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Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef

Duur: 70 werkdagen - voorziene einddatum eind oktober 

Omleiding: via Kasteeldreef, Markizaatstraat en Stationsstraat

Riolerings- en wegeniswerken Stokstraat

Duur: 110 werkdagen

Omleiding: via Herdergemsestraat, Vossedreef en Poortendriesstraat 

P W a  pwa@lede.be

Tijdelijke sluiting PWA-kantoor
Het PWA-kantoor in Lede zal tijdelijk gesloten zijn van 8 november tot vermoedelijk 8 januari 2014.
De PWA-werknemers kunnen vooraf de nodige prestatieformulieren komen afhalen.
De cheque-verkoop zal enkel via de firma Edenred verlopen.
De herinschrijving van gebruikers zal vooraf geregeld worden.
Voor informatie, een PWA-arbeidsongeval of een ongeval burgerlijke aansprakelijkheid kan je tijdens deze periode 
contact opnemen met het PWA-kantoor Aalst op volgend adres : PWA Aalst, Hopmarkt 10A; 9300 Aalst, 053 82 69 40. 
Open elke voormiddag van 9 tot 12 uur  en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 18.30 uur.

Proficiat!

aan de winnaars van de

 Vlieg kunstwedstrijd 

van de bibliotheek 

en de jeugddienst.

Meer info op blz. 9
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Heksentocht 31 oktober
Kom mee griezelen op de twaalfde heksentocht op donderdag 31 oktober.

Vrije start in De Bron tussen 19.30 en 21.00 uur.

Aangepast schoeisel en zaklamp meebrengen.

Aankomst tot middernacht, iedereen krijgt een verrassing!

Geen inschrijving vooraf.  Prijs 5 euro

Meer info bij de voorzitter van het gemeentelijk feestcomité, 

Elsie Van den Abbeele, 0472 39 38 56.

info@lede.be� j u b I L e a
�

Jubilea 
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde 

echtparen ter gelegenheid van hun Gouden Huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het 

traditionele geschenk aan.

Gouden Bruiloft (50) Gouden Bruiloft (50)

Aimé Stroobant & Alma Coppens Hubert Töpke & Herna Remory

Serskamp – 3 augustus 1963 Schendelbeke – 30 augustus 1963

Gouden Bruiloft (50) Diamanten Bruiloft (60)

Luc Van Accoleyen & Simone Roeland Oscar Bekaert & Jacqueline Van Boxstael

Hofstade – 27 september 1963 Aaigem - 5 september 1953
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Bespaar op je energiefactuur dankzij de V-test
ExtRa hulp vooR SEnioREn
Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen 
naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier gratis en eenvoudig. 
VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, heeft een test gemaakt 
waarbij je jouw energieleverancier kan vergelijken met andere leveranciers. Je kan 
deze test zelf doen op www.vreg.be/doe-de-v-test of je kan gratis bellen naar het 
nummer 1700, van 9 uur tot 17 uur. Het enige wat je nodig hebt is je laatste jaarlijkse 
eindafrekening van elektriciteit en aardgas.  
Om senioren die niet goed met de computer kunnen werken de kans te geven de V-test te doen, nodigen wij op woensdag 
20 november twee medewerkers uit van Seniornet. Zij zullen tussen 18 uur en 20 uur op het gemeentehuis aanwezig 
zijn om gratis de V-test samen met jou te doen. Het enige wat je moet meebrengen is je jaarlijkse eindafrekening van 
elektriciteit en gas. 
Opgelet, om 18 uur start Seniornet met de algemene uitleg. Wees dus zeker op tijd. Zij kunnen daarna 30 personen 
individueel begeleiden. Indien er grote belangstelling is, zal deze infosessie op een later tijdstip herhaald worden. 

Meer info vind je bij de cultuurdienst. 

Grote Inzamelmaand frituurolie
tot 31 oktober organiseert Interafval samen met ILvA en Valorfrit weer de Grote 

Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark 

te brengen. Wie weet kan je daarmee je vrienden gratis een portie frietjes aanbieden! 

Bovendien maak je kans op een gloednieuwe friteuse of één van de duizend cinematickets. 

Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of 

-vet die je correct inlevert. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat tombolabiljet staat een unieke 

code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? 

Geen nood, je maakt nog steeds kans op een friteuse en een waardebon voor een mobiele frituur. Die laat je aan huis 

komen en dan kan je je vrienden, familie en kennissen verwennen met heerlijke frietjes!

het milieu deelt in de winst

Nog een andere goede reden om je gebruikte frituuroliën en -vetten naar het containerpark te brengen? Correct ingezameld 

kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg verdwijnen 

veel van die oliën en vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. En zo spoken 

ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling, ... 

Breng je gebruikte frituuroliën en -vetten dus altijd naar het 

containerpark!

De adressen en openingsuren van het containerpark vind je 

in de afvalkalender. Het volledig wedstrijdreglement en meer 

info over de inzamelmaand vind je op www.inzamelmaand.be. 

De Grote Inzamelmaand is een initiatief van Interafval in 

samenwerking met Valorfrit.

Bron: ILvA
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Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van 
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen 
houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden. 

Recupel Inzamelactie komt naar Lede

Nog teveel afgedankte elektro blijft in een of andere lade of op zolder rondslingeren, of erger nog, belandt in de 

restafvalzak.  Zonde, want een oude smartphone of zakrekenmachine bevat vaak schadelijke stoffen die eigenlijk niet 

in een verbrandingsoven thuishoren.  Bovendien kunnen heel wat onderdelen van deze oude toestellen  gerecycleerd 

worden tot bruikbare grondstoffen voor nieuwe apparaten.

Recupel is de organisatie die in België instaat voor het inzamelen en het recycleren van afgedankte elektrische en 

elektronische toestellen. Recupel werkt hiervoor nauw samen met de intercommunales, de kringwinkels en  de aangesloten 

handelaars.

Recupel wil graag ook de inwoners van Lede nog beter informeren en sensibiliseren over hoe en waar je terecht kunt 

met afgedankte elektrotoestellen. Daarom organiseert het in samenwerking met de intercommunale IlvA en Kringwinkel 

Teleshop op 16 november op de Markt te Lede een grote inzamelactie waar iedereen terecht kan met afgedankte 

elektrische toestellen.  Werkt het toestel nog, dan krijgt het  wellicht een tweede leven dankzij de kringwinkel; is het 

onherroepelijk defect, dan wordt het door Recupel op vakkundige wijze ontmanteld, ontdaan van schadelijke stoffen en 

vervolgens gerecycleerd tot grondstoffen voor nieuwe toestellen.

Gedurende de actiedagen kan je via een interactief spel alle toestellen ontdekken die onder de afvalfractie ‘klein elektro ‘ 

vallen en krijg je bij het binnenbrengen van je oud elektro bovendien gratis een handige, gerecycleerde Recupel draagtas.

Afspraak op zaterdag 16 november op de Markt in Lede van 8 u tot 15 u met je oud elektro!

Bekijk ook de agenda en de TV-spot op de regionale TV of op www.recupel.be/inzamelactie 
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Gemeentelijke erkenning sportorganisatoren
Sportorganisatoren die erkenning willen verkrijgen voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 

moeten voldoen aan de hierna beschreven procedure:

- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportorganisator op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de  

 gemeentelijke sportdienst;

- Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke sportdienst;

- De erkenning aanvraag moet jaarlijks ingediend worden uiterlijk op 15 november;

- De bekendmaking van de erkenning vindt jaarlijks plaats uiterlijk op 15 december en heeft betrekking op het volgende  

 kalenderjaar.

Erkenning door de gemeente is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor:

- financiële ondersteuning

- logistieke en materiële ondersteuning

- lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde gemeentelijke lokalen

- het uitschrijven van fiscale attesten

Subsidies sport-
verenigingen 2013
De gemeente wil de erkende sportverenigingen ondersteunen en doet dit onder meer via beleid – en impulssubsidies. De 

toelagen voor sportverenigingen voor 2013 zullen worden berekend aan de hand van de toepasselijke subsidiereglementen. 

De reglementen en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke sportdienst. Deze zijn ook terug te 

vinden op www.lede.be en moeten vóór 1 december ingevuld terugbezorgd worden aan de sportdienst.

Sport Na School (SNS)
De gemeente Lede tekende voor het begin van het nieuwe schooljaar opnieuw in voor Sport Na School. Dit project biedt 

naschoolse activiteiten aan voor leerlingen van het secundair onderwijs en is een samenwerking tussen de Stichting 

Vlaamse Schoolsport (SVS), Bloso en de sportdiensten.

Dit schooljaar loopt het project over twee periodes van twaalf weken. De eerste periode begint op 7 oktober tot en met 

6 december en loopt door van 6 januari tot en met 31 januari. De tweede periode start op 3 februari en eindigt op 16 

mei. De SNS-pas is enkel geldig op schooldagen. De pas kost 30 euro voor één periode en 45 euro voor de beide. De 

verzekering is inbegrepen. De mutualiteiten betalen een deel van de SNS-pas terug.

Je SNS-pas is een strikt persoonlijke kaart, die bij elke sportbeurt wordt afgestempeld. Je kan met deze pas ook deelnemen 

aan activiteiten van de andere regio’s. Samen met je SNS-pas krijg je het definitieve uurrooster en een sportwijzer met 

meer uitleg. Inschrijven kan op school via de leerkracht lichamelijke opvoeding, online via www.sportnaschool.be en bij 

de sportdienst. Voor meer info kan je terecht bij:

• SNS Aalst-Lede-Wetteren: hilde.liekens1@telenet.be

• SVS Oost-Vlaanderen: svs@oostvl.schoolsport.be

• sportdienst Lede: sportdienst@lede.be
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IBO ’t Klavertje 4: 
verplicht inschrijven op woensdagnamiddag
Sinds geruime tijd is er op woensdagnamiddag een overbezetting in de kinderopvang. Het college van burgemeester 
en schepenen besliste daarom om met voorafgaande inschrijvingen voor woensdagnamiddag te werken om zo de 
overcapaciteit tegen te gaan.

Van oktober tot en met december is inschrijven voor woensdagnamiddag dus verplicht! Dit kan enkel maandelijks via 
het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.
Inschrijven kan:
• vanaf donderdag 26 september om 9 uur voor de woensdagen in oktober
• vanaf donderdag 24 oktober om 9 uur voor de woensdagen in november
• vanaf donderdag 28 november om 9 uur voor de woensdagen in december

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

IBO ’t Klavertje 4: kerstvakantie
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.

In de kerstvakantie is de kinderopvang open op:
• maandag 23 december van 6.45 tot 18.30 uur
• dindag 24 december van 6.45 tot 16.00 uur
• maandag 30 december van 6.45 tot 18.30 uur
• dinsdag 31 december van 6.45 tot 16.00 uur
• vrijdag 3 januari van 6.45 tot 18.30 uur

Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht en dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@
lede.be. Inschrijven kan op donderdag 28 november van 18 tot 19 uur en de daaropvolgende werkdagen. Enkel 
inschrijvingsformulieren en e-mails die we na 18 uur ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt. Wie zich 
persoonlijk aanmeldt, heeft voorrang op wie zich via e-mail inschrijft. Ook daarna kan je nog steeds inschrijven zolang 
de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.
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Kom luistervinken naar Jef Vermassen
Onder de naam Luistervinken stellen de Cultuurdienst en de bibliotheek Lede een 
nieuwe reeks lezingen voor. We geven het startschot op woensdag 13 november om 
20 uur met een oude bekende uit Lede: Jef Vermassen. 
Jef Vermassen is zowat de bekendste inwoner van Lede. Hij verwierf bekendheid in 
Vlaanderen door de verdediging van verdachten en slachtoffers in grote moordzaken. 
Een van zijn eerste zaken was de verdediging van Freddy Horion waar hij sterk pleitte 
tegen de doodstraf.
Tijdens de lezing Het hof van assisen: voor of tegen? Vertelt hij over zijn ervaringen als 
strafpleiter en de inzichten die hij door die jarenlange ervaring heeft verworven. Daar-
naast zal hij ingaan op het onthutsende verhaal van de menselijke wreedheid in al haar 
facetten, zoals hij die beschreef in zijn boek Moordenaars en hun motieven.

Er volgen nog drie andere lezingen in de serie Luistervinken. Op 5 december vertelt journalist Björn Soenens ons meer 
over de Amerikaanse droom, op 6 januari licht Carl Berteele het modern wielrennen toe en op 6 februari geeft Kristien 
Hemmerechts ons een inzicht in het leven van Herman De Coninck. Wil je niets missen? Wees voordelig en neem een 
abonnement van 15 euro voor vier lezingen.
Woensdag 13 november om 20 uur in GC De Volkskring. Inkom 5 euro of met de UiTPAS aan kansentarief. Abonne-
ment voor vier lezingen is 15 euro.

 

BibArt Filmclub: Intouchables
De BibArt Filmclub keert op 12 november terug naar de Volkskring met de film Intouchables. 
De film vertelt het verhaal van twee totaal verschillende mannen die elkaars wereld voorgoed 
veranderen. De rijke Parisien Philippe is aan zijn rolstoel gekluisterd en zoekt een nieuwe 
verzorger. Driss is een jonge Senegalees uit de banlieus. Hij is niet uit op het baantje maar 
moet solliciteren om zijn uitkering te behouden. Philippe weet hem te overtuigen toch de job 
te nemen.
De BibArt Filmclub is een serie van filmvoorstellingen georganiseerd door de interlokale ver-
eniging BibArt en ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen. Van september tot juni 
is er iedere maand een interessante filmvoorstelling in een BibArt bibliotheek. De toegang is 
gratis, de films worden zorgvuldig uitgekozen en professioneel ingeleid de avond zelf! Wil je zeker zijn van een plaatsje, 
mail dan naar bibartbeeld@bibliotheek.be. Je wordt verwacht om 19.45uur in GC De Volkskring.

Leo Timmers fleurt bibliotheek Lede op
De kleurrijke tekeningen van illustrator Leo Timmers staan vanaf 25 oktober in de kijker 
in de bibliotheek van Lede. Dieren en vervoermiddelen zijn constante aanwezigen in zijn 
kinderboeken en vormen de rode draad doorheen deze tentoonstelling.
Kleur, beweging, humor en geestige ideeën – dat komt terug in al het werk van Leo 
Timmers. Hij wil sterke verhalen vertellen, niet zozeer met woorden maar vooral met 
krachtige beelden.

Leo speelt met ideeën en maakt ontelbare schetsen voor hij definitief begint te schil-
deren. Heel wat voorbereidende schetsen en proefboekjes (dummy’s) zijn te zien. De 
tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib en loopt tot en met 
22 november.
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Kippige winnaars kunstwedstrijd Vlieg bekend
Het was een zware taak maar onze artistieke jury heeft de winnaars van de Vlieg 

kunstwedstrijd gekozen. We kregen ruim 270 kunstige plankjes binnen in de biblio-

theek en het gemeentehuis en kozen daaruit veertig werkjes. We geven verschil-

lende prijzen weg: een mysterieuze bzzzbibboxzzz, workshops kleien met jurylid 

Magda De Mol, beezzztige boekenpakketten. Benieuwd of je een van deze prijzen 

in de wacht wist te slepen? De volledige lijst van winnaars en hun prijs staat op de 

site van de gemeente Lede en bibliotheek. 

Wie niet in de prijzen viel, ziet een foto van zijn kunstwerk toch nog pronken op de 

facebookpagina van de bibliotheek en de jeugddienst Lede.

Winnaars gevleugelde speurtochten bekend
Ook de winnaars van de fietszoektocht en de speurtocht in de bib zijn bekend. Een overzicht van de winnaars is tevens 

terug te vinden op de site van de bib en de gemeente Lede. De speurneuzen krijgen een bzzzbibboxzzz of een boeken-

pakket.

Bib trekt naar de boekenbeurs
Sommige leners kunnen maar moeilijk afscheid nemen van hun boeken. 

Deze lezers met literaire verlatingsangst houden best hun boekenlijstjes 

dicht bij de hand want op maandag 11 november trekt de bib met 

haar leners naar de Boekenbeurs in Antwerpen.

Voor 10 euro reserveren we voor jou een plaatsje op onze bus. We ver-

trekken om 10 uur aan de bibliotheek in Lede en maken een ommetje 

naar onze uitleenpost waar we Oordegemse leners oppikken om 10.15 

uur. 

Inschrijven kan in 

de bib of telefo-

nisch op het num-

mer 053 82 53 30. Je 

dient wel te betalen 

vóór 6 november, 

anders vervalt je re-

servatie.

Deze activiteit komt 

in aanmerking voor 

de UiTPAS aan kan-

sentarief. 

Lede aan de kook
Kooktalent bruist en borrelt in de Leedse 

huiskamers! Helaas blijf je op je honger 

zitten wanneer die van hiernaast choco-

ladecake bakt, ze recht tegenover weer 

tiramisu smakken of het op de hoek naar 

kroketjes geurt. Tijdens de Week van de 

Smaak willen we jullie allemaal aan het 

smullen krijgen. Daarom verzamelen we 

jullie recepten om een Leeds kookboek 

samen te stellen. Kijk op onze website 

voor het formulier of kom het in de bib 

oppikken. Bezorg ons het recept van 

jouw specialiteit en ontdek de bibbaksels 

van onze gemeente! Voor meer info kan 

je terecht in de bib.

Op zondag 17 november is de bib uit-

zonderlijk geopend voor Lede gesmaakt 

en kan je proeven van enkele Leedse 

kooksels. De receptenbundel Bibbaksels 

krijg je als lezer die dag cadeau!
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het gemeentebestuur van lede werft aan:

tEChniSCh aSSiStEnt SpoRtDiEnSt (M/v)

niveau D1–D3 halftijds gesubsidieerd contractueel

VOORWAARDEN

• Je slaagt in een selectieproef.

• Je komt in aanmerking voor het gesco-statuut.

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

TAKEN

• Toezicht op de gemeentelijke sportinfrastructuur

• Je zorgt voor het onderhoud en de schoonmaak van werkplaatsen, materialen, voertuigen en machines.

AANBOD 

• Een boeiende en afwisselende functie.

• Minimum bruto maandsalaris: 1.782,46 euro (voltijds).

• Maximum bruto maandsalaris: 2.774,49 euro (voltijds).

• Een flexibele vakantieregeling.

• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.

• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv uitsluitend per post tegen uiterlijk 31 

oktober 2013 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, het gesco-statuut en de functiekaart kan je raadplegen op de 

gemeentelijke website of bij de personeelsdienst tel. 053 60 68 21 of via e-mail personeel@lede.be.

het gemeentebestuur van lede werft aan:

BEGElEiD(St)ERS BuitEnSChoolSE KinDERopvanG

StuDEntEnContRaCtEn voor de kerstvakantie

AANWERVINGVEREISTEN

• Diploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

• Kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.

Je moet je kandidatuurstelling schriftelijk 

richten aan het gemeentebestuur Lede, dienst 

kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit 

uiterlijk op vrijdag 6 december 2013.

Voor inlichtingen kan je terecht bij de dienst 

kinderopvang op 053 60 68 63 of via e-mail 

kinderopvang@lede.be. 

Op verzoek sturen we je graag de functiekaart.
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Inschrijvingen academie afgesloten
De inschrijvingen voor dit schooljaar zijn afgesloten. Ook dit jaar vonden ruim 460 leerlingen - zowel jongeren als 

volwassenen - hun weg naar de academie. De directie en het personeel danken al deze leerlingen voor het geschonken 

vertrouwen.

Leerlingen op bezoek bij een harmonie
De keuze voor het juiste instrument is niet altijd eenvoudig. We willen jou als leerling van het eerste jaar in contact 

brengen met zo veel mogelijk verschillende instrumenten. Daarom gaan we met de klassen notenleer op bezoek bij drie 

verenigingen: de concertband en het showkorps Sint-Martinus, beide in Oordegem, en het strijkersensemble Arabeska 

uit Serskamp. Je krijgt eerst een woordje uitleg over de instrumenten van het orkest. Daarna mag je een gedeelte van de 

repetitie meemaken tussen de muzikanten.

Wij zijn benieuwd wie volgend jaar zal beginnen met bariton, basklarinet of altviool.

Piano in de kijker – deel 2
Dit jaar organiseert de academie een aantal activiteiten waarbij de piano centraal staat. Leerkracht Pieter Dhoore vormt 

samen met Laurent Beekman het Mahlerpianoduo. Samen brengen zij op zaterdag 26 oktober een concert met een 

programma dat is opgebouwd rond de Sacre Du Printemps van Igor Strawinsky.

Een absolute aanrader voor iedere pianist, iedere pianoliefhebber en iedereen die heimwee heeft naar 1913.

Opening in Oordegem
Een leerling (Ines Tanghe), een leerkracht (Adelheid Sieuw) en een directeur (Jan Huib Nas) werkten mee aan de opendeurdag 

en de tentoonstelling van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek in Oordegem en de tentoonstelling van Magda De Mol. 

Hier zie je een paar sfeerbeelden.

© Foto’s Omer Van Hauwe.
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Op 18 oktober is het weer zover! Dan is het weer 

dag van de jeugdbeweging en dat wil zeggen dat je met 

je jeugdbewegingsuniform naar school mag gaan. 

Maar dat is uiteraard niet alles. Op vrijdag 18 oktober organiseert de jeugdraad

in het park van Lede ook dag van de jeugdbeweging en deze staat dit jaar in teken van Op kamp gaan. 

Wat dit zal inhouden kom je vanzelf te weten! Jullie worden om 15.45 uur verwacht in het park (achter Huize Moens/

Academie)  voor een  hapje en een drankje en natuurlijk ook om een tof spel te spelen. Er zal van alles te doen zijn. Vergeet 

uiteraard niet in jullie uniform te komen want anders zal het hapje en het drankje aan jullie voorbij gaan.

Schrijf dit alvast in je agenda: 18 oktober om 15.45 uur in het park van Lede.

Tot dan!

Grote zwarte pietendag 
Jeugdraad Lede organiseert opnieuw

De grote zwarte pietendag op woensdag 6 november.
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Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid
Voorstelling: Target in ‘pocket game’

De vijftienjarige Eline, lief en behulpzaam, gaat al een jaar lang gebukt onder een diep geheim dat ze angstvallig voor zich houdt. Van 
één ding is ze zeker: niemand zal haar dat geheim ontfutselen. Niemand zal er in slagen haar belofte te doen breken. Het leven van een 
heel bijzonder iemand hangt ervan af. Dat mysterieus engagement en haar vastberadenheid zal haar echter in een nachtmerrie doen 
belanden. Want …. Eline komt in contact met Lars, die zich op een stoere manier opdringt. Eline houdt het alleen bij vriendschap, meer 
niet. Maar algauw leert ze Lars beter kennen en het is haar meteen duidelijk: hij is verslaafd aan gewelddadige computergames. Door die 
verslaving maakt Lars heel wat schulden en komt hij in grote moeilijkheden. Eline probeert hem op andere gedachten te brengen. Maar 
niets helpt. Lars gedraagt zich ook steeds agressiever. Om haar geld af te persen begint hij Eline te bedreigen en vooral te ‘bewerken’ 
via cyberpesten. Lars maakt zich ook schuldig aan steaming. Tot er nog iemand opduikt: de vader van Lars die zelf met haar contact 
opneemt. Hij zal haar helpen bij een opdracht voor een jeugdvereniging: hoe jongeren dienen om te gaan met zakgeld. Hoe je geld 
beheren en hoe vermijden dat je schulden maakt. Ondertussen gaat de situatie met Lars van kwaad naar erger en Eline geraakt er meer 
en meer bij betrokken. Beetje bij beetje komt ze tot een onthutsende vaststelling: ze is zelf een target – een doelwit – in een game dat 
te maken heeft met haar geheim…

Psychologen stelden vast dat gameverslaving overeenkomsten vertoont met de verschijnselen van gokverslaving. Met 

online gaming is de originele gameverslaving nu gecombineerd met een internetverslaving, wat nog heftiger is. En wat 

met de gewelddadige actiegames?

Vandaag zijn vele jongeren, ook meisjes, ermee bezig.  Ze krijgen er niet genoeg van. De financiële gevolgen laten niet op 

zich wachten.

Deze voorstelling, waarin je geconfronteerd wordt met de gevolgen van een gameverslaving, vindt plaats op vrijdag 

11 oktober in De Volkskring en is bestemd voor jongeren uit het derde secundair. De voorstelling start om 19.30 uur. 

Deuren openen vanaf 19.00 uur. De inkom is gratis.

 

Voorstelling: wat doe je in de kou?

Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid. Zijn disco ‘The Survival’ opent de deuren. Een disco die volledig drugs-, alcohol- en 
tabaksvrij is; ook geen geweld, geen druk of stress, geen ruzies of baldadigheden, geen agressie. Rutger rolt de ‘Rode Loper’ uit als 
symbool dat jonge tieners met goede voornemens van harte welkom zijn.
Hij doet dit alles ter nagedachtenis aan zijn overleden broer, Carlos, wiens leven één grote puinhoop was. Verslaafd aan drugs, totaal 
aan de grond, heeft hij enkele jaren geleden zelfmoord gepleegd. In een afscheidsbrief smeekte hij zijn broer iets te ondernemen om 
jongeren van drugs weg te houden. De opening van de disco « The Survival » is een eerste stap.
Een uur voor de opening checkt Rutger nogmaals of alles in orde is. Hij wordt bijgestaan door twee gemotiveerde jonge mensen, Kim en 
Pat. Terwijl ze alles in gereedheid brengen vertelt Rutger het niet zo fraaie levensverhaal van zijn broer. Ook Kim en Pat hebben het over 
hun verleden waarin ze van het rechte pad zijn afgedwaald. Kim was drankverslaafde en Pat heeft zichzelf en zijn familie door gokken 
diep in de problemen gewerkt. Ooit hadden ze het koud ...

‘Wat doe je in de kou ?’ Is een uitdrukking die betekent: ‘Waar laat je je mee in ? Dat is veel te gevaarlijk voor je’.

Boeiende tienermusical over jonge mensen met een desastreus verleden maar een hoopvolle nieuwe toekomst waarin 

thema’s als drank, gokken, respect en zelfrespect aan bod komen.

Deze voorstelling vindt plaats op vrijdag 15 november in De Volkskring en is bestemd voor jongeren uit het eerste 

secundair. De voorstelling start om 19.30 uur. Deuren openen vanaf 19.00 uur. De inkom is gratis.
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Oktober is opnieuw borstkankermaand.
Kom samen met ons kijken naar de film!
Op een dag krijg je het nieuws…

Je hebt borstkanker.

De wereld stopt even met draaien en het lijkt alsof jij die wereld niet zomaar terug op gang kan krijgen…

Het kan iedereen overkomen.

In oktober staat borstkanker weer in de schijnwerper. Ook wij willen een steentje (of een bloempje) bijdragen.

We nodigen je uit om een mooie foto van jezelf te laten maken en te luisteren naar Rita die haar persoonlijk verhaal komt 

vertellen. Daarna kijken we met z’n allen naar de feel goodfilm Calendar girls. We sluiten de avond af met een gepast hapje 

en drankje!

Om dit alles mogelijk te maken kregen wij de medewerking van het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) regio 

Dender en deden wij ook een oproep naar alle vrouwenverenigingen in Lede. Maar liefst zeven verenigingen 

helpen een handje op 24 oktober: KVLV Impe, KVLV Smetlede, KVLV Lede, Markant, Femma Lede, Jong 

Femma Lede en de Trienen uit Oordegem. Zij zijn nu al van harte bedankt voor hun inzet!

De ganse avond wordt jullie gratis aangeboden en gaat door in de Volkskring op donderdag 24 oktober. 

Bij binnenkomst krijg je een gratis bloemenbroche opgespeld!

programma

19.00 uur Fotografe Ingrid Weyers staat klaar om een  

 kiekje van je te maken in een aangepaste scene

19.30 uur Welkom door onze  schepen Geertrui en  

 getuigenis van Rita

20.00 uur Start van de film

21.40 uur Einde van de film: alle aanwezigen krijgen een  

 hapje en drankje

Iedereen is welkom!
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Voor de kleinsten onder ons is er niets leuker dan spelen in de 
sneeuw, maar sneeuw en vrieskou zorgen soms voor ellende 
op de wegen.
De technische dienst beschikt over het nodige materieel 
om sneeuw en ijzel te bestrijden: een vrachtwagen met 
zoutstrooier, een tractor met strooier, een wiellader en de 
nodige zoutvoorraad. Ook wordt er beroep gedaan op een 
onderaannemer om de gemeentediensten bij te staan.
Volgende bijkomende aankopen zijn reeds gepland: een 
sneeuwruimer, een kleine tractor (met ruimer en zoutstrooier) 
voor de fietspaden en een vrachtwagen met zoutstrooier.

Wat doet de gemeente?
Wegen
Het is evident dat niet overal tegelijkertijd kan gestrooid 
worden. Daarom beschikt de gemeente over een strooiplan 
(zie website). In dit plan zijn de centrumstraten en hoofd- 
en verbindingswegen opgenomen die bij sneeuwval of ijzel 
geruimd en gestrooid worden. 
In tegenstelling tot de vorige jaren zal niet elke weg gestrooid 
worden. Wegen waar weinig verkeer komt, wijken en 
doodlopende straten worden niet meegenomen. In deze wegen 
is strooien ook weinig efficiënt. Het dooizout moet “ingereden” 
worden vooraleer het in werking treedt. 
We streven ernaar dat elke inwoner zich slechts over korte 
afstand moet verplaatsen om een vrij gemaakte hoofdweg te 
bereiken. In geval van een zouttekort wordt er overgegaan op 
het prioritair strooiplan (zie website).
De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) van het Vlaamse gewest 
en worden niet gestrooid door de gemeentediensten. 

voet- en fietspaden
De voetpaden van het gemeentelijk patrimonium worden door 
het personeel van onze technische dienst sneeuw- en ijsvrij 
gemaakt.
Zoals eerder vermeld hebben we de intentie om ook de 
fietspaden sneeuwvrij te maken. Hiervoor zijn de nodige 
investeringen voorzien.

Wat moet jij doen?

Bij sneeuwval wordt ook gerekend op jouw behulpzaamheid.
Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een 
gebouw, bewoner van de benedenverdieping, gebruiker of 
eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw en ijs 
te ruimen van de voetpaden die grenzen aan het perceel alsook 
het voetpad te bestrooien met zout.

tips:
•  Bomen en planten zijn zeer gevoelig aan de schadelijke  
 invloed van het zout. Spring dus niet te kwistig om met  
 strooizout, maar gebruik enkel een noodzakelijke hoeveelheid.

• Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad  
 zodat voetgangers ruimte hebben om te passeren.   
 Indien het voetpad te smal is, mag de sneeuw net naast de  
 boordsteen op straat gelegd worden. Let op: rioolroosters  
 en greppels moeten vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan  
 wegvloeien.
• De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn bestrooi je best  
 opnieuw met zout. Hierdoor vermijd je dat dooiwater  
 opnieuw aanvriest.
• Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Hierdoor  
 kunnen gladde plekken ontstaan.
• Matig je snelheid in het verkeer!
• Gebruik winterbanden.
• Denk aan je buren of oudere personen die niet goed te been  
 zijn. Misschien kunnen zij wel een helpende hand gebruiken  
 bij het ruimen van hun voetpad…

hulp bij sneeuw ruimen voor 80-plussers of 
personen met een fysieke beperking
Ben je ouder of minder mobiel, dan valt het soms zwaar of 
is het zelfs onmogelijk sneeuw te ruimen. Kan je ook geen 
beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen dan 
wenst het gemeentebestuur hulp te bieden, zonder hierbij jouw 
verantwoordelijkheid over te nemen.
Je kan hierop beroep doen indien je:
• gedomicilieerd bent in Lede;
• ouder dan 80 jaar bent OF een attest van een fysieke  
 beperking (afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid, een dienst  
 gezinszorg of een huisarts) voorlegt;
• NIET samenwoont met valide personen;
• NIET in een appartementsgebouw woont.

hoe inschrijven?
Alle aanvragen tot het verkrijgen van hulp bij het sneeuwvrij 
maken van het eigen voetpad, gebeuren via de technische 
dienst op telefoonnummer 053 60 68 30 of via e-mail naar: 
technische.dienst@lede.be .
Je moet je jaarlijks opnieuw inschrijven vanaf 15 oktober tot 
en met 15 november. 
Eenmaal opgenomen in de planning komen de gemeentediensten 
automatisch bij je langs wanneer er voldoende sneeuw gevallen 
is om het voetpad te ruimen.
Indien je strooizout ter beschikking stelt, zal dit door de 
gemeentearbeiders worden uitgestrooid op het voetpad. De 
gemeentewerkers zullen dus zelf geen zout bij zich hebben.
Hou er wel rekening mee dat de technische dienst eerst de 
voetpaden van het gemeentelijk patrimonium vrijmaakt.

ophaling van huisvuil
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de ophaling van huisvuil, GFT, 
papier of glas in het gedrang komen. Indien de ophaalwagen 
niet op de afgesproken dag bij jou  is langs geweest vragen wij je 
om je afval terug binnen te halen tot de volgende ophaalbeurt.

Niet iedereen kijkt uit naar een “witte” winter
WINTERPLAN LEDE 2013-2014
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Aznavoners
Johny voners zingt het mooiste van aznavour

In augustus kondigde Johny Voners aan dat hij een punt zet achter zijn succesvolle 

zangcarrière van Franse chansons. Hij zal afsluiten met een laatste ‘Aznavoners’-

tournee waarmee hij gelukkig ook in Lede passeert. 

In zijn muzikale voorstelling ‘Aznavoners’ brengt Johny Voners zijn eigen 

interpretaties van de nummers van Charles Aznavour. Deze namiddagvoorstelling 

gaat door op vrijdag 8 november om 15 uur in GC De Volkskring. Tickets zijn 

beschikbaar bij de cultuurdienst en kosten 14 euro. Senioren, ouder dan 65 jaar, 

kunnen hun ticket kopen aan een verminderd tarief van 12 euro. Deze voorstelling 

komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Café Del Mundo
Op zondag 10 november ontdek je de wereld in GC De Volkskring. Er is een 

avondvullend programma voorzien vol wereldmuziek met Rasta Del Mundo 

featering Raggayves en Esta Loco, gevolgd door een ‘wereldse’ dj-set.

Rasta Del Mundo is een gelegenheidsgroep rond de welgekende broers 

Doyen samen met Raggayves, half Ledenaar, half Jamaicaan. De optredens 

van Raggayves zijn intussen niet meer te tellen, zowel in Jamaica als in België.  

Reggae, hé maaaaan!

Esta Loco is de groep rond Rembert De Smet, één van de twee Belgen, dat hits 

scoorde met Opération Coup de Poing en Lena. Samen met zes muzikanten 

brengen ze door Flamenco geïnspireerde wereldmuziek, inclusief danseres.

Tien jaar geleden waren ze dankzij de Vredeseilanden al eens met veel succes 

te gast in Lede en daar willen ze nu een aardig vervolg aan breien. Een echte 

aanrader!

Café Del Mundo is een initiatief van LEEGO en Vredeseilanden, dat ondersteund wordt door TiniTiaTief.

Kaarten zijn te koop bij de cultuurdienst en bij de leden van LEEGO en Vredeseilanden. Een kaart kost 8 euro in 

voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. 

Warme oproep vrijwilligers 11.11.11.
Binnenkort is het naar jaarlijkse gewoonte het financiële actieweekend van 

11.11.11. De cultuurdienst is nog op zoek naar vrijwilligers (verenigingen en/of 

geïnteresseerde burgers) die tussen 4 en 11 november van deur tot deur willen 

rondgaan met het actiemateriaal (postkaarten, sleutelhangers, stiften…). Als vrijwilliger kan je zelf aangeven welke 

straat of straten je graag voor je rekening neemt. Het opgehaalde geld wordt gebruikt door 11.11.11. om de 

voedselproblematiek aan te pakken. 

Alle vrijwilligers worden bedankt met een gratis kaart voor Café Del Mundo op 10 november in GC De Volkskring. 

Voor meer info kan je altijd terecht bij de cultuurdienst. 
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Computer voor senioren
Workshop voor beginners

Ben je 60 jaar of ouder en heb je nog niet met de computer gewerkt? Dan is deze workshop misschien iets voor jou!

In samenwerking met Seniornet Vlaanderen organiseert de cultuurdienst opnieuw een computerworkshop voor 

beginners. 

Je leert de computer aan- en uitschakelen, maakt kennis 

met de onderdelen van een pc en leert het toetsenbord 

en de muis beter gebruiken. Komen eveneens aan bod: 

bureaublad, vensters, bestanden en mappen. Je leert een 

kort briefje schrijven in het programma Wordpad en wordt 

vertrouwd gemaakt met het gebruik van een USB-stick. Tot 

slot word je ingeleid in de wereld van internet en e-mail.

De workshop bestaat uit een reeks van zeven lessen. Deze 

gaan telkens door van 13.30 tot 16.30 uur in de balkonzaal 

in De Bron. De lessen gaan door op:

• woensdag 13 november

• vrijdag 15 november 

• woensdag 20 november

• vrijdag 22 november

• woensdag 27 november 

• vrijdag 29 november

• woensdag 4 december

Inschrijven kan vanaf donderdag 24 oktober om 9 uur bij 

de cultuurdienst. Er zijn 11 plaatsen beschikbaar. Wanneer 

niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 60+, 

dan worden de plaatsen opengesteld voor jongere senioren.  

De volledige cursus kost 45 euro. De cursus komt in 

aanmerking voor senioren met een UiTPAS aan kansentarief.

Memorandum senioren - Laat je mening horen!
De gemeentelijke seniorenraad heeft beslist om een seniorenmemorandum op te stellen als inbreng in het kader van 

de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus.

Dit memorandum zal een overzicht geven van wat jij als Leedse senior belangrijk vindt en wat je onder de aandacht 

van het gemeentebestuur wil brengen. 

We willen dan ook vragen dat je als inwoner van minstens 55 jaar deze enquête invult en ons terug bezorgt vóór 

woensdag 30 oktober. De seniorenraad dankt je alvast voor de medewerking. 

Je kan de enquête afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis, in de sporthal en in de bibliotheken van Lede en 

Oordegem. Je kan de enquête ook downloaden en afdrukken. Wanneer je de vragen hebt beantwoord, dan mag je 

de enquête afgeven in een van de deponeerbussen, die zich eveneens 

bevinden in het gemeentehuis, sporthal en de bibliotheek.
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Lezing diabetes
Op maandag 21 oktober komt dokter Van Pottelberghe, endocrinoloog in het OLV Aalst, spreken over diabetes 

(suikerziekte). Deze steeds meer voorkomende ziekte wordt onder de loep genomen. Wat is diabetes juist? Hoe 

wordt men diabeet? Wat zijn de symptomen en de gevaren van de ziekte? Wat kan je er tegen doen? Welke 

behandelingen bestaan er? 

Dr. Van Pottelberghe geeft een verhelderend antwoord op alle vragen. Na zijn toelichting krijg je nog ruim de tijd om 

zelf vragen te stellen. 

Deze lezing is een organisatie van de seniorenraad in samenwerking met De Vriendenkring van de senioren Oordegem. 

Ze gaat door om 18 uur in het Ontmoetingscentrum in Oordegem. Iedereen is welkom. De inkom bedraagt 3 euro 

(consumptie inbegrepen). 

Week van de Smaak
lede Gesmaakt - Water en vuur 
Op zondag 17 november organiseert de cultuurdienst 

in samenwerking met de cultuurraad opnieuw de eet- en 

cultuurbeurs Lede Gesmaakt. Het thema dit jaar is Water en Vuur. De beurs gaat door in de Bron en de inkom is 

gratis. Kom langs en proef de heerlijke hapjes en drankjes die onze plaatselijke verenigingen en professionals je 

aanbieden al dan niet tegen een kleine vergoeding. Geniet er bovendien van randanimatie voor jong en oud. 

Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er knutselworkshops gepland. Meer info vind je op de website en op 

onze facebook pagina ‘Cultuurdienst Lede’. 

vrouwen en bier - proefavond, speciaal voor vrouwen! 
Biersommelier Sofie Vanrafelghem komt naar Wanzele. Ze geeft er een lezing over de 

vrouwelijkheid van bier, smakelijk geïllustreerd met elegante glaasjes bier en bijpassende 

kazen. Ze rekent af met de typische cliché’s dat bier zou ongezond zijn en vrouwen enkel 

zoet bier lusten. Daarnaast vertelt ze over de belangrijke rol die de vrouw gespeeld heeft 

in de geschiedenis van het bier.

‘Vrouwen en bier’ gaat door op donderdag 28 november om 20 uur in het ontmoe-

tingscentrum, Watermolenstraat 11 in Wanzele.  Gelieve op voorhand te reserveren bij 

de cultuurdienst of via cultuur@lede.be. Een kaart kost 8 euro. 

Wedstrijd brood bakken
Na de populaire confituurwedstrijd van 2012 organiseren de cultuurdienst en cultuurraad 

opnieuw een wedstrijd naar aanleiding van Week van de Smaak. Dit jaar gaan we op 

zoek naar het beste brood! 

Als je wil deelnemen, geef je je zelfgemaakte brood af in De Bron (Kerkevijverstraat 19a, 

Lede) op zondag 17 november tussen 9 uur en 14.30 uur. Om 15 uur zal de jury de 

ingeleverde broden proeven en de winnaars meteen bekend maken. De cultuurdienst en 

cultuurraad zorgen voor enkele zeer mooie prijzen! 

De wedstrijd is gratis. Gelieve wel op voorhand in te schrijven bij de cultuurdienst of via 

cultuur@lede.be. Inschrijven kan tot 10 november. 

Opgelet, we zijn wel degelijk op zoek naar gewone huishoudbroden. Suikerbrood, 

rozijnenbrood… komen niet in aanmerking.



	

vaststellen reglement tot het bekomen van de eretitel van schepen

Het mandaat moet minstens zes jaar zijn uitgeoefend in de gemeente.

Kerkfabrieken

• Goedkeuring budgetwijziging voor het dienstjaar 2013 van de kerkfabrieken Sint-Bavo Wanzele en Sint-Fledericus Vlierzele.                 

• Aktename van de budgetten voor het dienstjaar 2014 van de kerkfabrieken Sint-Bavo Wanzele, Sint-Denijs Impe,  

 Sint-Martinus Lede, Sint-Martinus Oordegem en Sint-Pharaïldis Smetlede.

• Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van het centraal kerkbestuur Lede.

vaststelling gemeenterekening 2012

  ontvanGStEn uitGavEn  SalDo

Gewone dienst 27.263.907,44 21.161.514,13 6.102.393,31

Buitengewone dienst 11.078.562,41 6.527.351,06 4.551.211,35

Het balanstotaal op 31 december 2012 bedroeg 72.451.312,17 euro.

 

Wijziging reglement tot betoelaging van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking

 

aanvullend verkeersreglement oude Wichelsesteenweg

Invoering tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Wegenis- en parkingswerken in het domein van Mesen 

Vaststelling lastvoorwaarden, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 928.040,46 euro  

(inclusief btw).  

aankoop materieel technische dienst

• Zoutstrooier: vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en raming van de kost  

 op 35.283,60 euro (inclusief btw).

• Vrachtwagen: vaststelling bestek, gunning na open offerteaanvraag en raming van de kost op 140.000 euro  

 (inclusief btw).

• Kleine tractor: vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en raming van de kost  

 op 56.870 euro (inclusief btw).

Goedkeuring reglement tot subsidiëring van brandbeveiligingswerken aan jeugdlokalen

vernieuwing verlichting groene zaal sporthal

Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking en raming van de kost op 30.000 

euro (inclusief btw).

Uit de gemeenteraad van 19 september 2013

info@lede.be� g e m e e n t e r a a d�
�

21



22 a g e n d a � � info@lede.be

n Filmnamiddag Ted en de schat van de mummie
woensdag 16 oktober om 14.30  uur 
Vanaf 6 jaar. 
gratis 
JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Wijndegustatie schuimwijnen
donderdag 17 oktober van 20 tot 23 uur 
Degustatieavond met schuimwijnen van over heel de 
wereld.   
30 euro voor niet-leden 
Wijngilde Commanderij Molenberg  
Den Bonten Os 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Vizit
vrijdag 18 oktober van 18.30 tot 24 uur 
Voor vrouwen. Stadsbezoek met gids aan de Brusselse 
Marollen met culinaire hapjes en drankjes. Met de trein 
van in Lede. 
70 euro (alles inbegrepen) 
Femma Lede 
station Lede 
Info: steven.mieke@telenet.be 
UiTPAS

n Het verhaal van 100 jaar Ronde van Vlaanderen
vrijdag 18 oktober om 20 uur 
Landelijke Gilde Lede 
GC Volkskring  
Info en inschrijven: 0486 91 14  62
evert.vermoesen@telenet.be

n Tentoonstelling Gartner
tot 20 oktober enkel zaterdag en zondag van 14 
tot 20 uur 
Tentoonstelling met schilderijen van Gartner geïnspireerd 
door de inheemse bevolking van het Amazonegebied. 
VTB Kunstkring 
Galerij ‘t Hof te Puttens 
Info: joris.de.smet@hofteputtens.be
www.hofteputtens.be

n Hondjeswandeling Wanzele
zondag 20 oktober om 14 uur 
Vertrek: Wanzeledorp. 7 km, rustig tempo. 

Halverwege terrasje. 
2 euro (verzekering en versnapering inbegrepen) 
Pasar Lede 
Info: pasar.lede@skynet.be, www.pasar.be/lede

n Infoavond diabetes
maandag 21 oktober  
Spreker dr. Van Pottelberghe, endocrinoloog OLV Aalst.   
3 euro (consumptie inbegrepen) 
gemeentelijke seniorenraad ism vriendenkring senioren 
Oordegem 
Ontmoetingscentrum Oordegem 
Inschrijven via cultuurdienst of A. Meuleman 
053 80 35 14 of W. Van Kerckhove 0472 24 11 28

n Bezuinigen in en rond het huis
maandag 21 oktober van 19.30 tot 22 uur 
Tips om je energieverbruik te doen dalen.  
Bond Beter Leefmilieu 
De Bron 
Info: 0475 93 87 68, hildeke.degendt@skynet.be

n Bloed geven
dinsdag 22 oktober van 18.30 tot 20.30 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be 
Rode Kruis Lede 
OC Oordegem 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

n Informatieavond cruises
dinsdag 22 oktober van 19 tot 22.30 uur 
Kennismaking: voorstellingen, filmpjes en gesprekken 
met vertegenwoordigers van de rederijen.
Reizen De Lathauwer 
GC De Volkskring 
Inschrijven via lede@reizendl.be          
Info: www.reizendl.be

n Voordracht Ten Oorlog
dinsdag 22 oktober van 20 tot 23 uur 
Door Arnout Houben. Vertrek: Markt. 
Markant Lede 
Steenpoort, Kerkstraat 115, Dendermonde 
Info: www.markantvzw.be/lede of 
marie.samson@lede.be

n Rood
woensdag 23 oktober van 20 tot 22 uur 
De Volkskring 
UiTPAS

n Workshop bloemschikken voor kids
woensdag 23 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
Thema Halloween. Meebrengen: kindersnoeischaar en 
groen. Vanaf 7 jaar. 
8 euro 
Gezinsbond Lede 

JH Leeuwerik 
Inschrijven op 0473 29 38 72  
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Workshop bloemschikken
woensdagen 23 oktober, 27 november en 
11 december om 20 uur 
Cursus bloemschikken met als thema Winterblues. 
30 euro (alles inbegrepen) 
JH Leeuwerik 
Inschrijven op 0473 29 38 72               
Info: marcia_vandeneeckhout@hotmail.com 
UiTPAS

n Lezing heupproblemen
vrijdag  25 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
Lezing door Dr. John Van Overschelde, chirurg ASZ Aalst 
3 euro (koffie en koek inbegrepen) 
gemeentelijke seniorenraad 
De Bron 
Inschrijven via 053 60 68 60

n Compostdemo
zaterdag 26 oktober van 09.30 tot 11.30 uur 
Laatste demo van 2013. 
Gemeentebestuur 
Compostdemopark, Vijverstraat

n Belotting
zaterdag 26 oktober om 20 uur  
2 euro  
KWB Papegem 
Zaalken  
Info: guyvv@skynet.be

n 11de Heksentocht Smetlede
zaterdag 26 oktober van 19 tot 21.30 uur 
Tocht van 7 km. Pompoensoep, duivelsdrankje en 
griezelbrood inbegrepen. 
VVK: 6 euro (-12: 3 euro) - ADK: 8 euro (-12: 3 euro)        
Heksencomité en FC Smetlede 
Kantine FC Smetlede 
Inschrijven op 0476 59 68 72 of 0476 25 19 84  of via 
heksentochtsmetlede@gmail.com uiterlijk op maandag 
21 oktober

n 12de Heksentocht Lede
donderdag  31 oktober       
Aangepast schoeisel en zaklamp meebrengen. 
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vrije start tussen 20 en 21.30 uur 
5 euro 
Feestcomité Lede 
De Bron 
Info: 053 60 68 50

n Voorstelling Welkom in het bos
vrijdag 1 en zaterdag 2 november van 20 tot 22 uur, 
zondag 3 november van 19 tot 21 uur 
Twee vriendinnen belanden in het bos waar alles anders 
is. Ze stuiten op verschillende personages. 
9 euro 
Theater Rosie 
GC De Volkskring 
Info: www.theater-rosie.be

n Eetfestijn Café Chantant
zaterdag 2 november van 19 tot 21.30 uur 
Warme beenhesp of vol-au-vent à volonté.   
15 euro - kinderen 8 euro 
Amici Cantores - Gemengd koor Lede 
De Bron 
Info: 053 80 08 37, amicicantores@hotmail.com

n Voordracht gezelschapsspelen
donderdag 7 november 
Waar dienen we op te letten voor we een aankoop 
doen? 
CM Lede 
Info: steven.mieke@telenet.be

n Aznavoners
vrijdag 8 november van 15 tot 17 uur 
zie pagina 18 
UiTPAS

n Museumbezoek
zondag 10 november van 8 tot 18 uur 
Geleid bezoek aan het Klompenmuseum Den Eik 
in Laakdal. Wandeling van 12 km bij de Merodes in 
Westerlo en langs Averbode.  
25 euro 
De Gemzen 
Gemzenlokaal 
Info: annetom@telenet.be

n Café Del Mundo
zondag 10 november 
zie pagina 18

n Opening carnaval
maandag 11 november om 11.11 uur 
Opening carnaval met voorstelling van de kandidaat-
prinsen. 
Feestcomité Lede 
Huize Moens 
Info: 053 60 68 50

n BibArt Filmclub: Intouchables
dinsdag 12 november om 19.45 uur 
zie pagina 8 
UiTPAS

n Jeugdfilm
woensdag 13 november om 14.30 uur 
meer info in volgende editie
gratis 
Gezinsbond Lede - JHLeeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Luistervinken: Jef Vermassen
woensdag 13 november van 20 tot 23 uur 
zie pagina 8 
UiTPAS

n Computercursus voor senioren
woensdagen 13, 20 en 27 november en 4 december 
- vrijdagen 15, 22 en 29 november 
zie pagina 19

n Workshop make-up
vrijdag 15 november van 19.30 tot 21.30 uur 
Wil je er stralend uitzien? Meebrengen: spiegel 
en handdoek. In ruil voor 5 UiTpunten: gratis 
nagelstempelset.  
10 euro (goodiebag inbegrepen) 
JHLeeuwerik 
Inschrijven op 0473 29 38 72             
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Lezing Eenzaamheid (g)een taboe?
dinsdag 19 november om 20 uur 
We kijken achter het masker van de eenzaamheid. 
5 euro 
CM Midden-Vlaanderen 
Zaal De Bron 
Inschrijven op 09 267 57 35       
Info: gezondheidspromotie.mvl@cm.be
www.cm.be/agenda

n V-test
woensdag 20 november van 18 tot 20 uur 
zie pagina 4

n Kookcursus
woensdag 20 november van 19.30 tot 22 uur 
Bakken voor zoetebekken. 
Keuken Kluisberg 
Info: frida.geerts@skynet.be

n Wijndegustatie Toscane
donderdag  21 november van 20 tot 23 uur 
Degustatieavond met wijnen uit Toscane. 
30 euro voor niet-leden 
Wijngilde Commanderij Molenberg  
Den Bonten Os 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Vrouwen & Bier
donderdag 28 november om 20 uur 
zie pagina 20 
UiTPAS



Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
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 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur

Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 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: 7900 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 12 november.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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