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Het afschakelplan van de 
overheid bij energieschaarste
Deze winter kan er een tekort zijn in de elektriciteitsbevoorrading in 
België. De overheid kan een aantal maatregelen nemen wanneer er 
effectief te weinig stroom kan worden geproduceerd:
• Vraagbeperkende maatregelen: vrijwillig beperken van de   
 stroomafname.
 Hierbij kan de overheid je via communicatiecampagnes   
 sensibiliseren om het energieverbruik te verminderen.
• Verbod om elektriciteit te gebruiken voor bepaalde doeleinden.  
 Hier worden in geval van acute schaarste 4 mogelijke doelen   
 bepaald:
 - burgers en residentiële sector;
 - gebouwen (overheid, secundaire en tertiaire sector);
 - verlichting (privé en openbaar);
 - openbaar vervoer: spoorverkeer, trams en metro’s.
• Onderbreken van afnames via activatie van een afschakelplan.

De overheid heeft samen met de energieproducenten en 
netbeheerders een afschakelplan uitgewerkt voor deze winter. 
Hierbij is het land ingedeeld in zes zones die de volgorde van 
afschakelen bepalen. De afschakeling start bij zone 6 en loopt 
tot zone 3. In deze zones zal in die volgorde de elektriciteit in de 
vooravond gedurende maximaal 3 uur afgeschakeld worden. 
Lede ligt in zone 1. Onze gemeente ligt dus buiten deze zones 
waardoor in Lede de elektriciteit niet wordt afgeschakeld bij 
een nationaal tekort. De elektriciteit 
in Lede wordt enkel afgeschakeld 
als er zich een internationaal
tekort zou voordoen.

Gas - elektriciteit: 
durf vergelijken!
Informatiecampagne

Voor gas en elektriciteit is het niet altijd eenvoudig 
om de beste leverancier of de juiste formule te 
kiezen. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist 
om opnieuw mee te werken aan de nationale 
informatiecampagne van de FOD Economie Gas – 
elektriciteit: durf vergelijken!.

Waarom een campagne? 
• Je weet niet hoe je moet vergelijken.
• Je weet niet hoe je naar een andere leverancier of 
 naar een andere tariefformule moet overstappen.
• Je bent bang voor mogelijke problemen bij   
 verandering.
• Je wenst informatie over de vergelijkingsmogelijk-
 heden.
• Je hebt geen toegang tot de vergelijkingstools 
 (via internet bijvoorbeeld).
Deze campagne richt zich dus tot iedereen!

Praktische info
Op donderdag 27 november tussen 14.00 tot 
19.30 uur kan je in het gemeentehuis terecht om de 
beschikbare vergelijkingstools op het internet te leren 
gebruiken. Op die manier kan je de aanbiedingen van 
de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers 
vergelijken en een keuze maken met kennis van  
zaken. Breng je laatste jaarlijkse factuur 
(eindafrekening) van je huidige aardgas- of 
elektriciteitsleverancier mee.

Voor meer informatie kan je terecht op 
economie.fgov.be.

Jubileum

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van bur-
gemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermeld echtpaar 
ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum en bood hen, 
samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Dominicus Janssens & Maria Praet 
Lede, 8 oktober 1954



Overlijdens 
 September 2014

René De Wael   † 1 september

Diane Coppens   † 5 september

Johnny Keppens  † 8 september

Donat Ceymolen  † 13 september

Herman De Backer  † 23 september

Gustaaf Noël   † 25 september

Rudy Samson   † 26 september

Roger De Mey   † 26 september

Joseph Huylebroeck  † 29 september

Met wie woon je hier?
Chris: Ik woon hier met mijn vrouw Myriam. De kinderen zijn het  
huis uit. Onze zoon Frédéric heeft gebouwd in Hingene, een 
deelgemeente van Bornem, maar onze dochter Valérie woont vlak 
naast ons.

Wat zijn je hobby’s? 
Chris: Voornamelijk fietsen, tuinieren en klussen. Maar ik kook ook 
graag.

Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Chris: Ik woon hier heel graag omdat het goed gelegen is. 
Oordegem ligt centraal tussen Gent en Aalst. Bovendien ligt elke 
winkel (bakker, slager …) hier binnen wandelafstand. 

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Chris: Het vernieuwde dorpsplein van Oordegem vind ik prachtig. 
Het pleintje is heel mooi aangelegd en is een meerwaarde voor 
onze kerk en het ontmoetingscentrum. Ook de omgeving rond de 
Fauconniersmolen en Hof te Landegem is heel mooi.

Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke? 
Chris: Ik ben lid van twee verenigingen, namelijk het Davidsfonds en 
de Concertband van Oordegem. Myriam maakt deel uit van het Sint 
Gregoriuskoor.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Chris: We gaan graag eten in restaurant De Mirabel. De eigenaars 
zijn vriendelijk en het eten is er enorm lekker. Van mij krijgen ze 
direct een Michelinster!

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind 
je die positief?
Chris: De bouw van de Volkskring en de uitbouw van het culturele 
luik in onze gemeente is een meerwaarde. 
Ook positief is de betere doorstroming van het verkeer langs het 
kruispunt Grote Steenweg met Oordegemkouter en dat dankzij de 
plaatsing van verkeerslichten. Alle weggebruikers kunnen eindelijk 
op een veilige manier de steenweg oversteken.
 
Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Chris: Een aandachtspunt dat vaak over het hoofd gezien wordt, 
is de berijdbaarheid van voetpaden en toegankelijkheid van 
openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers. Hier zijn zeker nog 
verbeterpunten.  

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Chris: Ik hoop dat Myriam en ik nog lang gezond kunnen blijven. 
Nu we met prepensioen zijn en meer tijd hebben, hopen we nog 
meer te kunnen genieten van het sociale leven hier.

Huisnummer 10
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Deze maand strijken we neer op Oordegemdorp.

Nieuwe collectie CinéBIB: 
jeugdfilms in de kijker
CinéBIB is een project van MOOOV in opdracht van 
Provincie Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen om het filmaanbod in de bibliotheken te 
verruimen. Samen met de bibliotheken kiest MOOOV 
voor films en verhalen uit de hele wereld. Kwaliteit en 
betrokkenheid op de wereld zijn daarbij essentieel.

De nieuwe tijdelijke collectie van CinéBIB voert je mee op 
een kleurrijke ontdekkingsreis doorheen twintig boeiende 
en kwalitatieve kinder- en jeugdfilms. De collectie is 
beschikbaar tot half december. Deze dvd’s zijn gratis 
uitleenbaar voor één week. De volledige lijst kan je 
bekijken op onze online catalogus. 

Subsidies sportverenigingen 
voor 2014

De reglementen en aanvraagformulieren kan je nog 
steeds afhalen in de sporthal of downloaden op  
www.lede.be. Je moet ze vóór maandag 1 december 
ingevuld terugbezorgen aan de sportdienst.



4

In 10 stappen fit in je hoofd, 
goed in je vel!
Je geestelijke gezondheid is even belangrijk als je lichamelijke 
gezondheid. Hoe jij je mentaal voelt, heeft een invloed 
op je hele doen en laten. Vaak vinden we het moeilijk om 
over onze mentale gezondheid te praten en weten we niet 
altijd goed wat te doen als we last hebben van een dip, een 
moeilijke dag, oeverloos gepieker of slapeloze nachten.

Maar wat kan je dan zelf doen? Je goed in je vel voelen, 
daar kan je aan werken. Niet door wondermiddeltjes of 
toverformules maar door tien concrete stappen die je 
veerkracht versterken en je een houvast kunnen bieden:
• Vind jezelf oké. Je hoeft helemaal niet perfect te zijn. 
 Je bent uniek en je verdient respect zoals je bent!
• Praat erover. Zo benoem je problemen en kan je (samen)  
 een oplossing zoeken.
• Beweeg. Je gaat vanzelf minder piekeren, krijgt meer  
 energie en bent meer ontspannen.
• Probeer iets nieuws uit. Het geeft je het gevoel dat je  
 leeft.
• Reken op vrienden. Niets dat meer kracht geeft dan je  
 aanvaard en begrepen voelen.
• Durf nee zeggen. Als nee kan, wordt ja een woord waar  
 je plezier aan beleeft.
• Ga ervoor. Als je opgaat in een activiteit, vergeet je   
 gemakkelijker je zorgen. 
• Durf hulp vragen. Dit is geen teken van hulpeloosheid,  
 het bewijst dat je jezelf kan redden.
• Gun jezelf rust. Maak regelmatig een moment vrij voor  
 jezelf. Zo vermijd je dat de spanning zich ophoopt.
• Hou je hoofd boven water. Leef van dag tot dag en wees  
 niet te hard voor jezelf.

Meer info hierover vind je op www.fitinjehoofd.be. 
Bovendien kan je er je mentale fitheid testen, waarna je 
advies op maat ontvangt.

Ben jij actief in een vereniging die interesse heeft in een 
vormingsaanbod over het bevorderen van geestelijke 
gezondheid of suïcidepreventie? Neem dan zeker contact 
op met Logo Dender vzw 
voor meer informatie via 
logo@logodender.be 
of op 053 41 75 58).

Woon gezond, geef lucht 
aan je huis!
Nu de winter voor de deur staat, zijn we geneigd om de 
ramen en deuren dicht te houden. Toch is het belangrijk voor 
je gezondheid om frisse lucht in je woning te laten. 

Dagelijks brengen we heel wat tijd binnen door. Het is dan 
ook logisch dat de verse, gezonde lucht snel opgebruikt 
is. Niet alleen door te ademen, maar ook door te koken, 
poetsen, douchen, roken of klussen komen er stoffen in de 
lucht die jou of je familie ziek kunnen maken. 

Ventileren of verluchten?            
Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht binnen.
Je kan een raam op een kier zetten of ventilatieroosters laten 
open staan. Ventileren doe je best 24 uur per dag. 
Door te verluchten zorg je er voor dat er op korte tijd veel 
frisse lucht binnenkomt. Dat kan door bijvoorbeeld een raam 
of buitendeur minstens twee keer per dag vijftien minuten 
open te zetten. 

Verluchten = energieverspilling?
Je hoort wel eens dat verluchten energieverspilling is omdat 
je warme, dure lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is 
niet correct: verluchten brengt vochtige lucht naar buiten en 
drogere lucht naar binnen. Het opwarmen van verse, droge 
lucht kost minder energie dan het opwarmen van vochtige 
binnenlucht.

Een proper ventilatiesysteem = propere lucht 
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er dan 
voor dat dit goed onderhouden is. Bij twijfel, raadpleeg 
je handleiding of installateur. Slecht onderhouden 
ventilatiesystemen kunnen de kwaliteit van de lucht slechter 
maken in plaats van beter.  

Extra tips 
• Weer producten met gevarensymbolen uit je woning.
• Rook niet binnen. 
• Verlucht je woning extra tijdens en na het douchen,   
 koken, poetsen, klussen … en wanneer je nieuwe  
 materialen of 
 meubels plaatst. 
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Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de 
groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook Lede ondersteunt al voor de vierde 
keer dit initiatief. 

Schrijf je tussen 4 november 2014 en 21 januari 2015 in via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Oost-
Vlaanderen). De veiling vindt plaats op donderdag 22 januari 2015. Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. 
Ga je in op het voorstel? Dan brengt Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 1 april 
en 1 juni 2015, afhankelijk van de winnende leverancier. Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd kosteloos 
overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je contract.
Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen.

Voor meer informatie kan je gratis bellen naar 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur, maandag tot 20 uur) of e-mailen naar 
groenestroom@oost-vlaanderen.be. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Na een afspraak op 
053 60 68 26 kan je langskomen bij de milieudienst. Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! Daar vinden we immers 
alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen volbrengen.

Kerstvakantie in de 
kinderopvang
Tijdens de kerstvakantie is de kinderopvang open op:
• maandag 22 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• dinsdag 23 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• woensdag 24 december van 6.45 tot 12.30 uur;
• maandag 29 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• dinsdag 30 december van 6.45 tot 18.30 uur;
• woensdag 31 december van 6.45 tot 12.30 uur.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 27 november 
tussen 18 tot 19 uur en de daaropvolgende werkdagen. 
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de dienst 
kinderopvang.

Woensdagnamiddag in 
de kinderopvang
Inschrijven is verplicht en kan voor januari en 
februari vanaf donderdag 27 november 
tussen 18 en 19 uur en de daarop volgende 
werkdagen. Meer informatie kan je krijgen bij de 
dienst kinderopvang.
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Het zonaal veiligheidsplan
Het engagement van de politie voor de  
volgende vier jaren

Het Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) is een beleidsplan waarin de 
prioriteiten van de lokale politie zijn opgenomen.  

Waar ligt onze uitdaging?
• Inbraken in private woningen aanpakken
 - De politie verleent gratis diefstalpreventieadvies aan 
  alle geïnteresseerde inwoners. Gespecialiseerde   
  medewerkers adviseren je hoe je je woning beter  
  kan beveiligen. In de toekomst wordt deze   
  dienstverlening uitgebreid naar zelfstandige  
  ondernemingen, scholen, vrije beroepen en openbare  
  gebouwen.
 - De politie is een partner en aanspreekpunt voor het
  oprichten van buurtinformatienetwerken. In deze 
  kleinschalige netwerken trachten burgers of handelaars 
  en politie samen de buurt veiliger te maken.
 - De politie wil doelgerichter patrouilleren in 
  inbraakgevoelige zones.
 - De politie neemt contact op met ieder slachtoffer 
  van een woninginbraak. Hierbij gaat de aandacht 
  uit naar het welzijn van het slachtoffer, naar eventueel 
  bijkomende informatie en naar preventietips om 
  inbraken te voorkomen.
• Drugspreventie
 - De politie biedt een lessenpakket omtrent 
  drugpreventie aan iedere basisschool aan.
 - De politie wil een beeld krijgen van de huidige toestand 
  en wil, naast repressieve maatregelen, het accent   
  leggen op hulpverlening en doorverwijzing waarbij  
  nauw wordt samengewerkt met externe partners.
• Verkeersveiligheid
 - Onaangepaste snelheid en het sturen onder invloed van  
  alcohol en/of drugs blijven een permanent 
  aandachtspunt.
 - Het korps neemt deel aan de verschillende verkeers- 
  campagnes die georganiseerd worden door het Belgisch  
  Instituut voor de Verkeersveiligheid
 - We blijven toekijken op het correct gebruik van de  
  veiligheidsgordel, ook bij de kinderzitjes.
 - Bij GSM-gebruik aan het stuur zal de politie repressief  
  optreden. 
 - We houden toezicht op het foutparkeren, in het
  bijzonder op plaatsen voor mindervaliden, fiets-   
  en voetpaden, bushalten, oversteekplaatsen en in  
  schoolomgevingen.
• Nieuwe wijkwerking
 We evolueren naar een nieuwe wijkwerking waarbij  
 alle medewerkers betrokken zullen worden in de aanpak, 
 afhandeling en opvolging van veiligheidsproblemen. 
 We besteden ook aandacht aan overleg met sleutel-
 figuren zoals schooldirecteurs, verantwoordelijken van  
 jeugdbewegingen, gemeenteraadsleden, directeurs van 
 rust- en verzorgingstehuizen, voorzitters van seniorenraden, 
 coördinatoren van buurtinformatienetwerken ...

Wens je meer informatie, dan kan je contact opnemen met de 
lokale politie. 

De academie bruist!
De inschrijvingen voor dit schooljaar zijn verwerkt: we zijn met 
ongeveer 500 leerlingen. Dat wil zeggen dat de academie dit 
jaar met 8% gegroeid is! De academie blijft dus een vaste 
waarde in onze gemeente. Dit mochten we ook ervaren op 
ons soepconcert van 27 september. Tweehonderd leerlingen 
en hun (groot)ouders zongen en dansten samen aan de kiosk 
in het park. Hier vind je enkele sfeerbeelden.

Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Volg 
ons dan op Facebook of schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
nieuwsbrief@gamw.lede.be.
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Hakhoutbeheer 

Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook dit najaar hakhoutbeheer toe in 
onze gemeente. Hakhoutbeheer gebeurt tussen 1 november en 15 maart, 
tenzij de temperaturen lager zijn dan -5°C.

Wat is hakhoutbeheer?
Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en 
struiken. Hierbij worden bomen en struiken tot op 15 à 20 cm boven de 
grond afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal 
groenscherm. Dit lijkt drastisch, maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar 
komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren 
komt er dan een meer gesloten groenscherm. 

Waarom gebeurt dit?
• Voor de verkeersveiligheid
 Met hakhoutbeheer wil men voorkomen dat zich op bermen en   
 taluds bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in natte periodes  
 kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor de   
 weggebruiker. 
 Hakhoutbeheer zorgt er ook voor dat het zicht op verkeersborden niet   
 wordt belemmerd.
• Goed voor de natuur
 Hakhoutbeer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting in   
 de berm maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. 
 Daarnaast vervult het hakhout ook de functie van een ecologische   
 verbinding tussen verschillende gebieden.

Meer geluidshinder?
Het snoeien van struiken en bomen heeft in de bermen geen invloed op 
het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid 
tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden 
meters breed die gesloten is van bodem tot kruin. 

Meer informatie over hakhoutbeheer vind je op www.hakhoutbeheer.be.

Tuttenboom 
De tuttenboom is meer dan een boom op een openbare plaats waaraan 
kindjes hun tut kunnen hangen. Voorafgaand aan de Tuttenboomdag 
werden de scholen aangespoord om het tuttenboomverhaal voor te lezen 
en de dag zelf werden allerlei workshops gegeven waaronder ook een sessie 
tanden poetsen. We willen ouders ook wijzen op de nadelen van het tutteren 
en de kinderen begeleiden in de grote stap om het tutje af te geven. De 
tuttenboom speelt hierin een grote rol. Want hoewel tutteren een gevoel van 
geborgenheid en rust kan brengen voor je kind, is het belangrijk dat je de 
tut tijdig achterwege laat. Langdurig tutteren heeft immers heel wat kwalijke 
gevolgen. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot vervorming van de kaak en het 
gebit en is er zelfs een grote kans op vertraagde spraakontwikkeling.

Op zondag 1 juni huldigde de jeugddienst samen met de jeugdraad en JCI 
Aalst  de eerste tuttenboom in Lede in het park achter Huize Moens. Je kan 
hier steeds terecht om samen met je kindje afscheid te nemen van de tut 
door deze op te hangen in de tuttenboom. 

De middenstandsraad 
volgens voorzitter 
Luc Tsestigh
Werking
De middenstandsraad, 
kortweg MRL, is een 
adviesraad die als doel 
heeft initiatieven te 
ontwikkelen die de 
plaatselijke middenstand 
bevorderen en ondersteunen. 
De MRL organiseert jaarlijks de acties Lede 
wintert en Lede zomert. De handelaars kunnen 
hun zaak in de kijker zetten en klanten krijgen 
de mogelijkheid om nieuwe zaken te
ontdekken en kennis te maken met het ruime 
aanbod van lokale handelszaken.  
Naast deze acties organiseert de 
middenstandsraad ook voor haar leden 
verschillende evenementen. Er worden 
spreekavonden, daguitstappen en praktische 
workshops georganiseerd. De jaarlijkse 
gezinsbarbecue en nieuwjaarsreceptie zijn 
telkens weer een groot succes. 
In oktober stelde MRL voor de eerste keer een 
workshop open voor een breder publiek. De 
workshop Creatief inpakken was niet alleen 
toegankelijk voor handelaars, maar ook voor 
particulieren die hun (kerst)pakje net dat 
tikkeltje meer willen geven. 

Naast deze initiatieven behartigt de raad 
ook de belangen van de middenstand bij het 
gemeentebestuur. 

Samenstelling
Het bestuur van de middenstandraad bestaat uit 
tien leden die door de handelaars democratisch 
worden verkozen bij het begin van elke 
legislatuur. Ze zetelen dan ook voor een periode 
van zes jaar. Deze leden vertegenwoordigen 
bovendien elke deelgemeente in MRL. De 
schepen van middenstand is eveneens lid van
de raad, al heeft hij hier geen stemrecht. 

Jaarlijks is er de algemene vergadering waarin het 
jaarprogramma uitvoerig wordt voorgesteld. 

Meer info 
Meer info kan je vinden op 
www.middenstandsraadlede.be.

Elke handelaar uit Lede kan zich gratis 
inschrijven bij de middenstandsraad via de 

website. Zo word je op de hoogte gehouden 
van alle acties, werkgroepen, workshops ….  
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een TECHNISCH DESKUNDIGE – 
SPORTMONITOR

voltijds - contractueel
niveau B1 - B3

VOORWAARDEN

• Je bent houder van een bachelordiploma  

 (of bij overgangsmaatregel een hiermee

 gelijkgesteld diploma) in de richting  

 Lichamelijke opvoeding dat toegang 

 verleent tot betrekkingen van niveau B.

• Je bent houder van een rijbewijs, minstens  

 geldig voor de categorie B.

• Je slaagt voor een selectieproef.

een TECHNISCH ASSISTENT 
voor de SPORTDIENST

halftijds - statutair
niveau D1 - D3

VOORWAARDEN
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens  
 geldig voor de categorie B.
• Je slaagt voor een selectieproef.

een TECHNISCH DESKUNDIGE
 voor de TECHNISCHE DIENST (administratie)

voltijds - statutair 
niveau B1 - B3

VOORWAARDEN
• Aanwervingsvoorwaarden 
 - Je bent houder van een bachelordiploma in een technische richting 
  (of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma)  
  dat toegang verleent tot betrekkingen van het niveau B of daarmee   
  gelijkgesteld (diploma Bestuurswetenschappen).
 - Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
 - Je slaagt voor een aanwervingsexamen.
• Bevorderingsvoorwaarden 
 - Je hebt ten minste 4 jaar graadanciënniteit in een graad van het 
  niveau C. 
 - Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B. 
 - Je beschikt over een gunstige evaluatie.
 - Je slaagt voor een bevorderingsexamen.

een TECHNISCH MEDEWERKER - MAGAZIJNIER
voltijds - statutair

niveau C1 - C3

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

Het gemeentebestuur van Lede werft aan:
 

AANBOD VOOR DE 4 FUNCTIES
• Boeiende en afwisselende functies met ruimte voor initiatief.
• Salaris volgens barema.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure verstuur je je sollicitatiebrief met je cv per post uiterlijk vrijdag 12 december 2014 (datum 

poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv 

afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst.

Opgelet!

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

• Wie wenst mee te doen aan de aanwervingsprocedure van diverse vacatures, moet voor elke vacature afzonderlijk solliciteren.

 Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiekaarten en de examenprogramma’s 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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De renovatiepremie wijzigt 
Wat verandert er?
Vanaf 1 november 2014 zal je de Vlaamse renovatiepremie zoals 
ze nu bestaat, niet meer kunnen aanvragen. Deze premie wordt 
een belastingvermindering die je vanaf de zomer van 2015 kan 
aanvragen. Je doet je aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats 
van je premie, ontvangt je van hen bij goedkeuring een attest dat je 
bij je belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt je dan 
in 3 schijven toegekend. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 
belastingvermindering en de werken waarvoor je deze kan aanvragen 
blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier 
waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt 
voor de aanvragen vanaf 1 november 2014. Je krijgt dus dezelfde 
premie, enkel later.

Overgangsmaatregel
Indien je van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 
2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling 
uitgewerkt zodat je dit nog steeds kan doen aan dezelfde 
voorwaarden. Voor deze groep zullen facturen vanaf 1 november 
2011 worden aanvaard. De totale periode waarover de facturen 
mogen worden verspreid, mag echter niet meer zijn dan drie jaar. Je 
houdt je facturen bij en dient dan in de zomer van 2015, zodra de 
nieuwe belastingvermindering in werking treedt, je aanvraag in bij 
Wonen-Vlaanderen.
Een voorbeeld: je oudste factuur dateert van 1 december 2011. 
Facturen van 1 december 2011 tot en met 1 december 2014 komen 
dan in aanmerking. 

Vaak gestelde vragen
Zullen alle aanvragen voor de Vlaamse renovatiepremie ingediend 
voor 1 november 2014 nog worden uitbetaald?
Alle aanvragen die recht hebben op de renovatiepremie zullen 
worden uitbetaald.

Ik zou de renovatiepremie nu al kunnen aanvragen, maar ik heb nog 
niet alle werken uitgevoerd. Doe ik de aanvraag nu of wacht ik beter?
Als je wacht, krijgt je de volledige premie wanneer je in aanmerking 
komt, maar dan moet je langer wachten op de uitbetaling. Je 
zal het attest voor de belastingvermindering vanaf de zomer van 
2015 kunnen aanvragen. Dit attest kan je dan toevoegen bij je 
belastingaangifte van 2016 (voor het inkomstenjaar 2015). Begin 
2017 zal de eerste schijf dan worden uitbetaald, de tweede het jaar 
erop en de derde het jaar daarop.

Het gemeentebestuur 
van Lede werft aan:

een ADMINISTRATIEF 
MEDEWERK(ST)ER 

voor de JEUGDDIENST
4/5 - tijdelijk contractueel

niveau C1 - C3

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

AANBOD VOOR DEZE FUNCTIE
• Boeiende en afwisselende functie met  
 ruimte voor initiatief.
• Salaris volgens barema.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Maaltijdcheques en fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige  
 privé-ervaring en onbeperkt voor de  
 publieke sector.
• Een tijdelijk contract van een 4/5-  
 betrekking (30,4 uren per week) tot en  
 met 31 december 2015.  
 Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure 
verstuur je je sollicitatiebrief met je cv 
per post uiterlijk vrijdag 28 november 
2014 (datum poststempel is bepalend) 
naar het college van burgemeester en 
schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook 
je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen 
ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de 
personeelsdienst.

Opgelet! 
Sollicitaties die achtergelaten worden in de 
brievenbus komen niet in aanmerking.
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Befehl ist 
Befehl
Tentoonstelling

Met Befehl ist Befehl keren we van 8 december tot  
5 januari terug naar de Duitse bezetting tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling omvat een 
selectie van tekstaffiches van de Kommandantur Aalst. 
De Duitse bezetter publiceerde bijna dagelijks affiches 
met bevelen en verordeningen waar de bevolking van 
Aalst en omstreken zich aan moest houden. 

De tentoonstelling is een samenwerking van Erfgoedcel 
Aalst, het stadsarchief en BibArt met de steun van 
Provincie Oost-Vlaanderen. Ze is gratis te bezichtigen 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Mijn moestuin – Wim Lybaert
Luistervinken

Droom jij ook van een eigen 
moestuin, maar weet je niet 
hoe er aan te beginnen? Of 
zijn eerdere pogingen op niets 
uitgedraaid? Of misschien is 
jouw moestuin je favoriete 
biotoop en heb je al heel wat 
ervaring? 

Kom op donderdag 4 december ‘luistervinken’ naar Wim Lybaert 
in GC De Volkskring. De populaire moestuinman van VIER wil heel 
Vlaanderen aan het spitten en zaaien krijgen! Van keukenkruiden 
op het balkon tot een jaar rond eten van eigen oogst: Wim zaait 
sneller dan zijn schaduw en toont het genot van zelf gekweekte 
groentjes. Van 20 tot 22 uur maakt hij met veel enthousiasme 
iedereen warm voor het planten en oogsten! 

Tickets kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of bij de 
cultuurdienst. 

Liefde in tijden van cholera – 
Gabriel Garcia Marquez
Leeskring Leorim

Op donderdag 27 november om 20 uur 
komt de leeskring Leorim samen om de 
klassieker Liefde in tijden van cholera van 
Gabriel Garcia Marquez te bespreken. 
Deze lezing gaat door in de bibliotheek en 
wordt begeleid door Dorien Haazen van 
vzw Leesweb. Iedereen is welkom.

Het boek van de Latijns-Amerikaanse auteur en Nobelprijswinnaar 
vertelt de geschiedenis van Florentino Ariza en Fermina Daza. In 
hun jeugd werden Florentino en Fermina hartstochtelijk verliefd, 
maar hun verhouding moest worden afgebroken toen Fermina’s 
vader de relatie ontdekte. Eenenvijftig jaar, negen maanden en 
vier dagen moet Florentino vervolgens wachten om herenigd te 
worden met zijn geliefde.

Kerstknutselactie bib
Vanaf woensdag 10 december krijgt de kerstboom 
een mooi plaatsje in de bibliotheek. Alleen moet hij 
nog worden opgefleurd en daarvoor hebben we de 
hulp nodig van de jongste leners. Pik in de bib een 
knutselformulier op en maak een leuke kerstman. 
Hang je kerstman op in onze boom en kies een 
kerstvogeltje om in je eigen boom op te hangen. 
Indienen kan tot en met zaterdag 10 januari.

Joyeux Noël 
Filmavond

Op vrijdag 5 december gaan we in Cinéfolie Historique 
terug naar de Eerste Wereldoorlog met de film Joyeux 
Noël. Deze film, gebaseerd op waargebeurde feiten, 
gaat door in GC De Volkskring. We kleden de zaal in en 
verloten bovendien een prijs onder de aanwezigen.

Op Kerstmis 1914 verlaten soldaten hun loopgraven 
om met de vijand kerst te vieren in het niemandsland. 
De Eerste Wereldoorlog woedt hevig, desalniettemin 
brengt Kerstmis een sfeer van broederschap met zich 
mee. Wanneer het besef doordringt dat de vijand ook 
een mens van vlees en bloed is, komt de waanzin van de 
oorlog keihard aan de oppervlakte. 

We starten om 19.45 uur met een inleiding, om 20.00 
uur begint de film. Inkom is 4 euro. Deze film komt 
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan 
kansentarief. Heb je tien UiTpunten op je UiTpas? Ruil 
ze in en bekijk deze film gratis! Kaarten kan je kopen in 
de bib.
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Naar jaarlijkse traditie 
organiseren de cultuurraad 
en cultuurdienst de Leedse 
Sterdagen. Dit jaar vindt deze 
sfeervolle tweedaagse plaats 
op zaterdag 20 en zondag 
21 december. 

Programma
Kerstmarkt met animatie en optreden
Wie op zoek is naar eindejaarsgeschenken en kerstcadeaus 
kan zeker terecht in De Bron. Meer dan twintig kerststandjes 
vormen daar een echte kerstmarkt. Zelfs de Kerstman komt 
langs met geschenkjes.
Voor De Bron zullen er kerstchalets staan. Je kan er 
glühwein, soep, jenever, hotdogs … kopen. Bovendien wordt 
er live kerstmuziek en diverse animatie gebracht, zowel in 
De Bron als buiten bij de kerstchalets. Zondag om 17 uur 
sluiten we de Sterdagen naar goede gewoonte af met een 
optreden.  

Sterdagen voor de kinderen
Ook voor de kinderen staat er heel wat op het programma. 
Op zaterdag is het om 16 uur sterrenworp aan De Bron. Om 
15.30 en 16.30 uur wordt er een kindertoneeltje vertoond. 
Daarnaast viert ook de bibliotheek mee met de organisatie 
van de Stervertellingen.

Tijdens de Sterdagen wordt er opnieuw een inzamelactie 
van kinderspeelgoed en verzorgingsartikelen georganiseerd. 
Het ingezamelde materiaal wordt uitgedeeld aan de 
minderbedeelden. 

Optreden Loubistok
Op zaterdag 20 december komt de Oekraïense 
volkskunstgroep Loubistok naar GC De Volkskring. Loubistok 
is een ensemble uit Lviv, de culturele hoofdstad van 
Oekraïne en bestaat uit vijf dames met prachtige stemmen. 
Zij begeleiden zichzelf op een twintigtal (traditionele) 
instrumenten en brengen volks- en kerstliederen. 
De voorstelling begint om 19 uur. Kaarten kosten 5 euro 
en zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst en bij leden van de 
cultuurraad en Dansend Volkje. Dit is een initiatief van de 
cultuurraad in samenwerking met Dansend Volkje.

Het volledige programma van de Sterdagen vind je op 
www.lede.be of op de affiches en flyers.

Filmnamiddag voor senioren
in GC De Volkskring
De cultuurdienst en seniorenraad organiseren 
filmnamiddagen om de lange winterdagen te doorbreken. 
We bijten de spits af met de film Los Flamencos.

De drie stokoude gebroeders Fleminckx – in hun jonge jaren 
de schrik van Turnhout – zitten op het einde van hun leven 
financieel aan de grond. Raoul overtuigt zijn twee broers 
nog één grote slag te slaan, namelijk de kluis van een bank 
openbreken. Maar de dementerende César die vroeger 
altijd de vluchtauto bestuurde, krijgt nu amper nog een 
schommelstoel in gang. En Pé draagt nu pampers en heeft 
geen tanden meer. Zijn deze krasse knarren op krukken en 
steunzolen nog wel in staat een bank te kraken? En vinden 
ze elk wat ze echt zoeken, de verloren liefde, een eigen stem 
of simpelweg een waardig leven, wel in de bankkluis?
 
Los Flamencos is een komedie van Daniel Lambo over het 
leven en de dood, kermis en Mexico en drie broers op zoek 
naar geluk.
De cast bestaat uit topacteurs zoals Herwig Illegems, Peter 
Van Den Eede, Koen De Bouw, Sien Eggers, Philippe Geubels, 
Ben Segers, Kim Hertogs en Jonas Van Geel.
 
De film wordt vertoond op maandag 1 december om 14.30 
uur in GC De Volkskring.
De filmvertoning is gratis, maar inschrijven is verplicht. Na de 
film kan je genieten van koffie met gebak aan de prijs van 
3,5 euro. Bij de inschrijving moet je vermelden of je koffie 
en gebak wenst. Je kan je inschrijven bij de cultuurdienst, op 
053 60 68 61 of via cultuur@lede.be.  
 
Noteer alvast ook volgende data:
• Grace of Monaco op maandag 26 januari 2015;
• Man zoekt vrouw op maandag 2 maart 2015.
Meer info over deze films in volgende edities van Lede 
informeert.
 

Dag van de 
jeugdsportbegeleider
In het kader van het decreet Sport Voor Allen organiseert 
Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen op zaterdag 
20 december de Dag van de jeugdsportbegeleider. 
Thema dit jaar is Communicatie binnen de sportclub.

Lede is deze keer gastgemeente. We ontvangen je graag 
vanaf 9.30 uur in GC De Volkskring voor een boeiende 
gespreksvoormiddag. Moderator Louis De Pelsmaecker zorgt 
voor de invulling. Vanaf 12.30 uur bieden we je een hapje en 
een drankje aan. Inschrijven kan via sport@lede.be en kost 
10 euro.



12

Dinsdagmarkt 
in december
Eindejaarsactie 
Op de dinsdagmarkt van 2, 9,  
16, 23 en 30 december 
ontvang je gratis loten bij je 
aankopen op de markt. Het 
kleine gedeelte hou je zelf bij 
en het grote gedeelte deponeer 
je in de daarvoor voorziene 
bussen. De trekking vindt plaats 
op 2 januari 2015. Er is een 
prijzenpot van 2.000 euro aan 
aankoopbonnen.

Extra kerstsfeer 
Met aangename sfeermuziek 
op de achtergrond kan je op 
dinsdag 23 december 
genieten van een gratis kopje 
chocomelk of koffie met een 
hapje in de chalet aan de 
kerststal.

Dit is een organisatie van de 
marktcommissie.

Lede wintert 
Van 1 tot en met 31 december 
organiseert de middenstands-
raad opnieuw de eindejaarsactie 
Lede wintert. Als klant ontvang 
je bij je aankopen loten 
waarmee je kans maakt op 
talrijke waardevolle prijzen die je 
bij de handelaar nadien zelf kan 
afhalen.

De deelnemende handelaars 
herken je aan de affiche in hun 
etalage. Je vindt ze ook op 
www.middenstandsraadlede.
be en in het nieuw Reklaamblad 
(o.a. editie 3 december). 
De handelaars verwelkomen je 
graag!

Deze actie is een organisatie van 
de middenstandsraad.

Wintersportkampen
Tijdens de kerstvakantie organiseert de sportdienst opnieuw sportkampen in de sporthal.

De kleuters kunnen er terecht van maandag 29 tot en met woensdag 31 december. 
Er wordt gesport van 9 tot 12 uur. Van 8.15 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 12.15 uur wordt 
er opvang voorzien. Vergeet je drankje en koekje niet.

Voor de kinderen uit het lager onderwijs gaat het kamp door van maandag 22 tot en met 
woensdagmiddag 24 december (tot 13 uur!). Sporten gebeurt van 9 tot 12 uur en van 
14 tot 16 uur. Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke activiteit. Opvang wordt voorzien 
van 8.15 tot 9.00 uur en van 16 tot 17 uur. Vergeet je lunchpakket voor ’s middags, 
zakgeld voor een drankje en een extra drankje niet.

Kids On Ice is er voor de leerlingen van het secundair onderwijs op woensdag 
24 december. We vertrekken om 9 uur naar de Bloso-ijshal in Liedekerke en zijn om 
13 uur terug aan de sporthal. 

Opgelet: leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar die ingeschreven zijn voor 
het sportkamp, zijn automatisch ingeschreven voor Kids On Ice.

Tarieven
     Kleuter Lager Secundair
Ledenaar (inwoner/schoolgaand) 18 euro 30 euro 12 euro
Niet-Ledenaar   27 euro 45 euro 18 euro
10 UiTPASpunten               -2,50 euro
Sociaal tarief                   -50%

Deelnemers met een UiTPAS aan kansentarief sporten aan 
verminderd tarief.

Inschrijvingen
• van maandag 17 november tot en met vrijdag 12 december
• online via www.lede.be
• via afgifte van een ingevuld inschrijvingsstrookje in de sporthal
• via e-mail (inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be
• contant betalen in de sporthal of via overschrijving op
 BE10 0910 0954 2304 met mededeling: naam activiteit + naam deelnemer

Blijf Fit Week 
voor 50 plussers
Port El Kantaoui (Tunesië)  

De sportdienst vliegt naar de Tunesische zon van dinsdag 26 mei tot en met dinsdag 
2 juni. 

De charmante Andalusische club Seabel Club Alhambra Beach Golf & Spa****, gelegen in 
het hartje van Port El Kantaoui, ligt midden in een grote tuin en is vlakbij het strand en het 
golfterrein. Het hotel heeft een zwembadencomplex met twee zoetwaterzwembaden en 
rondom dit waterparadijs voldoende relaxruimte. Alle kamers beschikken over badkamer, 
tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliet-tv en balkon of terras.

Heb je zin om te sporten onder de zon en pootje te baden onder een hemelsblauwe lucht, 
twijfel niet en schrijf je in! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan 
vanaf maandag 24 november bij de sportdienst door je naam, adres, geboortedatum en 
telefoonnummer persoonlijk door te geven en een voorschot van 250 euro per persoon 
cash te betalen of over te schrijven op BE10 0910 0954 2304 met mededeling: Blijf Fit 
Week + naam deelnemer(s).
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Stressreductietraining
Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de werking van stress en 
(werk)druk. We ontdekken je valkuilen en geven je een scala 
aan technieken mee. Je krijgt een individueel plan mee om 
blijvend stressvrij door het leven te gaan. De cursus gaat door 
op maandag 24 november, 1, 8 en 15 december van 20 tot 
22 uur Kostprijs: 250 euro. Vooraf inschrijven is verplicht.
In ruil voor 15 UiTPASpunten krijg 
je een korting van 60 euro.

Brandon Bays en 
de Helende Reis 
(The Journey) 
Introductieavond 

De Helende Reis is een eenvoudige techniek, ontwikkeld door  
Brandon Bays, waarbij je heel diepgaand onverwerkte emoties 
opruimt. Het kan gaan om trauma’s, fobieën, gewoontes en 
emotionele of fysieke problemen. Het is een zeer krachtige 
methode die vrijheid, rust en vrede geeft. Spreker Bart Belaen 
is door Brandon Bays zelf opgeleid. De lezing gaat door op 
vrijdag 21 november om 20 uur. Inkom: 5 euro. 
Inschrijven is verplicht.
In ruil voor 5 UiTPASpunten kan je 
gratis naar deze avond komen.

Deze activiteiten gaan door in Centrum in 
balans, Molenbergstraat 2 (053 57 03 60, 
www.centrum-inbalans.be).

Joyeux Noël
Cinéfolie Historique

Heb je tien UiTPASpunten gespaard? 
Ruil ze in en bekijk deze film gratis! 

Kaarten te verkrijgen in de bib. 
Meer info over de film vind je op 
pagina 10.

Mijn oogst 

Wim Lybaert, de man achter het programma De Moestuin 
volgens Wim, komt op donderdag 4 december naar GC 
De Volkskring. Meer info vind je op pagina 10.
Twee dagen later komt Rocco Granata er zijn grootste hits 
spelen. Voor de lezing zijn er nog tickets verkrijgbaar, de 
voorstelling van Rocco is volledig uitverkocht. 

De cultuurdienst geeft exemplaren van het boek Mijn oogst 
en de dvd Marina weg! Voor 20 UiTPASpunten ontvang 
je het boek, de dvd krijg je in ruil voor 10 punten. Vanaf 
donderdag 4 december, 16 uur (start avonddienst) kan je 
de punten omruilen bij de cultuurdienst. 

Opgelet, er zijn een beperkt aantal boeken en dvd’s 
aangekocht. Deze omruilactie geldt tot zolang de voorraad 
strekt. Per persoon krijg je één omruilvoordeel. Je kan dus 
niet het boek én de dvd afhalen, of je kan niet verschillende 
boeken en/of dvd’s afhalen met verschillende UiTPASkaarten 
(van je partner, ouder, kind, buurvrouw ...). 

het nieuwe boek
van Wim Lybaert

de film gebaseerd op het
leven van Rocco Granata

Marina

Het regent gehaktballen  
Kidsworkshop 
Ben je minstens 8 jaar en zijn balletjes in tomatensaus je 
lievelingskost? Kom dan op woensdag 19 november om 
14.30 uur naar JH Leeuwerik! Inschrijven is verplicht op 0473 
29 38 72. Kostprijs: 9 euro. In ruil voor 10 UiTPASpunten 
geniet je van 2,5 euro korting!

Deze workshop is een organisatie van Gezinsbond Lede.

Kerstworkshop voor kids: 
bloemschikken  
Deze cursus gaat door op woensdag 17 december om 
14.30 uur in JH Leeuwerik. Inschrijven is verplicht op 
0473 29 38 72 (uiterlijk 14 december). Kostprijs: 
9 euro (les, drankje, hapje, 2 bloemstukjes). Meebrengen: 
kindersnoeischaar en kerstgroen (geen hulst). In ruil voor 10 
UiTPASpunten ontvang je een leuk setje kerstkaarten.

Deze workshop is een organisatie van Gezinsbond Lede.



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

n Knutselatelier
elke woensdag 
De ene week voor 1ste en 2de leerjaar en 
de week erna voor 3de, 4de ,5de en 6de 
leerjaar. Inschrijven vooraf is verplicht. 
Facturatie achteraf.  
4 euro 
Jeugddienst   

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

n Bloemschikken: Groene kriebels
woensdag 12 november, 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 Cursus: meditatie voor beginners
woensdag 12 november van 19 tot 
20.15 uur (ook 19 en 26 november, 3, 10 
en 17 december)  
Door Bart Belaen. Aanmelden verplicht. 
Proefles: 10 euro. Reeks van 7 lessen:  
70 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2 
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be, 
www.centrum-inblans.be

n Film: Rio 2
woensdag 12 november om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Infosessie over burn-out
woensdag 12 november om 20 uur 
Door Saskia De Bondt. 
CM Midden-Vlaanderen, dienst 
gezondheidspromotie 
De Bron 
Info: 09 267 57 35, 
gezondheidspromotie.mvl@cm.be, 
www.cm.be/agenda 

n Luistervinken: Den grooten oorlog en 
de gemeenten van Lede
donderdag 13 november om 20 uur 
Rob Troubleyn en Dirk D’Haese brengen het 
globale relaas van de Eerste Wereldoorlog. 
Daarnaast worden ook de problemen voor 
Lede door vier jaar bezetting en schrijnende 
dorpsverhalen verteld, ondersteund door 
uniek beeldmateriaal. 
5 euro (abonn. voor 4 lezingen: 15 euro). 
Cultuurdienst en bibliotheek  
GC De Volkskring  

n iPad cursus voor senioren
donderdag 13, maandag 17, donderdag 
20, maandag 24 november, telkens van 
9 tot 12 uur OF van 13.30 tot 16.30 uur 
Vijfdelige cursus. Er zijn iPads beschikbaar. 
25 euro (ook UiTPAS aan kansentarief). 
BibArt 
Bibliotheek

n Ayurvedische consultaties
vrijdag 14 november van 9 tot 20 uur 
Een holistische gezondheidswetenschap 
door dr. Naveen Gupta. 
Eerste consultatie (45 min.): 90 euro, 
vervolgconsultatie: (25 min.): 45 euro. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be

n Lezing: Ayurveda Nutrition and Herbs 
in day to day life
vrijdag 14 november 
van 20 tot 21.30 uur 
Over de Ayurvedische voedingsgewoonten. 
Door dr. Naveen Gupta. 
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2 
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be

n Maandelijks ontmoetingsmoment
zaterdag 15 november, 13 december, 
telkens van 13.30 tot 16 uur  
Welzijnsschakel Lede 
Rode Kruis, Katstraat  14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 

n Filmforum
zondag 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 Ouder worden, een gave
zondag 16 november van 14 tot 16 uur 
Door Sonia De Cock. 
KVLV Smetlede 
Zaal Veerleheem, Smetlededorp 20 
Info: 0495 69 09 91

n Eet- en cultuurbeurs Lede Gesmaakt
zondag 16 november van 14 tot 18 uur 
Organisaties, verenigingen en handelaars 
bieden lekkere hapjes en proevertjes aan 
in het thema De duurzame verbeelding. 
Workshop voor kinderen en muzikale 
ondersteuning. Het gemeentebestuur deelt 
een gezond hapje uit.  
De Bron 
Info: 053 60 68 60, cultuur@lede.be

n Aperitiefconcert Cecilia 2014
zondag 16 november 
van 10.30 tot 12 uur  
5 euro (gratis aperitief) 
Harmonie Lede 
Academie 
Info: harmonielede@skynet.be, 
www.harmonielede.be

n Film: Toast … en high tea
zondag 16 november van 15 tot 17 uur 
Naar de biografie van Nigel Slater. Een 
nostalgische trip door alles wat eetbaar was 
in de jaren ‘60 in Engeland. Na de film is er 
fairtrade thee en taart. 
Bibliotheek  
Info: 053 82 53 30, 
bibartbeeld@bibliotheek.be, 
www.BibArt.be

n iPad-cursus: initiatie en opvolgcursus
maandag 17 en 24 november, van 18.30 
tot 21.30 uur 
Door BNit. Er zijn iPads beschikbaar.   
5 euro (ook UiTPAS aan kansentarief). 
Bibliotheek

n Voordracht: Mosterd
dinsdag 18 november van 19 tot 23 uur  
Met proevertjes. Door André Delcart. 
De Bron 
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

n Interactieve vorming: Red de restjes
woensdag 19 november van 19.30 tot 
21.30 uur 
Tips over aankopen, planning, houdbaarheid, 
bewaartechnieken en koken met restjes  
om de strijd aan te gaan tegen 
voedselverspilling. Je bespaart bovendien 
heel wat geld uit. 
De Bron 
Info: 016 24 39 99, 
mariasteeman@hotmail.com, 
www.kvlv.be

n Kidsworkshop: Het regent gehaktballen
woensdag 19 november van 19.30 tot 
21.30 uur 
Zie pagina 13. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Workshop: sfeerverlichting
woensdag 19 en 26 november, telkens 
om 19.30 uur   
We maken theelichtjes met stofjes. Wie 
wenst kan daarna overschakelen naar een 
tafellamp, hanglamp of schaal met gips. 
25 euro (leden Gezinsbond: 20 euro) 
Gezinsbond Impe - Papegem 
Parochiaal centrum, Impedorp 57 
Info: chris.vandermeersch@telenet.be,
www.facebook.com/GezinsbondImpePapegem 

n Proeven van (on)kruidenthee
vrijdag 21 november van 20 tot 22.30 
uur 
Thee maken van tuinkruiden en wilde 
planten. Welke planten zijn bruikbaar, hoe 
herken je ze en wat zijn de (medicinale) 
eigenschappen ervan? We gaan ook proeven. 
2 euro (gratis voor Davidsfondsleden) 
Davidsfonds Lede 
De Bron 
Info: www.davidsfondslede.be 

n Brandon Bays en de Helende Reis  
(The Yourney)
vrijdag 21 november 
van 20 tot 21.30 uur  
Zie pagina 13. 
5 euro 
Centrum in Balans
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n De grootmoeder van Roodkapje
zaterdag 22, vrijdag 28, zaterdag 29 
november, telkens van 20 tot 22 uur 
Een lokale toneelkring wil enkele klassieke 
sprookjes op een moderne manier brengen 
maar door meningsverschillen ontspoort dit 
met heel wat hilariteit tot gevolg. Naar Het 
geluid van zwetende Chinezen. Originele 
tekst: Bart Spaey. Bewerking en regie: Carlo 
Moens. 
8 euro 
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd 
GC De Volkskring 
Info: www.vidlede.be 

n Jaarvergadering Pasar Lede
zondag 23 november 
van 14.30 tot 19 uur  
Verslag van het verlopen werkjaar 
met fotoreportage en voorstelling van 
het programma 2015. Dan volgt een 
Breugeltafel en een spelletje bingo. 
Inschrijven  en betalen voor 20 november 
op BE95 7805 1197 0558 van Pasar Lede.  
9 euro, <12 jaar:  5 euro (1 drankje 
inbegrepen) 
Pasar Lede 
Oud-gemeentehuis, Essestraat 4 
Info: 053 70 04 76, 053 70 26 12,
pasar.lede@skynet.be, pasar.be/lede 

n Stressreductietraining
maandag 24 november, 1, 8 en 15 
december, telkens van 20 tot 22 uur 
Door Bart Belaen. 
Zie pagina 13. 
Centrum in Balans

n Film voor grootouders en 
kleinkinderen: Tinkelbell en de piraten
woensdag 26 november om 14.30 uur 
Gratis koffie en gebak voor grootouders na 
de film.  
gratis 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be  

n Gas - elektriciteit: durf vergelijken!
donderdag 27 november 
Zie pagina 2.

n Vormingsessies in aquarel
donderdag 27 november, 11 december, 
telkens van 19 tot 22 uur  
Kunstgroep Experimentele Art Lede  
De Bron 
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com

n Weekend naar de Moezel
van vrijdag 28 t.e.m. 
zondag 30 november 
Met bezoek aan Trier, Leiwen en Mettlach 
en optreden Amici Cantores op de 
Weihnachtsmarkt. 
Info: amicicantores@hotmail.com

n Belotten
zaterdag 29 november om 20 uur 
Inleg: 2 euro + prijzen.  
KWB-Papegem 
‘t Zaalken, Papegemstraat 43 
Info: kwb.papegem@gmail.com

n Film voor senioren: Los Flamencos
maandag 1 december 
Zie pagina 11.

n Babymassage
dinsdag 2 december 
van 19 tot 20.30 uur 
Door Marianne Mox. Voor alle baby’s tussen 
6 weken en 6 maanden vergezeld van 
(groot-)ouder of onthaalouder. 
10 euro. Als de baby aangesloten is bij CM, 
is de deelname gratis. Inschrijven op naam 
van de baby. 
CM Midden-Vlaanderen - Dienst 
gezondheidspromotie 
Kind en Preventie, Kerkevijverstraat 19 
Info: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.
mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

n Kaartnamiddag
donderdag 4 december 
De Wijmenier, Ledezijdestraat  74 
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

n Luistervinken: Mijn moestuin door 
Wim Lybaert
donderdag 4 december
van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10 en 13. 

n Film: Joyeux Noël
vrijdag 5 december 
Zie pagina 10 en 13. 

n Wandeling Wellemeersen
zondag 7 december van 8 tot 17 uur 
Denderleeuw. 
De Gemzen 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be

n Voordracht: parels en edelstenen 
en workshop voor de liefhebbers: 
halsketting maken
maandag 8 december van 19 tot 23 uur 
Onder leiding van Sabien De Rudder.   
Markant Lede 
De Bron 
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be/lede

n Tentoonstelling: Befehl ist Befehl
vanaf maandag 8 december 
Zie pagina 10. 
Info: www.bibart.be/kommandantur, 
www.madeinaalst.be/tekst-affiches-in-de-kijker 

n Boekenbabbels
woensdag 10 december 
van 13.30 tot 14.45 uur 
Kinderjury voor kinderen uit de 2e of 
3e graad van de lagere school. 
Bibliotheek 

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

n Verkiezing Bierventje 2015
zaterdag 13 december om 20 uur 
Inschrijvingen voor 1 december 2014 naar 
Elsie Van den Abbeele, Wijstraat 53, 9340 
Lede. 
De Bron 
Info: 0472 39 38 56

n Gebreksziekten bij bloemen en 
planten
zaterdag 13 december van 14 tot 17 uur 
Hoe herkennen en oplossen? Bespreking 
van de meststoffen die nodig zijn om  
groenten, kruiden, bloemen en kamer-
planten gezond te houden. 
Door Pierre Borms 
gratis 
Volkstuin Lede 
De Bron 
Info: norbert.nijs@skynet.be

n Quiz: Back To School
zaterdag 13 december om 19.30 uur 
Schrijf je in op ovk-quiz@hotmail.com. 
12 euro (ploeg van 4 personen) 
OVK De Kleine Prins 
Lede - BaO - Basisschool De Kleine Prins 
Meirveld 13

n Kerstworkshop voor kids: 
bloemschikken
woensdag 17 december om 14.30 uur 
Zie pagina 13. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Dag van de jeugdsportbegeleider
zaterdag 20 december 
Zie pagina 11.

n Leedse Sterdagen 
zaterdag 20 en zondag 21 december 
Met o.a. kerstconcert Oekraïense 
volkskunstgroep Loubistok. 
Zie pagina 11. 

n Wintersportkamp lager onderwijs
maandag 22 t.e.m. woensdag 
24 december 
Zie pagina 12.

n Kerstsfeer op markt
dinsdag 23 december 
Zie pagina 12.

n Kids on ice
woensdag 24 december 
Zie pagina 12.

n Wintersportkamp kleuters
maandag 29 tot en met woensdag  
31 december 
Zie pagina 12.



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
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: 8.200 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 15 december.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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