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Lede Wintert
Voor de tweede maal organiseert de Leedse middenstandsraad (MRL) samen met zijn leden-handelaars en
ondernemers Lede Wintert. Deze actie loopt van zaterdag 1 tot en met maandag 31 december.
De deelnemende handelaars herken je aan de affiche van Lede Wintert in hun etalage en vind je ook terug in onze
kerstkrant (binnenkort in je brievenbus).
Tijdens deze actie ontvang je bij een aankoop krasloten waarmee je kans maakt op talrijke waardevolle prijzen. De
deelnemende handelaars verwelkomen je graag.

Eindejaarsactie markt
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de marktcommissie
een eindejaarsactie op de markt. Op 27 november, 4, 11 en
18 december ontvang je gratis loten bij je aankopen op de
markt. Het kleine strookje hou je zelf bij en de grote strook
deponeer je in de daarvoor voorziene bussen. De trekking
vindt plaats op 18 december. Er is een prijzenpot
van 2000 euro aan aankoopbonnen.

Extra kerstsfeer
op de markt

Op 25 december
en 1 januari gaat
de wekelijkse
dinsdagmarkt
NIET door.

Met aangename sfeermuziek op de
achtergrond kan je op dinsdag 18 december
genieten van een gratis kopje chocomelk of
koffie met een hapje in de chalet aan de kerststal. Dit is een
organisatie van de marktcommissie.

ve rke e r @ l e d e . b e 

v e r k e e r

Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot eind 2012
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Door deze werken zal het containerpark in Lede gesloten zijn, je kan in die tijd altijd terecht bij de
andere containerparken in het ILVA-gebied.
Heraanleg Impedorp
Duur: 125 werkdagen, vermoedelijk tot eind november 2012
Omleiding: plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur
Riolerings- en wegeniswerken Zwaanstraat
Duur: vermoedelijk tot mei 2013
Omleiding: via Varkensmarkt
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW

JEUGD
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bibliotheek@lede .be

Voorstelling boek Dorien Knockaert
Dorien Knockaert (1978) is reporter bij De Standaard en momenteel te zien op Vier in het programma Plan B.
Ter gelegenheid van Lede Gesmaakt presenteert ze haar net verschenen boek ‘Goed eten: een jaar proeven,
koken en zoeken naar een eerlijke keuken.’ Er zijn uiteraard ook proevertjes voorzien. De presentaties gaan
door in de bibliotheek op zondag 18 november om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur. Deelname is gratis.
De bibliotheek is ook open tijdens de eet- en cultuurbeurs van 14 tot 17 uur.

De Bende van Nijvel – lezing Dirk Hermans
Op 9 november 1985 bereikte de terreur van de Bende van Nijvel een absoluut hoogtepunt. Zevenentwintig
jaar na de overval op de Delhaize van Aalst zet auteur Dirk Hermans op 20 november alle feiten op een rijtje.
Dirk Hermans is freelance journalist bij Het Belang van Limburg. Momenteel werkt hij onder de naam Vertelpunt als copywriter, journalist, schrijver en uitgever. In deze lezing schetst hij het verhaal van de Bende van
Nijvel en de intriges die ertoe geleid hebben dat er nog steeds geen enkel spoor naar hen is.
De lezing gaat door naar aanleiding van de seniorenweek en vindt plaats in de vergaderzaal van de bibliotheek
van 13.30 tot 15.30 uur. Er is ook koffie en gebak voorzien.
Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro, aan de kassa betaal je 6 euro (UitPAS aan kansentarief). Iedereen welkom!

Fototentoonstelling ‘Verborgen zorgen’
Het ICRH, een onderzoekscentrum verbonden aan de Universiteit van Gent (www.icrh.org)
onder leiding van professor en dokter Marleen Temmerman, ontwikkelde de tentoonstelling
‘Verborgen Zorgen’. Deze bijzondere tentoonstelling wil bijdragen aan de preventie van seksueel
en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen met of zonder verblijfsstatuut in België. Acht
sleutelvrouwen met verschillende verblijfsstatuten zijn de drijvende kracht van het project. Ze
bouwden een intercultureel netwerk uit van vrouwen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
geweld werden geconfronteerd. Het resultaat is een sterke fototentoonstelling die hun ervaringen
weerspiegelt. Foto’s, interviews en verhalen uit hun leefwereld, tonen de aard en impact van het
geweld op deze vrouwen evenals de drempels en leemtes die zij ervaren op vlak van preventie
en hulpverlening. Een veertigtal vrouwen, gerekruteerd uit het netwerk, vertellen en verbeelden
hun verhaal. Je kan de tentoonstelling bezoeken in december, tijdens de openingsuren van de
bibliotheek van Lede.

Veel gestelde vragen
Ik wil mijn boek verlengen, maar het werd door iemand anders gereserveerd.
Ik kan de uitleentermijn dus niet meer verlengen. Waarom niet?
Populaire boeken worden vaak gereserveerd. Het boek moet in dat geval na de uitleentermijn van drie weken
ingeleverd worden, anders start de boete. Hierover krijgen we af en toe de klacht dat leners dit boek niet meer
kunnen verlengen, en ze dus geen recht hebben op de gebruikelijke verlengtermijn van drie weken.
Dit systeem lijkt ons echter het eerlijkste om de volgende redenen:
• De persoon die het boek ontleend heeft, heeft nog steeds drie weken de kans om het boek te lezen.
• De persoon die het boek reserveert, krijgt de garantie om het boek na ongeveer drie weken te kunnen ontlenen.
• Mochten we dit boek gewoon verlengbaar maken, is de omlooptijd van dergelijke bestsellers veel te traag,
en we proberen onze boeken zo snel mogelijk in de rekken te krijgen. Wij kiezen hier dus voor de gulden
middenweg.

info@lede.be 



j u b il e a

5

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde
echtparen ter gelegenheid van hun diamanten en gouden huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het
traditionele geschenk aan.

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Roger Matthijs & Maria Temmerman
Lede, 24 september 1952


Roger Heestermans & Coleta Lemmens
Lede, 3 oktober1952

Gouden bruiloft (50 jaar)

Gilbert Venneman & Magda D’hooghe 	
Lede, 27 juli 1962

Etienne Lambrechts & Jeanine De Schryver
Aalst, 15 september 1962

Roger Duytschaever & Suzanne Coppens
Lede, 13 september 1962

Freddy Baeyens & Julienne Schelfhout,
Lede, 5 oktober 1962
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Vacatures
Het gemeentebestuur van Lede streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor is onze
organisatie in volle ontwikkeling en verwelkomen we graag dynamische medewerkers. Wil je meewerken aan
de verdere ontwikkeling van de gemeente Lede? Heb je zin voor initiatief en hou je van een nieuwe professionele uitdaging? Grijp dan nu je kans!

BESTUURSSECRETARIS
PERSONEEL (M/V)

TECHNISCH ASSISTENT (M/V)

niveau A1a-A3a – voltijds – contractueel
voor één jaar, verlenging mogelijk met
maximaal één jaar
AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent in het bezit van de Belgische nationaliteit.
• Je bent houder van een functie-gericht
masterdiploma
(rechten, administratieve
wetenschappen, notariaat, politieke wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde, economische
wetenschappen, toegepaste economische
wetenschappen, financiële wetenschappen,
of handelswetenschappen).
• Je slaagt in een selectieproef.
AANBOD
• Maaltijdcheques en fietsvergoeding.

groendienst
niveau D1–D3 – voltijds – statutair

TECHNISCH ASSISTENT (M/V)
dienst gebouwen (houtbewerking)
niveau D1–D3 – voltijds – statutair
AANWERVINGSVEREISTEN
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
AANBOD
• Een boeiende en afwisselende functie.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privéervaring en onbeperkt voor de publieke sector.
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur
van één jaar.

Je sollicitatiebrief samen met je cv en kopie
van het vereiste diploma dienen per post gestuurd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340
Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op 30
november 2012.

Je sollicitatiebrief
post gestuurd te
burgemeester en
Lede en uiterlijk
december 2012.

Voor inlichtingen kan je terecht bij
personeelsdienst op 053 60 68 21 of
personeel@lede.be. Op verzoek sturen
je graag de gedetailleerde functiekaart.
document is eveneens te raadplegen

Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60 68 21 of via personeel@lede.be.
Op verzoek sturen we je graag de gedetailleerde
functiekaarten. Deze documenten zijn eveneens
te raadplegen op www.lede.be.

www.lede.be.

de
via
we
Dit
op

samen met je cv dienen per
worden aan het college van
schepenen, Markt 1, 9340
afgestempeld te zijn op 15

ac a d e m i e @ l e d e . b e 

ACADEM I E

De zangklas organiseert een musicalconcert
Op woensdag 28 november nodigen zangleerkracht Elisabeth Hermans en haar leerlingen je uit voor een musicalconcert. Vanaf 20 uur nemen ze je mee naar West End en Broadway op de tonen van Gershwin, Bernstein en Andrew
Lloyd Webber. De voorstelling gaat door in GC De Volkskring.

Snaren op bezoek in de Kleine Prins
Meester Etienne is al jaren de motor van het muzikale leven in de Kleine Prins (voorheen de Groene Vijver).
Op zaterdag 1 december nodigt hij het accordeonensemble van Eddy Flecijn uit voor een concert.
Twee ensembles van de academie verzorgen het voorprogramma. Leerkrachten Paul De Smet en Jan Huib Nas zetten
deze keer de strijkers en gitaren in de spotlight.
Het concert gaat door in de Kleine Prins, Meirveld 13 en begint om 20 uur.

oc m w @ l e d e . b e 

OCM W

Pedicure gezocht
Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een PEDICURE (M/V)
voor het woonzorgcentrum Villa Letha
AANWERVINGSVEREISTEN
• Je beschikt over een handelsregister- en btw-nummer.
• Je bent bereid om tweewekelijks (behoudens de verlofperiode van de pedicure) op een vast, afgesproken
tijdstip in het woonzorgcentrum in te staan voor de voetverzorging van de bewoners die dat wensen.
• Je kan omgaan met ouderen en in die omgang het nodige geduld opbrengen.
• Je houdt in de voetverzorging rekening met de eisen en verwachtingen van ouderen.
• Je bent in staat om ook bij bedlegerige personen de voeten te verzorgen.
• Je vult na een voetverzorging onmiddellijk de terugbetalingskaart voor het betreffende ziekenfonds in.
• Je brengt je eigen producten en gereedschap mee. Facturatie of betaling gebeurt met tussenkomst van het
OCMW Lede.

Kandidaturen met prijsofferte dienen per post gestuurd te worden aan de voorzitter van het OCMW, Roland
Uyttendaele, Kasteeldreef 50, 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op 9 december 2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de directie van Villa Letha op 053 60 12 03.
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kinderopvang@lede .be

Buitenschoolse kinderopvang Wanzele:
kerstvakantie
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie de
ouders op het grondgebied van Lede wonen, alsook voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs uit
de scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Openingsuren
De buitenschoolse kinderopvang in Wanzele is open op donderdag 27 december, vrijdag 28 december, donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari van 6.45 uur tot 18.30 uur. Wij zijn gesloten op maandag 24 december,
dinsdag 25 december, woensdag 26 december, maandag 31 december, dinsdag 1 januari en woensdag 2
januari 2013.
Inschrijvingen
Inschrijven kan vanaf woensdag 28 november 13 uur.
Annulering
Annulering van een inschrijving kan enkel schriftelijk worden doorgegeven ten laatste de tweede werkdag
voorafgaand aan de gereserveerde opvangdag.
Annuleringsformulieren zijn te verkrijgen bij de lokale coördinator of op de drie vestigingsplaatsen.
Tarieven
• < 3 uur: 3,70 euro
• tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
• > 6 uur: 11,20 euro
• sociaal tarief voor gezinnen met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier
1.000 euro bijtellen) tijdens het voorafgaande aanslagjaar (50% van de ouderbijdrage)
• korting van 25% op de totale ouderbijdrage bij samen aanwezig zijn van kinderen uit hetzelfde gezin
(cumuleerbaar met het sociale tarief)
• laattijdig afhalen: 5 euro per begonnen halfuur
• geen of laattijdige annulering: 5 euro per kind per dag

Nieuwe kinderen
Nieuwe kinderen zijn welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat wij het
volledige inschrijvingsdossier in ons bezit hebben.
Het inschrijvingsdossier bevat:
•
handtekening van de ouder voor akkoord met het huishoudelijk reglement
•
individuele fiche per kind
•
inschrijvingsfiche per gezin
•
bewijs van kinderbijslagfonds
•
uittreksel uit bevolkingsregister (gezinssamenstelling)

OPGELET!
In zitting van 9 februari 2012 van het college van burgemeester en schepenen werd
beslist om ouders die hun facturen tijdig betalen voorrang te geven om hun kinderen
in te schrijven voor vakantieperiodes.

sp o rt @ l e d e . b e

SPOR T

Sporttweedaagse kleuter- en lager onderwijs
Tijdens de kerstvakantie organiseert de sportdienst een sporttweedaagse voor kleuters en kinderen uit het lager
onderwijs in de sporthal. Tijdens deze sporttweedaagse maken de kinderen op een speelse manier kennis met
allerlei sporten.
De sporttweedaagse voor het lager onderwijs gaat door op donderdag 27 en vrijdag 28 december, van
9 tot 16 uur (opvang vanaf 8.15 uur en tot 17.00 uur), en kost 20 euro.
De sporttweedaagse voor de kleuters gaat door op donderdag 3 en vrijdag 4 januari, van 9 tot 12 uur
(opvang vanaf 8.15 uur en tot 12.15 uur), en kost 10 euro.
Inschrijvingen:
• Vanaf maandag 12 november tot en met vrijdag 14 december.
• Via het inschrijvingsstrookje (op de rugzijde van de promotiefolder) of online via
www.lede.be of via sport@lede.be.
• Deelnemers met UiTpas kunnen sporten aan kansentarief.
• De inschrijving is pas definitief na ontvangst van inschrijvingsgegevens en betaling.

Sportgala
Naar jaarlijkse gewoonte huldigt het gemeentebestuur i.s.m. de sportraad de sportlaureaten en sportkampioenen van het voorbije seizoen. Het sportgala vindt plaats op
vrijdag 1 maart 2013 in sportcomplex De Ommegang.
De organisatoren zijn hierbij op zoek naar kandidaten die een opmerkelijke sportieve
prestatie hebben neergezet in 2012. Kandidaturen moeten ten laatste op 8 januari
2013 in het bezit zijn van de sportdienst. Enkel kandidaturen via de geëigende formulieren komen in aanmerking. Deze formulieren zijn te bekomen bij de sportdienst of te
downloaden op www.lede.be. We verwachten bij elke kandidatuur een aantal foto’s (minimum twee/maximum vijf waarvan minstens één close-up en één actiefoto). Deze foto’s
moeten in een voldoende hoge resolutie gemaild worden naar sportraad@lede.be.
Voor vragen omtrent het reglement of advies bij het invullen van de formulieren kan
je contact opnemen met de sportdienst op sport@lede.be of de sportraad op sportraad@lede.be.

Subsidies sportverenigingen 2012
De gemeente wil de erkende sportverenigingen ondersteunen en doet dit onder meer via beleids- en impulssubsidies. De toelagen voor sportverenigingen 2012 zullen worden berekend aan de hand van de toepasselijke
subsidiereglementen. Deze reglementen zijn terug te vinden op www.lede.be onder cultuur en vrije tijd/sport/
subsidies. Aanvraagdossiers (ook terug te vinden op www.lede.be) moeten vóór 1 december ingevuld terugbezorgd worden aan de sportdienst.

Dag van de Jeugdsportbegeleider
Op vrijdag 28 december organiseert de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen de Dag van de Jeugdsportbegeleider, met als thema ‘jeugdwerking op maat van het kind’. Herzele is dit jaar gastgemeente en ontvangt je graag vanaf 19 uur in De Steenoven (Kerkkouter 40, 9550 Herzele) voor een boeiende gespreksavond.
Via de sportdienst zullen alle Leedse sportclubs en sportorganisatoren meer informatie hierover ontvangen.
Ook op www.lede.be vind je alle informatie terug.
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cultuur@lede .be

Naar jaarlijkse traditie worden in december de Leedse Sterdagen georganiseerd. Dit jaar gaat dit door op
zaterdag 15 en zondag 16 december.
Wat staat er zoal op het programma?
• Wie op zoek is naar eindejaarsgeschenken en kerstcadeaus kan terecht in De Bron. Meer dan twintig
kerststandjes vormen daar een echte kerstmarkt. Ook de kerstman komt langs met geschenkjes.
• Voor De Bron zullen er kerstchalets staan. Zij serveren glühwein, soep, jenever, hotdogs …
• Bovendien wordt er live kerstmuziek en diverse animatie gebracht, zowel in De Bron als buiten. Op zondag
kan je bovendien vanaf 17 uur zelf meezingen met de Helaasheid der Zingen.
• Ook de bibliotheek viert mee met de Sterdagen met de organisatie van de stervertellingen.
• Er wordt dit jaar ook opnieuw een inzamelactie van kinderspeelgoed en verzorgingsartikelen georganiseerd. Het ingezamelde materiaal wordt uitgedeeld aan de minderbedeelden.
• Op zaterdag is er om 16 uur sterrenworp aan De Bron.
Het volledige programma vind je op www.lede.be of via affiches en flyers.
De sterdagen zijn een organisatie van de culturele raad in samenwerking met de cultuurdienst.

Lezing Rudi Vranckx
Rudi Vranckx is journalist voor het VRT-Nieuws en brengt voornamelijk verslag uit van internationale conflicten.
Op donderdag 6 december komt Vranckx om 20 uur in GC De Volkskring vertellen over zijn ervaringen als
oorlogsjournalist. Hij zal speciale aandacht besteden aan de Arabische revoluties, die hij vanaf de zijlijn meemaakte. Tijdens de hevige protesten begin 2011 tegen het regime van president Moebarak in Egypte bleef hij
namelijk als één van de laatste Europese journalisten ter plekke. Daarna bezocht hij met een ploeg van de VRT
de steden Albaida en Benghazi in Libië waar pas een hevige strijd gewoed had tussen voor- en tegenstanders
van Kadhafi.
Tickets zijn te verkrijgen voor 6 euro bij de leden van LEEGO en bij de cultuurdienst. Voor studenten is er een
verminderd tarief van 3 euro. Deze activiteit komt in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. De lezing is een organisatie van LEEGO, Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met de cultuurdienst.

A World of Comedy
met Jan-Bart De Muelenaere,
Steven Gabriels en Gunter Lamoot
A World of Comedy brengt een originele en uiterst vermakelijke comedy line-up met Gunter Lamoot, Steven
Gabriels en Jan-Bart De Muelenaere als MC. Variatie is hier troef want iedere komiek heeft een eigen, onweerstaanbare stijl. Bovendien is dit een voorlopig laatste kans om Gunter Lamoot aan het werk te zien. De populaire comedian stopt namelijk met optreden om zich meer toe te leggen op televisiewerk.
De show gaat door op vrijdag 21 december om 20 uur in GC De Volkskring. Tickets kosten 10 euro en zijn te
koop bij de cultuurdienst. Ben je jonger dan 26 of ouder dan 65 jaar, dan kan je je ticket kopen aan een verminderd tarief van 8 euro. Dit optreden komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

cu l t u u r @ l e d e . b e 

c u lt u u r

Openingsweekend GC De Volkskring
Zaterdag 24 november komen Kapitein Winokio en De VoorLaatste Showband de opening van GC De Volkskring feestelijk vieren. Kapitein Winokio is volledig uitverkocht, maar voor De VoorLaatste Showband zijn er nog
steeds tickets te koop.
Maar ook zondag 25 november gaat het feest verder:
• 11 uur: aperitiefconcert met Concertband Oordegem, Showkorps Oordegem en Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia Lede
Zondagochtend krijg je de unieke kans om dé drie muziekgroepen van Lede te bewonderen, beluisteren en
beleven. Tickets kosten 5 euro en zijn te koop bij de cultuurdienst. Deze voorstelling komt ook in aanmerking
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
• 15 uur: openingsvoorstelling ‘The Muppet Show’ van de academie en Ballet Lede
De leerkrachten en leerlingen van de academie brengen Kermit, Miss Piggy,
Koekiemonster en Rowlf weer tot leven. Ze zorgen voor live begeleiding bij
archiefbeelden van de Muppetshow. Ballet Lede danst mee op klassiekers als
‘Mahna Mahna’, ‘Popcorn’ en ‘I will survive’. Deze voorstelling is gratis.
• 19.30 uur: film ‘Hugo’ van Martin Scorsese
Hugo Cabret groeit in 1931 op in het Gare du Nord in Parijs. Samen met Isabelle,
zijn nieuwe vriendinnetje, probeert hij een opwindbare automaton te herstellen.
Hugo denkt dat het apparaat een geheime boodschap van zijn overleden vader bevat.
Ze raken verwikkeld in een mysterie en beleven een groot avontuur.
Deze film wordt gratis vertoond.

UiTPASstunt: ga gratis met een partner naar
de opening van GC De Volkskring
Je kan nog steeds naar het spetterende openingsfeest van GC De Volkskring komen op zaterdag 24 november.
Dit kan bovendien ook gratis! Het enige wat je hoeft te doen is tien UiTpunten omruilen bij de cultuurdienst voor
twee gratis tickets. Wees er snel bij want er zijn maar vijf duotickets beschikbaar.
UiTPASvoordeel: 2,5 euro korting op voorstellingen in GC De Volkskring
Wanneer je tien UiTpunten hebt gespaard met je UiTPAS kan je deze punten inwisselen voor een korting van 2,5
euro op voorstellingen in GC De Volkskring. Dit voordeel geldt enkel voor de voorstellingen die georganiseerd
worden door de cultuurdienst. Opgelet, in de UiTPASfolder met de najaarsvoordelen is dit voordeel verkeerd
gecommuniceerd. Het enige juiste omruilvoordeel is 2,5 euro voor tien UiTPASpunten.
Het volledige programma van GC De Volkskring vind je op
www.volkskring.lede.be. Meer informatie over de UiTPAS
en andere UiTPASvoordelen vind je op www.UiTPAS.be.
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Wil je mijn
parkeerplaats?
Neem dan ook
mijn handicap!
In december zal de lokale politie Erpe-Mere/Lede
bijzondere aandacht besteden aan het onrechtmatig parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Een overzicht van de wettelijke reglementering
die in de wegcode beschreven staat:
Parkeerverbod
Het is verboden een voertuig te parkeren op de
parkeerplaatsen waar volgende verkeerstekens
van kracht zijn:
of

Deze parkeerplaatsen zijn enkel bedoeld voor
voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart
zoals bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van de
wegcode.
Deze kaart plaats je op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op die plaatsen geparkeerde
voertuig.

Parkeerfaciliteiten voor personen met een
handicap
De beperkingen van de parkeertijd gelden niet
voor de voertuigen die gebruikt worden door
personen met een handicap wanneer de speciale
kaart is aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig.
Met de speciale kaart wordt gelijkgesteld het document dat in een ander land door de bevoegde
overheid van dat land afgeleverd wordt aan de
personen met een handicap die voertuigen gebruiken, en waarop het gekende symbool dat ook
afgebeeld wordt op de verkeerstekens, voorkomt.
De speciale kaart vervangt de parkeerschijf wanneer het gebruik daarvan verplicht is.
Strafbepaling
Het onrechtmatig parkeren op een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap
is een overtreding van de tweede graad, en hierop
staat een boete van 100 euro.

politie@lede .be

Veilig naar school
De laatste jaren hebben de wegbeheerders enorm veel inspanningen geleverd
om het verkeer in de schoolomgeving te vertragen en te beveiligen. Dit gebeurde
onder meer door de verplichte invoering van de zone 30, de aanleg van Kiss
and Ride-stroken en het gebruik van signalisatie om de weggebruikers attent te
maken op de grote aanwezigheid van kinderen. De scholen zelf leveren eveneens een inspanning. Veel scholen doen beroep op gemachtigde opzichters of
verkeersouders om de kinderen veilig te laten oversteken of om fietstochten te
begeleiden.
Met de start van het nieuwe schooljaar vindt de politie het nuttig een aantal
veiligheidsregels te overlopen om samen aan een nog veiligere schoolomgeving
te werken.
De vijf belangrijkste raadgevingen voor de ouders:
• Respecteer de zone 30 in de schoolomgeving
Het risico op een dodelijk ongeval voor een voetganger die aangereden wordt
met een snelheid van 30 km/uur bedraagt tussen 1 en 3 %, het risico bij 50 km/
uur is 10 %. De stopafstand van een wagen die 30 km/uur rijdt op een droge
weg bedraagt 12 meter. Bij 50 km/uur bedraagt de stopafstand 26 meter.
• Klik je kinderen steeds vast
Er kan zich steeds een ongeval voordoen, ook al bevindt de school zich op een
korte afstand. Het is van vitaal belang je kind correct vast te klikken. De boete
zal weldra 150 euro bedragen voor dit soort overtreding (nu bedraagt de boete
50 euro).
• Toon zelf het goede voorbeeld
Het is moeilijk om je kind te vragen om zich vast te klikken in de wagen als je zelf
de veiligheidsgordel niet draagt. Het is moeilijk voor je kind als hij/zij voorzichtig
moet zijn bij het oversteken als je het zelf niet doet. Het goede voorbeeld wordt
dus vooral aangeleerd door de ouders.
• Steek over op de juiste plaats
Het is essentieel om het kind te leren oversteken waar hij/zij het aankomend verkeer ziet én gezien wordt door de andere weggebruikers. Eerst naar links en dan
naar rechts kijken, om vervolgens nog een keer naar links te kijken alvorens over
te steken, is de meest veilige manier.
• Parkeer enkel in de toegelaten zones
Parkeren op een zebrapad en op minder dan vijf meter voor een oversteekplaats
is verboden. Wanneer u deze regel aan uw laars lapt, komt de zichtbaarheid van
de voetganger, zeker die van kinderen, in het gedrang. Bij een ongeval in deze
situatie, kan u verantwoordelijk gesteld worden.
Parkeren op het voetpad, zelfs voor vijf minuten, is eveneens verboden. Voetgangers moeten dan op straat stappen en worden op die manier blootgesteld
aan extra gevaren. Een eindje verder wandelen zodat uw wagen toch op een
reglementaire manier geparkeerd staat is een kleine moeite.
• Laat de kinderen op een veilige manier uitstappen
Laat de kinderen steeds uitstappen langs de zijde van het voetpad of fietspad. Let
bij het uitstappen ook steeds op voetgangers of aankomende fietsers.
Schooldirecties die verkeerslessen willen organiseren kunnen steeds ondersteuning vragen aan de lokale politie-preventiedienst.
Contactpersonen:
• commissaris Johan De Coninck (preventiedienst)
johan.de.coninck@erpemerelede.be
053 85 84 30
• hoofdinspecteur Davy Uyttendaele (verkeersdienst)
053 85 84 37
Bron: persbericht BIVV d.d. 29/08/2012
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Gratis energiescan van je woning

Een energiesnoeier is iemand die je helpt om energie te besparen in je woning.
Energie besparen wil zeggen dat je ook heel wat geld kan besparen.
Een energiescan van je woning gebeurt door een team van twee energiesnoeiers.
Dit zijn speciaal opgeleide mensen van de kringwinkel Teleshop uit Aalst. Ze komen bij je
thuis en doorlopen de hele woning. Tijdens dit bezoek geven ze praktische tips over hoe
je energie kan besparen. Ze stellen zelf ook materiaal gratis ter beschikking waarmee je
direct energie kan besparen. Wat ze bijvoorbeeld onmiddellijk kunnen doen is:
•
plaatsen van spaarlampen
•
plaatsen van een spaardouchekop
•
folie plaatsen achter een radiator
•
verwarmingsbuizen isoleren.
Ben je geïnteresseerd in dit gratis onderzoek? Vraag dan vandaag nog je energiescan
aan via www.lede.be of vul het inschrijvingsformulier in bij de dienst milieu en landbouw.
Wie eerst vraagt, wordt eerst bediend!

De blauwe zak: pmd
Hoe zat het nu alweer met de blauwe zak? Wat mag er in en wat niet?
Pmd staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Hierover volgt een overzicht van
wat wel en wat niet in de blauwe zak hoort.
Wat mag wel in de blauwe zak?
• plastic flessen en flacons: flessen van water en limonade, afwas- en onderhoudsproducten, wasproducten,
producten voor bad en douche, bleekmiddelen, eventueel platgedrukt en met hun dop
• metalen verpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes, deksels van flessen en bokalen, dozen en bussen,
spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminiumschaaltjes en -bakjes, metalen schroefdoppen
en kroonkurken
• drankkartons van vloeibare producten zoals fruitsap en melk
Wat mag niet in de blauwe zak?
• alle andere plastic verpakkingen (yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken, piepschuim)
• aluminiumfolie
• verpakkingen die giftige of bijtende stoffen hebben bevat (oplosmiddelen, verven, zuren, pesticiden)
en injectienaalden zijn Klein Gevaarlijk Afval en moeten naar het containerpark gebracht worden.
• voorwerpen die geen verpakking zijn (plastic speelgoed en huisraad)
Een rode sticker op je blauwe zak
Sommige pmd-zakken krijgen van de ophalers een rode sticker opgeplakt. Dat betekent dat er iets
inzit wat niet mag. Je kan dan de zelfklever openvouwen en de sorteerregels nog eens raadplegen.
Haal daarna het afval dat niet bij het pmd hoort eruit en scheur het bovenste luik van de sticker af.
Zo mag je de pmd-zak bij de volgende inzameling weer buitenzetten.
Bron: IlvA
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n Kerstfeest KVLV Smetlede

n Lezing ‘Tafelcultuur: toen en nu’

n Ceciliamaandagrondgang

zondag 16 december om 15 uur
Met lezing ‘Lach niet Khanoem’ door
Jennie Vanlerberghe (TRIAS-activiteit).
gratis
Veerleheem Smetlede
Info: marleenvkerkhove@hotmail.com

dinsdag 20 november om 20 uur
Over de evolutie van tafelen en eten
doorheen de 20ste eeuw.
Je kan proeven van verschillende hapjes.
Door Diane De Keyser.
2,5 euro
OC Impe
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

maandag 26 november van 9 uur
Een bezoek aanvragen kan. Als het
programma het toelaat, komen we een
kleine serenade brengen in ruil voor een
natje en een droogje.
gratis
Info: www.harmonielede.be

n Boekenbabbels
woensdag 21 november
van 13.30 tot 14.45 uur
De vroeger kinderjury.
gratis
Bibliotheek Lede
UiTPAS

n Wijndegustatie
Châteauneuf-du-Pape
donderdag 15 november
van 20 tot 23 uur
Ook niet-leden welkom na inschrijving.
30 euro (niet-leden)
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Intermezzo
Info: info@commanderijmolenberg.be

n Eet- en cultuubeurs Lede Gesmaakt
zondag 18 november
van 11.30 tot 18 uur
Leedse verenigingen, handelaars en
gemeentelijke raden verzorgen elk een
informatiestand met proevertjes.
gratis
De Bron
Info: 053 60 68 60

n Cupcakes versieren voor kinderen
(Lede Gesmaakt)
zondag 18 november
van 13.30 tot 14 uur,
van 14.30 tot 15 uur,
van 15.30 tot 16 uur,
van 16.30 tot 17 uur
1 euro
De Bron
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Voorstelling boek Dorien Knockaert
(Lede Gesmaakt)
zondag 18 november
Zie pagina 4
UiTPAS

n Aperitiefconcert
zondag 18 november van 11 tot 13 uur
Door St. Cecilia Lede onder leiding van
Rudi De Wolf.
5 euro
Huize Moens
Info: harmonielede@skynet.be

n Verrassingstocht
zondag 18 november
Afstanden: 6, 9, 12, 15 en 18 km.
Starten van 8 tot 15 uur.
1,5 euro
Wandelclub Kleine Kouter Lede
Veerleheem Smetlede
Info: 053 80 44 19, 053 80 26 18

n Lezing ‘De Bende van Nijvel’
dinsdag 20 november
Zie pagina 4
UiTPAS

n Workshop cake pops maken
woensdag 21 november
van 19.30 tot 22 uur
Cake pops zijn cakes, omhuld met een
laagje chocola of suikerfondant, op
een stokje. Zowel voor bakfanaten als
keukenklungelaars.
12 euro
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

n Knutselatelier
woensdag 21 november van 13.30 tot
15.30 uur, van 16 tot 18 uur
In het teken van de Week van de Smaak:
knutselwerkjes met een knipoog naar de
smaak van thuis.
Info: 053 60 68 62

n Ceciliaviering
zaterdag 24 november
van 18 tot 19 uur
Ter ere van de patroonheilige St.-Cecilia.
Onder leiding van Rudi De Wolf.
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Lede
Sint-Martinuskerk Lede
Info: www.harmonielede.be

n Kaarting KWB Papegem
zaterdag 24 november om 20 uur
2 euro
Zaalken, Papegemstraat 43
Info: guyvv@skynet.be

n Openingsweekend GC De Volkskring
zaterdag 24 november en
zondag 25 november
Zie pagina 11
UiTPAS

n Jaarvergadering van Pasar Lede
zondag 25 november
Verslag vorig werkjaar, fotoreportage en
uitleg, voorstelling programma 2013,
Breugeltafel, bingo. Inschrijven en betalen
voor 21 nov. op BE95 7805 1197 0558.
leden: 8 euro, niet-leden: 9 euro, kinderen
< 12 jaar: 5 euro
Pasar Lede
OC Impe
Info: 053 70 04 76, pasar.lede@skynet.be,
www.pasar.be/lede

n Grootoudersfeest: filmnamiddag
voor grootouders en kleinkinderen
woensdag 28 november om 14.30 uur
‘Plop wordt kabouterkoning’. Gratis koffie
en gebak voor alle grootouders na de film.
gratis
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Musicalconcert academie
woensdag 28 november
Zie pagina 7

n Schotlandavond met whiskytasting
vrijdag 30 november om 20 uur
Door Hendrik De Valck van het VlaamsCaledonische genootschap.
Tasting door Jurgen Van Hauwermeiren.
Vooraf reserveren.
leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Deelnemers tasting: 10 euro extra
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: 0498 06 02 99
geerthenderickx@gmail.com
www.davidsfondslede.be

n Musicalconcert
zaterdag 1 december
Zie pagina 7

n TD Rénové
zaterdag 1 december
Zie pagina 3
UiTPAS

n Toneel ‘4 zusters’
zaterdag 1 december van 20 tot 22 uur
Auteur: Claire Swyzen, regie: Jan Loubin.
7 euro
Vreugd in Deugd
Intermezzo
Info: 0497 29 39 83 (na 17 uur), www.
vidlede.be
UiTPAS

n Voorstelling campagne Welzijnszorg
2012: Armoede Verjaart Niet
maandag 3 december
van 19.30 tot 22 uur
Met persoonlijke getuigenissen en de
monoloog ‘Bollekescross’ door Geert
Burssens.
5 euro (incl. drankje), < 12jaar: gratis
Welzijnsschakels i.s.m. Femma Lede, ACW,
Okra, KVLV
Intermezzo
Info: demaere-coppens@hotmail.com
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n Lezing ‘Pak je energietekorten aan’
maandag 3 december om 20 uur
Door Dr. Peter Aelbrecht, hoofd van de
Energiekliniek Aalst.
leden: gratis, niet-leden: 5 euro
Gezondheidspromotie CM MiddenVlaanderen
De Bron
Info: 09 267 57 35
gezondheidspromotie.mvl@cm.be
www.cm.be/agenda

n Filmnamiddag voor de jeugd
woensdag 5 december om 14.30 uur
De nieuwste kerstfilm. Tevens mogelijkheid
om je oud en bruikbaar speelgoed in te
leveren.
gratis
JH Leeuwerik en Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Lezing door Rudi Vranckx
donderdag 6 december
Zie pagina 10
UiTPAS

n Toneel ‘4 zusters’
vrijdag 7 december en zaterdag
8 december, telkens van 20 tot 22 uur
Auteur: Claire Swyzen, regie: Jan Loubin.
7 euro
Vreugd in Deugd
Intermezzo
Info: 0497 29 39 83 (na 17 uur)
www.vidlede.be
UiTPAS

n Voordracht aardbeienteelt
zaterdag 8 december van 14 tot 16 uur
Aanplant, bemesting, vermeerdering en
rassenkeuze komen aan bod. Spreker: Guy
De Kinder, tuinbouwleraar.
gratis
Volkstuin Lede
De Bron
Info: norbert.nijs@telenet.be

n Opleiding boekhouden voor
sportclubbestuurders
maandag 10 december
van 19 tot 22 uur
sportdienst en Vlaamse Sportfederatie vzw
De Bron
Info: sportdienst@lede.be

n Boekenbabbels
woensdag 12 december
van 13.30 tot 14.45 uur
De vroegere kinderjury.
gratis
Bibliotheek Lede
UiTPAS

n Stervertellingen
zaterdag 15 december en zondag
16 december om 14.30 uur
Kerstverhaal voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
gratis
cultuurraad Lede, Gezinsbond Lede met de
steun van bibliotheek Lede
Bibliotheek Lede
Info: www.gezinsbondlede.be
UiTPAS

n Leedse Sterdagen
zaterdag 15 en zondag 16 december
Zie pagina 10

n Inzamelactie tijdens Sterdagen
zaterdag 15 en zondag 16 december
Voor speelgoed (in goede staat),
toiletgerief en pampers. Wij bezorgen ze
aan mensen die het minder goed hebben.
Inleveren kan ook tijdens openingsuren
jeugdhuis.
JH Leeuwerik en Gezinsbond Lede
chalet jeugdhuis
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Kerstconcert
zaterdag 22 december van 20 uur en
zondag 23 december van 15.30 uur
Door 2 solisten, een koor (SintGregoriuskoor kerkkoor, Amici
Cantores, projectzangers,kinderkoor
en symfonisch ensemble Laetitia)
en een gelegenheidsorkest met
beroepsmuzikanten.
15 euro (< 12 jaar: gratis)
Sint-Gregoriuskoor Lede
Sint-Martinuskerk Lede
Info: 0498 54 14 55, 053 80 45 51
Freddy.Pardaens@telenet.be,
amicicantores@hotmail.com,
kerstconcert2012@gmail.com

n Kerstsneukelwandeling met de
kerstman
zondag 23 december om 14 uur
Vrije start vanaf 14 uur. Versnaperingen
onderweg. Je kan ook samen wandelen
met de kerstman. Aansluitend kerstsfeer:
glühwein, kerstbiertje, hotdogs ...
gratis
Gezinsbond Wanzele
Wanzeledorp 13
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be

n Sporttweedaagse lager onderwijs
donderdag 27 december en
vrijdag 28 december
Zie pagina 9
UiTPAS

n A World of Comedy
vrijdag 21 december
Zie pagina 10
UiTPAS

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest
Stewardship Council® (FSC®) mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat
de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van de
grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens
de regels van FSC®. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld
dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft
plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® MIX label dragen.
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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.
Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be



Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme.
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 /
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 7900 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 15 december.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 64
sport@lede.be
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm),
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem:
Oordegemdorp 29,
tel. 09 366 03 08
Wanzele:
Watermolenstraat 13,
tel. 053 82 85 00

OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA)
Rammelstraat 1A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.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

