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Gemeentelijke 
erkenning
sportorganisatoren
Deze erkenning 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.

Sportorganisatoren die erkenning willen verkrijgen voor de periode 
van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 moeten 
de aanvraagformulieren indienen bij de sportdienst uiterlijk op 
zaterdag 15 november. De bekendmaking van de erkenning vindt 
plaats uiterlijk op 15 december en heeft betrekking op het volgende 
kalenderjaar.

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de 
sportdienst.

Woensdagnamiddag in 
de kinderopvang
Inschrijven voor de kinderopvang op woensdag-
namiddag is verplicht. Dit kan enkel via het 
inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. 

Je kan inschrijven voor november en december 
vanaf donderdag 2 oktober tussen 18 en 19 uur 
en de daarop volgende werkdagen.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst kinderopvang

Subsidies sportverenigingen 2014
De gemeente wil de erkende sportverenigingen ondersteunen en doet  
dit onder meer via subsidies voor sportverenigingen (met jeugdwerking). 
De toelagen voor sportverenigingen voor 2014 zullen worden 
berekend aan de hand van de toepasselijke
subsidiereglementen. Deze reglementen en 
de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij  
de sportdienst en op www.lede.be. 
Ze moeten vóór maandag 1 december 
ingevuld terugbezorgd worden aan de 
sportdienst.

Sociaal tarief voor kinderopvang, 
jeugd- en sportactiviteiten
De gemeentelijke diensten hanteren sociale tarieven voor de kinder-
opvang en voor jeugd- en sportactiviteiten. Gezinnen met een 
gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten 
laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van 
50% van de ouderbijdrage of het deelnemersgeld. Voor gehuwden 
wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en voor 
samenwonenden de optelsom van het belastbaar inkomen van elk 
van de partners.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze sociale tarieven, 
stuur je een kopie van je meest recente aanslagbiljet (aanslagjaar 
2013, inkomsten van  2012) naar gemeentebestuur Lede, jeugd-
dienst, sportdienst of dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede.

Carnaval 2015
Ontwerp een affiche voor carnaval!
Ben je creatief en woon je in Lede? Dan kan je meedoen 
aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche 
Carnaval Lede 2015. Bovendien komt je ontwerp op 
het vlagje dat uitgereikt wordt aan de carnavalisten. 
Het ontwerp moet gemaakt zijn op A4-formaat, staand. 
Volgende elementen moeten er in verwerkt zijn: 63 jaar 
carnaval, Lee, 2015 en een carnavaleske Leedse vlag 
(met de drie gele T’s op een blauwe achtergrond). Je 
moet je ontwerp vóór zaterdag 1 november indienen 
bij de dienst patrimonium.

Verkiezing Prins carnaval en Miss Bette 
2015
Als inwoner van Lede kan je meedingen naar de titel  
van Prins carnaval of Miss Bette 2015. Vanaf eind  
september kan je het inschrijvingsformulier en het 
deelnamereglement afhalen bij de dienst patrimonium.  
Kandidaten moeten  het inschrijvingsformulier vóór 
zaterdag 1 november aangetekend terugsturen 
naar gemeentebestuur Lede, dienst patrimonium, 
Markt 1, 9340 Lede.  Poststempel geldt als bewijs.  
De kandidaten worden bekend gemaakt bij de 
opening van het carnavalsjaar op 11 november om 
11.11 uur in Huize Moens.

De verkiezing gaat door op zaterdag 10 januari 
2015 in GC De Volkskring.



Overlijdens 
 augustus 2014

Martine D’Hondt  † 1 augustus
Hendrik Walgraef  † 3 augustus
Herman Rosschaert  † 4 augustus
Jeannetta Coen † 4 augustus 
Louisa De Wolf  † 5 augustus
Hilda De Geest  † 8 augustus
Paula Meuleman † 10 augustus
Maria Saey † 19 augustus
Franciscus Baeyens  † 19 augustus
Rosé De Clercq † 24 augustus
Yvonne Keppens  † 24 augustus

 
 
 
 
 
 

Met wie woon je hier?
Guy: Ik woon hier met mijn vrouw Karine en onze zoon Michiel.

Wat zijn je hobby’s?
Karine: Ik lees heel graag.
Guy: Ik vind fietsen en tuinieren leuk.

Woon je graag in Lede? 
Guy: Uiteraard. We wonen al meer dan twintig jaar in een 
doodlopend straatje met alleen plaatselijk verkeer. Heel landelijk en 
rustig dus.

Wat vind je de mooiste plek in Lede en waarom?
Karine: De vele, rustige landwegen zijn bij iedere wandeling steeds 
weer de moeite waard.

Ben je lid van een Leedse vereniging? 
Guy: Ik ben lid van de wielertoeristenclub Wanzeelse 
Wielerwonderen. 

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Guy: Ons favoriete café is  Hoop in de Toekomst in Wanzele.
Tafelen doen we dan weer het liefst in ’t Lavendelke in Oordegem.

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? 
Guy: Er is de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in de verbetering 
van het wegennet en de aanleg van fietspaden. Heel positief 
allemaal, maar van die werken wordt niet geprofiteerd om 
terzelfdertijd  de wegen te verfraaien met de aanplanting van groen.   

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Guy: Ik zou beter communiceren over de prioriteiten van het 
gevoerde beleid. 

Als je een wens mag doen, wat zou je dan wensen ?
Karine: Dat Lede een landelijke gemeente kan blijven waar het 
aangenaam wonen is!

Huisnummer 10
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Deze maand strijken we neer in de Diepestraat

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

Winnaars wedstrijd 
Mysterie van de Ommegang
Op zondag 7 september, de Dag van de Vrije Tijd, konden 
de kinderen meespelen met het cluedospel Mysterie van 
de Ommegang. 
De drie winnaars zijn:
• Yorne Bekaert – 10 jaar;
• Anna Van Zwol – 8 jaar;
• Kyra Van Der Cruyssen – 11 jaar.
Zij ontvangen een ‘mysteriebox’ die ze kunnen afhalen bij 
de cultuur- of jeugddienst. 
De oplossing van de wedstrijd kan je bekijken op onze website. 
De Verenigde Wanzeelse Kineasten hebben alles gefilmd.  

Gratis wifi in Leedse 
openbare gebouwen
Het gemeentebestuur heeft in een aantal openbare 
gebouwen gratis wifi voorzien. Vanaf nu kan je gratis op 
het internet in:
•  het gemeentehuis;
•  de bibliotheken van Lede en Oordegem;
•  GC De Volkskring;
•  de ontmoetingscentra in Impe, Wanzele en Oordegem;
•  de sporthal (inkomhal en vergaderzaal).

Het netwerk dat je kiest is ‘Lede-Publiek’. Na het maken  
van de verbinding moet je enkel bevestigen dat je akkoord 
gaat met de voorwaarden.
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Laat griep deze winter 
in de kou staan
Elke winter duikt de griep weer op. Bij de meeste personen met een 
goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij 
ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen 
zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren is er een 
groter risico op complicaties. Ongeveer 10% moet gehospitaliseerd 
worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.  

De Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om chronisch zieken, 
65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het 
griepseizoen in het tweede of derde trimester zijn) te vaccineren. 
Ook mensen die (al dan niet beroepshalve) voor deze risicogroepen 
zorgen, doen er goed aan zich te laten vaccineren. 

Jaarlijkse griepvaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. 
Vaccinatie maakt de kans dat iemand ziek wordt, veel kleiner. En wie 
ondanks vaccinatie toch nog griep krijgt, is er doorgaans minder ziek van 
en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert de kans 
dat een al aanwezige ziekte verergert (bijvoorbeeld ontregeling van uw 
diabetes).

Het griepvaccin is veilig, ook voor zwangere vrouwen. Het bevat geen 
levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. 

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar en voor risicogroepen wordt 
het voor bijna de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is 
het griepvaccin gratis. 

Voor meer info kan je terecht op www.griepvaccinatie.be of bij 
Logo Dender vzw (via elke.stoffels@logodender.be of op 053 41 75 58).

Borstkanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken bij 
vrouwen. De ziekte kan echter vroeg opgespoord worden en acht 
op tien vrouwen die met borstkanker geconfronteerd werden, 
overleven de ziekte. 

Alle vrouwen kunnen, ongeacht hun leeftijd, alert zijn voor veran-
deringen aan de borsten. Wanneer je vermoedt dat je een hoger 
risico loopt op borstkanker, kan je dit bespreken met je arts. Voor 
vrouwen van 50 tot en met 69 jaar wordt het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker georganiseerd. Voor deze leeftijdsgroep 
zijn de voordelen van borstkankeropsporing het hoogst. Om 
borstkanker vroeg op te sporen, is de tweejaarlijkse screenings-
mammografie op dit moment het meest geschikte middel. Het 
is niet aangeraden voor vrouwen met klachten of met verhoogd 
risico om deel te nemen. Zij worden best persoonlijk opgevolgd.
In Lede zal de screening opnieuw worden georganiseerd in 2015.

Het bevolkingsonderzoek biedt zowel voor- als nadelen. Indien 
borstkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op genezing 
groter. Daarnaast is het ook zo dat bij een groot aantal vrouwen 
de borst dan niet volledig hoeft weggenomen te worden. 
Het bevolkingsonderzoek heeft ook enkele nadelen, zoals de 
overdiagnose (1 op 1000 vrouwen) en de kleine dosis straling die 
gebruikt wordt bij het nemen van de foto’s. Om te streven naar 
een evenwicht tussen de voor- en nadelen wordt in alle fasen van 
het bevolkingsonderzoek de kwaliteit gecontroleerd. 

Heb je persoonlijke vragen over vroege opsporing van borstkanker? 
Contacteer dan je arts. Heb je vragen over het bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker? Surf dan naar www.bevolkingsonderzoek.be of 
bel het gratis nummer 0800 60 160. 

Laat naar je borsten kijken
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Het gemeentebestuur van Lede werft aan:

EEN TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK
TIJDELIJK CONTRACTUEEL

deeltijds (4/5) - niveau E1-E3

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Er zijn geen diplomavereisten.
• Je slaagt in een selectieproef.
• Je beschikt over een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.

AANBOD
• Een deeltijdse contractuele betrekking van bepaalde duur (4/5). 
• Verloning volgens barema E1-E3.
• Maaltijdcheques en fietsvergoeding.
• Flexibele vakantieregeling.

De inschrijvingsfiche en meer informatie over de 
aanwervingsvoorwaarden, de functiekaart en de verloning kan je 
raadplegen op www.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst (053 
60 68 21 of via personeel@lede.be).

Om deel te nemen aan de selectieprocedure verstuur je je sollicitatie-
brief met je cv of het ingevuld inschrijvingsformulier per post uiterlijk 
vrijdag 24 oktober 2014 (datum poststempel is bepalend) naar het 
college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede. 
Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv of het ingevuld inschrijvings-
formulier afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat 
(053 60 68 00) of bij de personeelsdienst.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in 
aanmerking.

Indien je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden zal je uitgenodigd 
worden voor de eerste selectieronde op woensdag 5 november 2014 
om 18 uur in het gemeentehuis.

Het OCMW van Lede werft aan:

EEN HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
STATUTAIR

voltijds – niveau BV5 

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de  
 eisen van de beoogde functie.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je wordt medisch geschikt verklaard door de  
 arbeidsgeneesheer.
• Je bent houder van de beroepstitel van gegradueerd  
 verpleegkundige.
• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs in  
 de verpleegkunde (gegradueerde verpleegkundige,  
 bachelor of master Verpleegkunde).
• Je beschikt over 4 jaar relevante beroepservaring.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.

De gedetailleerde functiebeschrijving kan je raadplegen 
op www.ocmw.lede.be of opvragen bij 
de personeelsdienst op 053 60 62 98 of via 
personeel@ocmw.lede.be.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure verstuur je 
je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste 
diploma naar de voorzitter van het OCMW Lede, 
Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50 te 9340 Lede 
tegen uiterlijk dinsdag 28 oktober 2014.

Jubileum

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester 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)
Roger Van Boxstael & Godelieve Lemmens

Lede, 27 augustus 1954

Onderzoek tot milieueffecten-
rapportage van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan
reconversie verblijfsrecreatie Lede
Fase 2: bekendmaking beslissing plan-MER-plicht

De Provincie maakt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan op om 
het gebied voor verblijfsrecreatie (volgens het gewestplan) om te 
vormen naar natuurgebied. Bij een dergelijke omvorming dient de 
overheid na te gaan tot welke effecten op milieuvlak (natuur, geluid, 
water …) dit leidt. De screeningsnota en de beslissing over de 
milieueffectenrapportage kunnen geraadpleegd worden op de 
website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) en in het 
gemeentehuis (dienst stedenbouw).
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Feezzzzzzzztelijke afsluiting Vlieg 2014 
Heel wat blinkende gezichten tijdens de feestelijke afsluiting van Vlieg op 
woensdag 17 september! De jury selecteerde uit de 248 boomhutten Lena & Lisa 
Mariën (5 jaar) en Lene De Cremer (10 jaar) als winnaar. Zij ontvingen een bibbox.
Een boekenpakket ging naar Emily Bonnarens (8 jaar), Juul De Witte (4 jaar), Mathis 
De Mont (4 jaar), Lore Wille (2 jaar), Delphine De Mil (9 jaar), Dimmra & Morgane 
Van Sande (10 en 11 jaar), Inias Vermeiren (6 jaar) en Tibo Moerenhout (7 jaar).
Het was een moeilijke keuze voor de jury, de knutselwerken waren verbluffend. 
Een geweldige proficiat aan alle deelnemende kinderen dus!

Maxim Govaert ontving een prijs van de jeugddienst voor zijn ontwerp van een 
speelbos. Alle ontwerpen voor dit speelbos werden plechtig overhandigd aan de 
burgemeester en schepenen Meganck en Wille. Het schepencollege en de jeugd-
raad zullen de dromen en ideeën van de kinderen bekijken en er inspiratie uithalen 
voor het geplande speelbos.

Uit de dappere fietsers werd Tess D’Haese (11 jaar) als winnaar geloot en enkele 
aanwezige kinderen ontvingen via loting een tas van Vlieg. De avond werd afgeslo-
ten met een receptie.

Kerkfabrieken 
• Aktename van de budgetwijzigingen voor het dienstjaar 2014 van  
 de kerkfabrieken Sint-Denijs Impe, Sint-Martinus Oordegem en  
 Sint-Bavo Wanzele.
• Aktename van de budgetten voor het boekjaar 2015 van de kerk- 
 fabriek Sint-Denijs Impe, Sint-Martinus Lede, Sint-Martinus Oordegem, 
 Sint-Pharaïldis Smetlede en Sint-Bavo Wanzele.
• Toekenning aan de kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede van een  
 bijkomende buitengewone subsidie van 100.389,10 euro als
 voorschot op de gemeentelijke subsidiëring van de algemene 
 herstellingswerken aan de kerk (vorderingsstaten 7, 8 en 9).
• Toekenning aan de kerkfabriek Sint-Martinus Lede van een buiten- 
 gewone subsidie van 10.540,92 euro als eerste voorschot op de  
 gemeentelijke subsidiëring van de schilderwerken aan de kerk   
 alsook van schilder- en herstellingswerken aan de eerste zes 
 kapellen van de Ommegang en de Sint-Jozefkapel.
• Toekenning aan de kerkfabriek Sint-Martinus Lede van een buiten-
 gewone subsidie van 1.355,21 euro als voorschot op de gemeen-
 telijke subsidiëring van de restauratie van het orgel alsook van de 
 stabiliteitswerken aan het doksaal en restauratie van de torenruimte  
 in de kerk (ontwerpkosten).

Vaststellen gemeenterekening 2013

 Ontvangsten Uitgaven Saldo

Gewone dienst 23.320.908,44  16.100.905,61 7.220.002,83

Buitengewone dienst 5.660.857,44 2.311.329,86 3.349.527,58

Het balanstotaal op 31 december 2013 bedroeg 73.001.282,41 euro.

Straatnaamgeving
Definitieve vaststelling van de straatnamen in de nieuwe verkaveling 
Kleine Kouter: Kluisberg voor het eerste deel en Naaldekensweg voor 
het tweede deel.

Formatie van het gemeentepersoneel: 
wijziging
•  Bij de technische dienst wordt de betrekking 
 van magazijnier met de graad van technisch assistent(e) 
 gewijzigd naar de graad van technisch medewerk(st)er.
•  Bij de sportdienst wordt de halftijdse betrekking van
 sportmonitor in contractueel verband omgevormd naar een
 voltijdse betrekking van sportmonitor in contractueel verband.
•  Bij de sportdienst wordt de voltijdse betrekking van technisch   
 assistent(e) in statutair verband omgevormd naar een halftijdse  
 betrekking van technisch assistent(e) in statutair verband.

Reglement voor organisatie van de vrijwillige brandweerdienst
Wijziging wat betreft de samenstelling van het personeelskader.

Invoering van eenrichtingsverkeer in de Julius De Geyterstraat 
(deel)
Vaststelling van het aanvullend verkeersreglement houdende invoering 
van eenrichtingsverkeer in het gedeelte van de Julius De Geyterstraat 
tussen Hoogstraat en Katstraat (inrijden langs Katstraat).

Vervangen van de openbare verlichting langsheen Meirveld
Principebeslissing tot het vervangen van 17 verouderde lichtmasten. 

Aankoop van nadaraanhangwagen ten behoeve van de 
technische dienst
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde 
kostprijs bedraagt 21.780 euro (inclusief btw). Gunning na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
Uitvoeren van buitenschilderwerken aan het gemeentehuis 
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De geraamde 
kostprijs bedraagt 30.250 euro (inclusief btw). Gunning na 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Domein van Mesen: afbraak oostelijke schoolvleugel 
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde kostprijs 
bedraagt 363.000 euro (inclusief btw). Gunning na open 
aanbesteding.

Uit de gemeenteraad van 11 september 2014
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LEEGO 
volgens voorzitter 
Veerle Merckx
Werking
Leego staat voor Leeds 
Engagement voor Gemeentelijke 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Deze raad wil, naast een 
adviserende rol, een 
coördinerende, informerende 
en vooral sensibiliserende rol spelen in verband met 
ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. 

Er werden twee subsidiereglementen gemaakt:

• Noord-Zuidverenigingen in onze gemeente; 

• Projecten ontwikkelingssamenwerking en stages    

   studenten en vrijwilligerswerk. 

Leego adviseert aan de gemeente over deze subsidies, 

evenals bij acties Noodhulp.

Leego heeft ook een aantal jaarlijks terugkerende 

activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking 

met de cultuurdienst zoals lezingen, een kookavond, de 

actie voor 11.11.11 …. Dit jaar organiseren wij voor de 

eerste keer Week van de Wereld.

Onze grootste uitdaging is tegen eind 2015 de titel 
FairTradeGemeente binnenhalen. 

Samenstelling

Leego is samengesteld uit geïnteresseerde inwoners, 

verenigingen en private en publieke organisaties en 

instellingen uit de gemeente die zich inzetten voor 

ontwikkelingssamenwerking. Er wordt ongeveer acht 

keer per jaar vergaderd. Daarnaast worden ook nog 

werkgroepen opgericht om bepaalde activiteiten uit te 

werken of reglementen vorm te geven (bijvoorbeeld de 

actie voor 11.11.11, subsidiereglementen …).

De Trekkersgroep voor Fairtrade werd ook opgericht 

vanuit Leego en heeft geen tijdelijk karakter. Deze werd 

dan ook naast enkele Leegoleden samengesteld uit 

geïnteresseerden vanuit de jeugd, de scholen, de milieu- 

en middenstandsraad en lokale media. 

Hoogtepunt

Onze allereerste activiteit, de lezing met Rudi Vranckx 

over de Arabische conflicten, was meteen een schot 

in de roos. GC De Volkskring was in een mum van 

tijd uitverkocht. Ook het officiële startschot vanuit 

de gemeenteraad voor het behalen van de titel van 

FairTradeGemeente was bijzonder. Het geeft alvast 

een goed gevoel en een positieve stimulans om er de 

komende jaren volop voor te gaan.

Meer info
cultuur@lede.be

Wilsbeschikking en euthanasie
Laatste wilsbeschikking
Bij de dienst burgerzaken kan je in het Rijksregister laten registreren 
of je begraven of gecremeerd wil worden en het ritueel van de 
uitvaartplechtigheid laten vastleggen. Dit laatste is een keuze tussen 
een katholieke, vrijzinnige, islamitische … dienst. 

Deze registratie heet ‘laatste wilsbeschikking’. Het document staat 
volledig los van een testament, dat bepaalt wat er met je bezittingen 
zal gebeuren. De laatste wilsbeschikking is een manier om je familie 
te vertellen hoe je het liefst afscheid wil nemen. Je kan ook aangeven 
of je beschikt over een uitvaartverzekering en ook dat wordt dan 
genoteerd in het Rijksregister.

Wanneer de begrafenisondernemer het overlijden komt aangeven 
bij de dienst burgerzaken, kijkt deze in het Rijksregister na of er een 
laatste wilsbeschikking werd opgemaakt. Dat kan soms nuttig zijn 
wanneer er geen familie meer is, maar het kan ook discussie vermijden 
binnen de familie.
Er bestaat een sterke traditie om de laatste wil te respecteren. Als de 
laatste wil voor de familie echter een onoverkomelijk probleem zou 
zijn (er is bijvoorbeeld gekozen voor thuisbewaring van de urne, terwijl 
de aangeduide bewaarder dat niet wil) of in de praktijk onmogelijk 
zou zijn (er is bijvoorbeeld gekozen voor bijzetting in een columbarium 
dat intussen volzet is), wordt een redelijke oplossing gezocht samen 
met de begrafenisondernemer.

Hoe leg je een verklaring met je laatste wil af? Kom gewoon naar de 
dienst burgerzaken. Een van de medewerkers zal je keuzes meteen 
registreren in de computer.

Euthanasie
Met een positieve wilsverklaring tot euthanasie verklaar je schriftelijk 
je wens dat een arts euthanasie toepast – volgens de voorwaarden in 
de euthanasiewet – wanneer je zelf niet meer in staat bent om je wil 
te uiten. De uitvoering hiervan geldt alleen als er sprake is van een 
onomkeerbare coma. 
Een negatieve wilsverklaring, geldig voor alle andere ernstige medische 
aandoeningen, kan je enkel afsluiten bij een arts. 
 
De positieve wilsverklaring echter kan je laten registreren op 
het gemeentehuis en is gratis. Je kan in de verklaring een 
vertrouwenspersoon aanduiden die onmiddellijk op de hoogte 
gebracht wordt wanneer je je in een toestand bevindt waarin de 
wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn. De aanwijzing van 
een vertrouwenspersoon is niet verplicht. Je moet  wel twee getuigen 
aanduiden, waarvan één geen belang heeft bij je overlijden (= geen 
verwantschap). 
Jouw verklaring wordt geregistreerd in de gegevensdatabank van de 
FOD Volksgezondheid en blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Je 
kan ze echter op ieder ogenblik herzien of intrekken. 

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de dienst burgerzaken 
of op www.leif.be.
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Wat doet de gemeente concreet?
Wegen
Het is evident dat niet overal tegelijkertijd kan gestrooid worden.  
Daarom beschikt de gemeente over een strooiplan. In dit plan 
zijn de centrumstraten en hoofd- en verbindingswegen 
opgenomen die bij sneeuwval of ijzel geruimd en gestrooid 
worden. Er zal echter niet op elke weg gestrooid worden. 
Wegen waar weinig verkeer komt, wijken en doodlopende 
straten worden niet meegenomen. In deze wegen is strooien 
ook weinig efficiënt aangezien het dooizout ‘ingereden’ moet 
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.

De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest en 
worden dus niet gestrooid door de gemeentediensten. 

Voet- en fietspaden
De gemeentelijke fietspaden worden door het personeel van 
onze technische dienst sneeuw- en ijsvrij gemaakt, evenals de 
voetpaden van het gemeentelijk patrimonium.

Wat moet jij doen?
Bij sneeuwval wordt ook gerekend op jouw behulpzaamheid.
Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een 
gebouw, de bewoner van de benedenverdieping, de 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  
 zodanig dat voetgangers ruimte hebben om te passeren.  
 Indien het voetpad te smal is, mag de sneeuw net naast  
 de boordsteen op straat gelegd worden. Rioolroosters en  
 greppels moeten wel 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 en gebruik winterbanden.
•  Denk aan mensen die niet goed te been zijn. Misschien  
 kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het ruimen  
 van hun voetpad.

Hulp bij sneeuwruimen 
Ben je ouder en/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 wil het gemeentebestuur hulp bieden, zonder hierbij je 
verantwoordelijkheid over te nemen.

Je kan hierop een beroep doen als je:
•  gedomicilieerd bent in Lede;
•  ouder bent dan 80 jaar 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.

Je kan een aanvraag indienen bij de technische dienst op 
053 60 68 30 of via technische.dienst@lede.be. 
Je moet je jaarlijks opnieuw inschrijven tussen 15 oktober en 
15 november. 
Eenmaal opgenomen in de planning komen de gemeente-
diensten 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.
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.

Winterplan 2014-2015
Niet iedereen kijkt uit naar een ‘witte’ winter

Sneeuw en vrieskou zorgen soms voor ellende op de wegen. De technische dienst beschikt over het nodige materieel om sneeuw en ijzel 
te bestrijden: twee vrachtwagens met zoutstrooier (waarvan een met sneeuwruimer), een tractor met strooier, een kleine tractor (met 
ruimer en zoutstrooier) voor de fietspaden, een wiellader en de nodige zoutvoorraad. 
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Stuur een brief naar de Sint
Wij kijken al reikhalzend uit naar de komst van de Sint! 
Onze verlanglijstjes liggen dan ook al klaar. Wil jij 
ook een brief sturen aan de goede man? Dat kan! 
Vanaf maandag 20 oktober kan je in de bib speciale 
briefkaarten voor de Sint afhalen. Versier hem zo 
mooi als je kan, breng hem binnen in de bib en wij 
zorgen ervoor dat de Sint jouw brief in handen krijgt. 
Binnenbrengen kan tot en met vrijdag 7 november.

Nieuwe directeur academie
Beste inwoner van Lede
Op 1 september werd ik de nieuwe directeur van de academie.

Na mijn opleiding Fagot, die ik volgde aan de academie van 
Sint-Niklaas, studeerde ik aan het Sweelinck Conservatorium van 
Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen.

Sinds 2000 ben ik actief in het Deeltijds Kunstonderwijs als leerkracht 
fagot en ICT-coördinator. Van januari 2012 tot juni 2014 was ik 
waarnemend directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans van Dendermonde, waar ik de nodige ervaring 
opdeed.

Ik ben actief als fagottist bij Il Novecento (het orkest van Night Of The 
Proms) en enkele kamermuziekensembles. 

Ik ken de academie van Lede als een gezellige 
en bruisende academie, met een pedagogisch 
zeer goed onderlegd lerarenkorps. Deze 
sfeer wil ik zeker verder zetten. Ook wil ik 
de academie een vaste waarde geven in het 
culturele leven van de gemeente en zelfs in de 
grotere regio. 
 
Bart Jonkers

Download de UiTagenda-app
Wat te doen met de kinderen? Welke film, concert, tentoonstelling of 
museum kunnen we meepikken? Zijn er leuke markten in de buurt? 
Waar is het prettig fietsen en wandelen?
En welke fuif valt er niet te missen vanavond?

De nieuwe UiTagenda-app van UiTinVlaanderen.be 
is de meest volledige agenda voor cultuur en 
vrije tijd in Vlaanderen en Brussel. Vind overal en 
altijd snel informatie over waar je hier en nu 
naartoe kan of plan je activiteiten voor later.

Om de app te downloaden, surf naar 
www.uitinvlaanderen.be/app/uitagenda.
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NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Boemel- en sportacademie
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het 
zesde leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uur 
komen sporten op woensdagnamiddag (behalve tijdens 
schoolvakantieperiodes). Deze sportieve namiddag 
wordt georganiseerd door de sportdienst en gaat door 
in de sporthal van 3 september tot en met 24 juni.

Lesuren voor het schooljaar 2014 - 2015
• derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur
• eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur
• tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur

Prijs per deelnemer Jaar Trimester

Ledenaar (wonend 
en/of schoolgaand) 60 euro 25 euro

Niet-Ledenaar  90 euro 37,50 euro

10 UiTpaspunten 2,50 euro korting

Sociaal tarief 50 % korting

Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan 
verminderd tarief sporten.

Inschrijven activiteiten 
sportdienst
Inschrijven kan online op www.lede.be of bij de sport- 
dienst. Het inschrijvingsstrookje kan je downloaden 
op www.lede.be of afhalen bij de sportdienst. Betalen 
kan via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met 
mededeling ‘naam activiteit + naam deelnemer’ of 
contant bij de sportdienst.

Dag van de jeugdbeweging
Ook dit jaar doen we mee aan de Dag van de jeugd-
beweging op vrijdag 17 oktober. We komen samen 
in het park achter Huize Moens. Meer info vind je op 
de website, via Facebook en op de flyer die via de 
scholen verspreid zal worden. 

Boekenbabbels gaan 
weer van start
Je leest samen met andere kinderen uit 
de 2e of 3e graad van de lagere school 
boeken die door de Kinder- en Jeugd-
jury geselecteerd werden. Eenmaal per 
maand komen jullie samen om je mening 
te geven en krijgen jullie een opdracht over het boek. Uiteindelijk 
stellen jullie je eigen boekentop tien op.

Kom langs op woensdag 15 oktober van 13.30 tot 14.45 uur in 
de bib. Inschrijven kan in de bib, op 053 82 53 30 of via 
bibliotheek@lede.be met vermelding van je naam, leeftijd en adres. 

Sportpas Overdag
Ben je tussen 19 en 50 jaar en beweeg je graag, dan kan je van 
oktober tot en met december in de sporthal deelnemen aan de 
activiteiten van Sport Overdag:
• maandag: omnisport (van 16.30 tot 17.30 uur);
• dinsdag: badminton/tafeltennis (van 15 tot 16 uur);
• vrijdag: stepaerobic (van 10.30 tot 11.30 uur).

Sportpas 50+
Ben je vijftigplusser en beweeg je graag, dan kan je van oktober 
tot en met december deelnemen aan de activiteiten van Plus Minus:
• maandag: tennis (TC Vogelenzang, van 15 tot 16 uur);
• dinsdag: badminton/tafeltennis (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• woensdag: zwemmen (Wetteren, van 12 tot 13 uur);
• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 16.30 uur);
• vrijdag: stepaerobic (sporthal, van 10.30 tot 11.30 uur).

Prijs per deelnemer   Trimester

Ledenaar (wonend en/of schoolgaand) 25 euro

Niet-Ledenaar     37,50 euro

10 UiTpaspunten   2,50 euro korting

Sociaal tarief    50 % korting

Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief 
sporten.
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Familievoorstelling 
De Reuzenperzik 
Op zondag 9 november organiseren 
de jeugd- en cultuurdienst om 15 uur de 
familievoorstelling De Reuzenperzik in GC De Volkskring. 
Deze voorstelling vertelt het verhaal van het wereldbekende, 
gelijknamige boek van Roald Dahl.

James Henry Trotter wordt op vierjarige leeftijd wees en wordt 
opgevangen door twee afgrijselijke tantes: tante Spons en tante 
Spijker. Hij leeft op een hoge heuvel, afgesloten van de buiten-
wereld, in het huis van de twee tantes. Op een dag komt er een 
grote verandering in het leven van James. Een oud mannetje 
geeft hem een zakje met levende korrels. Wanneer James deze 
in een kan met water doet en opdrinkt, zullen er wonderlijke 
dingen gebeuren. Opgewonden rent James naar huis. Maar dan 
struikelt hij over de wortels van een perzikboom, de zak scheurt 
open en de korreltjes verdwijnen in de grond. En er gebeurt iets 
zeer bijzonder: de korrels geven hun kracht aan een perzik en 
deze groeit uit tot een reusachtige vrucht, zo groot als een huis. 
Met de reuzenperzik reist hij naar New York en beleeft hij allerlei 
avonturen.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de jeugd- en cultuurdienst en kosten 
14 euro. Voor kinderen/jongeren (-26) en senioren (65+) is er 
een verminderd tarief van 12 euro. De voorstelling komt ook in 
aanmerking voor mensen met een UiTpas aan kansentarief. 

Tentoonstelling Propere was
We hangen nog tot vrijdag 31 oktober de tentoonstelling  
Propere was op in de bibliotheek van Lede. Aan onze 
wasdraad hangen unieke portretten van Leedse inwoners. 
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.

Verwendag bib Oordegem
Om onze lezers in Oordegem in de watten te leggen, 
steken we op zaterdag 18 oktober de handen uit de 
mouwen voor een verwendag. Wij zorgen van 10 tot 12 uur 
voor entertainment: we trakteren iedereen op een lekkere 
pannenkoek, we lezen verhalen voor aan de kleine lezers, een 
ballonvouwer komt zijn kunsten tonen en een grimeur kleurt de 
kindersnoetjes. Hopelijk tot dan!

Uitstap naar de Boekenbeurs 
Op zaterdag 8 november trekt de bib met haar leners naar 
de Boekenbeurs in Antwerpen. We vertrekken om 9 uur aan de 
bibliotheek van Lede en pikken de leners uit Oordegem om 9.15 
uur op aan de bib van Oordegem. We zijn terug rond 17 uur.
Voor 10 euro reserveren we voor jou een plaatsje op onze bus. 
Deze uitstap komt ook in aanmerking voor 
mensen met een UiTpas aan kansentarief. 
Inschrijven kan in de bib of op 
053 82 53 30. Je moet wel ten laatste op 
maandag 3 november betalen, anders 
vervalt je reservatie. 

Week van de Smaak 
Film en high tea in de bib

Voor de Week van de Smaak trakteert de bib haar bezoekers 
op zondag 16 november niet alleen op lekkers, maar ook 
op een film. Voor 4 euro kunnen bezoekers vanaf 12 jaar om 
15 uur kijken naar Toast, de verfilmde biografie van Britse kok 
Nigel Slater.

De film gaat over zijn jeugdjaren die hij zich vooral herinnert 
aan de hand van eten. Zijn honger naar nieuwe en voor de 
jaren zestig exotische smaken en de culinaire rivaliteit met zijn 
stiefmoeder vormen de rode draad doorheen de film.

Na de voorstelling nodigen we het publiek uit voor high tea 
met toetsen uit de film. De ruimte wordt aantrekkelijk 
aangekleed en de bediening gebeurt in stijl. De Wanzeelse 
kookclub VTB-VAB zorgt voor lekkere citroen-meringuetaart. 
Als aandenken geven we iedereen dit recept mee zodat ze 
thuis zelf aan de slag kunnen gaan.

Daarnaast is de bibliotheek open van 14 tot 17 uur en 
trakteren we de leners op koffie en lekkers gemaakt door de 
bibliotheekmedewerkers. 
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Heksentocht 
Op vrijdag 31 oktober gaan 
we weer gezellig griezelen 
tijdens de Heksentocht.
Je kan starten aan De Bron tussen 19.30 en 21.00 uur. 
Draag zeker aangepast schoeisel en breng een zaklamp mee.
Aankomen kan tot middernacht. Iedereen krijgt een verrassing! 
Deelnemen kost 5 euro. Je kan je vooraf niet inschrijven. 

Voor meer info kan je terecht bij de voorzitter van het 
feestcomité, Elsie Van den Abbeele, op 0472 39 38 56. 
Neem gerust ook contact op als je wil helpen. Hoe meer 
griezels, hoe beter!

Creatief inpakken
Workshop

Kerstmis, Nieuwjaar, een verjaardag of huwelijk staan gelijk 
aan cadeautjes kopen en inpakken. Het is echter niet 
gemakkelijk om dit op een leuke en creatieve manier te 
doen. Volg onze workshop en maak je geen zorgen meer 
over de presentatie van jouw geschenkje!

Deze cursus gaat door op donderdag 30 oktober om 
20 uur in het ontmoetingscentrum van Oordegem.
De workshop is gratis voor de leden van de middenstands-
raad, niet-leden betalen 10 euro. Het aantal deelnemers is 
beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap! 

Voor meer info surf je naar www.middenstandsraadlede.be. 

Willow in concert 
Voorprogramma Amongster, afterparty met 
StuBru-dj’s 

Op zaterdag 8 november organiseren de jeugd- en cultuur-
dienst Willow in concert in GC De Volkskring.  
Als voorprogramma is er de Gentse groep Amongster. Bovendien 
zullen de StuBru-dj’s Linde Merckpoel en Johnny DC de afterparty 
verzorgen. 

Sinds 2009 gaat het steil bergop voor Willow, een vijfkoppige
indierockband met roots in Leuven en Brussel. De groep pakte 
toen de gouden plak in het Vlaams-Brabantse popconcours 
Rockvonk. In 2010 werd het nog mooier: de jury van Humo’s 
Rock Rally bekroonde de band met de derde plaats en het publiek 
deed daar nog de KBC-publieksprijs bovenop. 
Hun debuutalbum We the young was goed voor twee radiohits: 
Gold en Sweater. Met Sweater ontving de band ook de MIA, 
de Music Industry Award, voor beste videoclip in 2012. Ook de 
videoclip Remedy werd een hit. 
De band verzorgde het voorprogramma van onder andere Editors 
en had spots op internationale showcasefestivals. 
Het vijftal heeft een nieuw album Plastic Heaven uitgebracht. 
Benieuwd? Reserveer dan meteen je ticket! 

Het voorprogramma wordt verzorgd door de Gentse band 
Amongster. Muziekwedstrijd De Nieuwe Lichting van Studio 
Brussel gaf dit jong en aanstormend talent een duwtje in de rug. 
Zwemmend in een heerlijk indiesausje serveren ze lekkere loops, 
drums, elektrische en gevoelige akoestische gitaren, maar bovenal 
de heerlijke stem van Thomas Oosterlynck. De wondermooie 
single Bright Life is intussen een feit. Deze zomer waren ze al te 
horen op Pukkelpop. 

Ook na de optredens feesten we verder, ditmaal met StuBru-dj’s 
Linde Merckpoel en Johnny DC (Jonas Decleer). Bij Zet ‘m op Sam 
en Café De Linde bleek hoe goed deze collega’s op elkaar zijn 
ingespeeld. En dus spelen ze vanaf nu in het weekend verder als 
dj-duo. 

De deuren gaan open om 20.30 uur. Het optreden van Amongster 
begint om 21.00 uur en dat van Willow om 22.30 uur.  

Tickets (enkel staplaatsen) zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst, de 
jeugddienst en de jeugdraad. In voorverkoop kosten ze 10 euro 
of 8 euro voor mensen jonger dan 26 jaar. Aan de kassa betaal 
je 12 euro. Wanneer je jonger bent dan 26 jaar, betaal je 10 euro 
aan de kassa.  Dit komt ook in aanmerking voor mensen met een 
UiTpas aan kansentarief.

Creatief met snoeihout
Gratis workshop 

Wat doe jij met je snoeihout? Breng je het naar het container- 
park? Creatieve kringlooptuiniers verwerken hun snoeiafval 
op verschillende manieren in hun eigen tuin. Je kan hout-
snippers gebruiken als mulchlaag tussen struiken en hagen 
of er een tuinpad mee aanleggen. Je kan het ook samen 
met je tuin- en keukenafval composteren. Met een takkenril 
of vlechtwand scherm je een slordig hoekje af en een wil-
genhut of -tunnel maakt de tuin avontuurlijk voor jong en 
oud. Ook poortjes, pergola’s, bankjes ... kunnen gemaakt 
worden van snoeihout. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wil je wat inspiratie opdoen? Dat kan in onze kringlooptuin 
in het park achter Huize Moens. Op zaterdag 25 oktober 
organiseert het gemeentebestuur, in samenwerking met de 
Leedse kringloopkrachten en Natuurpunt Lede, een work-
shop over het creatief verwerken van snoeiafval. Tussen 
9.30 en 11.30 uur kan je meebouwen aan de blikvanger 
van onze kringlooptuin: een wilgenhut.

De workshop is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot en 
met vrijdag 24 oktober, 12 uur, bij de dienst milieu en 
landbouw via milieu@lede.be of op 053 60 68 25.



1/3 van het 
voedsel wereldwijd
wordt verspild!
En dat terwijl een op acht mensen honger lijdt. 
Bovendien betekent voedselverspilling een verkwisting  
van schaarse grondstoffen. Dat is onaanvaardbaar. 
Er moet dringend een beleid komen dat verspilling 
tegengaat. 

Daarom sporen we politici aan om verspilling te 
beperken in elke schakel van de voedselketen, vanop 
het veld in het Zuiden tot bij de consument in het 
Noorden. In het Zuiden hangt voedselverlies vooral 
samen met armoede en ongelijkheid en ondermijnt 
het de inkomens en voedselzekerheid van boeren. 
Tegelijk is het voor 11.11.11. duidelijk dat het 
Noorden een grote verantwoordelijkheid draagt voor 
de verspilling. Om het probleem ten gronde aan te 
pakken, schuift 11.11.11. vier eisen voor politici naar 
voren:
•  meer transparantie en duidelijkheid
 Er is nog veel onduidelijkheid over hoeveel voedsel  
 in elke schakel van de voedselketen verspild wordt  
 en wie daarvoor verantwoordelijk is. De voedsel-
 verspilling moet duidelijk in kaart gebracht worden.  
 Pas dan kan ze efficiënt aangepakt worden. 
•  duidelijke afspraken maken en doen naleven
 Om voedselverspilling aan te pakken, moeten er  
 duidelijke afspraken gemaakt worden met de  
 betrokken spelers uit de voedselketen. De overheid  
 moet erop toezien dat die ook nageleefd worden.
•  oneerlijke handelspraktijken stoppen
 Voedselproducenten krijgen vaak af te rekenen  
 met plots verlaagde prijzen en afzeggingen van  
 bestellingen. Daardoor verdienen ze minder en  
 blijven met hun producten zitten. Bindende gedrags-
 codes moeten deze oneerlijke handelspraktijken,  
 die tot verspilling leiden, aan banden leggen.
•  geen voedsel weggooien omwille van het  
 uitzicht
 Jaarlijks wordt heel wat voedsel weggegooid 
 omdat het niet mooi is. Door strakke normen voor 
 het uitzicht van verse groenten en fruit, belandt 
 perfect eetbaar voedsel in de vuilbak. 
 Deze ‘cosmetische’ voorschriften moeten 
 afgeschaft worden.

Leego zal in het kader van deze campagne 
het financiële actieweekend van 11.11.11. 
organiseren van zaterdag 8 tot en met 
dinsdag 11 november. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de 
cultuurdienst. 

Beurs Lede Gesmaakt 
Week van de Smaak

Op zondag 16 november organiseert de 
cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad 
opnieuw de eet- en cultuurbeurs Lede Gesmaakt. 
Het thema dit jaar is Duurzame Verbeelding. 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. 
Meer info vind je op de website en op onze Facebookpagina 
‘Cultuurdienst Lede’. 

Wedstrijd: gebak met peren
Na de broodbakwedstrijd van vorig jaar organiseren de cultuurdienst en 
cultuurraad opnieuw een wedstrijd naar aanleiding van Week van de 
Smaak. Dit jaar gaan we voor gebak met peren! Je kan je gebak afgeven 
in De Bron op zondag 16 november tussen 9 uur en 14.30 uur. 
Om 15 uur zal de jury het ingeleverde gebak 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 cultuur-
dienst of via cultuur@lede.be. 
Inschrijven kan tot en met 
woensdag 12 november. 

De keuken uit mijn kindertijd
Tal van gerechten herinneren ons aan onze jeugd. Soms zijn dat 
gerechten die je niet graag lustte, maar meestal doet de kookkunst van 
je (groot)moeder of (groot)vader je meteen weer de warmte van thuis 
voelen. 
Met Eddie Niesten gaan we op zoek naar tafelverhalen. Tijdens deze 
boeiende lezing kan je bovendien hapjes proeven uit je kindertijd. 
De keuken uit mijn kindertijd gaat door op woensdag 26 november 
om 20 uur in het ontmoetingscentrum van Impe. Gelieve op voorhand te 
reserveren bij de cultuurdienst, 053 60 68 61 of cultuur@lede.be. 
Een kaart kost 5 euro. De proeflezing komt ook in aanmerking voor 
mensen met een UiTpas aan kansentarief.
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Agenda
n Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur 
JH Leeuwerik 
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of 
Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie groep: 
0470 26 90 22. 

n Dansnamiddag
dinsdag 14 oktober van 14 tot 19 uur  
Iedere 2de dinsdag van de maand. Met 
dj Wesley. Vanaf 18 uur kan je een 
dagschotel nuttigen aan 13 euro (liefst 
reserveren). Inkom: 5 euro. 
Sparrenhof, Oud-Smetlede 100 
Info: gunterrasschaert@pandora.be

n Bloemschikken: Groene kriebels
woensdag 15 oktober, 12 november en 
17 december, telkens om 20 uur  
Thema Magnifico. Inschrijven verplicht. 
30 euro per les 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: 0473 29 38 72,  
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com

n Workshop: maak een fotoalbum op 
computer
donderdag 16 en 23 oktober, telkens 
van 19.30 tot 22 uur  
Door Dimitri Danneels. Voor deelnemers 
die vlot met de computer kunnen werken. 
Breng je eigen laptop mee (minstens 
windows 7). 
20 euro (Omnio of werkzoekenden: 4 
euro) 
Vormingplus 
Bibliotheek Lede 
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

n Dag van de jeugdbeweging
vrijdag 17 oktober  
Zie pagina 10.

n Verwendag bib Oordegem
zaterdag 18 oktober  
Zie pagina 11.

n Leni & Susan
zaterdag 18 oktober om 20 uur  
16 euro (> 65 jaar of < 26 jaar: 14 euro)
Ook voor mensen met een UiTpas aan 
kansentarief. 
Cultuurdienst 
GC De Volkskring 

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

n Filmforum
zondag 19 oktober, 16 en 30 
november, telkens van 19.30 tot 22 uur  
De keuze van de films wordt door jullie 
bepaald. Laat ons je voorstel weten. 
gratis 
JH Leeuwerik 
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

14

Den Grooten Oorlog en de gemeenten van Lede 
Lezing van Rob Troubleyn en Dirk D’Haese

Onder de naam Luistervinken organiseren de cultuurdienst en de bibliotheek opnieuw een 
reeks lezingen van interessante gastsprekers. We geven het startschot op donderdag 13 
november om 20 uur in GC De Volkskring met Rob Troubleyn en Dirk D’Haese.

Deze twee mannen zijn beiden geboeid door ‘Den Grooten Oorlog’. Troubleyn werkt als 
expert inzake de Eerste Wereldoorlog in het Koninklijk Legermuseum in Brussel waar hij 
voornamelijk onderzoekers begeleidt. 
D’Haese is als kleinzoon van een oud-strijder geboeid door de plaatselijke geschiedenis van 
Lede. Al zijn bevindingen bundelde hij in Den Grooten Oorlog 1914-1918 en de gemeente 
Lede.
Samen brengen ze het globale relaas van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast worden ook 
de vele problemen die de bezetting voor onze gemeente met zich meebracht en schrijnende 
dorpsverhalen verteld, ondersteund door uniek beeldmateriaal. 

Inkom is 5 euro. De lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTpas aan 
kansentarief.  Tickets en abonnementen (zie kader) zijn te koop bij de cultuurdienst en de 
bibliotheek. 

Wat staat er nog op de agenda 
bij de reeks Luistervinken? 

Op donderdag 4 december vertelt 
Wim Lybaert ons meer over tuinieren 
in de moestuin, op woensdag 21 
januari 2015 licht Lieve Blancquaert 
haar project Birthday toe en op 
donderdag 19 februari 2015 vertelt 
Krista Bracke over haar moeizame 
strijd en haar nieuwe leven met 
beperkingen. 

Wil je niets missen? Wees voordelig en 
neem een abonnement van 15 euro 
voor vier lezingen. 

Op donderdag 18 september bracht de gouverneur samen met de deputatie een bezoek 
aan onze gemeente.

‘LEDE 1914 - 18: Duitse officieren van de 3de compagnie Landsturm Bataljon uit Straatsburg, bij de 
bezetting van de woning Matthijs (huidige woning notaris Buys) in de Kasteeldreef.’ © Dirk D’Haese
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n Hondjeswandeling in Wanzele
zondag 19 oktober om 14 uur  
6 km. Met versnapering voor hondjes en 
deelnemers en halfweg een terrasje.  
2 euro (versnapering en verzekering 
inbegrepen), < 12 jaar: gratis 
Pasar Lede 
Kerk Wanzele 
Info: 053 70 26 12, pasar.lede@skynet.be, 
www.pasar.be/lede

n Bloed geven 
dinsdag 21 oktober van 18.30 tot 20.30 
uur  
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
als groep inschrijven. 
Rode Kruis Lede 
OC Oordegem 
Info: bloed@lede.rodekruis.be, www.
bloedgevendoetleven.be, lede.rodekruis.be

n Bloemschikken voor kids : 
Halloween
woensdag 22 oktober van 14.30 tot 
16.30 uur  
Inschrijven verplicht.   
9 euro (les, hapje, drankje en materiaal 
voor 2 bloemstukjes inbegrepen) 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: 0473 29.38.72,  
www.gezinsbondlede.be,  
www.jeugdhuisleeuwerik.be 

n Vormingsessies in aquarel
donderdag 23 en 30 oktober, 27 
november en 11 december, telkens van 
19 tot 22 uur  
Kunstgroep Experimentele Art Lede 
De Bron (balkonzaal) 
Info: 053 80 78 83,  
spresiaux@hotmail.com

n Kaarting: belotten
zaterdag 25 oktober 2014, 29 
november 2014, 31januari, 28 februari, 
28 maart 2015, telkens om 20 uur  
Inleg 2 euro + prijzen. 
KWB Papegem 
t Zaalken, Papegemstraat 43 
Info: kwb.papegem@gmail.com

n Grote heksentocht Smetlede
zaterdag 25 oktober van 19 tot 21.30 
uur  
7 km. Grimestand aan de start. Starten 
kan tussen 19 en 21.30 uur in de 
kantine. Goed schoeisel en zaklamp 
zijn aangeraden. Honden zijn niet 
toegelaten. Vooraf inschrijven is mogelijk 
op 0476 59 68 72, 0471 83 20 79, 
heksentochtsmetlede@gmail.com 
VVK: 6 euro (< 12 jaar: 3 euro),  
kassa: 8 euro (< 12 jaar: 3 euro). 
Heksencomité en FC Smetlede 
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat 119

n Workshop kringlooptuinieren: 
creatief met snoeihout
zaterdag 25 oktober van 9.30 tot 11.30 
uur  
Zie pagina 12. 

n Halloween: pompoenen
woensdag 29 oktober van 14 tot 16.30 
uur  
Wil jij een pompoen tot een bloemstukje 
of houder voor theelichtjes omtoveren? 
7 euro (leden gezinsbond: 5 euro) 
Gezinsbond Impe - Papegem 
Parochiaal centrum, Impedorp 57 
Info: chris.vandermeersch@telenet.be, 
www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem 

n Workshop: creatief inpakken
donderdag 30 oktober  
Zie pagina 12.

n Heksentocht 
vrijdag 31 oktober om 19.30 uur  
Zie pagina 12.

n Kaartnamiddag
donderdag 6 november  
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be, 
www.dewijmenier.be

n Quiz
vrijdag 7 november om 19.30 uur  
Max. 4 spelers per ploeg. Inschrijven via 
info@bclede.be. 
15 euro per ploeg  
BC Lede 
OC Oordegem

n Willow in concert 
zaterdag 8 november vanaf 21 uur  
Zie pagina 12. 

n Sint en Piet aan huis 
zaterdag 8 en zondag 9 november  
Bel op 0479 912 000 of mail naar 
gkatrien@scarlet.be. 
Gezinsbond Lede 
Info: www.gezinsbondlede.be

n De Reuzenperzik 
zondag 9 november van 15 tot 17 uur  
Zie pagina 11.

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 Bondtok.  
CM Midden-Vlaanderen - Dienst 
Gezondheidspromotie 
De Bron 
Info: 09 267 57 35,  
gezondheidspromotie.mvl@cm.be,  
www.cm.be/agenda 

n Den grooten oorlog en de gemeenten 
van Lede
donderdag 13 november om 
20 uur  
Zie pagina 14. 

n Eet- en cultuurbeurs Lede Gesmaakt
zondag 16 november  
Zie pagina 13.

n Film: Toast en high tea
zondag 16 november  
Zie pagina 11.

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

n Kidsworkshop:  gehaktballen in 
tomatensaus
woensdag 19 november van 14.30 tot 
16.30 uur  
Vanaf 8 jaar. Inschrijven verplicht op 
0473 29 38 72.  
9 euro. In ruil voor 10 UiTpaspunten krijg 
je een korting van 2.5 euro. 
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Workshop: sfeerverlichting
woensdag 19 en 26 november, telkens 
om 19.30 uur  
Theelichtjes met stofjes en tafellamp, 
hanglamp of schaal met gips. 
25 euro, leden gezinsbond: 20 euro 
Gezinsbond Impe - Papegem 
Parochiaal Centrum Sint-Denijs,  
Impedorp 57 
Info: chris.vandermeersch@telenet.be, 
www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem 

n De grootmoeder van Roodkapje
zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 29 
november, telkens van 20 tot 22 uur  
Klassieke sprookjes op een moderne 
manier met heel wat hilariteit. 
Originele tekst: Bart Spaey. 
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 verlopen werkjaar en voorstelling 
programma 2015. Dan volgt een 
Breugeltafel en een spelletje bingo. 
Inschrijven en betalen voor 20 november. 
9 euro (<12 jaar: 5 euro) 
Oud-gemeentehuis, Essestraat 4 
Info: 053 70 04 76, 053 70 26 12,  
pasar.lede@skynet.be,  
pasar.be/lede 

n Aperitiefconcert Cecilia 2014
zondag 23 november van 10.30 tot 
12 uur  
5 euro (gratis aperitief) 
Harmonie Lede 
Academie  
Info: harmonielede@skynet.be, 
www.harmonielede.be

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



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: 8.050 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be. 
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 12 november.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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