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COLOFON - AGENDA

Agenda
Colofon
Lede informeert is een uitgave van
het gemeentebestuur Lede en wordt
vijf 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
e-mail burgerzaken@lede.be
Oplage: september 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

september-oktober

> steunkalenderverkoop door de
Vrijwillige Brandweerdienst Lede

21 september
> veldloop ‘90

25 september

> senior Sportief Deinze

26 september

> infoavond academie voor ouders en leerlingen

26 september
> stratenloop

28 september

> kermis Lede, vuurwerk op maandagavond

29 september
> kermisconcert

Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen behoudens toelating van
het gemeentebestuur.

30 september
> jaarmarkt

11 oktober

> verwendag in de bibliotheek

Het volgende nummer verschijnt
op 15 november. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

12 oktober

Agenda
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> kermis Impe, vuurwerk op maandagavond

11-19 oktober
> bibliotheekweek

25 oktober
> heksentocht

1-16 november

> tentoonstelling Eerste Wereldoorlog in het gemeentehuis

11 november

> met de bib naar de boekenbeurs
> Sint-Maarten op de markt

6, 13, 20, 27 november

> cursus ‘Hoe ﬁlosoferen met kinderen’ ism VormingPlus
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Feest!
Gemeentelijk
feestcomité
KERMISSEN

Gemeentelijk feestcomité
Lede organiseert in
samenwerking met
het gemeentebestuur:
MAANDAG
29 SEPTEMBER 2008
OM 20 UUR: CONCERT

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede
op kiosk in het park achter het Cultureel Centrum

28 september 2008
septemberkermis Lede,
vuurwerk op maandagavond
12 oktober 2008
grote kermis Impe,
vuurwerk op vrijdagavond

MARKTEN

dinsdag 30 september 2008
jaarmarkt
- gratis “Papa Chico Top Show door
Micho” van 10.00 tot 10.45 uur en
van 11.15 tot 12.00 uur op kiosk
in het park achter het Cultureel
Centrum
- gratis schminkstand in de chalets
van 9 tot 12 uur
- gratis sleutelhangers en armbandjes
knutselen in het Cultureel Centrum
van 9.30 tot 10 uur en van 10.45
tot 11.15 uur
- toegang tot kermiskramen aan
jaarmarktprijs
dinsdag 11 november 2008
Sint-Maarten op de markt
van 10 tot 12 uur

25 OKTOBER 2008:
ACHTSTE
HEKSENTOCHT

Geen inschrijving vooraf. Prijs 3 euro
Vrije start tussen 19.30 en 21.00 uur
aan zaal De Bron, Kerkevijverstraat
19a, 9340 Lede. Aangepast schoeisel
en zaklamp meebrengen. Aankomst
tot middernacht, iedereen krijgt een
verrassing!
Meer info bij de voorzitter
Marc Bosman: 0495 92 49 12

PRINS CARNAVALVERKIEZING 2009

Als inwoner van groot Lede kan je deelnemen aan de Prins Carnavalverkiezing
op zaterdag 17 januari 2009 in zaal ‘De
Volkskring’ Kasteeldreef, Lede. Vanaf
nu kan je het inschrijvingsformulier en
het deelnamereglement krijgen bij het
gemeentebestuur (dienst patrimonium),
Gemeentelijk Feestcomité, p/a Markt 1,
9340 Lede; tel. 053 60 68 50.
Als kandidaat moet je het inschrijvingsformulier vóór 7 november 2008 aangetekend terugsturen naar bovenvermeld
adres. Poststempel geldt als bewijs.
De kandidaten zullen worden bekend
gemaakt bij opening carnaval op dinsdag 11 november 2008 om 11.11 uur in
het Cultureel Centrum.

ONTWERP
‘VLAG CARNAVAL
2009’

Het Gemeentelijk Feestcomité wenst
een beroep te doen op creatieve, artistieke personen voor het ontwerp van
Afwijking wekelijkse rustdag het vlagje (A4-formaat) dat uitgereikt
Het college van burgemeester en sche- wordt aan de deelnemende carnavalpenen heeft aan de handelaars en am- groepen en prominenten. Om deel te
bachtslui die een zaak uitbaten op het nemen moet je op het grondgebied van
de gemeente Lede wonen.
grondgebied van de gemeente Lede
een afwijking inzake verplichte rustdag
Volgende elementen moeten in het
toegestaan voor de periode van
ontwerp worden verwerkt: “Carnaval”
- vrijdag 24 oktober tot en met
“Lee” “2009” en een carnavaleske
donderdag 30 oktober 2008
Leedse vlag (3 gele T’s op blauwe
- vrijdag 31 oktober tot en met
achtergrond).
donderdag 6 november 2008
Ontwerpen moeten binnen zijn vóór
- vrijdag 7 november tot met
7 november 2008 op volgend adres:
donderdag 13 november 2008
Gemeentelijk Feestcomité Lede, dienst
- vrijdag 19 december tot en met
patrimonium, p/a Markt 1, 9340 Lede.
donderdag 25 december 2008
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1 schooljaar
Inschrijvingen voor het
2008-2009
Het schooljaar is gestart, je schriften
zijn gekocht, je boeken zijn gekaft en
het huiswerk valt mee. Je hebt dus nog
tijd voor een hobby.

Nieuwe website!
Steeds meer mensen beschikken over
een internetaansluiting en verwachten zoveel mogelijk informatie terug
te vinden op dat internet. Wij zijn als
gemeente verplicht onze burgers en
eventuele bezoekers goed in te lichten.
Met de oude website hadden we niet
meer de nodige mogelijkheden.

te stappen en heeft nu een aparte deelsite. De websites van de bibliotheek,
academie en brandweer werden in een
nieuw kleedje gestoken en zij stapten
ook mee in ons systeem.
De vijf websites zijn met elkaar geïntegreerd, je kan van de ene naar de
andere en de informatie wordt gedeeld.

Op 25 juni zijn we online gegaan met
onze nieuwe website! Het mag een succes worden genoemd en we kregen al
veel positieve reacties.
Over de deelsites heen zijn er een aantal nieuwigheden:
• Er werd een e-loketsysteem opgezet.
• Er is een stratenplan opgenomen.
• Alle Leedse verenigingen die zijn
aangesloten bij een gemeentelijke
raad krijgen een eigen pagina op de
website en kunnen nog steeds activiteiten inbrengen.

Dit alles was natuurlijk onmogelijk
geweest zonder de inzet van het personeel. In eerste instantie werd een
werkgroep opgericht die het uitzicht
en de basisstructuur bepaalde. In een
volgend stadium werden enerzijds de
webmasters aangeduid, anderzijds de
internauten. De webmasters staan in
voor het beheer, de internauten hebben
alle informatie ingebracht. Heel vele
uren zijn daarin gekropen! Iedereen
volgde bovendien een opleiding.

Bovendien kwamen daar natuurlijk de
deelsites bij! Het OCMW besliste mee in

Het loont beslist de moeite eens een
kijkje te gaan nemen op onze nieuwe
site www.lede.be!

Fotowedstrijd
We willen je nogmaals aansporen deel te
nemen! De wedstrijd loopt namelijk af
op 1 oktober. Er zijn mooie geldprijzen
te winnen en natuurlijk krijg je ook de
eer dat je foto kan worden gepubliceerd
in Lede informeert of op de website.

Alle verdere informatie en het volledige
wedstrijdreglement kan je aanvragen bij
volgende contactpersonen: Renske De
Bremme, renske.de.bremme@lede.be,
053 60 68 11, Jeroen Janssens,
jeroen.janssens@lede.be, 053 60 68 09

Wil je acteren?
Wil je een instrument bespelen?
Je kunt je nog tot dinsdag 30 september inschrijven voor het volgende
schooljaar. Alle informatie over de
inschrijvingen vind je op http://
www.gamw.lede.be/inschrijvingen.

2 Opleidingscheques
In het kader van “levenslang en levensbreed leren” geeft de overheid de
mogelijkheid om bepaalde opleidingen
te betalen met opleidingscheques.
Door deze cheques is het mogelijk dat
je de helft van het inschrijvingsgeld
recupereert. Je kan je inschrijving in
de academie op deze manier betalen.
Alle details over het hoe, wat, wanneer
en waarom vind je op de website van
de VDAB: http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

3 Infoavond
Op vrijdag 26 september 2008 om
19.00 uur organiseren we een infoavond voor ouders en leerlingen. De
directie en een aantal leerkrachten
geven voor de nieuwe ouders en leerlingen een woordje uitleg over de werking
van de academie en de directie geeft
een overzicht van de veranderingen ten
opzichte van het vorige schooljaar.
De avond wordt afgesloten met een
vragenronde en een drankje.

*

Deze tekst werd geschreven
door een leerling die in de academie
voordracht volgt.
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Academie

4 Uit de woordklas *
Klaar voor repetitie
Eééééé...n ACTIE!
Luider! Ik hoor u niet!
ARTICULEREN!!
Gebruik de ruimte
Ge staat erbij als een stijf patéke
VOEL het
Laat zien dat ge honger hebt
Ok! ... Goed ...
Neeneeneeneenee ... !
Een stap naar links
Take 435
Herhalen maar nu mét inleving
Concccentrrratie!
Stilte graag!
En camera?
Camera loopt
Bent u wel zeker
dat u een acteur bent?
U zou beter gaan doppen.
U bakt er niets van.
CUT
Yel Coppens

5 Nieuw - cursus marimba
Vanaf volgend schooljaar kunnen volwassen leerlingen kiezen voor het vak
‘melodisch slagwerk’.
Tot nu toe schreef je je in voor slagwerk. Je volgde dan een gedeelte trom,
een gedeelte drums en een gedeelte
melodisch slagwerk, in ons geval marimba.
Volwassenen die dit wensen kunnen
zich vanaf volgend jaar toeleggen op
de marimba.
Meer info krijg je op het secretariaat,
of bij de leerkracht, Filip Verheecken.

6 Waar vind je ons?
Neem gerust maar een kijkje
op onze virtuele academie
(http://www.gamw.lede.be),

bezoek ons secretariaat op
Markt 5
2e verdieping
9340 Lede
of contacteer ons op
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
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Verplichte identiﬁcatie
van alle paardachtigen
in een centrale databank
Vanaf 1 juli 2008 moeten
alle paardachtigen (paarden,
pony’s, ezels en zebra’s)
die zich in België bevinden
volledig geïdentiﬁceerd zijn
door middel van:
1. een paspoort
2. een microchip
3. een mutatiedocument
4. encodering in de centrale
gegevensbank beheerd
door de Belgische Confederatie van het Paard.
Indien je als eigenaar niet beschikt over
een mutatiedocument is je paard niet
geïdentiﬁceerd zoals wettelijk voorgeschreven en riskeer je bij controle dat
er een proces-verbaal wordt opgemaakt
met alle mogelijke gevolgen vandien.

Wat moet je doen om je paard
te laten identiﬁceren?
Het initiatief tot de identiﬁcatie van een
paard wordt genomen door de eigenaar. De eerste stap is het indienen
van een aanvraag tot identiﬁcatie. Het
aanvraagformulier vind je terug op de
website van de Belgische Confederatie
van het Paard: www.idpaarden.be.
Er bestaan 5 procedures om paardachtigen te identiﬁceren:
• vereenvoudigde procedure voor
oudere stamboekpaarden met een
microchip en een conform paspoort

• procedure Belgische stamboekpaarden
• procedure niet-stamboekpaarden
• procedure paarden van buitenlandse
stamboeken
• procedure slachtveulens
Het aanvraagformulier en meer
informatie over de bovenstaande
procedures vind je terug op de website
www.idpaarden.be.

Bij de vereenvoudigde procedure komt
er geen dierenarts tussen. In dat geval
krijg je de factuur thuis toegestuurd.
Pas na ontvangst van betaling van deze
factuur krijg je een mutatiedocument.
In alle andere gevallen moet je het
bedrag betalen aan de dierenarts-identiﬁceerder.

Kosten van deze identiﬁcatie
De kosten voor de dierenarts (chippen,
signalement opnemen of controleren,
administratief werk) staan los van de
kosten verbonden aan het beheer van
de centrale gegevensbank. De dierenarts is vrij hiervoor zijn honorarium te
berekenen. Je kan dat best op voorhand
met hem overleggen.
Daarnaast zijn er de kosten voor het
beheer van de centrale gegevensbank.
Deze vind je terug op de vermelde
website.

Meer info kan je vinden op de website van de Belgische Confederatie
van het Paard: www.idpaarden.be
en bij de Dienst Identiﬁcatie Paarden,
Nieuwstraat 28 te 3360 Korbeek-Lo.
Verder kan je Jan De Boitselier, Manager Belgische Confederatie van het
Paard vzw, Houba de Strooperlaan 156
b1, 1020 Brussel contacteren. Tel - fax
02 242 26 44, GSM 0473 88 68 34,
jdeboitselier@skynet.be.
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Watertanden langs Schelde,
Dender en Rupel (Eten & Drinken Gids)
Het hoogste aantal restaurants met Michelinster. Bejubelde streekproducten
als paling, asperges of hopscheuten. Brouwerijen die ‘traditie’ en ‘ambacht’
hoog in het vaandel dragen... Het is duidelijk. Scheldeland heeft een boon
voor lekkerbekken. De nieuwe brochure ‘Watertanden in Scheldeland’ maakt
je wegwijs in het uitgebreide culinaire aanbod van de regio. Deze gids serveert
tips voor lekkere trips met vrienden, familie, collega’s of vereniging. Zoals
een gezellige volkssportenroute langs authentieke cafeetjes in Klein-Brabant,
een culinaire wandeling in Dendermonde of een brouwerijbezoek in Buggenhout. Restaurants trakteren je bovendien op een extraatje als je met enkele
vrienden een streekmenu uitprobeert.
Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de cultuurdienst. (beperkte oplage)

Week van
de smaak
De Week van de Smaak 2008
vindt plaats van 13 tot en
met 23 november 2008.
Dit is voor Lede al de derde editie
van dit initiatief. Onder de titel Lede
Gesmaakt organiseren we allerlei
activiteiten gedurende deze week. Op
de website www.lede.be zal het volledige programma gepubliceerd worden.
Het gastland is dit jaar Frankrijk.
Noteer alvast volgende activiteiten:

Middagmaal in bovenzaal om 12.30 uur
14 uur: optreden zanger
16 uur: kofﬁe + vlaaien
Locatie: polyvalente zaal de Bron
Woensdag 19 november
Jeugdhuis Leeuwerik ism
Creﬁ/Gezinsbond: snoeptaart maken
Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik
In de namiddag
Slotmoment in het tweede weekend in
het ontmoetingscentrum te Oordegem.

Eet- en cultuurbeurs
Zondag 16 november
Start: 14 uur
Einde: 18 uur
Locatie: polyvalente zaal de Bron
Zondag 16 november
Gezinsbonden van Lede:
Koken op grootmoeders wijze
11.30 uur: onthaal
Voorstelling oude groenten. Ondertussen eten klaarmaken in de keuken

Verenigingen die nog wensen deel te
nemen aan de eet- en cultuurbeurs
of zelf een activiteit wensen te organiseren kunnen dit altijd doorgeven aan
de cultuurdienst via mail:
lieve.dekimpe@lede.be.
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Jeugdﬂash
Knutselatelier

Ben jij een creatieve duizendpoot?
Ben jij tussen 6 en 12 jaar oud? Dan
is het knutselatelier zeker iets voor
jou! Enkele enthousiaste vrijwilligers
bedenken alvast leuke en originele
kunstwerkjes. Iedere woensdagnamiddag kan je die ideetjes samen met hen
knutselen.
WAAR:
De ‘Oude Melkerij’ – Vijverstraat 2
UUR:
keuze uit twee sessies: van 13.3015.30 uur en van 16.00-18.00 uur
PRIJS PER ACTIVITEIT: 3 euro
(vooraf te betalen op de jeugddienst)
Maximum 15 deelnemers – schriftelijk
inschrijven verplicht bij de jeugddienst
DATA 1STE & 2DE LEERJAAR
17/09/2008 – 01/10/2008 –
15/10/2008 – 12/11/2008 –
26/11/2008 – 10/12/2008
DATA 3DE , 4DE, 5DE & 6DE LEERJAAR
24/09/2008 – 08/10/2008 –
22/10/2008 – 19/11/2008 –
03/12/2008

Cre-Actief

Ben je al iets ouder? Vanaf het zesde
leerjaar tot en met het derde middelbaar kan je ook naar Cre-Actief komen.
WAAR:
De ‘Oude Melkerij’ – Vijverstraat 2
1 zaterdag per maand, telkens van
14.00 tot 16.00 uur
Inschrijven verplicht bij de jeugddienst
kostprijs: 3 euro per sessie
Programma Cre-Actief:
- Zaterdag 20 september 2008:
‘Alles in een mapje’
- Zaterdag 25 oktober 2008:
‘Papier hier’, knutselen met papier
(origami – ﬁligraan)
- Zaterdag 22 november 2008:
‘Aan de slag met klei’
- Zaterdag 20 december 2008:
‘Feest’, rond kerstmis & nieuwjaar

Jeugdraad Lede
organiseert
Grote Zwarte Pietendag
Een spelnamiddag met originele activiteiten voor kleuters en kinderen van
het eerste en tweede leerjaar.
Zaal “De Volkskring”, Kasteeldreef te
Lede, woensdag 5 november 2008 van
14 tot 16.30 uur.
Tienerfuif
Zaterdag 4 oktober 2008
Jeugdhuis Leeuwerik
Roefel 2008 was een succes!
Voor de tiende maal op rij werd het
Wanzeelse speelplein de ‘place to be’
voor een namiddag vol spel en plezier.
Onder een stralende zon konden de
kinderen deelnemen aan allerlei
activiteiten.

Oprechte
dank aan
alle vrijwilligers !!!

roefel
roefel

roefel

roefel
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Gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang IBO ‘t Klavertje 4

Terug naar school!
Terug aan het werk!
Met het nieuwe schooljaar
voor de deur kampen velen
onder jullie met problemen
voor de opvang van jullie
kinderen voor en na school,
op woensdagnamiddag,
schoolvrije dagen en
vakantiedagen.
In antwoord hierop zorgt het gemeentebestuur Lede voor een pedagogisch
verantwoorde opvang. In de buitenschoolse kinderopvang willen we je
kinderen de grootst mogelijke ontplooiingskansen bieden, in een huiselijke en
vertrouwde omgeving met aangepaste
accommodatie en materiaal.
De buitenschoolse kinderopvang is echter geen verlenging van de schooltijd.
Het initiatief van de kinderen primeert.
De kinderen kunnen kiezen of ze zich
binnen of buiten uitleven in motorisch
spel, in rustig spel, in knutselen, in
fantasiespel,...

Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit is de ideale
manier om de kinderen hun ervaring
van de dag te laten verwerken. Naast
het spontane spel is het geleid spel van
groot belang. Zeker op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen
bieden we een gevarieerd en creatief
spelaanbod.

Voor wie?
De buitenschoolse kinderopvang staat
open voor alle kinderen van het kleuteren lager onderwijs van wie de ouders op
het grondgebied van Lede wonen, alsook
voor alle kinderen uit het kleuter- en
lager onderwijs uit de scholen, gelegen
op het grondgebied van de gemeente.

Waar?

Er zijn drie vestigingsplaatsen:
1) Voor- en naschoolse opvang:
a. Lede, Steenstraat 7, 9340 Lede,
053 80 89 21
b. Oordegem, Oordegemdorp 29,
9340 Lede, 09 366 03 08

c. Wanzele, Watermolenstraat 13,
9340 Lede, 053 82 85 00
2) Op woensdagnamiddagen,
schoolvrije dagen en in de
vakanties is enkel de opvang
te Wanzele open

Inschrijvingen
Elk kind is welkom in de kinderopvang.
Je moet wel eerst een inschrijvingsdossier laten opmaken bij de coördinator in
het gemeentehuis.

Meer informatie
Nathalie Verstuyft
Markt 1
9340 Lede
053 60 68 63
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Bibliotheek
Automatisatie
Naar aanleiding van de opendeurdagen in Oordegem werd de uitleenpost
geautomatiseerd. Het ouderwetse
stempelkaartje verdwijnt dus deﬁnitief
en maakt plaats voor het inlezen van
de boeken via een barcodescanner, een
duidelijk uitleenticket en een digitale
catalogus waarop de lener in de bib zijn
boeken kan zoeken. Voor de aansluiting
waren de nodige investeringen nodig op
het gebied van informatica en netwerk,
met onder andere een ﬁrewall voor de
beveiliging.
Er werd al een tijdje naar deze automatisatie toegewerkt: de boeken werden
al centraal ingevoerd, maar de uitleen
gebeurde tot nu toe nog manueel. Nu
zal je dus via één lenerspasje of je elektronische identiteitskaart (eID) zowel in
Lede als Oordegem kunnen uitlenen, en
daarbij een overzichtelijk uitleenticket
krijgen. Op deze manier hopen we onze
klanten sneller en beter te bedienen.
De lener kan zowel in Lede als in Oordegem vijf boeken, strips of tijdschriften en drie dvd’s of cd-roms ontlenen.
Bijkomend voordeel is dat de catalogus
nu duidelijker wordt: waar je vroeger
niet kon zien of de boeken in Oordegem
waren ontleend, merk je dit nu onmiddellijk. Op onze online catalogus op
www.bibliotheek.lede.be kan je echter
nog niet zien of een boek al dan niet
beschikbaar is.
Om de overlast van bank-, tank- en
spaarkaartjes in de portefeuille te
minimaliseren, kan je nu zowel in Lede
als in Oordegem ook gebruik maken
van je elektronische identiteitskaart
als lenerskaart. De oude lenerskaart
vervalt dan én je beseft ineens waarom
de digitale identiteitskaart zo handig is.
De bibliotheek van Oordegem vind je
aan de kerk van Oordegem, naast het
Ontmoetingscentrum. De ingang vind je
aan de zijkant.

Bibliotheekweek
Tijdens de bibliotheekweek van 11 tot
19 oktober staat tijd centraal.
Waarom komen jonge mensen niet naar
de bib? Ze hebben geen tijd. Jonge
gezinnen hollen van hot naar her, hebben geen zin in ellenlange uitjes naar
de bib. Jonge ouders voelen zich soms
zelfs schuldig als ze een moment voor
zichzelf nemen.

lang je wil, je gaat er zo vaak je wil, je
neemt mee wat je wil en leest, luistert
of kijkt wanneer jou dat uitkomt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bib in
zekere zin tijd kan schenken. Het hele
gezin vindt er iets naar zijn gading, niemand verdoet er zijn tijd, je blijft er zo

Traditioneel is er op zaterdag 11
oktober de verwendag met hapje en
drankje. Er zijn verwennerijen voor
iedereen: nieuwe leners krijgen een

Samen met de kinderen, of gezellig alleen in bed of bad. Bibtijd is kwaliteitsvolle tijd om samen met het hele gezin
van te genieten.

Verwendag
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gratis boekendraagtas, de jeugd krijgt
een leuke verrassing en de trouwe
bezoekers kunnen sparen voor een echt
prachtige bibagenda (uiteraard zolang
de voorraad strekt) mét illustraties van
Ilah (bekend van de strip Cordelia).
Voor verder nieuws over ons programma, hou regelmatig onze website www.
bibliotheek.lede.be in de gaten, schrijf je
daar in op onze digitale nieuwsbrief, of
kom gewoon even langs in onze bibliotheek in Lede of Oordegem natuurlijk!

Provinciale uitleendienst
Geraardsbergen houdt opendeur op 27 september 2008
In de uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen in Geraardsbergen
kunnen alle soorten verenigingen, scholen, gemeentebesturen of andere
openbare diensten terecht voor het ontlenen van audio-visueel en tentoonstellingsmateriaal. Zoals: geluidsinstallaties (fuif of optreden), spots,
toneeldoeken, vitrines, podiumelementen, LCD-projectoren, camera’s, tentoonstellingspanelen, … Voor het materiaal betaal je een waarborg en een
bescheiden huurprijs.
Op zaterdag 27 september 2008 opent de uitleendienst zijn deuren van
12 tot 18 uur. Het beschikbare materiaal zal er opgesteld staan en gedemonstreerd worden. Bij de medewerkers ter plaatse kan je terecht voor
al je vragen.

Boekenbeurs
Op dinsdag 11 november organiseert
de bibliotheek opnieuw het busvervoer
naar de boekenbeurs. Dit hoogfestijn
van de (commerciële) boekdrukkunst
en literatuur is dan aan zijn allerlaatste dag toe. Ook in 2008 valt er
weer van alles te beleven: er zijn zo’n
120 stands van uitgevers, importeurs
en boekhandelaars te ontdekken en
honderden auteurs uit binnen- en
buitenland signeren met veel plezier
je boeken. Op de Boekenverdieping
– de zalen op de 1e en 2de verdieping kan je genieten van auteursgesprekken,
lezingen, voorleessessies en workshops.
Om 10 uur vertrekken we in Lede, om
10.15 uur pikken we de deelnemers uit
Oordegem op, om dan naar Antwerpen
verder te rijden. Rond 18 uur zijn we
terug in Lede.
We vragen 3 euro deelname in de kosten voor het busvervoer; de ingangsprijs proberen we te drukken door kaarten aan onze leveranciers te vragen.
Inschrijven kan vanaf de bibliotheekweek in de bibliotheken van Lede en
Oordegem.

Iedereen is van harte welkom op het volgende adres:
Provinciale uitleendienst Geraardsbergen
Zakkaai 27, 9500 Geraardsbergen
tel/fax: 054 41 27 35
Info vind je ook op www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst
De gemeente Lede beschikt zelf ook over een uitleendienst waar je terecht
kan als vereniging aangesloten bij een gemeentelijke raad. De activiteit
waarvoor je het materiaal wilt gebruiken, moet plaatsvinden op het grondgebied van Lede. Je kan onder meer gebruik maken van een beamer,
geluidsinstallatie, grote kofﬁezet, dvd-speler,…

Meer info wat betreft het
materiaal, de prijzen en de
uitleentermijn vind je bij de
dienst patrimonium, Markt 1,
9340 Lede; tel. 053 60 68 50;
e-mail: patrimonium@lede.be
of op de website:
www.lede.be.
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VRIJE TIJD - SPORTDIENST
sportdienst@lede.be

Senior Sportief Deinze

Donderdag 25 september 2008
van 9.00 tot 16.15 uur

Deze seniorensportdag van Oost-Vlaanderen, die reeds
aan zijn 21ste editie toe is, staat open voor alle 50-plussers. Zowel individuen als groepen zijn welkom. Op deze
sportdag kan je in een gezellig ontspannen sfeer je favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe
sportactiviteit.
Informatie

Goed nieuws
beschermde
We merken het allemaal:
de energieprijzen stijgen als
nooit tevoren.
De kosten voor gas, elektriciteit of andere energiebronnen
nemen een steeds grotere
hap uit ons budget. Zuinig
omgaan met energie is dus
de boodschap!

Gedurende de ganse dag krijg je initiatielessen van één uur in diverse sportactiviteiten. Na iedere activiteit krijg je voldoende tijd om even uit te blazen
alvorens naar een andere sport door te schuiven.

Kledij
Lange broek of trainingspak. Voor alle binnensporten zijn nette sportschoenen verplicht!! Regenkledij en sportschoenen voor buitensporten.

Inkom
De inkom bedraagt 5 euro en omvat de deelname aan de sportactiviteiten,
een aandenken, de verzekering en kofﬁe met gebak

Maaltijden
- koude schotel + drank = 8,5 euro (enkel via voorinschrijving)
- broodmaaltijd meebrengen

Inschrijven
- vooraf inschrijven is verplicht!
- je kan inschrijven bij je gemeentelijke sportdienst
- je kan inschrijven via het inschrijvingsstrookje (zie folder)

Meer informatie
Sportdienst Lede
Markt 1
9340 Lede
053 60 68 64

Een nieuwe uitbater
voor Cafetaria De Ommegang
Op maandag 1 september 2008 heeft Cafetaria De Ommegang opnieuw zijn
deuren geopend. Na een openbare rondvraag werd de concessie tot uitbating
van de cafetaria voor een periode van vijf jaar toegewezen aan Joan Gravez.
Je kan in de nieuw bemeubelde cafetaria terecht tijdens de openingsuren van
sporthal De Ommegang. Het gemeentebestuur wenst de nieuwe uitbater
alvast veel succes en rekent op een positieve samenwerking.

150 euro korting voor
een energiezuinige koelkast
of wasmachine
Is uw koelkast of wasmachine aan
vervanging toe? Koop zeker een toestel
met energielabel A: de zuinigste in zijn
soort. Grotere energieverbruikers zijn
wellicht goedkoper maar dat is buiten
de kortingsbon van uw distributienetbeheerder gerekend.
Je leest het goed, je krijgt maar liefst
150 euro directe korting als beschermde afnemer bij aankoop van een nieuwe
wasmachine AAA of een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++. Een
korting die kan tellen.

Even vergelijken
met oudere toestellen…
Een koelkast van 15 jaar of ouder
draagt meestal een D-label. De toestellen van vandaag (met label A, A+ of
A++) verbruiken een pak minder. De
tabel geeft het verbruik weer van koelkasten met een vergelijkbare volumeinhoud (koelkast zonder vriesvak met
inhoud van +/- 400 liter), maar met
verschillende energielabels. zie tabel 1
Ook het energieverbruik van de huidige
wasmachines is de laatste jaren sterk
verminderd. Uit volgende tabel kan je onmiddellijk zien hoeveel zuiniger een wasmachine AAA omgaat met elektriciteit tov
een toestel van de jaren ’80. zie tabel 2

Lede
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voor
energieafnemers!
Tabel 1
Verbruik/jaar

Energiekost/jaar *

Koelkast D

500kWh

95,00 euro

Koelkast A

210 kWh

39,90 euro

Koelkast A+

175 kWh

33,25 euro

Koelkast A++

150 kWh

28,50 euro

* Gerekend tegen een elektriciteitsprijs van 0,19 euro/kWh

Een energiezuinige koelkast verbruikt ongeveer 61 euro per jaar minder
aan elektriciteit (D-label tov A+): goed voor je portemonnee en het milieu.
Tabel 2
Energieverbruik/
wasbeurt*

Waterverbruik/
wasbeurt*

Energie +
waterkost**/jaar
(220 wasbeurten/
jaar)

1980

2 kWh

153 liter

211,51 euro

1990

1,35 kWh

106 liter

145,05 euro

2000

1,1 kWh

60,5 liter

96,56 euro

2008

0,95 kWh

39 liter

72,31 euro

* Gerekend bij wasbeurt aan 60°C en 5kg
** Gerekend aan waterprijs van 3,80 euro/m³ (afvoer afvalwater en milieutaks inbegrepen)
en tegen elektriciteitsprijs van 0,19 euro/kWh

Een rekensom is snel gemaakt. Een 18 jaar oude wasmachine; kan zo’n
73 euro per jaar meer kosten aan water en energie in vergelijking met een
energiezuinige wasmachine met label AAA.
Tabel 3
Categorie

Voor te leggen bewijsstuk

Iedereen die van de sociale maximumprijs
voor elektriciteit en aardgas kan genieten

Attest van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid

Personen met een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds

Attest van het ziekenfonds

Personen in collectieve
schuldenregeling

Attest van de beslagrechter of van de
aangestelde schuldbemiddelaar.

Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Attest van het OCMW

Wie is beschermde afnemer?
zie tabel 3

Wat moet je doen?
Neem een kijkje op www.vreg.be om na
te gaan wie jouw distributienetbeheerder is.
Vraag je kortingsbon aan. Vul daarvoor
het aanvraagformulier volledig in, voeg
er je bewijs van beschermde afnemer
bij en stuur dit alles op naar je distributienetbeheerder. En je ontvangt je
gepersonaliseerde bon per aangetekende brief thuis.

Wens je een aanvraagformulier of meer info
over deze actie, contacteer:
Imewo (via Eandis)
Tel. 078 35.35.34
www.eandis.be
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Brandweer
De jaarlijkse steunkalender
Onze manschappen gaan tijdens de
komende weken opnieuw op stap om
je onze jaarlijkse steunkalender aan te
bieden. Ieder jaar opnieuw betekent
het voor ons een mooie steun in de rug

en toon je ons dat wij als vrijwilligers
– met dezelfde inzet, taken en snelste
adequate hulp als beroepsbrandweermannen! - ten volle kunnen rekenen
op je sympathie en dankbaarheid. Van
harte onze dank hiervoor! Onze steunkalender wordt je aangeboden voor de
prijs van 3 euro.

Eetfestijn Vrijwillige
Brandweerdienst Lede
Het eetfestijn ten voordele van onze
Vrijwillige Brandweerdienst zal dit jaar
plaats vinden in zaal De Bron. Het
eetfestijn zal gespreid worden over
twee dagen, namelijk op zaterdag 22
en zondag 23 november 2008. Kaarten
kunnen zoals elk jaar bekomen worden bij onze leden of spreek gerust de
brandweerman aan die binnenkort de
jaarlijkse steunkalender bij je komt
aanbieden.

11.11.11
De jaarlijkse 11.11.11.-campagne
komt er met rasse schreden aan. Van
8 tot 11 november 2008 zullen duizenden vrijwilligers in Vlaanderen oproepen
om solidair te zijn met het Zuiden.
Ook onze gemeente!
In 2005 sloegen meer dan 20 NoordZuidorganisaties met 2015 DE TIJD

LOOPT de handen in elkaar om 10 jaar
lang campagne te voeren in het kader
van de milleniumdoelstellingen.
De campagne “Waardig Werk” kan een
belangrijke hefboom zijn om de strijd
tegen armoede te winnen. Daarom
wordt dit het campagnethema voor
de komende twee jaar.
Men wil de strijd voor
waardig werk in het
Zuiden in de kijker zetten
en tonen hoe mensen in
Azië, Afrika en Zuid-Amerika zich organiseren om
dag na dag de moedige
en soms gevaarlijke strijd
voor een waardige job aan
te gaan.
Deze campagne is een
breed Belgisch samenwerkingsverband van ACV en
ABBV, de Vlaamse ngo’s
Wereldsolidariteit, FOS
en Oxfam Solidariteit en

de twee koepels van de Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 en CND-Opération
11.11.11.

Ook het gemeentelijke 11.11.11.comité
Lede moet op heel wat vrijwilligers
rekenen om deze geldinzamelingsactie
in onze gemeente tot een goed einde te
brengen.
Wie zich voor een paar uurtjes wil engageren om een straat in onze gemeente
voor zijn rekening te nemen, kan gerust
contact opnemen met de gemeentelijke
dienst cultuur, Ingrid Cobbaut en Lieve
De Kimpe, Markt 1 te Lede –
053 60 68 61 of cultuurdienst@lede.be
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BURGERZAKEN

GEMEENTEDIENSTEN

burgerzaken@lede.be

www.lede.be

Wilsverklaring
betreffende
euthanasie
Het gemeentebestuur staat vanaf september in voor het in ontvangst nemen en
opvolgen van de euthanasieregistratie
Vanaf 1 september 2008 kan je voor een wilsverklaring
betreffende euthanasie terecht bij je gemeentebestuur.
Dit euthanasieverzoek is nuttig in situaties wanneer je
jouw persoonlijke wens over je leven en welzijn niet meer
kan uiten. Let wel op: een euthanasieverklaring moet na
5 jaar opnieuw afgelegd worden.
Ben je fysiek onbekwaam om bij het gemeentebestuur je
verklaring af te leggen dan kan een meerderjarig persoon
dit in jouw plaats doen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Een medisch getuigschrift over je fysieke
onbekwaamheid is in dit geval wel vereist.
Zoals alle laatste wilsverklaringen kan ook deze verklaring herzien of ingetrokken worden.
Werkwijze:
Een personeelslid van de dienst burgerzaken doet
een identiteitscontrole en verricht de nodige werkzaamheden om deze gegevens in een databank van de
Federale overheidsdienst Volksgezondheid te registreren
en te bewaren. Je ontvangt daarbij een afschrift van je
wilsverklaring.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst
burgerzaken.

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 de website
www.lede.be.

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
jeugddienst@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
SPORT
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
STEDENBOUW
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
TECHNISCHE DIENST
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
ACADEMIE VOOR
MUZIEK EN WOORD
Cultureel Centrum,
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
BRANDWEER
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
‘t Klavertje 4
Vestigingen
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00
Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
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 WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede,
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Wegeniswerken
Lopende werken
vanaf 15 september 2008
Wichelse steenweg tussen Vijverstraat en Langeweestraat > herstelling betonvakken

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
13 september 2008
wielerwedstrijd te Wanzele > aankomstplaats Nonnenbosstraat
14 september 2008
kermis > Wanzeledorp
26 september 2007
Stratenloop > afgesloten parcours Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat,
Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat,
Kasteelstraat
28 september 2008
kermis > Markt Lede
30 september 2008
Jaarmarkt > centrum Lede afgesloten
12 oktober 2008
Impe kermis > Impedorp afgesloten

Wachtdienst
Wachtinfo:
0900/10500 of
www.avlva.be of
www.apotheek.be
Antigifcentrum:
tel. 070/24 52 45
Zelfmoordpreventie:
tel. 02/649 95 55
Wachtdienst huisartsen:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

Van maandag 15 september
tot zaterdag 20 september
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30
Van zaterdag 20 september
tot zaterdag 27 september
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

Van zaterdag 27 september
tot maandag 29 september
VERSCHOORE, Steenweg
op Aalst 6, Hofstade
tel. 053 71 07 77
Van maandag 29 september
tot zaterdag 4 oktober
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
Van zaterdag 4 oktober
tot zaterdag 11 oktober
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83
Van zaterdag 11 oktober
tot zaterdag 18 oktober
VERYSER,
Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56
Van zaterdag 18 oktober
tot maandag 20 oktober
DEMUYNCK, Zandstraat 109,
Erondegem, 053 80 79 22

Van maandag 20 oktober
tot zaterdag 25 oktober
VANDENBERGHE, Rammelstraat 12,
Lede, tel. 053 80 11 30
Van zaterdag 25 oktober
tot zaterdag 1 november
VAN DER CRUYSSEN, Poortendriesstraat 29, Lede, tel. 053 80 35 21
Van zaterdag 1 november
tot zaterdag 8 november
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
Van zaterdag 8 november
tot maandag 10 november
OBUS, Hoogstraat 56, Hofstade
tel. 053 70 15 82
Van maandag 10 november
tot zaterdag 15 november
STROBBE, Gentsesteenweg 42,
Erpe, tel. 053 80 52 91

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen.
Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie
met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

