
8STE JAARGANG 

NUMMER 8 

SEPTEMBER 2014

WEEK VAN DE WERELD - 13

VACATURES - 05

BIBLIOTHEEKWEEK - 11

I N F O R M E E R T
G E M E E N T E L I J K  I N F O B L A D  V O O R  D E  I N W O N E R S  V A N  L E D E

LedeLede
08

Elke D’Haese



2

Wist-je-datjes van je politie
Wist je dat:

• de politie van Erpe-Mere/Lede een Facebookpagina heeft?
 Zoek op ‘politiezone Erpe-Mere/Lede’.
• je je lokale politie kan volgen op Twitter? Zoek op ‘@pz5441’.
• je politie een website heeft? Surf naar www.erpemerelede.be.
• er een website bestaat waarop je je verloren of gestolen fiets  
 misschien terugvindt? Surf naar www.gevondenfietsen.be.
• 101 een gratis noodnummer is waar je bij de politie terecht  
 kunt, 7 dagen op 7, 24 uur op 24? Interessant ook om verdachte  
 gedragingen of toestanden te melden.

• bij de politie Erpe-Mere/Lede 77 mensen zijn tewerkgesteld,  
 waarvan 59 mannen en 18 vrouwen?
• als je geïnteresseerd bent in een job bij de politie, je best eens surft  
 naar www.jobpol.be?

• je gratis en vrijblijvend een diefstalpreventieadviseur aan huis kan  
 vragen voor een gepersonaliseerd inbraakpreventieadvies?
• je afwezigheidstoezicht kan aanvragen bij de politie om tijdens je  
 verlof een oogje in het zeil te houden?
• de aanpak van woninginbraken een topprioriteit is voor de politie?
• de meeste inbraken overdag en ‘s avonds in de herfst- en   
 wintermaanden en aan de achterzijde van de woning gebeuren?

• de hoofdoorzaak van verkeersongevallen met lichamelijk letsel te  
 wijten is aan het niet respecteren van de voorrangsregels?
• de boetes voor het rijden onder invloed van alcohol verhoogd zijn?
• 83.778 voertuigen werden gecontroleerd op snelheid en 2.965  
 snelheidsovertreders werden geverbaliseerd in het jaar 2013?
•  er 608 verkeersongevallen zijn gebeurd in 2013?

Bezoek gouverneur
Op donderdag 18 september brengen de gouverneur en de deputatie 
van onze provincie een bezoek aan Lede. Dit bezoek kadert in de 
ronde van Oost-Vlaanderen die de gouverneur onderneemt om kennis 
te maken met alle  gemeenten in de provincie.
Na een werkvergadering in het gemeentehuis zullen de bezoekers de 
voorstelling Riguelle chante Brel bijwonen in GC De Volkskring.

Verbijsterende bijen
De actie Verbijsterende bijen gooit het dit jaar over 
een andere boeg. Provincie Oost-Vlaanderen vraagt 
nog steeds de inzet van haar inwoners om het 
bijenbestand te helpen. Niet meer met het inzaaien 
van een specifiek bloemenmengsel in het voorjaar, 
maar wel door krokusbollen te planten in het najaar 
(oktober tot december). 

Krokussen zijn vaak de eerste bloeiende planten in het 
voorjaar. Ze kunnen hiermee de eerste voedselbron 
(nectar en stuifmeel) vormen voor bijenvolken 
en solitaire bijen die de winter doorkwamen. 
Krokusbollen moeten maar een keer aangeplant 
worden. De jaren nadien komen ze vanzelf terug.
Jaar na jaar komen er ook meer bloemen bij. 

Heb je een tuin of een plantenbak? Dan kan ook 
jij de bijen en andere nectarminnende insecten in 
het vroege voorjaar extra nectar aanbieden door 
krokusbollen te planten. In samenwerking met 56 
Oost-Vlaamse steden en gemeenten verdeelt de 
Provincie 19.000 gratis zakjes krokusbollen. In een 
zakje zitten 5 krokussen.

Lede doet ook mee! Je kan een zakje krokusbollen 
afhalen bij de dienst milieu en landbouw van 
maandag 6 tot vrijdag 17 oktober tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. De zakjes zijn 
beschikbaar tot zolang de voorraad strekt. Per gezin 
krijg je één zakje. 

Meer informatie kan je vinden via 
www.oost-vlaanderen.be/bijen.



Overlijdens 
 Juli 2014

Franciscus Schollaert   † 3 juli
Mariette Verdoodt   † 3 juli
Elmira Christiaens   † 5 juli
Leontina Impens   † 6 juli
Nico De Sutter   † 7 juli
Linda De Brouwer   † 9 juli
Luitgarda Janssens   † 13 juli
August De Vylder   † 14 juli
Georges Triest    † 14 juli
Carlos Van Holder   † 16 juli
Maria Van Leuven   † 17 juli
Edgard Eloot    † 20 juli
Lucia Van den Borre   † 21 juli
Wilfried De Ridder   † 23 juli
Clementine Lemmens   † 24 juli
Alphonsine Corthals   † 28 juli
Maria Eliano    † 29 juli
Maurits Tolleneer   † 29 juli
Rudi Van de Sype   † 29 juli

 

Met wie woon je hier?
Joachim: Ik woon hier met mijn vrouw Maaike en onze twee dochters 
Janne en Noor.

Woon je graag in Lede?
Maaike: Ik heb altijd in het centrum van Aalst gewoond en had nooit 
gedacht dat ik naar Lede zou komen wonen. Zo klein in vergelijking 
met de stad! Maar ik woon hier heel graag, we hebben een aangename 
buurt. Er heerst een echt dorpsgevoel, iedereen kent iedereen. Het is hier 
ook rustig en dat is belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. Voor 
een kleine gemeente heeft Lede veel te bieden. Zo zijn we verwend op 
het vlak van warenhuizen. Maar er is ook een groot sportcomplex en je 
kan hier met de fiets gaan rijden. Er is veel te doen, zeker met kinderen.

Ben je lid van een Leedse vereniging?
Joachim: Ik ben al negen jaar lid van de Krebbeproevers, een biergilde 
die ontstaan is in café De Krebbe. Enkele keren per jaar is er een 
bierdegustatie en we gaan ook op uitstap naar brouwerijen. Ik ben 
sowieso met bier bezig. Al vijftien jaar verzamel ik bierattributen uit de 
streek, vooral van brouwerij Van Roy Wieze. Dat is begonnen met een 
paar bierflesjes op zolder maar intussen heb ik al een mooie collectie 
opgebouwd met onder andere reclameborden uit email. Er staat zelfs een 
toog in onze veranda.

Wat is je favoriete uitgangsplek in de gemeente?
Maaike: In de zomer gaan we graag met de kinderen naar de 
parkconcerten. We gaan ook graag naar café De Krebbe omdat daar 
zo een gemoedelijke sfeer hangt. We kennen de eigenaars goed.  Als 
we op zondag eens gaan fietsen, eten we graag een pannenkoek in de 
Wijmenier. Maar ook Den Bonten Os is leuk, zeker met de speeltuin voor 
de kinderen.

Wat is het mooiste plekje in onze gemeente?
Joachim: De kouter tussen Impe en Smetlede is de moeite waard, daar 
wandelen we graag. Je kan trouwens goed de kerken van Impe en 
Smetlede zien tussen het groen.

Als je burgemeester was, wat zou jij dan doen?
Joachim: Ik zou een bezoekerscentrum bouwen rond het Lede van 
vroeger. We hebben een mooie geschiedenis, bijvoorbeeld met de 
Markies van Lede. Dat mag niet vergeten worden.

Huisnummer 10

3

Deze maand strijken we neer in de Hippoliet 
Raesstraat.

Wegenwerken 
Renoveringswerken brug over E40 te 
Stichelendries
start: 25 augustus
voorziene einddatum: eind november
omleiding: Vermits de brug in Westrem ook wordt 
afgesloten, zal de omleiding veranderen. Updates 
hieromtrent kan je raadplegen op www.lede.be.

Tijdelijke verkeershinder 
door manifestaties
26 september: stratenloop 
afgesloten parcours: Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, 
Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, Burgemeester 
Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat, 
Kasteelstraat

27 en 28 september: kermis Lede 
Markt en gedeelte Nieuwstraat afgesloten

30 september: jaarmarkt 
centrum Lede afgesloten

10 tot en met 13 oktober: kermis Impe 
Impedorp afgesloten
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       Propere lucht voor een betere gezondheid
                                     Stel je jezelf ook wel eens de vraag of je ziek kan worden van fijn stof? 
                       En of het nog gezond is om buiten te fietsen? Alle overheden zetten zich in voor een  
                 betere luchtkwaliteit en minder blootstelling aan vervuilde lucht. 

  Ook jij kan je steentje bijdragen. Ontdek op www.properelucht.be hoe je zelf zowel binnen- als  
buitenshuis voor een gezonde luchtkwaliteit kan zorgen. Wist je bijvoorbeeld dat voor afstanden minder 
dan 5 km je beter de fiets neemt of te voet gaat om zo de lucht in je gemeente properder te houden?

Laat je daarnaast niet afschrikken om buiten te bewegen of te sporten omwille van een slechte 
luchtkwaliteit. De gezondheidsvoordelen van sporten wegen ruimschoots op tegenover de 
negatieve effecten van het inademen van luchtverontreiniging. Wél raden we kinderen, ouderen en 
astmapatiënten aan beter niet te sporten wanneer de luchtkwaliteit slecht is. Deze groepen kunnen  
op korte termijn wel gezondheidsschade van ondervinden. Probeer ook tijdens het beoefenen van 
je sport zoveel mogelijk wegen met veel verkeer te vermijden. Bij dagen met hoge ozongehaltes 
tenslotte sport je best voor 11 uur ’s morgens of na 22 uur ‘s avonds.

Op www.irceline.be kan je bovendien nagaan hoe het met de huidige luchtkwaliteit in ons gewest 
is gesteld. Je kan er ook een voorspelling voor de volgende dag terugvinden. 
Op www.vmm.be/lucht/meetresultaten/actuele-luchtkwaliteitsindex-per-regio kan je daarnaast de 
huidige luchtkwaliteit per regio opzoeken.

Voor meer info kan je terecht bij de medisch milieukundige van Logo Dender vzw via ann.demot@logodender.be of op 053 41 75 58.

Vuurtje stoken in de tuin? Ga voor het gezonde alternatief!
Afval verbranden in de tuin is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en 
andere rommel verbranden, is verboden. Maar ook het opstoken van snoeihout of plantenresten is meestal verboden. Op minder dan 
honderd meter van een openbare plaats, gebouwen of vaste constructies mag je ook geen tuinafval in openlucht verbranden. In veel 
steden en gemeenten is de wetgeving nog strenger of geldt zelfs een absoluut verbod. Vuurtjes in openlucht zorgen immers vaak voor 
overlast zoals geurhinder en vonken die brand kunnen veroorzaken. 

Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is 
daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal daarmee een nieuw leven. 
Wat niet meer kan gebruikt worden, verwerkt men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en 
energierecuperatie.  

Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. 

Enkele tips om afval te voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je brievenbus 
 en je hebt veel minder oud papier. 
• Kies voor vaste planten en struiken die  
 langzaam groeien en niet elk jaar massa’s  
 snoeisel opleveren. Het betekent ook minder  
 onderhoud.
• Veel tuinafval kun je perfect zelf composteren. 
• Snoeihout kun je hakselen. De snippers strooi 
 je tussen de planten uit. Zo vermijd je ook 
 onkruid.
• Met dikkere takken leg je snel een mooie 
 takkenwal aan als omheining. Je zorgt 
 bovendien voor een schuilplaats voor kleine 
 dieren en dus voor meer biodiversiteit. 
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Het gemeentebestuur van Lede 
werft aan:

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG

STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten herfstvakantie 2014

AANWERVINGVEREISTE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor 
medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals 
vermeld in het ministerieel besluit van 3 maart 2010 
(BS 29 maart 2010).

De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je 
krijgen bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 
of via kinderopvang@lede.be.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeente-
bestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede 
en dit vóór vrijdag 26 september 2014.

Herfstvakantie in de 
kinderopvang 
Oordegem en Wanzele

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 herfstvakantie is de kinderopvang open in 
Oordegem en Wanzele van maandag 27 tot en met 
vrijdag 31 oktober van 6.45 uur tot 18.30 uur. 

Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht 
en dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of 
via kinderopvang@lede.be. Inschrijven kan vanaf 
donderdag 2 oktober tussen 18 tot 19 uur en de 
daaropvolgende werkdagen. Enkel inschrijvings-
formulieren 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. De folder met inschrijvingsformulier 
is te verkrijgen bij de coördinator of bij de begeleidsters 
en te downloaden op www.lede.be. 

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de 
dienst kinderopvang.

Het gemeentebestuur van Lede 
werft aan:

EEN TECHNISCH BEAMBTE (m/v)
technische dienst - wegen en verkeer/groendienst

STARTBAANOVEREENKOMST
voltijds - niveau E1-E3

VOORWAARDEN
• Je bent jonger dan 26 jaar. Je kan tewerkgesteld worden tot het  
 einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.

AANBOD 
• Een boeiende en afwisselende functie waarbij je instaat voor het  
 onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur.
• Verloning volgens barema E1-E3.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Maaltijdcheques en fietsvergoeding.

EEN TECHNISCH ASSISTENT (m/v)
sportdienst 

GESUBSIDIEERD CONTRACTUEEL
halftijds - niveau D1–D3 

VOORWAARDEN
• Je komt in aanmerking voor het gesco-statuut.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.

AANBOD 
• Een boeiende en afwisselende functie (19/38) waarbij je  
 instaat voor het onderhoud en het beheer van de gemeentelijke  
 sportinfrastructuur.
• Verloning volgens barema D1-D3.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Maaltijdcheques en fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt  
 voor de publieke sector.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure(s) verstuur je je sollicitatie- 
brief met je cv of het ingevuld inschrijvingsformulier per post uiterlijk 
vrijdag 3 oktober 2014 (datum poststempel is bepalend) naar het 
college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan 
ook je sollicitatiebrief met je cv of het ingevuld inschrijvingsformulier 
afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat (053 60 68 00) of 
bij de personeelsdienst.

Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in 
aanmerking.

De inschrijvingsfiche en meer informatie over de aanwervingsvoor-
waarden, de functiekaart en de verloning kan je raadplegen op 
www.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst (053 60 68 21 of via 
personeel@lede.be).
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Identiteitskaarten en paspoorten langer geldig
De geldigheidsduur van de identiteitskaarten werd onlangs aangepast. Vraag je nu een kaart aan, dan zit je voortaan voor tien jaar goed. 
Voordien was de kaart maar vijf jaar geldig. Ben je 75-plusser, dan krijg je zelfs een identiteitskaart die dertig jaar geldig is. Ben je tussen 
12 en 18 jaar, dan is de geldigheidsduur van je elektronische identiteitskaart beperkt tot aan de meerderjarigheid.

Paspoorten (beter bekend als reispassen) zijn nu zeven jaar geldig in plaats van vijf jaar. Ben je nog minderjarig, dan blijft de geldigheids-
duur beperkt tot vijf jaar.

Inschrijving
Je kan je nog steeds inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat:
• maandag, dinsdag en vrijdag van 16 tot 19 uur
• woensdag van 14 tot 19.00 uur
• zaterdag van 9 tot 12.30 uur
Inschrijven kan tot en met dinsdag 30 september. Vanaf 1 oktober sluiten we de inschrijvingen voor het schooljaar 2014 - 2015 af.

Kennismaking nieuwe leerlingen
Op zaterdag 20 september om 10.30 uur nodigen wij al onze nieuwe leerlingen en hun ouders uit in de parketzaal van Huize Moens. 
Daar kunnen ze kennismaken met de academie en het reilen en zeilen van onze school.

Kan je een instrument huren?
Je kan bij de academie de eerste twee schooljaren een viool, cello, fluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn of tuba huren.

Je bent nooit te oud om te leren
Voor de vakken Algemene muzikale vorming (notenleer) en Algemene muziekcultuur (muziekgeschiedenis) organiseren we aparte 
cursussen voor volwassenen.
Als volwassene kan je direct met een instrument beginnen. Je hoeft dus niet eerst een jaar enkel notenleer te volgen. 

Voel je je meer aangetrokken tot voordracht en toneel?  
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je regelmatig sollicitatiegesprekken af? Of wil je iets zelfverzekerder overkomen bij je baas? Dan 
kan je je inschrijven voor de cursus Woord voor volwassenen. Je krijgt elke week twee uren les. Het eerste uur is Verbale vorming (dictie). 
Tijdens het tweede uur laten we je proeven van Welsprekendheid, voordracht en toneel.

2e jaar Algemene muzikale vorming in Oordegem
De academie startte vorig schooljaar met een eerste jaar Algemene muzikale vorming (notenleer) in het ontmoetingscentrum van 
Oordegem. Dit jaar richten we voor de leerlingen van Oordegem een tweede jaar in.

Vanaf volgend schooljaar zullen er in Oordegem twee klassen Algemene muzikale vorming zijn. Een derde jaar, maar ook een nieuw eerste 
jaar.

Op termijn kunnen de leerlingen dus hun vier jaren Algemene muzikale vorming in Oordegem volgen. Starten kan in de oneven 
schooljaren.

Schooljaar 2014-2015 van de academie
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De jeugdraad 
volgens voorzitter 
Jaga Barrez
Werking

De jeugdraad is een officieel 

adviesorgaan van het 

gemeentebestuur en handelt 

over alles wat kinderen 

en jongeren aanbelangt. 

Maandelijks komt de jeugdraad samen om het 

gemeentelijk jongerenbeleid te bespreken. Naast het 

verlenen van advies organiseert de jeugdraad ook 

tal van activiteiten zoals Dag van de jeugdbeweging, 

Pietendag en Waterpretdag. De jeugdraad helpt ook bij 

gemeentelijke activiteiten zoals Roefel en Dag van de 

tuttenboom. 

Samenstelling

De jeugdraad is samengesteld uit een algemene 

vergadering en een bestuur. In de jeugdraad 

zetelen jongeren uit verschillende plaatselijke 

jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuis, 

leerlingenraad …) en geïnteresseerde jongeren.

Hoogtepunt

De opening van de nieuwe Volkskring met de fuif 

TD Rénové in 2012 was mijn eerste grote activiteit als 

voorzitter. Dat was een speciaal moment voor mij. 

Meer info

jeugd@lede.be

1712, de hulplijn voor geweld, 
misbruik en kindermishandeling 
Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders?
Zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars?
Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand 
ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Bel dan 1712. Het gesprek is gratis. Het nummer is bereikbaar 
elke werkdag, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur. Het 
gesprek is ook discreet: je oproep naar 1712 verschijnt niet op de 
telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. 
Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk 
(CAW) en de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) staan 
je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar 
verdere hulp.

Soms kan het moeilijk zijn om je verhaal te vertellen. Misschien lukt 
het dan beter om een aantal dingen op te schrijven. Een e-mail 
sturen kan altijd via www.1712.be. Gratis en anoniem. Je kan je 
verhaal vertellen, advies of hulp vragen.  

                            

Collectie luisterboeken 
en grootletterboeken in 
de bib uitgebreid
Zowel de collectie luisterboeken voor jeugd als 

volwassenen werd aangedikt. Luisterboeken zijn op cd 

ingesproken jeugdboeken of romans. Ideaal om naar 

te luisteren in de auto, tijdens het sporten, koken ...

Grootletterboeken zijn volwassenenromans 

uitgegeven in grotere en duidelijk leesbare letters. 

Oudere grootletterboeken zijn verplaatst naar het 

magazijn, maar zijn nog steeds beschikbaar.

Kleurenfotokopieën in de bib
Sinds deze zomer is het mogelijk om kleurenkopieën te nemen uit 
boeken en tijdschriften van de bibliotheek. Een A4-fotokopie in kleur 
kost 0,40 euro per bladzijde, een A3 kost 0,80 euro. Voor andere 
(zwart-wit)kopieën dan deze uit onze werken, geldt de prijs volgens 
het gemeentelijk retributiereglement.
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde echtparen ter 
gelegenheid van hun diamanten en gouden huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Cesar Roelandt & Adeline De Neef Jozef Praet & Rachel De Lathauwer 
Lede, 7 juli 1954  Lede, 17 juli 1953

Gouden bruiloft (50 jaar)

Jean Permentier & Rita De Bruyn  Marc Roobaert & Lucie De Groote Aimé Trogh & Christiane Van Driessche
Nieuwerkerken, 26 juni 1964 Zottegem, 24 juli 1964 Serskamp, 25 juli 1964
 

Alois Audenaerde & Annie Van Accoleyen Herman Uyttenhove & Lisette De Vylder Freddy Mabilde & Adelphine Van Wesepoel
Wanzele, 1 augustus 1964 Lokeren, 1 augustus 1964 Impe, 7 augustus 1964

Oproep knutselatelier
Ben je 17 jaar of ouder? Ben je graag met kinderen bezig en hou je van knutselen? 
Lees dan vooral verder! We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen om 
knutselatelier te geven op woensdagnamiddag aan kinderen van de lagere school. 

Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 30 euro. Je kan kiezen uit de knutselsessie 
van 13.30 tot 15.30 uur of die van 16 tot 18 uur. Je bepaalt zelf hoe intensief je 
meewerkt (elke week, tweewekelijks of een keer per maand). 
Tijdens de schoolvakanties is er geen knutselatelier.  
 
De ene week zijn de kinderen van het 1ste  en 2de leerjaar aan de beurt en de week erna de kinderen van het 3de

tot en met het 6de leerjaar. Per groepje zijn er een ongeveer 15 kinderen (afhankelijk van de inschrijvingen). 
Je kan mee bepalen welke knutselwerkjes gemaakt worden. 

Meer info? Neem contact op met de jeugddienst op 053 60 68 62 of via knutselatelier@lede.be
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Hervatting permanentie verwarmingstoelage (stookolie)
Vanaf september gaat de sociale dienst van het OCMW opnieuw van start met afzonderlijke permanenties voor de verwarmingstoelage. 
Voor de aanvraag van een verwarmingstoelage kan je vanaf 1 september op maandag van 16 tot 18.45 uur en op dinsdag en 
donderdag van 14 tot 16 uur terecht op de sociale dienst van het OCMW, Kasteeldreef 50. Op dinsdag 30 september, maandag 10 en 
dinsdag 11 november zal er uitzonderlijk geen permanentie zijn.
Hou er rekening mee dat je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum je aanvraag indient.

Voor meer informatie kan je terecht op www.ocmw.lede.be of op 053 80 20 22.

Heb je een stookolietank die niet meer in gebruik is? 
Dan moet je dit zeker lezen!
Een stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter die niet meer in gebruik is, moet verplicht definitief buiten gebruik gesteld 
worden. Concreet betekent dit dat een erkende technicus de tank moet leegmaken en verwijderen. Indien de tank niet kan verwijderd 
worden, moet hij opgevuld worden met zand, schuim of ander inert materiaal. 

Deze verplichting is noodzakelijk om uit te sluiten dat er op termijn bodemvervuiling zou optreden. Resten van olie in een tank kunnen 
immers bij het doorroesten van de wand in de bodem en het grondwater terechtkomen. In dat geval kunnen saneringskosten zeer hoog 
oplopen. Deze kosten worden niet gedekt door de verzekering indien de wettelijk verplichte buitengebruikstelling niet is uitgevoerd. Beter 
voorkomen dan genezen dus. Het opruimen van mazoutvervuiling kost immers veel meer dan het reinigen, opvullen en/of verwijderen van 
een tank.

Om de kosten van de buitengebruikstelling te drukken, organiseert het gemeentebestuur een collectieve tanksanering. Heb je een 
stookolietank die niet meer in gebruik is? Vul onderstaande informatiefiche in en bezorg ze vóór vrijdag 31 oktober aan de dienst milieu 
en landbouw. Na je inschrijving word je op de hoogte gehouden van de verdere stappen.

TANKENSANERING - INFORMATIEFICHE

Naam:  .......................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ......................................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................................................

q Bovengrondse tank       q Ondergrondse tank

Inhoud tank: …………………… liter 
Vermoedelijke hoeveelheid mazout nog aanwezig in de tank: …………………………… liter

Voor ondergrondse tanks:
Is het mangat vrij bereikbaar? (Zijn de bevestigingsbouten zichtbaar?)□ q Ja        q Neen
Het mangat bevindt lager dan 60 cm onder het maaiveld. □ q Ja       q□ Neen

Voor bovengrondse tanks: 
Is de tank gemakkelijk bereikbaar?   q Ja     q Neen

Locatie:  .....................................................................................................................................................................................................

Opmerkingen:   ..........................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Heksensoep
Wat hebben een spin, spruitjes, een knekel, 
kandij, een verse regenworm, haar van een zwarte 
kat en wrattenschaafsel met elkaar gemeen? 
Het zijn ingrediënten voor heksensoep.

Deze soep wordt gebrouwen door Hilde Poppe, Adelheid 
Sieuw, Stijn Roels en de leerlingen uit de klassen Samenzang 
op zaterdag 27 september om 11 uur op de kiosk naast de 
academie.

Benieuwd hoe het klinkt en smaakt?
We verwelkomen je graag!

Septemberkermis
Maandag 29 september
20 uur: concert van de Koninklijke Harmonie  
St.- Cecilia Lede. Dit gaat door op de kiosk in het 
park. De toegang is gratis.
21 uur: vuurwerk in het park.

Het concert en het vuurwerk worden aangeboden 
door het gemeentebestuur.

Dinsdag 30 september: jaarmarkt
De marktcommissie heeft dit jaar opnieuw voor 
kinderanimatie gezorgd.  Tussen 10 en 11 uur 
is er de Hutseklutsshow op de kiosk in het park. 
Met muziek, mime, show, dans en clowneske 
toestanden is er plezier verzekerd voor alle 
kinderen én hun (groot)ouders.  
Om 11 uur heeft de prijstrekking van de kleur-
wedstrijd plaats. Iedere deelnemer maakt kans 
op een leuke prijs. 

Veldloop ’90
Op zondag 21 september organiseert de 
ouderraad van de Vrije Lagere School i.s.m. de 
sportdienst en Stichting Vlaamse Schoolsport de 
scholenveldloop. Deze activiteit gaat door op de 
weide van de familie Rasschaert naast Hofsmeer 
23 (baan richting Smetlede). Deelnemen kan vanaf 
de derde kleuterklas en is gratis. De eerste start is 
om 14 uur. Inschrijven kan vanaf 13 uur. Stampen 
& Dagen zorgt voor een plezante afsluiter vanaf 
17.30 uur.

Stratenloop
De stratenloop gaat door op vrijdag  

26 september. Door de centrumstraten 

van Lede, met start en aankomst in de 

Kasteeldreef, kan je als atleet, supporter of sympathisant genieten 

van een sportieve avond. Atleten van alle leeftijden kunnen 

deelnemen aan loopwedstrijden over verschillende afstanden. Het 

eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. De kleuters lopen 

dan een wedstrijd over 100 meter. 

Ben je al ingeschreven (uiterste datum is woensdag 17 september), 

vergeet dan niet je betaalbewijs mee te brengen. Je kan wel nog 

ter plaatse inschrijven tot een uur voor aanvang van de wedstrijd. 

Mario Vervaeke is trouwens nog op zoek naar vrijwilligers om mee 

te werken aan deze organisatie. 

Meer informatie vind je op www.stratenlooplede.be.
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Puur
Leeskring Leorim 

Na een zomer vol leesplezier wordt 
het hoog tijd dat de leeskring Leorim 
nog eens samenkomt. Om het nieuwe 
leeskringseizoen te starten bespreken 
we op donderdag 25 september 
onder leiding van Dorien Haazen van 
vzw Leesweb Puur van Andrew Miller. 

Jean-Baptiste Baratte is een jonge ingenieur, een wegen- en 
bruggenbouwer uit een Normandische boerenfamilie. Op 
een dag wordt hij door de minister naar het koninklijke 
paleis in Versailles ontboden. Het vuile labyrint van gangen 
en wachtzaaltjes belooft niet veel goeds. Baratte krijgt de 
opdracht om het Cimetière des Innocents, het kerkhof en de 
bijhorende verlaten kerk in hartje Parijs (het huidige Les Halles) 
te slopen en te saneren. Het kerkhof telt vele, meters diepe 
massagraven gevuld met slachtoffers van opeenvolgende 
epidemieën. Ingestorte muren en knekels in de kelders van 
aanpalende huizen vragen om maatregelen. De buurt leeft 
gedrenkt in een zeer onaangename lucht die in kleren en 
lichamen kruipt.

Iedereen is welkom om 20 uur in de bibliotheek.

Bibliotheekweek
Verwendag en boekenverkoop
Op zaterdag 11 oktober leggen we de lezers van de 
bibliotheek in de watten tijdens de jaarlijkse verwendag. Tussen 
9 tot 15 uur trakteren we iedereen op een lekkere pannenkoek, 
lezen we verhalen voor aan de kleine lezers, komt een 
ballonvouwer zijn kunsten tonen en is er een grimeur aanwezig. 

Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar je romans, strips, 
tijdschriften, kinder- en informatieve boeken vindt voor een 
prikje. Voor volwassenenwerken betaal je 50 cent per stuk, voor 
jeugdwerken 20 cent per stuk en voor strips en tijdschriften 10 
cent per stuk.

In Oordegem is er een aparte verwendag op zaterdag 
18 oktober van 10 tot 12 uur.

Iedereen bibliothecaris
Filip Van Keer, muzikant uit Wanzele, 
wordt de nieuwe bibliothecaris van Lede. 
Filip neemt even de fakkel van de 
bibliothecaris over en wil op die manier zijn passie voor 
Schotland delen met alle geïnteresseerden. Wil jij graag zijn 
lezing over Schotland bijwonen op donderdag 16 oktober om 
20 uur? Schrijf je dan nu in via bibliotheek@lede.be.

Boekenbabbels 
gaan van start
Ben je verslaafd aan lezen of spui je 

gewoon graag je mening? Zit je in de 

2de of 3de graad van de lagere school? Dan zijn de boeken-

babbels waarschijnlijk iets voor jou! 

Je leest samen met andere meisjes en jongens boeken die 

door de Kinder- en Jeugdjury geselecteerd werden. Eenmaal 

per maand komen we samen om je mening over het boek te 

geven en een opdracht te ontvangen. Uiteindelijk stellen jullie 

je eigen boekentop tien op.

Nieuwsgierig? Kom langs op woensdag 15 oktober van 

13.30 tot 14.45 uur in de bib. Inschrijven kan in de bib, 

op 053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be met vermelding 

van je naam, leeftijd en adres.

Propere was
Tentoonstelling

We hangen van woensdag 1 tot en met vrijdag 
31 oktober de tentoonstelling Propere was op in de 
bibliotheek. Deze fotoreeks was eerder al te zien tijdens 
Camping Cultuur in Smetlede. 

De tentoonstelling bevat unieke portretten van Leedse 
inwoners. Deze portretten werden genomen door een 
professionele fotograaf. Naast achttien prachtige opnames 
kregen we nog een woordje uitleg over hun leven, dromen 
en verwachtingen. 

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.
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Leni & Susan 
door Braakland/ZheBilding
Op zaterdag 18 oktober komt een van Vlaanderens meest 
geliefde actrices, Chris Lomme, naar GC De Volkskring. Dit 
jaar wordt ze 75. Ze viert haar verjaardag met een nieuw 
toneelstuk dat Stijn Devillé speciaal voor haar schreef. Op de 
scène krijgt ze het gezelschap van de Nederlandse actrice 
Simone Milsdochter.

In 1974 wil Leni Riefenstahl, de onsterfelijke Duitse diva van de 
nazipropaganda, met een fototentoonstelling over Afrikaanse 
krijgers de herinnering aan haar nazitijd achter zich laten. De 
Amerikaanse, Joodse politiek activiste en criticus Susan Sontag 
haalt het hele project met een pennentrek onderuit: ze stelt dat 
de foto’s van Riefenstahl nog steeds een ‘fascinerend fascisme’ 
in zich dragen. Sontags naam als criticus is gevestigd. En 
Riefenstahl duikt onder, letterlijk, in de onderwaterfotografie. 

Tickets kosten 16 euro. Ben je jonger dan 26 jaar of ouder 
dan 65 jaar, dan kan je je ticket kopen aan 14 euro. Deze 
voorstelling komt ook in aanmerking voor mensen met een 
UiTPAS aan kansentarief. Tickets zijn te verkrijgen bij de 
cultuurdienst, via gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61.

De Groote Oorlog in 
Dendermonde, Martelaarstad
Lezing

Op woensdag 1 oktober komt 
Piet Buyse, leerkracht geschiedenis 
en burgemeester van Dendermonde, 
naar GC De Volkskring om de tragische 
geschiedenis van zijn stad tijdens de 
Eerste Wereldoorlog toe te lichten. 

Op 4 augustus 1914 staken Duitse troepen de Belgische grens 
over. Wat volgde was een gruweltocht vol plunderingen, 
vele burgerslachtoffers en vernietigingen van eeuwenoud 
erfgoed. In Vlaanderen moesten vooral Aarschot, Leuven 
en Dendermonde het ontgelden. Ze kregen hiervoor de 
weinig benijdenswaardige titel Martelaarstad. Tussen 4 en 8 
september 1914 woedde de oorlogsrazernij in Dendermonde. 
Later die maand werd de stad verder toegetakeld tijdens 
twee veldslagen om het bezit van de strategisch belangrijke 
Scheldebrug. Onder andere het stadhuis, inclusief het 
stadsarchief en de bibliotheek, gingen in vlammen op.

Deze lezing is een initiatief van de cultuurraad en 
Vriendenkring 11 november in samenwerking met de 
cultuurdienst. De lezing begint om 20 uur en is gratis. We 
vragen wel je plaats(en) te reserveren bij de cultuurdienst, op 
053 60 68 60 of via cultuur@lede.be. 

TIP 
Ook de geschiedenis van onze gemeente wordt binnenkort 
verteld in GC De Volkskring. Deze lezing, Den Grooten Oorlog 
en de gemeenten van Lede, gaat door op donderdag 
13 november en wordt gebracht door Rob Troubleyn en Dirk 
D’Haese. Meer info hierover vind je bij de cultuurdienst en 
bibliotheek, op de website van GC De Volkskring 
en in het volgende infoblad.

Maak zelf je fotoalbum op 
computer
Cursus

Een album samenstellen met je mooiste digitale foto’s is 
tegenwoordig geen tijdrovende bezigheid meer. Gedaan met 
knippen en weg met lijm of fotohoekjes! Met de gepaste 
software kan je digitaal een fotoalbum voorbereiden en 
bewerken. Vervolgens stuur je het online door naar een 
fotoservice die het voor jou zal afdrukken. 

Wij helpen je hierbij op weg. We maken samen een ontwerp 
en leggen uit hoe je een fotoalbum via internet bestelt. 
Deelnemers moeten vlot met een computer overweg kunnen 
en een eigen laptop meebrengen. Als besturingssysteem heb je 
minstens Windows 7 nodig.

Deze tweedelige cursus gaat door op donderdag 16 oktober 
en donderdag 23 oktober van 19.30 tot 22.00 uur in 
de bibliotheek. Standaardprijs is 20 euro of 4 euro voor 
werkzoekenden of mensen met omnio-statuut. Inschrijven kan 
op de site van Vormingplus-vlad met de code 14193LE. 
Er kunnen maximum 12 mensen deelnemen.
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dinsdag 30 september: 
marktkraam
We beginnen de Week van de 
Wereld op de jaarmarkt met een ruim 
aanbod van fairtradeproducten en 
proevertjes. Dit marktkraam zal zich 
in de Kerkevijverstraat bevinden. 

Week van de Wereld 
Voor de eerste maal organiseert Leego in samenwerking met de cultuurdienst een Week van de Wereld waarbij we aandacht hebben voor 
de diverse culturen en de Noord-Zuidproblematiek. We stellen ons uitgebreide programma graag aan jullie voor: 

Week van de Wereld is een organisatie 
van de cultuurdienst en Leego, met de 
steun van het provinciebestuur van Oost-
Vlaanderen.

zaterdag 4 oktober: Café del Mundo 
Café del Mundo is klaar voor een tweede 
editie met verschillende optredens.  
Paco Diatta komt met zijn band een hevig 
Senegalees feestje bouwen. Een ware 
ambassadeur van de vrede en top of the bill
in eigen land! 
Rasta del Mundo is een gelegenheidsband 
rond de broers Doyen. Zij brachten er vorig 
jaar meteen de sfeer in en staan ook dit 
keer te popelen om jullie te laten dansen op 
herkenbare wereldmuziekhits. 
Afsluiten doen we met een uiterst dansbare 
dj-set van Ritmo del Mundo. 

Café del Mundo gaat door in GC De Volkskring. De deuren gaan open om 20 uur. 
Tickets kosten 6 euro in voorverkoop, 10 euro aan de kassa. Deze avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met Vredeseilanden Lede en TiniTiaTief. Tickets zijn 
zowel bij hen als bij de leden van Leego en de cultuurdienst te koop. 

COCKTAILWEDSTRIJD  
Café del Mundo wil dit jaar een passende cocktail serveren. De samenstelling van de 
cocktail blijft een verrassing want die keuze laten we over aan een geïnteresseerde. 
Kan jij goed overweg met de cocktailshaker? Waag dan zeker je kans in onze 
cocktailwedstrijd! Voorwaarde is wel dat je bij de samenstelling minstens één 
fairtradeproduct gebruikt. De inhoud van tenminste 75 cl én het recept geef je af 
op dinsdagvoormiddag 30 september (jaarmarkt) aan het marktkraam met 
fairtradeproducten. Iedere deelnemer krijgt 2 gratis kaarten voor Café del Mundo. 
De winnaar krijgt een wereldwinkelpakket ter waarde 60 euro.

donderdag 9 oktober: film The Lunchbox 

Deze Indiase film van Ritesh Batra was dé vrolijke verrassing 
tijdens het Filmfestival van Cannes in 2013 en werd door het 
publiek van World Cinema Amsterdam verkozen tot beste 
film. De film vertelt het verhaal van huisvrouw Ila die een 
nieuwe poging onderneemt om wat meer pit in haar huwelijk 
te brengen door lekkere maaltijden te bereiden voor de 
lunchbox van haar man. Per ongeluk belandt deze op het 
bureau van de ongelukkige en eenzame kantoormedewerker 
Saajan. Als Ila dit ontdekt, stopt ze een briefje in de trommel. Het is een begin van een 
lange lunchtrommelcorrespondentie, die de twee gebruiken om hun hart te luchten. 

De film wordt gratis vertoond in GC De Volksring om 20 uur. Na de film worden er 
proevertjes ‘uit de lunchbox’ geserveerd.

dinsdag 7 oktober: kookavond Chileense keuken 
Filip Roeland Vergara, een Ledenaar met Chileense roots, laat 
ons kennismaken met de Chileense keuken. Dit is traditioneel 
een ‘boerenkeuken’ met veel varkensvlees, stoofvlees en 
seizoensgroenten zoals pompoen in de winter en maïs en 
bonen in de zomer. 

De kookavond gaat door in oc Impe om 19.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en 
kan bij de cultuurdienst en bij de leden van Leego. Deelnemen kost 8 euro. 

donderdag 2 oktober: lezing 
Backup Butembo  
Elien Spillebeen presenteert haar 
documentaire Backup Butembo. Dit 
is het verhaal van buitengewoon 
sterke vrouwen in Oost-Congo. 
De stad Butembo ligt in Noord-
Kivu en is volledig omsingeld door 
rebellengroepen. Volgens Human 
Rights Watch is Congo voor een 
vrouw de gevaarlijkste plaats ter 
wereld.

Deze lezing gaat door in GC De 
Volkskring om 20 uur. Tickets kosten 
5 euro. Voor studenten is er een 
verminderd tarief van 2 euro en 
deze lezing komt ook in aanmerking 
voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief. Tickets zijn te koop bij 
de cultuurdienst en bij de leden van 
Leego. 
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Agenda

n Happy weekend
elke vrijdag, zaterdag en zondag 
Pils, cola, spa en vittel aan 1 euro tijdens de 
happy weekenduren. 
JH Leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur 
JH Leeuwerik 
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 
of Postbus 1, 9340 Lede. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22. 

n Postnatale mama- en babyyoga 
maandag 1, 8, 15, 22, 29 september,  
6, 13 en 20 oktober, telkens van 9.30 tot 
10.45 uur  
120 euro (proefles: 15 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be 

n Yoga voor beginners
maandag 1, 8, 15, 22, 29 september,  
6, 13 en 20 oktober, telkens van 20.30 tot 
21.45 uur  
Inschrijven verplicht.  
Reeks van 8 lessen: 80 euro (proefles: 10 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Yoga
Reeks 1: dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 september, 
7, 14 en 21 oktober, telkens van 20.30 tot 
21.45 uur. 
Reeks 2: woensdag 3, 10, 17, 24 september,  
1, 8, 15, 22 en 29 oktober, telkens van 
10 tot 11.15 uur. 
Inschrijven verplicht. 
Reeks van 8 lessen: 80 euro (proefles: 10 euro). 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Zwangerschapsyoga
Reeks 1: dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 september,  
7, 14 en 21 oktober, telkens van 19 tot 
20.15 uur. 
Reeks 2: donderdag 4, 11, 18, 25 
september, 2, 9, 16 en 23 oktober, telkens 
van 10.30 tot 11.45 uur. 
Inschrijven verplicht. 
Reeks van 8 lessen, inclusief 2 partnerlessen: 
120 euro  
(proefles: 15 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Meditatie voor beginners
woensdag 3, 10, 17, 24 september,  
1, 8 en 15 oktober, telkens van 19 tot 
20.15 uur  
Inschrijven verplicht. 
Reeks van 8 lessen: 80 euro (proefles: 10 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Meditatie voor gevorderden
woensdag 3, 10, 17, 24 september,  
1, 8, 15 en 22 oktober, telkens van 20.30 
tot 21.45 uur  
Inschrijven verplicht. 
Reeks van 8 lessen: 80 euro (proefles: 10 euro). 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Boemel- en sportacademie  
2014-2015
vanaf woensdag 3 september  
Vanaf de derde kleuterklas t.e.m. zesde leerjaar 
kan je tijdens het schooljaar een uur komen 
sporten in de sporthal.  
Sportdienst  

n Postnatale mama & baby yoga
donderdag 4, 11, 18, 25 september,  
2, 9, 16 en 23 oktober, telkens van 10.30 
tot 11.45 uur  
120 euro (proefles: 15 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be 

n Kinderyoga 
dinsdag 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, en 
21 oktober, telkens van 17 tot 18 uur 
Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar  
(in groepen). Inschrijven verplicht. 
Reeks van 7 lessen: 63 euro (proefles: 9 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Teken je sterk
donderdag 11, 18, 25 september, 2, 9, 16 en 
23 oktober, telkens van 17 tot 18 uur  
Voor kinderen vanaf 6 jaar. Inschrijven verplicht. 
63 euro (proefles: 9 euro).  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be 

n Mandala tekengroep
donderdag 11, 18, 25 september, 2, 9, 16 en 
23 oktober, telkens van 20 tot 21.30 uur  
Inschrijven verplicht. 
Reeks van 7 lessen: 105 euro (proefles: 
15 euro). Tekenmateriaal en thee/water 
inbegrepen.  
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Infoavond eerste lezertjes
maandag 15 september van 19.30 tot  
21.45 uur  
Voor leerkrachten en ouders (anderstalige 
eerste lezers: aparte infoavond). Met rond-
leiding in de bibliotheek. Vooraf inschrijven in 
de bib, via jeugd@bibart.be, telefonisch of op 
de website van BibArt. 
gratis 
BibArt i.s.m. Linc VZW en Provincie Oost-
Vlaanderen
Bibliotheek 
Info: bib of www.bibart.be/spaaractie 

n Jeugdfilm FC De Kampioenen
woensdag 17 september van 14.30 tot 
16.30 uur  
gratis 
Bib, Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik  
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Riguelle chante Brel
donderdag 18 september van 20 tot 23 uur  
16 euro (> 65 of < 26: 14 euro). UiTPAS aan 
kansentarief. 
Cultuurdienst  
GC De Volkskring 

n Wijndegustatie Mâcon
donderdag 18 september van 20 tot 23 uur  
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via 

info@commanderijmolenberg.be. 
Niet-leden: 30 euro 
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Ayurvedische consultaties
vrijdag 19 september van 12 tot 19 uur  
Door dr. Naveen Gupta.  
Eerste consultatie: 90 euro (45 min.). 
Vervolgconsultatie: 45 euro (25 min.). 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Lezing Ayurveda en voeding
vrijdag 19 september van 19 tot 21 uur  
Door dr. Naveen Gupta.  
Vrije bijdrage. 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70,  
info@centrum-inbalans.be of  
www.centrum-inbalans.be

n Kennismaking nieuwe leerlingen 
academie
zaterdag 20 september van 10.30 tot 
11.30 uur  
Zie pagina 6.

n Veldloop
zondag 21 september om 13 uur  
Inschrijven via de website of ter plaatse vanaf 
13 uur. Zie ook pagina 10. 
Info: www.ouderraadvlslede.be

n Aperitiefconcert Celtic Moments
zondag 21 september van 11.30 tot 13.30 
uur  
Deuren open om 11 uur.  
8 euro (aperitief inbegrepen). 
Amici Cantores samen met gastoptreden 
GC De Volkskring 
Info: 053 80 08 37,  
amicicantores@hotmail.com 

n Voorstelling jaarprogramma 2014-
2015: Buitengewoon 2 
maandag 22 september van 19 tot 23 uur  
Markant Lede 
De Bron 
Info: marie.samson@telenet.be,  
www.markantvzw.be/lede

n Leeskring Leorim: Puur
donderdag 25 september van 20 tot 22 uur  
Zie pagina 11.

n Demo kringlooptuinieren
vrijdag 26 september van 17 tot 19 uur  
Milieudienst  
Kringlooptuin, Vijverstraat z.n. 

n Stratenloop
vrijdag 26 september  
Zie pagina 10.

n Open Kampioenschap Pétanque 
Lede
zaterdag 27 september om 14 uur  
Inschrijvingen vanaf 13 uur, start 14 uur. 
Individueel klassement 3 tegen 3 bij loting 
(meli-melo). 100 euro vooruit + inleg deelname 
2,5 euro. 
Kleine Kouter, Nachtegaallaan 10
http://users.telenet.be/pc.kantientje.lede/index.html

n Saharafuif
zaterdag 27 september vanaf 21 uur  
25ste editie. Met lounge en cocktailbar.  
VVK en leden: 5 euro, kassa: 8 euro.  
JH Leeuwerik 
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be
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n Heksensoep
zaterdag 27 september van 11 tot 
12 uur  
Zie pagina 10. 

n Kids Athletics
zondag 28 september van 14 tot 17 uur  
De allerkleinsten maken op een speelse manier 
kennis met atletiek. Geen wedstrijden. 
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B 
Info: www.vlierzelesportief.be

n Septemberkermis
zondag 28 t.e.m. dinsdag 30 september 
Zie pagina 10.

n Week van de Wereldmarktkraam
dinsdag 30 september van 9 tot 12.30 uur 
Zie pagina 13.

n Tentoonstelling Propere was
woensdag 1 t.e.m. vrijdag 31 oktober 
Zie pagina 11.

n Lezing De Groote Oorlog in 
Dendermonde, Martelaarstad
woensdag 1 oktober om 20 uur  
Zie pagina 12. 

n Kookles: feestmenu
woensdag 1 oktober van 14 tot 17 uur  
Ledenprijs: 3 euro. 
KVLV Smetlede 
Veerleheem, Smetlededorp 20 
Info: 0495 69 09 91

n Kaartnamiddag
donderdag 2 oktober 
Elke eerste donderdag van de maand.  
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

n Backup Butembo 
donderdag 2 oktober van 
20 tot 22.30 uur  
Zie pagina 13. 

n Café del Mundo
zaterdag 4 oktober om 20 uur  
Zie pagina 13.

n Voorstelling 25 x 25 jaar Raf 
Coppens
zaterdag 4 oktober van 20.30 tot 22.30 uur  
Leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro 
JH Leeuwerik 
Kaarten bestellen in JH Leeuwerik, via 
jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be of op  
053 80 48 36 of 0479 71 96 40. 

n Tweedehandsbeurs: babyspullen, 
speelgoed, kinder- en tienerkleding
zondag 5 oktober van 14 tot 16.30 uur  
Lidkaart 2014 meebrengen.
Kinderopvang voorzien. 
Inkom gratis. In ruil voor 5 UiTpunten: gratis 
kleurrol (op=op). 
Gezinsbond Lede 
De Bron 
Info: www.gezinsbondlede.be,  
0479 91 20 00,  
www.gezinsbondlede.be 

n Oost- en West-Vlaamse Molendag: 
Fauconniersmolen Oordegem
zondag 5 oktober van 10 tot 18 uur  
De Fauconniersmolen is gratis te bezoeken en 
er zijn maaldemonstraties. 
Provincie Oost-Vlaanderen 

Grote Steenweg  
Info: 09 342 42 40,  
mola@oost-vlaanderen.be,  
www.oost-vlaanderen.be

n Filmforum
zondag 5, 19 oktober, 16 en 30 november, 
telkens van 19.30 tot 22 uur  
De keuze van de films wordt door jullie 
bepaald. Heb je een voorstel of idee, spring 
eens binnen of stuur ons een mail.  
gratis 
JH Leeuwerik 
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

n Ardennenwandeling
zondag 5 oktober van 7 tot 19 uur  
De Gemzen 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be

n Koken in Chili
dinsdag 7 oktober van 19.30 tot 
22.30 uur  
Zie pagina 13. 

n Film Het regent gehaktballen 2
woensdag 8 oktober om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Workshop bloemschikken
woensdag 8 oktober, 5 november, 10 
december, 14 januari, 11 februari, 4 maart, 
22 april, 20 mei en 10 juni, telkens van 20 
tot 22 uur 
50 euro op jaarbasis (materiaal niet 
inbegrepen). 
JH Leeuwerik 
Info: 053 80 48 36,  
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

n Bakcursus: zoete, zachte 
luxebroodjes bakken
donderdag 9 oktober van 19 tot 23 uur  
Markant Lede 
Stella Matutinacollege, Kluisberg 1 
Info: marie.samson@telenet.be,  
www.markantvzw.be/lede

n Film The Lunchbox 
donderdag 9 oktober van 20 tot 22 uur  
Zie pagina 13. 

n Johan Verminnen & groep
zaterdag 11 oktober om 20.30 uur 
Bericht uit Oostende mengt nieuwe liedjes 
met oerklassiekers, al dan niet in een opgefrist 
jasje. Verminnen rijgt dit alles aan elkaar met 
zijn typische humoristische en pakkende 
tussencommentaren.  
23 euro (-26/55+: 21 euro) 
vzw TiniTiaTief 
GC De Volkskring 
Info: www.tinitiatief.be

n Verwendag en boekenverkoop
zaterdag 11 oktober 
Zie pagina 11.

n Bloemschikken: Groene kriebels 
woensdag 15 oktober, 12 november en 17 
december, telkens om 20 uur  
Thema Magnifico. Inschrijven verplicht. 
Inschrijven alleen voor de laatste les is niet 
mogelijk. 

30 euro per les (les: 5 euro, materiaal: 25 euro) 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: 0473 29 38 72, 
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com  

n Workshop: maak zelf je fotoalbum 
op computer
donderdag 16 en 23 oktober, telkens van 
19.30 tot 22 uur  
Door Dimitri Danneels. 
Zie pagina 12. 
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

n Leni & Susan
zaterdag 18 oktober om 20 uur  
Zie pagina 12. 

n Kaas- en raclettefestival
zaterdag 18 oktober van 16 tot 23 uur 
14 euro (kinderen: 7 euro) 
De Gemzen 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be

n Hondjeswandeling in Wanzele
zondag 19 oktober om 14 uur 
6 km. 
Onderweg krijgen hondjes en deelnemers een 
versnapering. Halfweg doen we een terrasje.  
2 euro (versnapering en verzekering 
inbegrepen), < 12 jaar: gratis. 
Pasar Lede 
Wanzeledorp  
Info: 053 70 26 12, pasar.lede@skynet.be, 
www.pasar.be/lede

n Bloemschikken voor kids: Halloween
woensdag 22 oktober van 14.30 tot 16.30 
uur 
Voor kinderen vanaf 7 jaar.Meebrengen: 
kindersnoeischaar. Inschrijven op  
0473 29 38 72. Aantal plaatsen beperkt!  
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Grote heksentocht Smetlede
zaterdag 25 oktober van 19 tot 21.30 uur  
7 km. Vooraf inschrijven op 0476 59 68 72, 
0471 83 20 79, heksentochtsmetlede@gmail.
com of via overschrijving op BE24 1030 
3144 4438 met vermelding van naam, aantal 
deelnemers (volw. en/of kinderen) t.e.m. 22 
oktober. Met pompoensoep, duivelsdrank en 
griezelbrood met zwijnenkop. Start tussen 
19 en 21.30 uur in kantine. Aan de start 
een grimestand voorzien! Goed schoeisel en 
zaklamp zijn aangeraden. Honden zijn niet 
toegelaten.  
VVK: 6 euro (< 12 jaar: 3 euro) , kassa: 8 euro 
(< 12 jaar: 3 euro) 
Heksencomité en FC Smetlede 
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat 119

n Demo kringlooptuinieren
zaterdag 25 oktober van 9.30 tot 11.30 uur  
Milieudienst  
Kringlooptuin, Vijverstraat z.n. 

n 
 
 
 
 



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: 8.050 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 13 oktober.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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