tevens met regionale medewerkers 
die zijn opgedeeld per provincie. De 
Bednetmedewerker zorgt voor de concrete 
organisatie en blijft het traject opvolgen en 
met alle betrokkenen evalueren. 

Sinds de opstart hebben meer dan zeshonderd langdurig zieke kinderen uit meer dan 
vijfhonderd verschillende Vlaamse scholen gebruik gemaakt van Bednet. 

Meer info hierover vind je via www.bednet.be of op 016 20 40 45.

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes 
van de sportdienst
De sportdienst maakt zijn activiteiten bekend via:
•  de uitpaskalender op www.uitpas.be/lede;
•  het nieuwsoverzicht op www.lede.be;
•  Lede informeert;
•  promotiefolders verspreid in scholen, sporthal, gemeentehuis …
•  het communicatiescherm in de sporthal;
•  de digitale nieuwsbrief van de sportdienst. Om deze nieuwsbrief te ontvangen,  
 moet je je registreren op www.lede.be. Klik in de linkerkolom op ‘mijn Lede’ en 
 vul het registratieformulier in.

Online reserveren en inschrijven
De beschikbaarheid van een zaal kan je snel en eenvoudig raadplegen via www.lede.be. 
Zo weet je onmiddellijk of de gewenste zaal nog vrij is. Het is ook mogelijk om een 
zaal online te reserveren. Om in te loggen heb je een gebruikersnaam en paswoord 
nodig. Die moet je eenmalig ingeven bij het registreren.



5

Verboden 
te parkeren 
in een rijstrook
Regelmatig stelt de politie vast dat voertuigen zich 
fout parkeren. Dit bemoeilijkt de doorgang voor het 
overige verkeer.

Een veel voorkomende overtreding is het parkeren in 
een rijstrook. Het Koninklijk Besluit van 1 december 
1975, artikel 25.1.9° bepaalt dat men niet mag 
parkeren op de rijbaan wanneer deze is verdeeld 
in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het 
verkeersbord E 9a of E 9b is aangebracht. Een rijstrook 
is elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting 
verdeeld is door één of meer witte doorlopende of 
onderbroken strepen of door voorlopige markeringen 
(in oranje). 
Het betreft hier een parkeerverbod. Stilstaan blijft dus 
mogelijk. Onder stilstaan verstaat men het niet langer 
dan nodig blijven staan voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden of lossen van zaken.

Overtredingen worden bestraft met een minnelijke 
schikking van 55 euro.

Meer informatie hierover kan je krijgen bij de 
verkeersdienst.

Ook Lede is Sportelgemeente 2013
Op donderdagavond 5 december vond in de Topsporthal in Gent de huldiging  
van de Oost-Vlaamse Sportelgemeenten 2013 plaats. Deze actie kadert in de 
Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, beweeg zoals je bent en wil hiermee 
de gemeenten die inspanningen hebben geleverd rond sport voor 50-plussers  
bedanken. Gemeenten dienden aan zeven basiscriteria te voldoen. Zevenendertig 
Oost-Vlaamse gemeenten behaalden de titel Sportelgemeente 2013. 

Inschrijven voor activiteiten
Je kan het activiteitenaanbod van de sportdienst digitaal raadplegen via www.lede.
be. Met je gebruikersnaam en paswoord die je gebruikt om online te reserveren, 
kan je zelfs inschrijven voor de activiteiten van de sportdienst. Inschrijven kan ook 
aan de hand van een ingevuld inschrijvingsstrookje (e-mailen of indienen). Betalen 
kan via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 (met mededeling: activiteit + 
naam deelnemer) of contant in de sporthal.

Gemeentelijke webpagina 
voor sportverenigingen
Alle sportverenigingen en sportorganisatoren die aangesloten zijn bij de sportraad 
kunnen beschikken over een gemeentelijke webpagina. Op die manier kan je je 
sportclub en activiteiten in de kijker zetten voor het grote publiek. Registreer je 
nu via www.lede.be.

Overlijdens
Overlijdens oktober
Esther Pieters † 15 oktober

Overlijdens november
Jeannine Geerts † 2 november

Ghislaine Deneubourg † 4 november

Georges Van Herzele † 7 november

Peter Van Geem † 7 november

Paul Keppens † 12 november

Richard Brondeel † 14 november

Leo Van Eeno † 16 november

Etienne Van Damme † 16 november

Clara De Coensel † 17 november

Albert Van Accoleyen † 18 november

Martha  Schockaert † 19 november

Christina Van De Voorde † 20 november

Alphonsus Schockaert † 21 november

Petrus Smekens † 22 november

Willy Coppieters † 24 november

Ludovicus De Veirman † 24 november

Gustaaf Van den Meerssche † 27 november

Jules De Roeck † 28 november
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Het OCMW van Lede 
gaat over tot de aanwerving van een

KINESITHERAPEUT
statutair - halftijds  

niveau A1a – A2a – A3a 
of niveau BV1 – BV2 – BV3

AANWERVINGSVOORWAARDEN
•  Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische  
  Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
•  Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van  
  de beoogde functie.
•  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
•  Je wordt medisch geschikt verklaard door de arbeidsgeneesheer.
• Je bent houder van ten minste het brevet van gegradueerde,  
  licentiaat of master in de kinesitherapie.
•  Je slaagt voor de selectieprocedure.

REFERENTIEPERSOON DEMENTIE

contractueel – halftijds – niveau BV1-BV3

AANWERVINGSVOORWAARDEN
•  Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de  
  eisen van de beoogde functie.
•  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
•  Je wordt medisch geschikt verklaard door de arbeidsgeneesheer.
•  Je bent houder van ofwel:
  - een diploma van verpleegkundige;
  -  een van de diploma’s vermeld in artikel 4, § 2 van het  
   Ministerieel Besluit van 6 november 2003 (uitgebreide lijst in  
   functiebeschrijving).
•  Je hebt de opleiding tot referentiepersoon dementie gevolgd.
•  Je slaagt voor de selectieprocedure.

TECHNISCH HOOFDMEDEWERKER - WERKLEIDER

contractueel – voltijds - niveau C4-C5  

AANWERVINGSVOORWAARDEN
•  Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van  
  de beoogde functie.
•  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je wordt medisch geschikt verklaard door de arbeidsgeneesheer.
• Je bent houder van een diploma van secundair onderwijs,  
  uitgereikt in het technisch onderwijs door een door de Staat  
  of door een van de gemeenschappen opgerichte, erkende of  
  gesubsidieerde instelling of door een examencommissie van  
  de Vlaamse Gemeenschap, in de richting elektro mechanica,  
  elektriciteit, elektrotechniek, bouwkunde of sanitair.
•  Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de  
  categorie B.
•  Je slaagt voor de selectieprocedure.

ZORGKUNDIGE

contractueel - halftijds - niveau C1-C2  

AANWERVINGSVOORWAARDEN
•  Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen  
  van de beoogde functie.
•  Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
•  Je wordt medisch geschikt verklaard door de arbeidsgeneesheer.
•  Je bent houder van een diploma of getuigschrift dat  
  voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld te worden als  
  verzorgende.
•  Je bent de afgelopen drie maanden niet in dienst geweest bij  
  het OCMW van Lede.
• Je slaagt voor de selectieprocedure.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de 
aanwerving van

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten krokusvakantie

AANWERVINGVEREISTEN
•  Je bent houder van een diploma van het secundair of daarmee  
  gelijkgesteld onderwijs.
• Een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvang- 
  voorzieningen strekt tot aanbeveling.

Je moet je kandidatuurstelling schriftelijk richten aan gemeente-
bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit 
voor vrijdag 7 februari. Geef bij je kandidatuurstelling ook je 
beschikbare dagen op.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op 
053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be. Op verzoek sturen 
we je graag de functiekaart.

Voor deze vier functies wordt er een wervingsreserve 
aangelegd voor twee jaar.
Je stuurt je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie 
van het vereiste diploma naar de voorzitter van het OCMW, 
Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede tegen 
uiterlijk donderdag 30 januari 2014.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst van het 
OCMW op 053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be. Op 
verzoek sturen we je graag de gedetailleerde functiekaart. 
Deze documenten zijn eveneens te raadplegen op de 
website www.ocmw.lede.be.
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Krokusvakantie 
in de kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van 
het kleuter- en lager onderwijs van wie minstens een van de ouders in 
Lede woont en voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs 
uit de Leedse scholen.
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang open van maandag 3 
maart tot en met vrijdag 7 maart.

Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht. Inschrijven kan op 
donderdag 6 februari tussen 18 en 19 uur en de daaropvolgende 
werkdagen en kan enkel via het inschrijvingsformulier of via 
kinderopvang@lede.be. Enkel inschrijvingsformulieren en e-mails 
die we na 18 uur ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt. 
Wie zich persoonlijk aanmeldt, heeft voorrang op wie zich via 
e-mail inschrijft. Ook daarna kan je nog steeds inschrijven zolang de 
maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.

Woensdagnamiddag in 
de kinderopvang
Sinds kort is inschrijven voor de kinderopvang op 
woensdagnamiddag verplicht. Dit kan enkel via het 
inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.  
Je kan inschrijven voor maart en april vanaf 
donderdag 6 februari tussen 18 en 19 uur en de 
daaropvolgende werkdagen.

Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande 
dinsdag om 9 uur of zolang de maximale opvangcapa-
citeit niet wordt overschreden. Je kan niet telefonisch 
inschrijven en je krijgt geen voorrang als je je persoon-
lijk aanmeldt. Wel krijg je voorrang bij de inschrijving 
indien je je facturen tijdig hebt betaald. Enkel en alleen 
kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard 
op woensdagnamiddag.

Opgelet: voor schoolvrije dagen moet je schriftelijk ten 
laatste drie werkdagen op voorhand inschrijven.

IBO ’t Klavertje 4
Sluitingsdagen 2014 

woensdag 1 januari nieuwjaarsdag
donderdag 2 januari eerste werkdag
maandag 21 april paasmaandag
donderdag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 29 mei O.L.H. Hemelvaart
vrijdag 30 mei brugdag O.L.H. Hemelvaart
maandag 9 juni pinkstermaandag
vrijdag 11 juli FeestVlaamse Gemeenschap
maandag 21 juli nationale feestdag
vrijdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
maandag 10 november brugdag wapenstilstand
dinsdag 11 november wapenstilstand
woensdagnamiddag 24 december namiddag voor Kerstmis
donderdag 25 december Kerstmis
vrijdag 26 december tweede kerstdag
woensdagnamiddag 31 december namiddag voor Nieuwjaar

Het gemeentebestuur van Lede gaat over 
tot de aanwerving van

EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
voor de dienst secretariaat

niveau C1-C3
halftijds – tijdelijk contractueel

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door  
 de examencommissie van de Staat of van een  
 van de gemeenschappen voor secundair onderwijs  
 uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair  
 onderwijs;
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig  
 voor de categorie B;
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

AANBOD 
• Een boeiende en afwisselende functie met  
 verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
• Een contractuele betrekking van 19 uren gedurende  
 één jaar, verlengbaar met maximum één jaar.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering en  
 fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring  
 en onbeperkt voor de publieke sector.

Je stuurt je sollicitatiebrief samen met je cv en een 
kopie van het vereiste diploma uitsluitend per post 
uiterlijk 21 februari 2014 (datum poststempel is 
bepalend) naar het college van burgemeester en 
schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst 
op 053 60 68 21 of via personeel@lede.be. Op verzoek 
sturen we je graag de functiekaart. Dit document is 
ook te raadplegen op www.lede.be.
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Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede 
De gemeenteraad kent een buitengewone 
subsidie toe ten bedrage van 18.577,57 
euro als voorschot op de subsidiëring 
van de uitgaven voor de algemene 
herstellingswerken aan de parochiale 
Sint-Pharaïldiskerk (ontwerpkosten).
 
Kerkfabriek Sint-Denijs Impe 
De gemeenteraad kent een buitengewone 
subsidie toe ten bedrage van 7.153,30 
euro als voorschot op de gemeentelijke 
subsidiëring van de uitgaven voor de 
restauratie van het orgel van de parochiale 
Sint-Denijskerk.
 
Ocmw: meerjarenplan 2014 – 2019 
De gemeenteraad keurt het meerjaren-
plan 2014 – 2019 van het ocmw (strategi-
sche nota en financiële nota) goed.
 
Ocmw: budget 2014
De gemeenteraad neemt akte van het 
budget voor het dienstjaar 2014 van het 
OCMW (beleidsnota en financiële nota). 
De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 
2.137.876 euro.
 
Retributiereglementen 
De gemeenteraad stelt volgende retribu-
tiereglementen voor 2014 - 2018 vast:
•  het gebruik van de gemeentelijke   
 sportinfrastructuur;
•  het verwijderen van affiches die niet  
 reglementair zijn aangebracht op de  
 gemeentelijke aanplakborden;
•  het verstrekken van bepaalde admini- 
 stratieve prestaties;

•  het verzorgen van bepaalde plechtigheden;
•  het gebruik van de gemeentelijke lokalen; 
•  het dichtleggen van straatgrachten;
•  het dichtleggen van grachten andere  
 dan straatgrachten; 
•  het gebruik van gemeentelijk materieel;
•  de gemeentelijke speelpleinwerking; 
•  het verstrekken van bepaalde techni- 
 sche prestaties; 
•  bepaalde tussenkomsten van de brand- 
 weerdiensten (enkel voor het dienstjaar  
 2014).
De volledige retributiereglementen zijn te 
raadplegen op www.lede.be.
 
Belastingreglementen
De gemeenteraad stelt volgende belas-
tingreglementen voor 2014-2018 vast:
• frituurkramen opgesteld op het open- 
 baar domein; 
•  begravingen en bijzettingen in een  
 grafkelder, in een urnekelder of in het  
 columbarium evenals ontgravingen en  
 verplaatsingen van een urne; 
• het innemen van standplaatsen op de  
 openbare markten;
• de afgifte van administratieve docu- 
 menten;
• het parkeren op de openbare weg in de  
 zones met beperkte parkeertijd (blauwe  
 zone).
De volledige belastingreglementen zijn te 
raadplegen op www.lede.be.

Belasting op de taxidiensten 
De gemeenteraad voert een nieuwe jaar-
lijkse belasting in op de taxidiensten voor 
de dienstjaren 2014-2018.
De tarieven van de belasting bedragen:
-  250 euro voor het exploiteren van een  
 dienst voor het verhuren van voertuigen  
 met bestuurder;
-  150 euro voor voertuigen voor taxi- 
 diensten;
-  400 euro voor taxidiensten die ook  
 ingezet worden als verhuurvoertuig met  
 bestuurder;
-  330 euro voor voertuigen voor taxi- 
 diensten die gebruik maken van een  
 standplaats op de openbare weg.
Bovenstaande bedragen worden geïn-
dexeerd.
 

Belasting op de milieuvergunningen 
De gemeenteraad voert een nieuwe jaar-
lijkse belasting in op de milieuvergunnin-
gen voor de dienstjaren 2014-2018.
De tarieven van de belasting bedragen:
- landbouwbedrijven volgens Vlarem  
 klasse 1 en 2: 150 euro;
-  hinderlijke inrichting Vlarem klasse 1:  
 450 euro;
- hinderlijke inrichting volgens Vlarem  
 klasse 2 geëxploiteerd door een particu- 
 lier: 50 euro;
- andere hinderlijke inrichting Vlarem  
 klasse 2: 200 euro.
 
Belasting op het privatief gebruik van 
het openbaar domein
De gemeenteraad voert een nieuwe be-
lasting in op de automaten geplaatst op 
het openbaar domein voor de dienstjaren 
2014-2018.
Het tarief bedraagt 10 euro per kalender-
maand dat een automaat op het open-
baar domein is geplaatst met het oog op 
de verkoop van dranken, etenswaren en/
of snoep.
 
Formatie van het gemeentepersoneel
De gemeenteraad brengt aan de statu-
taire formatie van het gemeentepersoneel 
de volgende wijzigingen aan:
• Voor de betrekking van administratief  
 assistent bij de dienst patrimonium  
 wordt de prestatieverhouding van  
 15/38 verhoogd naar 2/5.
• Voor de bestaande betrekkingen van  
 technisch beambte bij de dienst patri- 
 monium – schoonmaak worden de  
 prestaties herschikt (statutair/contractu- 
 eel) en uitgebreid van 225 uren naar  
 266 uren.
•  Een bijkomende betrekking wordt voor- 
 zien van deskundige – niveau B bij de  
 technische dienst - administratie.
•  Drie betrekkingen van technisch be- 
 ambte worden omgevormd naar drie  
 betrekkingen technisch assistent bij de  
 technische dienst - operaties.
• Een betrekking van ploegbaas wordt  
 geschrapt bij de technische dienst -  
 operaties.
• Twee betrekkingen van technisch  
 beambte worden geschrapt bij de  
 technische dienst – operaties. 

Uit de gemeenteraad van 12 december 2013
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Vernieuwing telefooncentrale bibliotheek
Vaststelling van het bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en 
raming van de kostprijs op 9.000 euro (inclusief btw).

Rechtspositieregeling van het personeel
De gemeenteraad wijzigt de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
 
Brandbeveiligingswerken aan jeugdlokalen: bijkomende subsidies
De gemeenteraad verleent aan bepaalde jeugdverenigingen bijkomende subsidies in het kader 
van brandbeveiligingswerken in hun lokalen.
 
Subsidiereglement voor de sportverenigingen
De gemeenteraad brengt enkele beperkte wijzigingen aan het reglement tot subsidiëring van 
de sportverenigingen aan.
 
Reglement tot subsidiëring van sportverenigingen met jeugdwerking
De gemeenteraad keurt het reglement tot toekenning van subsidies aan de sportverenigingen 
met een jeugdwerking goed.
 
Aankoop van een voetbalterrein in Oordegem
De gemeenteraad keurt de principebeslissing tot onderhandse aankoop van een voetbalterrein 
met aangrenzende parking in Oordegem goed.
 
Reglement tot het verlenen van een mantelzorgpremie
De gemeenteraad stelt een nieuw reglement vast met het oog op het verlenen ven een man-
telzorgpremie.  Deze premie wordt vanaf 2014 toegekend en bedraagt 100 euro per jaar.
 
Reglement tot het verlenen van premies voor het onderhouden en herstellen van 
kleine landschapselementen
De gemeenteraad heft het reglement tot het verlenen van een gemeentelijke premie voor het 
onderhouden en herstellen van kleine landschapselementen op met ingang van 1 januari 2014.
 
Reglement met betrekking tot bodemontledingen in de landbouw
De gemeenteraad heft het subsidiereglement met betrekking tot bodemontledingen in de 
landbouw op met ingang van 1 januari 2014.
 
Huisaansluitingen op de riolering
De gemeenteraad draagt de behandeling en de uitvoering van de individuele huisaansluiting 
op de openbare riolering over aan de TMVW-Aquario en dit met ingang van 1 januari 2014. 
Voor een aansluiting op de openbare riolering zal voortaan een vergoeding van 1.200 euro 
(inclusief btw) worden aangerekend en voor meergezinswoningen een extra bijdrage van 600 
euro (inclusief btw) per woongelegenheid.
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lede en het kringloopcentrum 
Teleshop vzw
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst ingaande op 1 januari 2014 tussen 
de gemeente Lede en het kringloopcentrum Teleshop vzw goed.
 
Reglement tot het verlenen van huisvestingspremies
De gemeenteraad stelt een nieuw reglement voor het verlenen van gemeentelijke 
huisvestingspremies vast met ingang van 1 januari 2014.  De gemeentelijke huisvestingspremie 
bedraagt voortaan 10 % van de premie die toegekend wordt door het Vlaams Gewest.

Personeelscontingent van de 
gesubsidieerde contractuelen
De gemeenteraad wijst in het 
contingent van de gesubsidieerde 
contractuelen een administratief 
medewerk(st)er voltijds toe aan de 
dienst personeel (voorheen halftijds 
bij de dienst personeel en halftijds bij 
de dienst financiën) en vervangt bij 
de technische dienst – operaties een 
betrekking van technisch beambte 
door een betrekking van technisch 
assistent(e).

Aanvullend pensioenstelsel voor 
de contractuele personeelsleden
De gemeenteraad verhoogt de 
aanvullende pensioenbijdrage voor 
de contractuele personeelsleden van 
1 % naar 2 % vanaf 1 januari 2014.
 
Arbeidsreglement personeel
Aan de gemeenteraad wijzigt het 
arbeidsreglement voor het gemeen-
tepersoneel  in het bijzonder met be-
trekking tot:
- de uurregeling (van 36 naar 38  
 uren per week);
-  het reglement betreffende de varia- 
 bele arbeidstijd;
- de dienstvrijstelling voor bloedaf- 
 name.

Wijziging dienstreglement biblio-
theek
De gemeenteraad keurt de wijzigin-
gen in het vigerende dienstregle-
ment, die door het beheersorgaan 
voor de plaatselijke openbare biblio-
theek en het gemeenschapscentrum 
in zitting van 18 september 2013 
werden aangebracht, goed.

 

Uit de gemeenteraad van 12 december 2013 Uit de gemeenteraad van 19 december 2013



Sportgala 2013
Op vrijdag 21 februari organiseert de sportdienst 
in samenwerking met de sportraad het Sportgala. 
De sportieve prestaties van 2013 worden gehuldigd 
en de sportlaureaten van 2013 worden verkozen. 
Het Sportgala gaat door in GC De Volkskring en 
start om 20 uur. De toegang is gratis.

Koken met kids
Reis rond de wereld

Net zoals vorig jaar kunnen kinderen uit het derde, 
vierde en vijfde leerjaar deelnemen aan Koken 
met kids. Om iedereen de kans te geven een 
kookles te volgen, kan je je niet voor de volledige 
lessenreeks inschrijven. Je mag maximum drie 
sessies kiezen. Voor elke sessie worden maximum 
twaalf kinderen toegelaten.
 
Programma 
• zaterdag 18 januari: Europa
• zaterdag 1 februari: Azië
• zaterdag 15 februari: Afrika
• zaterdag 1 maart : Amerika
• zaterdag 15 maart : Oceanië
De sessies gaan door van 14 tot 17 uur in het 
knutselatelier in de Rammelstraat 1A. 

Inschrijven kan enkel bij de jeugddienst vanaf 
maandag 13 januari om 9 uur of via 
jeugd@lede.be vanaf dinsdag 14 januari.
Een les kost 7 euro voor kinderen die in Lede 
wonen en/of schoollopen of 14 euro voor andere 
kinderen.  De facturatie gebeurt eind maart.   Wie 
in het bezit is van een UiTPAS aan kansentarief 
brengt deze mee bij de inschrijving. 

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de 
jeugddienst. 

Piano in de kijker III 
Licht in de duisternis

Dit jaar staat de piano centraal in de 
programmatie van de academie. Eerder 
kon je al luisteren naar een recital van 
het Mahler Pianoduo en een lezing van 
pianoleerkracht Marc Gerain. In deel 
drie staan de leerlingen centraal. De 
pianoleerkrachten vaardigen elk enkele 
leerlingen af. Op het menu bij kaarslicht 
staan een lam, twee duiven, eieren 
en vooral heel veel pannenkoeken. En 
misschien vinden we zelfs een verklaring 
voor het  Oudnederlands gezegde Er is 
geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt 
haar pannetje warm.

Licht in de duisternis gaat door op zondag 
2 februari om 10.30 uur in de parketzaal 
van Huize Moens. De toegang is gratis.

Is het alweer Gedichtendag?
Verwondering

Gedichtendag is het jaarlijkse poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. 
Het thema voor 2014 is Verwondering. Ook de academie draagt haar 
steentje bij. De leerlingen uit de voordrachtklas nemen je mee achter de 
doeken van GC De Volkskring en verwonderen zich over de ruimte, het 
licht, de kleuren en de tijd.

Verwondering gaat door op donderdag 30 januari om 19.30 uur in GC 
De Volkskring. De toegang is gratis.
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Kom luistervinken naar 
Kristien Hemmerechts
Van, voor, over en door Herman De Coninck

Onder de naam Luistervinken stellen 
de cultuurdienst en de bibliotheek 
een  reeks lezingen voor. We sluiten 
de reeks af op donderdag 6 februari 
met Kristien Hemmerechts. Ze 
vertelt over het leven van en met 
dichter Herman De Coninck in GC 
De Volkskring om 20 uur. Sopraan 
Sylvie De Pauw vertolkt zijn favoriete 
liederen op piano begeleid door Inge 
Spinette.
Herman De Coninck was een bijzonder mens en een begenadigd 
schrijver. Niet voor niets heette zijn eerste bundel De lenige 
liefde. Zijn taal en beeldspraak waren inderdaad speels, soepel 
en verrassend. Nu eens was hij de melancholicus, dan de bijtende 
sarcast. Zijn feilloos gevoel voor humor vrolijkte de interviews 
die hij voor Humo maakte op. Hij was ook hoofdredacteur 
van het Nieuw Wereldtijdschrift en onderhield een drukke 
correspondentie met vrienden en collega’s. Maar vooral werd hij 
gevierd als dichter.
De lezing brengt een pakkend beeld van de man, de dichter, 
de vader, de echtgenoot, de vriend … aan de hand van de 
gedichten en brieven van Herman De Coninck zelf, de muziek 
waar hij van hield en de vele herinneringen van zijn vrouw.
Naar aanleiding van Gedichtendag zullen in de bibliotheek en 
de cultuurdienst bladleggers met gedichten van Herman De 
Coninck uitgedeeld worden.
Tickets voor deze lezing kosten 5 euro en kan je kopen in 
de bibliotheek en bij de cultuurdienst. Deze lezing komt in 
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Themafilmavond CinéFolie 
Romantique
Midnight in Paris

Leedse filmliefhebbers nemen best hun agenda bij de 
hand. De bibliotheek start met CinéFolie een nieuwe reeks 
themafilmavonden in GC De Volkskring. We starten romantisch 
op vrijdag 14 februari met Woody Allens Midnight in Paris.
De film is een ode aan Parijs. Gil is een melancholische, 
aspirant-schrijver die met zijn verloofde Inez en haar ouders 
de stad bezoekt. Hij valt meteen voor de artistieke charme 
van de lichtstad, maar de rijke Inez ziet niets in een onzeker 
kunstenaarsbestaan. Tijdens een nachtelijke wandeling wordt Gil 
op een wel heel bijzondere wijze meegevoerd door de bruisende 
geschiedenis van Parijs.
De film wordt om 19.45 uur ingeleid door Tine Deroeck in GC De 
Volkskring. Een ticket kost 4 euro. Deze lezing komt in aanmerking 
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. Achteraf krijg je 
een gratis drankje. Reserveren kan in de bibliotheek, op 053 82 
53 30 of via bibliotheek@lede.be.

Uitpasvoordeel! Voor 10 uitpaspunten kan je gratis deze 
Cinéfoliefilmavonden bijwonen.
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Nkosi Sikelele
Het schitterende samenzangconcert Met de GSM naar de 
botermarkt dat we vorig jaar met zoveel kinderen uitvoerden, 
smeekt om een vervolg. De editie van dit jaar wordt een minder 
uitbundig maar des te sfeervoller concert. De klassen Algemene 
muzikale vorming zijn al ijverig liedjes aan het instuderen. Maar ook 
in de klas Algemene verbale vorming zitten ze niet stil. Bovendien 
sprong ook het gitaarensemble van de academie mee op de kar. 
Nkosi Sikelele gaat door op zaterdag 18 januari om 13.30 uur in  
GC De Volkskring. De toegang is gratis, maar omwille van het 
beperkte aantal plaatsen vragen we je wel om op voorhand  
kaarten te reserveren op het secretariaat van de academie via 
academie@gamw.lede.be of op 053 60 68 70.



12 Agenda
n Danscursus voor gevorderden
zondag 12 en 26 januari,  2, 9, 16 en 23 februari, 16 
en 23 maart 
Telkens van 17 tot 19 uur. Plaatsen zijn beperkt. 
Vooraf inschrijven op 053 80 48 36.
100 euro 
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Bloed geven
woensdag 15 januari van 18.30 tot 21 uur  
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be. Ook 
verenigingen en scholen mogen zich als groep inschrijven.
Rode Kruis  
De Bron
Info: lede.rodekruis.be, bloed@lede.rodekruis.be

n Jeugdfilm De Smurfen 2
woensdag 15 januari van 14.30 tot 16.30 uur  
Inkom gratis. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Dropbox in the cloud
woensdag 15 januari van 19.30 tot 22 uur   
Dropbox is een dienst om bestanden in de cloud te 
bewaren, maar je kan er veel meer uithalen. 
Femma Lede 
De Bron 
Info: hildeke.degendt@skynet.be
UiTPAS

n Luistervinken: Het moderne wielrennen. Verhalen 
van een insider.
donderdag 16 januari van 20 tot 22 uur 
Lezing Carl Berteele, de man op de motor voor Sporza in 
vele koersen  
5 euro (abonnement 4 lezingen : 15 euro) 
Cultuurdienst 
De Bron 
UiTPAS

n Koken met kids: Europa
zaterdag 18 januari  
Zie pagina 10 

n Nkosi Sikelele
zaterdag 18 januari van 13.30 tot 15 uur   
Zie pagina 11 
UiTPAS

n Toast literair: toasten op onze taal
zondag 19 januari van 10.30 tot 12 uur   
Ledenaar Julien Librecht brengt een bloemlezing uit eigen 
literair werk, muzikaal omlijst door de leerlingen van de 
academie. Met hapje en drankje. Inschrijven tot 16 januari 
op 053 80 52 09. Ruil 10 UiTpunten voor een poëzieboek. 
Reserveer je boek op 0498 06 02 99  (aantal exemplaren 
beperkt).
Davidsfonds Lede
Huize Moens
Info: www.davidsfondslede.be, info@davidsfondslede.be
UiTPAS

Familievoorstelling Anna 
Op zaterdag 1 februari  organi-
seren de jeugd- en cultuurdienst 
de familievoorstelling Anna in GC 
De Volkskring. De voorstelling 
van het theatergezelschap Bronks 
vertelt het verhaal van Anna, een 
opgewekt, roodharig meisje dat 
vol vragen zit. De bekende actrice 
Joke Devycnk en Eline Cuppens 
vertolken de hoofdrollen.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de jeugd- en cultuurdienst en kosten 12 euro. 
Voor kinderen/jongeren (-26) en senioren (+65) is er een verminderd tarief 
van 10 euro. De voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met 
een UiTPAS aan kansentarief.  

Toneelvoorstelling Vrijdag
Vrijdag 7 februari geeft het 
theatergezelschap De Spelerij 
het beste van zichzelf met de 
toneelvoorstelling Vrijdag. Dit 
theaterstuk werd eind jaren 
zestig geschreven door Hugo 
Claus. De Spelerij brengt dit stuk 
op een eigentijdse manier met 
enkele rasacteurs zoals Eva Van 
Der Gucht en Mathias Sercu. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst en kosten 16 euro. Voor 
jongeren (-26) en senioren (+65) is er een verminderd tarief van 14 euro. 
De voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS 
aan kansentarief.  

Meer informatie vind je bij de cultuurdienst of via volkskring.lede.be.  

Algemene vergadering 
Cultuurraad
De algemene vergadering van de cultuurraad zal doorgaan op maandag 
27 januari in de polyvalente zaal van de Bron. 

Seniorenraad
De algemene vergadering van de seniorenraad zal doorgaan op vrijdag  
24 januari in de vergaderzaal van de Bron. 

De documenten voor deze beide vergaderingen liggen ter inzage bij de 
dienst cultuur.



n Hoplahop
zaterdag 25 januari om 16 uur
Kleutertheater Hopla. 
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring 
Info: www.tinitiatief.be

n Belotting KWB Papegem
zaterdag 25 januari, 22 februari en 29 maart  
Telkens om 20 uur. 
2 euro 
Zaalken, Papegemstraat  42
Info: guyvv@skynet.be

n Bloed geven
dinsdag 28 januari van 18.30 tot 20.30 uur Schrijf je in 
via www.bloedgevendoetleven.be. Ook verenigingen en 
scholen mogen zich als groep inschrijven. 
Rode Kruis Lede
OC Oordegem, Oordegemdorp 29
Info: lede.rodekruis.be, bloed@lede.rodekruis.be

n Filmnamiddag Jets, de vliegende helden
woensdag 29 januari van 14.30 tot 16.30 uur  
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Café Tricoté
woensdag 29 januari, vrijdag 7 februari  
Werk aan je eigen project met breiwol uit de winkel. 
Uiteraard helpen we je met het kiezen van een 
breipatroon. We geven je ook de nodige uitleg indien 
nodig. Telkens van 19.30 tot 22 uur. Je kan je voor 1 
avond of meer inschrijven. 
8 euro (inclusief drankje, begeleiding).  
Petitbear, Kasteeldreef 34
Info: www.petitbear.be

n Is het alweer Gedichtendag?
donderdag 30 januari van 19.30 tot 21 uur   
Zie pagina 10
UiTPAS

n Koken met kids: Azië
zaterdag 1 februari  
Zie pagina 10

n Anna
zaterdag 1 februari van 15 tot 17 uur  
Zie pagina 12
UiTPAS

n Piano in de kijker: Licht in de duisternis
zondag 2 februari van 10.30 tot 12 uur  
Zie pagina 10
UiTPAS

n Bewust omgaan met spanning en ontspanning
zondag 2 februari om 15 uur   
Door Marijke Van Audenhove.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Treinwandeling
zondag 2 februari van 7 tot 19 uur  
Wandeling van 22 km tussen Eupen en Verviers. Met de 
trein van Lede naar Eupen en van Verviers naar Lede.
De Gemzen
Vertrek: station Lede
Info: annetom@telenet.be

n Tweedehandbeurs babybenodigdheden, 
babykleding, speelgoed, kinder- en tienerkledij
zondag 2 februari van 14 tot 16.30 uur  
Kandidaat-verkopers kunnen inschrijven op 8 januari  om 
19 uur op Bambochtweg 10. 1 lijst per lidkaart,minimum 
leeftijd 15 jaar. Lidkaart 2014 meebrengen (niet-leden 
betalen 10 % extra).
Gezinsbond Lede
De Bron
Info: www.gezinsbondlede.be
UiTPAS

n Luistervinken: Kristien Hemmerechts. Van, voor, 
over en door Herman De Coninck.
donderdag 6 februari van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 11
UiTPAS

n Vrijdag
vrijdag 7 februari van 20 tot 22 uur  
Zie pagina 12
UiTPAS

n Après-skiparty
zaterdag 8 februari vanaf 21 uur 
Ambiance en sfeer troef met jenever, hapjes ...
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Bloemschikken Groene vingers
woensdag 12 februari, 5 maart  
Onder leiding van Joris De Kegel. 
Telkens van 20 tot 22 uur. 
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Filmnamiddag Verschrikkelijke ikke 2
woensdag 12 februari van 14.30 uur tot 16.30 uur 
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Cinéfolie: Midnight in Paris
vrijdag 14 februari  
Zie pagina 11

n Koken met kids: Afrika

zaterdag 15 februari  
Zie pagina 10

n Bloemschikken Groene kriebels
woensdag 19 februari, 12 maart en 23 april  
Driedelige workshop met als thema Espléndido. Telkens 
van 20 tot 22 uur. Inschrijven verplicht op 0473 29 38 72 
(aantal deelnemers beperkt). Voorschot van 5 euro per les.  
30 euro per les (all-in)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik

Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Beestig haken
donderdag 20 en 27 februari, 6 en 13 maart  
Een boerderijdiertje haken. Telkens van 19 tot 22 uur. 
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91

n Wijndegustatie De cru’s van de Beaujolais
donderdag 20 februari van 20 tot 23 uur  
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be. 
30 euro (niet-leden)
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Sportgala
vrijdag 21 februari  
Zie pagina 10

n 100-dagenfuif smc
zaterdag 22 februari vanaf 20 uur   
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be

n Kunst boven water: Hoorn Tour 2014
zaterdag 22 februari van 14 tot 15.30 uur  
Drie leerkrachten hoorn van verschillende academies gaan 
met hun leerlingen op tour doorheen West- en Oost-
Vlaanderen en geven een concert van 60 hoornisten met 
originele muziek voor hoornensemble. 
Academie
GC De Volkskring
UiTPAS

n Dag van het DKO: Talent boven water
zondag 23 februari van 10.30 tot 12 uur 
De academie levert dit jaar drie leerlingen af die klaar zijn 
om naar het hoger kunstonderwijs te gaan. E. Decelle 
(klarinet), K. Van Hove (piano) en L. Beelaert (gitaar) staan 
centraal in dit concert. Het orkest en het gitaarorkest van 
de academie begeleiden hen bij hun afscheidsconcert.
Academie
GC De Volkskring
UiTPAS

n Voordracht LEIF- LevensEinde Informatie Forum 
maandag 24 februari van 19 tot 23 uur   
Door Paul Destrooper.  
Markant Lede
De Bron
Info: www.markantvzw.be/lede,
marie.samson@telenet.be

n Jeugdfilm Gnomes en Trolls
woensdag 26 februari van 14.30 tot 16.30 uur   
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS
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Geroen Vansteenbrugge, bierkenner en secretaris van Zythos (vereniging van bierproe-
vers), bespreekt het brouwproces, de kenmerken en de smaak van diverse bieren.
Er worden vijf verschillende speciale biersoorten geproefd met bijpassende hapjes. 
Graag inschrijven vóór 13 maart 2014 via info@davidsfondslede.be 
of telefonisch op 053 80 52 09. Wie zich inschrijft en deelneemt, kan bovendien 10 
UiTpunten inruilen voor een mooi naslagwerk over de Trappistenbieren.

Vrijdag 14 maart om 20.00 uur in De Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede
Deelname in de kosten 15,- EUR, kansentarief 1,50 EUR
UiTPASactie: gratis boek Trappist van Jef Van Steen in ruil voor 10 UiTpunten 
(op=op)  
Actie: enkel bij deelname aan deze activiteit
Organisatie: Davidsfonds Lede

Lede zet UiTPASproject verder

Nog meer voordelen op www.UiTPAS.be
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Het gemeentebestuur heeft het licht op groen gezet voor het verderzetten van het UiTPASproject. 
Tot einde 2013 werd het project getrokken door CultuurNet Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid. 
Vanaf 2014 wordt UiTPAS een volwaardig onderdeel van de gemeentelijke vrijetijdsdienst van Lede. 
Er zijn vandaag bijna 1500 UiTPASgebruikers in Lede, en dat is heel wat. 
Voor de gebruiker van de UiTPAS verandert er in de nabije toekomst eigenlijk niets. 
Ook organisatoren van evenementen kunnen nog steeds hun activiteiten invoeren in de UiTdatabank 
en met het systeem werken als vanouds. 
Voor vragen in verband met UiTPAS kan je vanaf nu mailen naar UiTPAS@Lede.be
De samenwerking met de andere UiTPASproefgemeenten (Aalst, Erpe-Mere en Haaltert) blijft bestaan. 
Ook die gemeenten beslisten immers door te gaan met de UiTPAS. 

Smurf voor 5 UiTpunten een 
Smurfgadget op de filmwoensdag 
van de Gezinsbond Lede
De Gezinsbond Lede i.s.m. Jeugdhuis De Leeuwerik organiseert gewoontegetrouw zijn twee-
wekelijkse filmwoensdagen voor de jongsten onder ons. De inkom is steeds gratis, maar de 
Gezinsbond heeft soms ook extra UiTPASverrassingen in petto. 
Naar aanleiding van De Smurfen 2 op 15 januari krijg je een Smurfgadget 
in ruil voor 5 UiTpunten. Let wel: de voorraad is beperkt, dus op = op! 

Woensdag 15 januari 2014  De smurfen 2      
Woensdag 29 januari 2014  Jets, de vliegende helden
Woensdag 12 februari 2014 De verschrikkelijke ikke 2
Woensdag 26 februari 2014 Gnomes en Trolls
Noteer alvast ook 12 en 26 maart in je agenda (filmtitels nog niet bekend)

Jeugdhuis Leeuwerik - Ommeganglaan 60, Lede
Filmclub op woensdagnamiddag om 14.30 uur - Inkom gratis 
www.jeugdhuisleeuwerik.be – 053 80 48 36 – Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Bier proeven en daarbovenop voor 10 UiTpunten 
het boek Trappist krijgen: santé!

Een gratis kleurboek voor 5 UiTpunten 
op de tweedehandsbeurs van Gezinsbond Lede
Gezinsbond Lede JGA organiseert zijn jaarlijkse tweedehandsbeurs op zondag 2 februari. Jonge 
ouders met opgroeiende kinderen kunnen hier koopjes doen. In het aanbod: baby-kinder- en 
tienerkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fietsen ...
In ruil voor 5 UiTpunten kan je bovendien een gratis kleurboek meenemen. Zolang de voorraad 
strekt.

Zondag 2 februari 2014 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede
Iedereen welkom - Inkom gratis – Kinderopvang voorzien 
Lidkaart Gezinsbond 2014 meebrengen, niet-leden betalen 10% meer op verkoopprijs.
Info : 0479 91 20 00 - www.gezinsbondlede.be

Gratis poëzieboek voor 
10 UiTpunten 
bij Toast literair
Toast literair is het grootste taal- en 
leesontbijt van Vlaanderen en is er voor 
de hele familie. 
Over heel het land zijn families op 
hetzelfde ogenblik bezig met taal.
Davidsfonds Lede doet ook mee: 
Ledenaar Julien Librecht brengt een bloemlezing uit eigen 
literair werk en de leerlingen van de muziekacademie 
zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Muziek en poëzie worden uiteraard vergezeld van een 
lekker hapje en drankje. 

Zondag 19 januari 2014 om 10.30 uur
Huize Moens, Markt 5, Lede
Gratis toegang.
Graag inschrijven via info@davidsfondslede.be
053 80 52 09 vóór 16 januari.
UiTPASactie: gratis poëzie-boek voor 10 UiTpunten
Enkel geldig op 19 januari (en zolang de voorraad 
strekt)
Reserveer je exemplaar op 0498 06 02 99
Organisatie: Davidsfonds Lede

Creatieve scharen voor 15 UiTpunten 
Op donderdag 27 februari, tijdens de avonddienst vóór de krokusvakantie, tussen 16 en 19 uur, geeft de jeugddienst 
van Lede drie pakketten weg met creatieve scharen. Drie UiTPAS’ers – van het eerste tot en met zesde leerjaar – die 
zich als eerste op het gemeentehuis melden, kunnen deze mooie prijs bemachtigen. Eén voorwaarde: de kinderen 
dienen zelf over een UiTPAS én 15 UiTpunten te beschikken. Sparen maar!

Gemeentehuis Lede, jeugddienst - Donderdag 27 februari 2014 van 16 tot 19 uur
jeugd@lede.be - 053 60 68 62
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Geroen Vansteenbrugge, bierkenner en secretaris van Zythos (vereniging van bierproe-
vers), bespreekt het brouwproces, de kenmerken en de smaak van diverse bieren.
Er worden vijf verschillende speciale biersoorten geproefd met bijpassende hapjes. 
Graag inschrijven vóór 13 maart 2014 via info@davidsfondslede.be 
of telefonisch op 053 80 52 09. Wie zich inschrijft en deelneemt, kan bovendien 10 
UiTpunten inruilen voor een mooi naslagwerk over de Trappistenbieren.

Vrijdag 14 maart om 20.00 uur in De Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede
Deelname in de kosten 15,- EUR, kansentarief 1,50 EUR
UiTPASactie: gratis boek Trappist van Jef Van Steen in ruil voor 10 UiTpunten 
(op=op)  
Actie: enkel bij deelname aan deze activiteit
Organisatie: Davidsfonds Lede

Lede zet UiTPASproject verder

Nog meer voordelen op www.UiTPAS.be

Al
le

 a
ct

ivi
te

ite
n 

zij
n 

to
eg

an
ke

lij
k 

te
ge

n 
ka

ns
en

ta
rie

f –
 in

fo
 0

48
6 

06
 0

9 
45

Het gemeentebestuur heeft het licht op groen gezet voor het verderzetten van het UiTPASproject. 
Tot einde 2013 werd het project getrokken door CultuurNet Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid. 
Vanaf 2014 wordt UiTPAS een volwaardig onderdeel van de gemeentelijke vrijetijdsdienst van Lede. 
Er zijn vandaag bijna 1500 UiTPASgebruikers in Lede, en dat is heel wat. 
Voor de gebruiker van de UiTPAS verandert er in de nabije toekomst eigenlijk niets. 
Ook organisatoren van evenementen kunnen nog steeds hun activiteiten invoeren in de UiTdatabank 
en met het systeem werken als vanouds. 
Voor vragen in verband met UiTPAS kan je vanaf nu mailen naar UiTPAS@Lede.be
De samenwerking met de andere UiTPASproefgemeenten (Aalst, Erpe-Mere en Haaltert) blijft bestaan. 
Ook die gemeenten beslisten immers door te gaan met de UiTPAS. 

Smurf voor 5 UiTpunten een 
Smurfgadget op de filmwoensdag 
van de Gezinsbond Lede
De Gezinsbond Lede i.s.m. Jeugdhuis De Leeuwerik organiseert gewoontegetrouw zijn twee-
wekelijkse filmwoensdagen voor de jongsten onder ons. De inkom is steeds gratis, maar de 
Gezinsbond heeft soms ook extra UiTPASverrassingen in petto. 
Naar aanleiding van De Smurfen 2 op 15 januari krijg je een Smurfgadget 
in ruil voor 5 UiTpunten. Let wel: de voorraad is beperkt, dus op = op! 

Woensdag 15 januari 2014  De smurfen 2      
Woensdag 29 januari 2014  Jets, de vliegende helden
Woensdag 12 februari 2014 De verschrikkelijke ikke 2
Woensdag 26 februari 2014 Gnomes en Trolls
Noteer alvast ook 12 en 26 maart in je agenda (filmtitels nog niet bekend)

Jeugdhuis Leeuwerik - Ommeganglaan 60, Lede
Filmclub op woensdagnamiddag om 14.30 uur - Inkom gratis 
www.jeugdhuisleeuwerik.be – 053 80 48 36 – Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Bier proeven en daarbovenop voor 10 UiTpunten 
het boek Trappist krijgen: santé!

Een gratis kleurboek voor 5 UiTpunten 
op de tweedehandsbeurs van Gezinsbond Lede
Gezinsbond Lede JGA organiseert zijn jaarlijkse tweedehandsbeurs op zondag 2 februari. Jonge 
ouders met opgroeiende kinderen kunnen hier koopjes doen. In het aanbod: baby-kinder- en 
tienerkleding, babybenodigdheden, speelgoed, fietsen ...
In ruil voor 5 UiTpunten kan je bovendien een gratis kleurboek meenemen. Zolang de voorraad 
strekt.

Zondag 2 februari 2014 van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede
Iedereen welkom - Inkom gratis – Kinderopvang voorzien 
Lidkaart Gezinsbond 2014 meebrengen, niet-leden betalen 10% meer op verkoopprijs.
Info : 0479 91 20 00 - www.gezinsbondlede.be

Gratis poëzieboek voor 
10 UiTpunten 
bij Toast literair
Toast literair is het grootste taal- en 
leesontbijt van Vlaanderen en is er voor 
de hele familie. 
Over heel het land zijn families op 
hetzelfde ogenblik bezig met taal.
Davidsfonds Lede doet ook mee: 
Ledenaar Julien Librecht brengt een bloemlezing uit eigen 
literair werk en de leerlingen van de muziekacademie 
zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Muziek en poëzie worden uiteraard vergezeld van een 
lekker hapje en drankje. 

Zondag 19 januari 2014 om 10.30 uur
Huize Moens, Markt 5, Lede
Gratis toegang.
Graag inschrijven via info@davidsfondslede.be
053 80 52 09 vóór 16 januari.
UiTPASactie: gratis poëzie-boek voor 10 UiTpunten
Enkel geldig op 19 januari (en zolang de voorraad 
strekt)
Reserveer je exemplaar op 0498 06 02 99
Organisatie: Davidsfonds Lede

Creatieve scharen voor 15 UiTpunten 
Op donderdag 27 februari, tijdens de avonddienst vóór de krokusvakantie, tussen 16 en 19 uur, geeft de jeugddienst 
van Lede drie pakketten weg met creatieve scharen. Drie UiTPAS’ers – van het eerste tot en met zesde leerjaar – die 
zich als eerste op het gemeentehuis melden, kunnen deze mooie prijs bemachtigen. Eén voorwaarde: de kinderen 
dienen zelf over een UiTPAS én 15 UiTpunten te beschikken. Sparen maar!

Gemeentehuis Lede, jeugddienst - Donderdag 27 februari 2014 van 16 tot 19 uur
jeugd@lede.be - 053 60 68 62
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Geniet ook van de UiTPASvoordelen in Aalst
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Lede zet UiTPASproject verder
Haal de UiTPAS in huis en krijg 
een pak welkomstvoordelen 
ter waarde van meer dan 25,-EUR zoals: 
• gemeentelijke wandelkaarten.
• een digitale theatercheque 
ter waarde van 2,50 EUR geldig in De Werf, Aalst.
• een gratis portie krokante popcorn ter waarde 
van 2,-EUR bij Cine Aalst.
• een kennismakingscheque van 2,-EUR geldig bij 
Netwerk, Aalst.
Je kan onbeperkt genieten van vaste voordelen zoals  
• voor 5 UiTpunten: een frisse duik in het Zwembad van Aalst 
aan UiTPAS-tarief (1,-EUR in plaats van 2,50 EUR) 
• voor 5 UiTpunten: dinsdag filmdag,  
2de ticket tegen halve prijs in Cinema Feestpaleis en Palace.

UITPAS-verkooppunten in Lede: 
• bibliotheek
• uitleenpost Oordegem
• gemeentehuis
• sportcomplex De Ommegang
• Jeugdhuis Leeuwerik
De UiTPAS is er voor iedereen
Wij willen dat iedereen kan meedoen aan sport en 
cultuur. Mensen met een laag inkomen kunnen 
daarom genieten van een gratis UiTPAS én een sterk 
gereduceerd kansentarief (info: 0486 06 09 45). 
Voor meer informatie:
• OCMW Lede 053 80 20 22 
• Welzijnsschakel 053 80 47 13

Happy weekend
Elke vrijdag en zaterdag krijg je tussen 20 en 22 
uur een drankje aan 1,- EUR in ruil voor 5 UiTpun-
ten. Elke zondag tussen 17 en 19 uur krijg je een 
portie nootjes of chips (twv 2,50 EUR) aan 1,- EUR. 
UiTpunten omruilen aan de toog of in het secre-
tariaat.

Reductie
Op elke betalende activiteit ontvang je op vertoon 
van je UiTPAS-lidkaart een welgekomen JH Leeuwerik-
reductie. Je hebt er zelfs geen punten voor nodig. 

Meer info over alle activiteiten 
van Jeugdhuis Leeuwerik
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
053 80 48 36 – 
Jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Bespaar 2,50 EUR voor 10 
UiTpunten in de Volkskring
Bij voorstellingen in de Volkskring bespaar je 
2,50- EUR in ruil voor 10 UiTpunten. Kansentarief 
mogelijk. Zorg dat je er snel bij bent. 
Aanbod enkel geldig voor de eigen programmatie.

Cultuurdienst Lede, Kasteeldreef 18 – Lede
www.volkskring.lede.be
053 60 68 60 – gcdevolkskring@lede.be

Vaste UiTPASvoordelen in Lede
JH Leeuwerik en GC Volkskring hebben geregeld verrassingen in petto in ruil voor 

UiTpunten of op vertoon van je UiTPAS. Een blik op www.UiTPAS.be/Lede volstaat om 
hiervan op de hoogte te zijn. Bovendien bieden zowel Leeuwerik als de Volkskring 

interessante permanente voordelen voor UiTPAS’ers, zoals daar zijn:

Betaal minder voor een tentoonstelling...
Bezoek een tentoonstelling in Netwerk en geniet met je UITPAS van 
het reductietarief (2,- EUR ipv 3,- EUR) - Kansentarief 1,50 EUR.
Van 8 december 2013 tot 9 maart lopen twee solotentoonstellingen: 
Bert Danckaert Simple Present
Sean Edwards Drawn in Cursive
Vanaf 18 januari wordt daar nog een tentoonstelling aan toegevoegd: 
Miks Mitrevics + Kristine Kursisa: Let me google that for you

of ga met z’n tweeën naar een film
Netwerk geeft 5 x 2 tickets weg voor een film 
naar keuze. De eerste 5 UITPAS’ers die 
een mail sturen naar info@netwerk-art.be 
met vermelding van de titel van de film 
krijgen 2 tickets.
7 januari:  Jeune et Jolie
14 januari:  Before Midnight
21 januari:  I’m the Same I’m an Other
28 januari:  Promised Land

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, 
Houtkaai z/n, Aalst
053 70 97 73 - info@netwerk-art.be
www.netwerk-art.be

Netwerk is gul voor UiTPAS

Bert Danckaert Sean Edwards Miks Mitrevics + Kristine Kursisa

Gratis naar een teaservoorstelling 
in De Werf + 2e ticket aan halve prijs: 
10 UiTpunten

za 8 maart
Cie Un Loup pour l’Homme

Appris par corps (circus)

De Werf, 
Molenstraat 51
9300 Aalst
053 73 28 12
www.ccdewerf.be

Aanbod geldig voor volgende voorstellingen in januari tot maart 2014:
wo 15 januari
Jan Decorte - Shylock (theater)

wo 22 januari
Djangofolllies - Hans Mortelmans 
Groep & gasten (concert)

vr 24 januari
Braakland/Zhebilding & 
De Queeste - Angst (theater)

do 13 februari
Giulio D’Anna - 
Parkin’son (dans)

De Werf biedt elk seizoen een aantal voorstellingen aan met een extra-voordeel voor 
UiTPAShouders. Voor de nieuwste voordelen: surf naar www.UiTPAS.be of www.ccdewerf.be
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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)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be 

Andere diensten

Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 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,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

Openingsuren

wo  14.00 - 16.00 uur

do  17.30 - 19.30 uur
za  10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A, 
9340 Lede 
tel. 053 60 68 64 
sport@lede.be
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), 
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem: 
Oordegemdorp 29, 

tel. 09 366 03 08

Wanzele: 

Watermolenstraat 13, 

tel. 053 82 85 00

OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa@lede.be

Wachtdienst 

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 

www.avlva.be of www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal 
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en  
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. 
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt  1 / 
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 8.000 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 12 februari.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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