
8 z e v e n d e  j a a r g a n g  •  n u m m e r  8  •  s e p t e m b e r  2 0 1 3

de slimste gemeente 15septemberkermis 3 vacatures 6

i n f o r m e e r t

g e m e e n t e L I j K  I n F O b L a d  v O O r  d e  I n W O n e r s  v a n  L e d e

A
n

n
el

ee
n

 G
re

pd
o

n



2 v e r K e e r   verkeer@lede.be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef
omleiding: via Kasteeldreef, Markizaatstraat en Stationsstraat
duur: 70 werkdagen 
einddatum: eind oktober 

Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
duur: 110 werkdagen
omleiding: via Herdergemsestraat, Vossedreef en poortendriesstraat 

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
13, 14 en 15 september: dorpsfeesten Smetlede 
Smetlededorp afgesloten

13 september: loopwedstrijd Wanzele 
afgesloten parcours vanaf 16 uur: nonnenbosstraat, Tussenbeekstraat, Billegemstraat, Bredestraat, 
Hofstraat, Watermolenstraat, processieweg, Kerkwegel, Wanzeledorp

15 september: kermis Wanzele 
Wanzeledorp afgesloten

15 september: wielerwedstrijd Wanzele 
aankomst nonnenbosstraat

20 september: stratenloop 
afgesloten parcours: Kasteeldreef, Markt, nieuwstraat, pastorijstraat, Kleine ommegangweg, 
Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat

20 t.e.m. 22 en 29 en 30 september: kermis Lede 
Markt en gedeelte nieuwstraat afgesloten

22 september: wielerwedstrijd Lede 
aankomst Kasteeldreef

22 september: opendeurdag brandweer Lede 
administratief centrum en Vijverstraat afgesloten

25 september: jaarmarkt 
centrum lede afgesloten

11 tot 14 oktober: kermis Impe
Impedorp afgesloten
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Septemberkermis Lede
Vrijdag 20 september  
Stratenloop: zie pagina 16

Zaterdag 21 september 
Rommel- en antiekmarkt: aan Huize Moens, van 14 tot 20 uur. ook tal 
van nevenactiviteiten.
Saharafuif: JH leeuwerik, vanaf 21 uur. Met dj’s Sonny Bonds en danny 
Van Harttevelde en dj neglectik.

Zondag 22 september
Opendeurdag vrijwillige brandweer Lede: in en rond de brandweer-
kazerne (Vijverstraat), van 14 tot 19 uur. Tijdens deze doe-, kijk- en 
infodag zijn er doorlopend spectaculaire demonstraties.  daarnaast ook 
heel wat activiteiten voor jong en oud: blindlopen, schuimvijver, blushuisje, 
springkasteel …
51ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck voor beroepsrenners: start om 
14 uur op de Markt. elite m.c/z.c./U23,  168 km - 5020 euro prijzengeld.
een organisatie van de nieuwe Melckenbeeckvrienden, café Volkskring.

Maandag 23 september
Solemnele kerkdienst voor de overleden parochianen: 9.30 uur
Concert Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Lede: op de kiosk in het park, 
20 uur. Aangeboden door het gemeentebestuur. de toegang is gratis.
Vuurwerk: park lede, 21 uur. Aangeboden door het gemeentebestuur.

Dinsdag 24 september
Jaarmarkt: de marktcommissie zorgt voor een fijn marktgebeuren met 
een extraatje voor de kinderen.  
de mobiele discotheek van Klutske leert de kinderen ritme, beweging en 
dansen aan. Tophits overgoten met een ambiancesausje vanaf 10 uur in 
het park.
Kermismenu Intermezzo, enkel tijdens de jaarmarkt: aperitief, warme 
beenhesp met groentjes en krielaardappelen à volonté.  prijs: 17 euro per 
persoon.

Tentoonstellingen tijdens de kermisdagen
Galerij ’t Hof te Puttens 
Wichelsestraat 20 – 22, lede
www.hofteputtens.be, Joris.de.smet@hofteputtens.be
Zaterdag 21 en zondag 22 september van 14 tot 20 uur
Tentoonstelling in de galerij: zomersalon met Simsa, Gorsen, Kalacheva, 
leybaert e.a. 
Beeldentuin: 34 beeldhouwers.

Tweedaagse fotomanifestatie en 
derde Nationaal Digitaal Salon Fotoclub 
Iris Lede
zaterdag 21 en zondag 22 september van 10 tot 21 uur 
GC Volkskring. Fototentoonstelling met fotograaf Jozef de Fraine in de 
kijker. 
Vernissage nationale wedstrijd zaterdag om 15 uur.
digitale projecties op groot scherm.
Kies de beste foto en win een digitaal toestel!

Ontwerp 
affiche 
carnaval
Ben je creatief? Woon je in lede? dan 
kan je meedoen aan onze wedstrijd 
voor het ontwerpen van de affiche 
Carnaval Lede 2014. 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: 
62 jaar carnaval, lee, 2014 en een 
carnavaleske leedse vlag (met de drie 
gele T’s op een blauwe achtergrond). 
Je moet je ontwerp vóór vrijdag 
1 november indienen bij de dienst 
patrimonium.

Verkiezing 
prins carnaval
Als inwoner van lede kan je deel-
nemen aan de prins carnavalver-
kiezing. Vanaf eind september kan 
je het inschrijvingsformulier en het 
deelnamereglement verkrijgen bij 
de dienst patrimonium. Kandidaten 
moeten  het inschrijvingsformulier 
vóór vrijdag 1 november aange-
tekend terugsturen naar gemeente-
bestuur lede, dienst patrimonium, 
Markt 1, 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.
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Injectienaalden die je onbe-
schermd weggooit, kunnen 
leiden tot prikongevallen bij 
de laders van huisvuilzakken 
of bij het containerparkper-
soneel. Het is nochtans wet-
telijk verplicht injectienaal-
den aan te bieden in speciale 

naaldcontainertjes. Sommige patiënten nemen deze verplichting 
echter niet zo nauw en gebruiken onveilige middelen of stoppen 
de naalden zelfs volledig onbeschermd in de gele huisvuilzak.

om de veiligheid van het personeel te verbeteren, wil IlvA het 
gebruik van de naaldcontainers bevorderen. Bovendien wordt 
het gratis verstrekken van deze gele naaldcontainertjes aange-
moedigd door de Vlaamse overheid als een sociale tegemoetko-
ming voor wie deze beperkte, maar wezenlijke uitgave nog als 
last bovenop zijn of haar ziekte moet nemen. IlvA heeft daarom 
naaldcontainers aangekocht voor zijn geïnteresseerde gemeen-
tebesturen. onze gemeente doet mee en zal gratis de bedeling 
verzorgen.

een gevuld naaldcontainertje moet je in het containerpark afle-
veren en hoort bij het KGA. 
Je kan op het containerpark geen nieuw containertje krijgen. 
IlvA verdeelt deze niet zelf aan particulieren. 
een nieuw, leeg containertje kan je gratis op volgende afhaal-
punten bekomen:
• gemeentebestuur lede, dienst milieu en landbouw, 
 Markt 1 (tijdens de openingsuren)
• diabetes-educator lede, Viviane debaets, Markt 3, lede
 tijdens haar maandelijkse spreekuur op 23 september, 
 21 oktober, 18 november en 16 december, telkens van 9.00 
 tot 16.30 uur
•  leedse apothekers:
 - Asselman, Grote Steenweg 193 
 - Baeskens, nonnenbosstraat 107 
 - Burms-Asselman, Markt 35 
 - d’Haese, Markt 13 
 - Vandenberghe, rammelstraat 12 
 - Van der Cruyssen, poortendriesstraat 29 
 - Van Hecke, Schildekensstraat 85 
 - Veryser-Verhaeghe, Kerkevijverstraat 3 

er gaat geen dag voorbij of de klimaatcrisis komt in de media 
aan bod. Heel wat grondstoffen raken langzaam uitgeput. 
Iedere dag wordt het duidelijker hoe kwetsbaar onze aarde wel 
is. Wil je mee met ons het tij keren en er zelf wat aan doen?  
de Vlaamse overheid geeft met haar vernieuwd materialenbeleid 
alvast een belangrijk signaal. dit beleid stelt het sluiten van de 
materialenkringlopen voorop.  

Wist je dat een aanzienlijk deel van het voedsel dat de consument 
in huis haalt, nooit gegeten wordt? door echter simpele 
plannings-  en bewaartips toe te passen, kan jij gft voorkomen, 
meer genieten van je eten en de kringloop in de keuken sluiten.
Wist je dat de onvermijdbare restjes een bron van voedsel zijn 
voor de ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen?  
Wist je dat je gras, bladeren en snoeihout 
kan voorkomen of nuttig en creatief 
gebruiken in de tuin? 
Wist je dat organische resten 
een belangrijke rol spelen bij 
de productie van groene 
energie? 
de biologische kringloop 
krijgt vanaf nu al onze 
aandacht, communiceren 
rond de biologische kring-
loop wordt een must.

ook jij kan je steentje bijdragen! Wil je meer weten over de bio-
logische kringloop en mensen ontmoeten die ook ‘kringlopen’? 
Wil je zelf acties ondernemen of anderen laten proeven van je 
passie? Wil je deel uitmaken van je gemeentelijke kringloopwer-
king, en zelf kringloopkracht worden? dan is dít je kans. Kom 
naar één van de gratis infoavonden de biologische kringloop, 
zei u? en ontdek hoe jij kan meehelpen. Je leert de verschillende 
kringloopthema’s kennen, ontvangt tips om kort en bondig te 
vertellen over de onderwerpen, ontmoet er andere kringloop-
geïnteresseerden, kan kennis uitwisselen en ontvangt een basis-
pakket met kringloopinfo. In ruil verwacht Vlaco dat je probeert 
bij te dragen aan een kringlooplevensstijl en dat je je af en toe 
kan vrijmaken om mee acties op te zetten.
Wanneer
• maandag 14 oktober om 19 uur (erembodegem)
• donderdag 24 oktober om 19 uur (erembodegem)

• maandag 18 november om 19 uur (Geraardsbergen)
• donderdag 5 december om 19 uur (erembodegem)

Inschrijven 
Valérie Willequet (IlvA), Industrielaan 18, 9320 
erembodegem, via valerie.willequet@ilva.be of 
op 053 83 44 22 (fax). Vermeld naam, adres, 
e-mail, telefoonnummer en welke sessie je wil 
volgen. Inschrijven kan tot 15 dagen voor de 
desbetreffende sessie.

Deze infoavond is een initiatief van Vlaco vzw in 
samenwerking met ILvA en het gemeentebestuur.

Gratis containertjes voor injectienaalden

Infoavond 
De biologische kringloop, zei u?
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Kies voor goedkopere groene energie 
via groepsaankoop
Wil jij besparen op je energiefactuur? en daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? doe dan mee met de groeps-
aankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van oost-Vlaanderen. Samen met tweeënzestig andere gemeenten 
ondersteunt onze gemeente dit initiatief. Je kan online inschrijven van 5 oktober tot en met 4 december 2013 via  
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie oost-Vlaanderen). op 5 december 2013 is er een online veiling 
en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je 
mogelijke besparing. pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Voor meer info kan je gratis 
bellen naar 0800 95 052. 

Voor de derde keer al organiseert de provincie deze groepsaankoop. de vorige editie was een nog groter succes dan 
de eerste. Meer dan 33.000 particuliere inschrijvers stapten in 2012 over naar een groen energiecontract, dit is een 
verdrievoudiging van het aantal die overstapten tijdens de eerste editie. dankzij het groot aantal overstappers werd  
142.108 mWh elektriciteit groen gemaakt en 80.433 ton Co2 én 8,54 miljoen euro werden uitgespaard. Je draagt dankzij 
de groepsaankoop dus niet alleen zorg voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee.

Je kan als zelfstandige of bedrijf met een verbruik tot 50.000 kWh elektriciteit (laagspanning) en tot 100.000 kWh aardgas 
ook deelnemen en dat online tot en met 4 december 2013. deze groepsaankoop wordt ondersteund door de poM oost-
Vlaanderen.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Van 5 oktober t.e.m. 4 december 2013 
kan je iedere weekdag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag ook van 14 tot 16 uur terecht bij de milieudienst. 
Maak hiervoor een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (053 60 68 25,  
milieu@lede.be). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de 
hand hebben.

Planning provincie Oost-Vlaanderen
Startdatum inschrijvingen: 5 oktober 2013
einddatum inschrijvingen: tot en met 4 december 2013
Veiling: 5 december 2013 (gezinnen en bedrijven)
persoonlijk aanbod: vóór 25 december 2013
Aanvaardingsperiode: vóór 14 februari 2014 (mogelijk met twee weken te verlengen)
Veranderen van leverancier: tussen 2 januari en 1 april 2014
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De buitenschoolse kinderopvang van de gemeente Lede wil op een kwalitatieve wijze opvang organiseren 
voor kleuter- en lagere schoolkinderen, in een huiselijke en vertrouwde omgeving. 

Om ons team te versterken, gaan wij over tot de aanwerving van

EEN BEGELEID(ST)ER  BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
niveau C1-C3  -  3/5  -  contractueel

TAKEN
• Je zorgt voor de begeleiding van de kinderen.
• Je staat in voor de dagelijkse verzorging van de kinderen.
• Je organiseert activiteiten.
• Je verzorgt het contact met de ouders.
• Je draagt verantwoordelijkheid in verband met de infrastructuur en inrichting.
• Je vervult administratieve taken met betrekking tot de kinderopvang.

AANBOD  
• een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
• een contractuele betrekking van 22,8 uren.
• een flexibele vakantieregeling.
• ruime opleidingsmogelijkheden.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van zes maanden.

Meer informatie over de strikte aanwervingsvoorwaarden, de functiekaart en het examenprogramma kan je 
raadplegen op www.lede.be of bij de personeelsdienst op 053 60 68 21 of via  personeel@lede.be.
om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diploma 
uitsluitend per post uiterlijk dinsdag 15 oktober 2013 (datum poststempel is bepalend) naar het college van 
burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 lede.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN 

weekcontract(en) herfst- en kerstvakantie 2013

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
• een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.

de functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je krijgen bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 
of via kinderopvang@lede.be.
Je moet je kandidatuurstelling opsturen naar het gemeentebestuur lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 lede 
of mailen naar kinderopvang@lede.be en dit vóór vrijdag 27 september 2013. Geef bij je kandidatuurstelling 
ook je beschikbare periodes op.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van

8 VRIJWILLIGE BRANDWEERMANNEN/VROUWEN

Wil jij ons gemeentelijk brandweerkorps versterken? Aarzel dan niet en stel je kandidaat! Je moet je kandidatuurstelling 
aan de hand van het bijzonder inschrijvingsformulier aangetekend richten aan het college van burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 lede. Het aanwervingsdossier, het inschrijvingsformulier en alle verdere inlichtingen kan je krijgen bij de 
personeelsdienst, op 053 60 68 21 of via personeel@lede.be. Je kan alle gegevens ook vinden op www.lede.be in de map 
Vacatures.
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Verplicht inschrijven op woensdagnamiddag
Sinds geruime tijd is er op woensdagnamiddag een overbezetting in de kinderopvang in Wanzele. Het college besliste daarom om 
met voorafgaande inschrijvingen voor woensdagnamiddag te werken om zo de overcapaciteit tegen te gaan.

Van september tot en met december is inschrijven voor woensdagnamiddag dus verplicht!
dit kan enkel maandelijks via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.
Inschrijven kan:
• Vanaf donderdag 5 september om 9 uur voor de woensdagen in september
• Vanaf donderdag 26 september om 9 uur voor de woensdagen in oktober
• Vanaf donderdag 24 oktober om 9 uur voor de woensdagen in november
• Vanaf donderdag 28 november om 9 uur voor de woensdagen in december

de inschrijvingen zullen worden aanvaard tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang de maximale opvangcapaciteit niet 
wordt overschreden. er kan niet telefonisch worden ingeschreven en er wordt geen voorrang gegeven aan ouders die zich 
persoonlijk aanmelden. In het college van 9 februari 2010 werd beslist om ouders die hun facturen tijdig betalen voorrang te geven 
bij de inschrijving. enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op woensdagnamiddag.

Herfstvakantie
de buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie minstens een van de 
ouders in lede woont en voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs uit de leedse scholen.

In de herfstvakantie is de kinderopvang van Wanzele open van maandag 28 tot en met donderdag 31 oktober, telkens van 6.45 
tot 18.30 uur.
Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht en dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. 
Inschrijven kan op donderdag 3 oktober van 18 tot 19 uur en de daaropvolgende werkdagen. enkel inschrijvingsformulieren en 
e-mails die we na 18 uur ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt. Wie zich persoonlijk aanmeldt, heeft voorrang op wie 
zich via e-mail inschrijft. ook daarna kan je nog steeds inschrijven zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden.

Belangrijk bericht
Vanaf woensdag 11 september zal er op woensdagnamiddag en in 
de vakanties kinderopvang worden georganiseerd op twee plaatsen: in 
Wanzele en in Oordegem.

Annulatie van een inschrijving kan je enkel schriftelijk doorgeven ten 
laatste de tweede werkdag voorafgaand aan de gereserveerde opvangdag. 
Annulatieformulieren kan je krijgen bij de coördinator of op de drie 
vestigingsplaatsen. Bij geen of laattijdige annulatie is 10 euro per kind 
per opvangdag verschuldigd. Bij ziekte kan je de dag zelf annuleren. Mits 
voorlegging van een ziekteattest wordt er geen boete aangerekend.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst  buitenschoolse 
kinderopvang, 053 60 68 63.
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BibArt opent filmjaar met Little black spiders
BibArt Filmclub opent op donderdag 26 september in GC de Volkskring het 
nieuwe seizoen met een productie van eigen bodem: Little black spiders. 
Voor haar derde langspeelfilm boog regisseur patrice Toye zich over een min-
der fraaie pagina uit de Vlaamse geschiedenis. de film keert terug naar een 
ziekenhuis in de jaren zeventig. op zolder verbergen nonnen zwangere tiener-
meisjes in afwachting van hun bevalling. 

patrice Toye werd uitgenodigd om in GC de Volkskring zélf haar film in te 
leiden. de avond start om 19.45 uur. Wie naar de films van het voorbije jaar 
kwam, kon een enquêteformulier over de film en de inleiding invullen. Uit deze 
formulieren werden drie winnaars getrokken. Schepen van bibliotheek elke 
Meganck maakt deze winnaars bekend. Ze ontvangen elk een dvd-pakket.

BibArt Filmclub is een serie van filmvoorstellingen georganiseerd door de inter-
lokale vereniging BibArt en ondersteund door de provincie oost-Vlaanderen. 
Van september tot juni is er iedere maand een filmvoorstelling in een BibArt-
bibliotheek. de toegang is gratis, de films worden zorgvuldig uitgekozen en 
professioneel ingeleid de avond zelf. 

Wil je zeker zijn van een plaats, mail dan naar bibartbeeld@bibliotheek.be. 

Infoavond eerste lezers
leren lezen is voor kinderen een grote uitdaging. Wanneer het lezen niet zo vlot 

gaat, kan dit een domper zijn op de boekenpret. Als ouder weet je niet altijd hoe 

je je kind kan helpen en welke boeken het meest geschikt zijn voor eerste lezers. 

BibArt organiseert daarom op dinsdag 15 oktober een infoavond voor ouders 

en leerkrachten in GC de Volkskring. Je wordt van 19.45 tot 22.00 uur onderge-

dompeld in het rijke kinderboekenlandschap. Je krijgt er praktische tips over hoe 

je kinderen kan helpen bij hun eerste leesavonturen. Als afsluiter volgt een rond-

leiding in de bibliotheek waar je kennismaakt met het aanbod voor eerste lezers. 

Wie niet aanwezig kan zijn op 15 oktober, kan zich inschrijven voor een infoavond 

in een van de andere BibArt-bibliotheken (zie www.bibart.be). Inkom is gratis maar 

vooraf reserveren is gewenst. Je kan je inschrijven via jeugd@bibart.be met vermel-

ding van datum, bibliotheek, je telefoonnummer en het aantal personen.

deze infoavond is ook het startschot van een spaarcampagne waarbij kinderen 

kunnen sparen voor een op maat gemaakt leesgroeiboek.

Lede aan de kook
lede loopt over van kooktalent. Tijdens de Week van de Smaak willen we iedereen laten smullen van leedse gerechten. daarom 
verzamelen we recepten van onze lezers om een leeds kookboek samen te stellen. Bezorg ons het recept van jouw specialiteit en 
misschien kom je dan in ons kookboek! Voor meer info kan je terecht in de bib.
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Gek van boeken? 
Kom naar de boekenbabbels!
Boekenbabbels is een gezellig boekenclubje voor kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar. deze activiteit 
gaat door vanaf woensdag 9 oktober van 13.30 tot 14.45 uur en dat tien woensdagen lang. Ben je een onverbeterlijke 
boekenwurm, heb je een uitgesproken mening of vraag je je af wat er zo leuk is aan een kinderjury? dan wordt het hoog 
tijd om het eens te ontdekken! Samen met andere jongens en meisjes lees je boeken. Je praat, knutselt of schrijft erover, 
en je mag je eigen top tien samenstellen! Iedereen is van harte welkom, ook kinderen die misschien niet zo graag lezen!
Geef je naam, adres en geboortedatum door op 053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be en ontdek wat er allemaal te 
beleven valt!

Cursus boekbinden
Heb je interesse in de geschiedenis van het boekbinden? Wil je je eigen vaardigheden verkennen en met karton, papier, 
lijm, schaar, naald en draad, kleuren en materialen aan de slag gaan? Heb je inzicht, durf en gevoel voor esthetiek en af-
werking? Kom naar onze cursus boekbinden! We begeleiden je bij je eerste stappen in de boekbinderswereld. Handig als 
je een oud boek wil herstellen of zelf een agenda, notitieboek of fotoalbum wil maken. de cursus gaat door op dinsdag 
1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 12 november, 19 november van 19.30 tot 22.00 uur in de Bron.  

deze cursus is een organisatie van Vormingplus en kost 95 euro. Sommige cursisten hebben recht op een aangepast tarief. 
Info en inschrijven via vlad@vormingplus.be of op 054 47 48 02 met vermelding van de code13140le.

Regiovertelsessie Onder het noorderlicht
Het Hoge noorden kent een lange verteltraditie waarin diepvriesdames, kouwelijke  
kabouters, geweldige goden en skelettenvrouwen dwalen. op maandag 14 oktober 
nemen vertellers van TcollectiefvertelT ons mee naar deze wereld vol mysteries. Vlei je neer 
aan de wortels van de dikke Yggdrasil, de eeuwenoude boom waaruit alles is ontstaan, 
en ontdek de mysteries uit een lang vervlogen tijd. Kom je om 20 uur in GC de Volkskring 
verwarmen aan verhalen gesmeed in het vuur. Toegang is gratis na reservatie. Inschrijven 
kan in de bib, via bibliotheek@lede.be of op 053 82 53 30.

Verwendag en boekenverkoop
Tijdens de Bibliotheekweek hebben we maar één doel: onze leners zich 
echt  laten thuis voelen in de bib. op zaterdag 12 oktober verwennen 
we dan ook al onze bezoekers. 

professionele verwelkomers wachten de lezers op aan de deur en ver-
kondigen het thema van dit jaar: Kom binnen en zet u. We zorgen van 
9 tot 15 uur voor entertainment met een traktatie van lekkernijen uit 
eigen streek, het voorlezen van verhalen aan kleine lezers, een ballon-
vouwer, de lokale breiclub petit Bear… Bovendien is er eveneens een 
boekenverkoop waar je romans, stripverhalen, tijdschriften, kinder- en 
informatieve boeken voor een prikje op de kop kan tikken. ook in de 
uitleenpost van oordegem word je verwend van 10 tot 12 uur. Graag 
tot dan!
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Theatervoorstelling Anna
Kaatje van Ketnet komt in oktober naar GC de Volkskring met 
de Kaatjes Tralalaatjes theatershow. deze voorstelling is echter al 
uitverkocht. 

Voor de oudere kinderen zijn er wel nog kaarten voor de 
voorstelling Anna door het theatergezelschap Bronks. Joke 
devynck schreef deze voorstelling voor kinderen vanaf 9 jaar. Het 
verhaal gaat over Anna, 
een opgewekt, leergierig 
en heel eigenzinnig meisje. 

deze voorstelling gaat door op 
zaterdag 1 februari 2014. 
Kaarten kosten 12 euro (of 
10 euro voor jongeren jonger 
dan 26 jaar en senioren ouder 
dan 65 jaar) en kan je kopen 
bij de cultuurdienst tijdens 
de openingsuren van het 
gemeentehuis. Wees er snel bij! 

Bedankt!
Het was weer een prachtige speelpleinzomer. 
We willen alle monitoren van harte bedanken 

voor hun inzet tijdens deze acht weken. 
ook dank aan de ouders voor hun vertrouwen. 



11brandweer@lede.be b r a n d W e e r
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Kook mee van woede met 11.11.11
Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. dat is één op 
acht. nog eens een miljard mensen heeft geen toegang tot 
kwalitatief en gezond voedsel. Toch wordt er genoeg voedsel 
geproduceerd om de wereld anderhalf keer te voeden. dat is 
schandalig, maar ook hoopvol. Want met veel goede wil en 
de nodige politieke druk kunnen we dit probleem aanpakken.

Twee jaar lang zet 11.11.11 de voedselproblematiek vooraan 
op de politieke agenda door te focussen op het voedselsysteem, 

door te kijken naar de voedselprijzen en de voedselspeculatie, door in te gaan op de gevolgen van de klimaatverandering en te 
kiezen voor duurzaamheid en door actuele onderwerpen als biobrandstoffen, landroof en het handelsbeleid aan te pakken.

Bovendien moeten politici werk maken van een beleid tegen de honger. daarom roept 11.11.11. nationaal in november een 
bijzondere ministerraad samen. Bedoeling is te bekomen dat iedereen in de toekomst toegang heeft tot voedsel. om aan te 
tonen dat honger een onrecht is, en hun eisen dus kracht bij te zetten, wordt er in het weekend van 18 tot 20 oktober in 
heel Vlaanderen Ik Kook van Woede-soep geserveerd. Meer info op de website www.ikkookvanwoede.be. de gemeentelijke 
adviesraad leeGo organiseert zelf ook een soepactie op zondag 19 november tijdens Lede Gesmaakt. 
 
Het financiële actieweekend van 11.11.11 vindt dit jaar plaats van 8 tot 11 november.  Meer info hierover vind je in de volgende 
editie van lede informeert.  

Lezing heupproblemen
op vrijdag 25 oktober komt dokter John Van overschelde, chirurg in het ASZ 
Aalst, spreken over heupproblemen. er worden oplossingen aangereikt voor de 
ongemakken waar mensen met heupslijtage dagelijks mee te maken krijgen.

deze lezing is een organisatie van de seniorenraad en gaat door om 14.30 uur in de 
Bron. Iedereen is welkom. de inkom bedraagt 3 euro (koffie en koek inbegrepen). 

Muziekfestival 
op zaterdag 5 oktober organiseert de cultuurraad in samenwerking met de 
cultuurdienst het tweejaarlijkse muziekfestival. Aan dit festival nemen verschillende 
leedse koren en muziekgroepen deel. We verwachten Amici Cantores, het Sint-
Gregoriuskoor van oordegem, oKrA lede, de groep Samenzang van de academie,  
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia lede, het Apollo mannenkoor en Concertband 
oordegem. elk koor en elke groep brengt ongeveer vijf nummers naar keuze. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende koren en groepen en bij de cultuurdienst. 
een kaart kost 6 euro in voorverkoop. Aan de kassa wordt 8 euro gevraagd. 

Het muziekfestival gaat door in GC de Volkskring en start om 19.30 uur. 



Zin in een gezellig avondje toneel? 
Toneel is magie, het geeft je de kans even weg te dromen. Toneel dwingt je ook om af en toe stil te staan en na te denken. 
of toneel laat je gewoon toe te genieten. dit seizoen worden in GC de Volkskring twee toneelvoorstellingen opgevoerd. 

Rood door NTGent
woensdag 23 oktober 2013

nTGent speelde eerder dit jaar al voor een uitverkochte Volkskring met de voorstelling Een 
lolita. dit seizoen brengen ze een stuk van de Amerikaanse auteur John logan. Hij schreef de 
scenario’s van enkele blockbusters zoals Gladiator, Sweeney Todd en Aviator. Zijn toneelstuk 
Rood leest dan ook als een film. dit kunstenaarsportret over de in letland geboren en in de VS 
opgegroeide Mark rothko werd bovendien meermaals bekroond. 

Het verhaal speelt zich af in new York, 1958. Mark rothko tekent een miljoenencontract voor 
de creatie van een schilderijencyclus. deze is bestemd voor Four Seasons, een restaurant in de 
gloednieuwe Seagram Building, het duurste en meest prestigieuze hoogbouwproject in het 
toenmalige new York. rothko engageert een jonge assistent, met wie hij in zijn atelier in het 
verpauperde downtown nY gedurende bijna twee jaar aan de Seagram Murals werkt. de doeken zullen hun bestemming nooit 
bereiken. na een bezoek aan de Four Seasons beslist de kunstenaar op het laatste moment om het contract te verbreken en de 
doeken te houden.

de rol van rothko wordt gespeeld door één van Vlaanderens meest geliefde acteurs, Wim opbrouck. Servé Hermans speelt zijn 
jonge assistent. 

Vrijdag door De Spelerij
vrijdag 7 februari 2014 

Hugo Claus is een van Vlaanderens grootste schrijvers. Zijn teksten, subtiliteiten en de hardheid van zijn thema’s en woorden 
blijven een uitdaging voor elke theatermaker, speler en toeschouwer.  de Spelerij koos ervoor om een van zijn meesterwerken 
opnieuw op de planken te brengen. Het stuk werd geschreven in de jaren zestig maar de aangehaalde thema’s zijn nog steeds 
actueel.

Georges, een veertigjarige arbeider, wordt na een straf van veertien maanden onverwacht uit de gevangenis ontslagen. Hij was 
veroordeeld wegens incest met zijn dochter Christiane. Volgens Georges klaagde ze hem aan uit wraak omdat ze het huis werd 
uitgezet. Bij zijn thuiskomst verloopt het weerzien met zijn vrouw Jeanne vreemd. In de maanden van zijn gevangenschap heeft 
hij haar nooit willen zien. eerst uit woede, later uit schaamte. Maar Jeanne heeft een verhouding met erik, een buur en vriend. Ze 
heeft bovendien een kind van erik gekregen. Georges wil de situatie uitklaren en met zijn vrouw en haar minnaar tot een vergelijk 
komen. Wie zal Jeanne kiezen? en hoe zit het met de vermeende incest? Werd die uitgelokt door Christiane? Is er überhaupt iets 
gebeurd? en zal Georges alleen achter blijven of wordt hij terug opgenomen in het gezin?

de personages worden vertolkt door topacteurs Mathias Sercu, eva Van der Gucht, david Cantens en lynn Van royen. Sioen zorgt 
voor passende muziek en Christophe Coppens ontwierp de kostuums.
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Tickets voor een toneelvoorstelling kosten 16 euro. Voor 
jongeren (jonger dan 26 jaar) en senioren (ouder dan 65 jaar) 
is er een verminderd tarief van 14 euro. deze voorstellingen 
komen in aanmerking voor mensen met een UiTpAS aan 
kansentarief.  Heb je 10 punten op je UiTpas gespaard, 
dan krijg je 2,5 euro korting. Tickets zijn te verkrijgen bij de 
cultuurdienst, via gcdevolkskring@lede.be of op 053 60 68 61. 
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Oost-Vlaamse netwerken zoeken enthousiaste 
peters en meters

Toerisme oost-Vlaanderen werkt momenteel al met een peter en metersysteem voor de lusvormige recreatieve 
routes. Voor de netwerken gebeurt dit nog niet, maar daar willen we nu verandering in brengen. de oost-Vlaamse 
netwerken tellen ruim 3.500 km fietstraject en 560 km wandelwegen, samen goed voor 18.500 bordjes. om deze 
bewegwijzering op punt te houden en gebreken zo snel mogelijk te detecteren en op te lossen, zijn véél peters en 
meters nodig.

Voor het controleren van de recreatieve wandel- en fietsnetwerken in de regio’s leiestreek, Meetjesland, Scheldeland, 
Vlaamse Ardennen en Waasland is Toerisme oost-Vlaanderen dus op zoek naar enthousiaste peters en meters. drie 
keer per jaar controleer je als peter of meter een lus op een van de netwerken en breng je verslag uit over foute 
of ontbrekende bewegwijzering, wegonderbrekingen of andere problemen op het traject. Zo bouw je mee aan de 
kwaliteit van de oost-Vlaamse fiets- en wandelnetwerken. 

Wat vragen we?
• Je kan je minstens één maal per jaar (voorjaar, zomer of najaar) vrijmaken om de jou toegewezen lus op het fietsnetwerk of  
 het wandelnetwerk te controleren.
• Je beschikt over een computer met internettoegang, aangezien alle communicatie digitaal verloopt.
• Je beschikt over een digitaal fototoestel of gsm met fototoestel.

Wat bieden we?
• Je ontvangt de nieuwste netwerkkaart van je gekozen netwerk(en).
• Je wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een ontmoetingsmoment op een toeristische locatie, met hapje en 
drankje.
• Je ontvangt jaarlijks een geschenk.
• Je ontvangt je opdrachten en rapporteert via een speciaal ontwikkelde online toepassing, wat vlot rapporteren makkelijk  
 maakt.

Stel je kandidaat!
Geïnteresseerd? Surf naar www.tov.be/kandidaat, vul je gegevens en voorkeuren in en je komt in onze kandidaten-
lijst terecht. We contacteren je dan binnenkort. Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij Annelies de roo via 
annelies.de.roo@oost-vlaanderen.be of op 09 269 26 17. 
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Kandidaten gezocht voor De Slimste Gemeente
Tijdens het voorbije jaar ging VIer op zoek naar De Slimste Gemeente, een Woestijnvisprogramma waarin telkens drie gemeenten 
een spannende quiz tegen elkaar speelden. Bijna alle Vlaamse gemeenten stuurden een ploeg naar de preselectie. de beste 
ploegen namen, aangevoerd door hun burgemeester, deel aan de opnames van het tv-programma zelf. na tien weken won 
Aarschot De Slimste Gemeente 2013 en mag tot volgend voorjaar die eretitel dragen. dan begint een nieuwe strijd die zal 
uitmaken wie zich De Slimste Gemeente 2014 mag noemen. en daar willen we heel graag bij zijn.
 
Wij zijn dus op zoek naar een duo om onze gemeente te vertegenwoordigen. een 
quiz-duo bestaat uit een man en een vrouw, beide inwoners van lede. Je moet je 
als duo inschrijven. Je kandidatuur moet ten laatste op maandag 30 september bij 
de dienst cultuur worden bezorgd. Mailen naar cultuur@lede.be kan ook. naast je 
persoonlijke gegevens hadden we ook graag je motivatie gekend.

de gemeente organiseert een voorronde en het winnende duo neemt in het laatste weekend van oktober bij Woestijnvis deel 
aan een provinciale preselectie. de ploegen die als besten uit die preselecties komen, gaan door naar de opnames begin 2014.
 
Gedurende een aantal weken spelen de ploegen voor de titel van De Slimste Gemeente. de winnende gemeente mag die titel een 
jaar lang gebruiken, via welkomstborden op de invalswegen of de gemeentelijke website. Aarzel dus niet en schrijf je in!
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Inbraakpreventie
Veilig wonen is een zaak voor iedereen

de herfst- en wintermaanden komen er aan. Analyses tonen aan dat 
tijdens deze donkere periode het aantal avondinbraken toeneemt. In 
oktober en november 2012 kende onze politiezone zelfs een opmerkelijk 
hoger aantal inbraken dan de jaren voordien. Aarzel dus niet en vraag 
gratis inbraakpreventie aan je lokale politie. 

Wat mag je van de preventiedienst verwachten?
•  een bezoek bij je thuis waarbij de preventieadviseur samen met jou een controle verricht in en rond je  
 woning en je wijst op de zwakke  of inbraakgevoelige plaatsen.
• preventietips en/of maatregelen die je kan nemen om inbraken te  
 voorkomen.
• Informatie over de manier waarop inbraken worden gepleegd.
•  een informatiemap met preventietips.
•  Antwoorden op je vragen.

Wens je inbraakpreventie op maat? 
neem dan contact op met de preventiedienst van je lokale politie, oudenaardsesteenweg 402, 
9420 erpe-Mere op 053 85 84 33 of 053 85 84 30 of via johan.de.coninck@erpemerelede.be.
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Veldloop ‘90
op zondag 15 september organiseert de ouderraad van de Vrije lagere School 
i.s.m. de sportdienst en Stichting Vlaamse Schoolsport de drieëntwintigste editie 
van deze veldloop. deze activiteit zal ook dit jaar doorgaan in de Suikerstraat 
(naast huisnummer 46). deelnemen kan vanaf de derde kleuterklas en is gratis. 
de eerste start is om 14.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13 uur. Voor elke deelnemer 
is er een medaille en een prijs voorzien.

Stratenloop
de Stratenloop is op vrijdag 20 september aan haar twaalfde editie toe. door de centrumstraten van lede, met start en 
aankomst in de Kasteeldreef, kunnen atleten, supporters en sympathisanten genieten van een sportieve avond.

op het parcours van de acht van lede kunnen atleten van alle leeftijden deelnemen aan loopwedstrijden over verschillende 
afstanden. Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. de kleuters lopen dan een wedstrijd over 100 meter. na 
die wedstrijd is het de beurt aan de duiveltjes, benjamins en pupillen. niemand minder dan Marieke Vervoort zal op dit 
event aanwezig zijn.

Mario Vervaeke is steeds op zoek naar vrijwilligers om mee te werken aan deze steeds groter wordende organisatie. 
Hij bouwt samen met een team van vrijwilligers aan een ijzersterke organisatie om de wedstrijd en het randgebeuren 
vlekkeloos te laten verlopen. de gemeente lede, de sportraad en de Vrije lagere School zijn dit jaar medeorganisator van 
de Stratenloop. Atletiekclub Vlierzele Sportief neemt de elektronische tijdopname en het verwerken van de resultaten op 
zich. de provincie biedt financiële ondersteuning. ook de handelaars op en naast het parcours dragen hun steentje bij om 
er een geslaagde editie van te maken.

Ben je al ingeschreven (uiterste datum daarvoor was 9 september), vergeet dan niet je betaalbewijs mee te brengen. Je 
kan wel nog ter plaatse betalen tot een uur voor aanvang van de wedstrijd. Kinderen betalen dan 5 euro en volwassenen 
8 euro.

Meer informatie vind je op www.stratenlooplede.be. 
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Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht hulde aan ondervermelde echtparen 
ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Gouden bruiloft (50 jaar)

emiel parrez & Adrienne de Jaeger
erondegem, 12 juli 1963

Valery Saeys & Magda Van Accoleyen  
lede, 16 juli 1963

Alfred Vergeylen & Simonne Wille
lede, 2 augustus 1963

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Armand Henderickx & emilienne Geerinckx
Hamme, 24 juni 1953

Marcel Borms & Anny Van Gysegem 
Aalst, 8 augustus 1953

remi lemmens & Alma raes 
erembodegem, 8 augustus 1953

Rechtzetting Lede informeert augustus

Diamanten bruiloft (60 jaar) Gouden bruiloft (50 jaar)

Gilbert leroy & 
Augusta Van den Abeele

Joël Haentjens & 
Martha de Smet  

rené Bruggeman & 
Georgette Baetens 

lucien Brondeel & 
Anny Van Wesemael  
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Filmavond Calendar Girls
de dienst burgerzaken organiseert met steun van logo dender de filmvoor-
stelling Calendar Girls. deze avond kadert binnen de uitnodigingsronde van 
leedse vrouwen uit de doelgroep van de borstkankerscreening en gaat door 
op donderdag 24 oktober.

Programma

19.00 uur  de deuren  gaan open. Je kan een foto van jezelf laten nemen  
 aan de fotostand van Ingrid Weyers. Iedereen krijgt een broche.
19.30 uur Welkomstwoord schepen en getuigenis van iemand die  
 borstkanker overwonnen heeft. 
20.00 uur     Start van de film.
21.40 uur     einde van de film.
 Alle aanwezigen krijgen een hapje en drankje.

Iedereen is welkom!

Werelddag Geestelijke Gezondheid
Samen onze veerkracht versterken! 

op donderdag 10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid, een ideaal moment om even stil te staan bij onze 
mentale veerkracht. Want je goed in je vel voelen, daar kan je aan werken. niet door wondermiddeltjes of toverformules 
maar door een aantal concrete stappen die je een houvast kunnen bieden en je veerkracht kunnen verhogen. elke stap is 
verschillend, en wat de een aanspreekt, lijkt voor iemand anders misschien maar niets. daarom is het belangrijk met die 
stappen te beginnen waar je je zelf het best bij voelt. de stappen zijn gevarieerd en gaan van meer bewegen tot iets nieuws 
proberen, van jezelf rust gunnen tot iets leuks doen met vrienden. Uiteraard kan je ook samen met anderen met deze 
stappen aan de slag gaan. de stappen zijn vooral bedoeld voor iedereen die zijn geestelijke gezondheid wil versterken, 
zonder dat er sprake is van ernstige problemen. 

Wil je meer informatie over deze 
stappen, dan kan je terecht op 
www.fitinjehoofd.be. Voor jon-
geren tussen 12 en 16 jaar is er 
www.noknok.be. op deze web-
sites kan je je eigen veerkracht 
testen en tips, informatie en op-
drachten om je goed in je vel te 
voelen, ontdekken. 

Wil je graag een workshop Fit in je 
Hoofd organiseren voor je vereni-
ging? Contacteer dan logo den-
der vzw via logo@logodender.be, 
op 053 41 75 58 of via de website 
www.logodender.be. 
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Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw 

opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien mensen griep. 

Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige 

mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de 

enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan 

te beschermen.

Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?

Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes  of 

een ziekte van longen, hart, lever of nieren is het belangrijk 

om extra waakzaam te zijn voor de griep. ook voor 65-plussers 

wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers die zich 

gezond en fit voelen denken dat griepvaccinatie voor hen 

niet nodig is, maar niets is minder waar. omdat de natuurlijke 

weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor 

iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk.

daarnaast is het ook voor zwangere vrouwen belangrijk 

om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Als je 

zwanger bent, heb je minder weerstand tegen infecties. 

daarom kan de griep ernstiger verlopen en meer complicaties 

veroorzaken. een zware griepaanval kan ook de gezondheid 

van de baby ernstig schaden. Mogelijke gevolgen zijn een miskraam, vroeggeboorte of verminderd geboortegewicht. de veiligheid van 

het griepvaccin in de zwangerschap is voldoende bewezen.

Wie vaak in contact komt met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. ook als je beroepshalve 

voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie jou en de 

mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen.  

Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker raad bij je huisarts of apotheker.

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen

de ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een 

vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast,  anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren.

Het griepvaccin kost tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige 

mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

Toch griep?

Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep veroorzaakt. Het 

griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken. door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen 

aan. dit kan soms lichte ongemakken geven. Als je  kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je kort voor of na de inspuiting 

besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na twee weken en helpt alleen tegen de ‘echte’ griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het 

heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of een bronchitis. 

een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de kans op 

complicaties neemt drastisch af.

Meer informatie 

Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be.

zo ziek als
een hond?

Heb je al een gezondheidsprobleem? Wees dan extra waakzaam voor griep. Met een vaccin tegen 
seizoensgriep heb je alvast een zorg minder, want het biedt je de ganse winter bescherming tegen het 
griepvirus. Zo kan je extra complicaties vermijden.

liever niet.
laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep.

Je huisarts en apotheker weten raad.

www.griepvaccinatie.be
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Een nieuw schooljaar!
Inschrijvingsdata
Je kan je inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat:
•  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 uur
• woensdag van 14 tot 20.30 uur
• zaterdag van 9 tot 12.30 uur
Inschrijven kan tot en met maandag 30 september. Vanaf 1 oktober sluiten we de inschrijvingen voor het 
schooljaar 2013 - 2014 af.

Kan je een instrument huren?
Je kan bij de academie de eerste twee schooljaren een viool, cello, fluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn of 
tuba huren.

Je bent nooit te oud om te leren
Voor de vakken Algemene muzikale vorming (notenleer) en Algemene muziekcultuur (muziekgeschiedenis) 
organiseren we aparte cursussen voor volwassenen.
Als volwassene kan je direct met een instrument beginnen. Je hoeft dus niet eerst een jaar enkel notenleer te 
volgen. 

Voel je je meer aangetrokken tot voordracht en toneel?  Geef je vaak lezingen of cursussen? neem je regelmatig 
sollicitatiegesprekken af? of wil je iets zelfverzekerder overkomen bij je baas? dan kan je je inschrijven voor de 
cursus Woord voor volwassenen. Je krijgt elke week twee uren les. Het eerste uur is Verbale vorming (dictie). 
Tijdens het tweede uur laten we je proeven van Welsprekendheid, Voordracht en Toneel.

Kennismaking nieuwe leerlingen
op zaterdag 21 september om 10.30 uur nodigen wij onze nieuwe leerlingen en hun ouders uit in de 
parketzaal van Huize Moens. daar kan je kennis maken met de academie en het reilen en zeilen van onze school 
leren kennen.

Piano in de kijker – deel 1
Wat is een stemvork? 
Wat is een stemsleutel? 
Bestaan er verschillende stemmingen?  

op zaterdag 5 oktober geeft pianoleerkracht Marc 
Gerain een  workshop/lezing over het pianostemmen. 
Via muzikale voorbeelden wijdt hij je in de wereld van 
pianoklanken in.



	
Uit de gemeenteraad van 8 juli 2013

Ontslag en opvolging raadslid
Aktename van het ontslag ingediend door Jo Maebe uit zijn mandaat als raadslid van de gemeente lede.
Aanstelling van Bart Heestermans als gemeenteraadslid van de gemeente lede.
 
Budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2013
Het gewijzigde gemeentebudget 2013 wordt vastgesteld.  

Samenvattende tabel:

    Ontvangsten Uitgaven Saldo

Gewone dienst  21.266.339,00 18.930.716,00 2.335.623,00

Buitengewone dienst 6.526.027,00 6.526.027,00 -
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Overlijdens 
JULI

Jozef Cooman, † 2 juli

etienne Heylens, † 4 juli

Constant Van Caelenberg, † 7juli

Magda duytschaever, † 8 juli

Franciscus Vermeiren, † 13 juli

etienne Van den Broeck, † 15 juli

Valentine Vandersteene, † 18 juli

petrus rottiers, † 19 juli

Firmin Baeyens, † 20 juli

Jacqueline Coussens, † 25 juli

leon Brondeel, † 27 juli

Martine de Spiegeleer, † 27 juli

AUGUSTUS 

daisy Blockken, † 4 augustus

roger raes, † 5 augustus                                       

Marie-louise de roeck, † 7 augustus                

Marnix noël, † 8 augustus                                  

Jozef Cobbaut, † 9 augustus                               

Irene Blancquaert, † 11 augustus                       

roger Vermeiren, † 15 augustus                         

Joseph poelman, † 16 augustus                           

daniël de Gusseme, † 16 augustus                      

Julia Van Huyck, † 16 augustus                             

Maria Van den Bogaert, † 17 augustus               

Suzanne de Waele, † 19 augustus                     

lucien de Bel, † 22 augustus                              

Godelieve de Mol, † 22 augustus                       

Clementina Bourlon, † 27 augustus                  

Willy Van Hauwermeiren, † 28 augustus        

Julienne Brondeel, † 30 augustus               

deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. een flink deel van 
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen 
houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden. 
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n Jeugdfilm Wreck-it Ralph
woensdag 11 september om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond lede - JH leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTpAS

n Demoles koken: stoofpotjes en ovenschotels
woensdag 11 september van 14 tot 17 uur 
3 euro 
KVlV Smetlede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Wanzele Loopt - Kids Run
vrijdag 13 september, om 18, 19.30 en 20.30 uur 
eerste stratenloop Wanzele. deelnemen vanaf 4 
jaar (afstanden van 100m tot 10km). elektronische 
tijdsregistratie voor alle lopers. Beloning voor wie over 
de finish gaat. op het parcours is animatie die zorgt voor 
een extra stimulans. Aansluitend gemeentelijk vuurwerk 
en Foute Loop Party. Bewaarplaats voor sporttassen 
voorzien. 
Kids run: 4 euro, 5 en 10 km: 10 euro 
ouderraad VBS Wanzele 
Vrije Basisschool Wanzele 
Info: wanzele.loopt@gmail.com, www.wanzeleloopt.be, 
www.riytechnologies.com

n Shownamiddag
vrijdag 13 september van 14 tot 17.30 uur  
Seniorenshow met animatie. 
8 euro (UiTpAS aan kansentarief) 
seniorenraad lede 
de Bron 
Info: 053 60 68 60

n Derde Zotte kwis
vrijdag 13 september om 19.30 uur 
ploeg per 4 personen.  
20 euro 
Supportersclub Spionkop lede 
de Kuip 
Info: Inschrijven via 0497 30 31 84

n Happy friday
vrijdag 13, 20 en 27 september van 15.30 tot 18 uur  
Voor een babbel, een partijtje kicker, biljart, tafeltennis ... 
Wie graag muziek draait, breng je cd’s mee. 
drank: 1 euro. 
JH leeuwerik 
Info: 053 80 48 36 
UiTpAS

n Grote kermis Wanzele
van 13 tot 15 september   
Met vuurwerk op vrijdagavond om 22 uur. 
Info: 053 60 68 50

n Danscursus
zaterdag 14, 28 september, zondag 6, 13, 20, 27 
oktober, 10, 17, 24 november, 1 december, telkens 
van 19 tot 21 uur 
door Jenny Stalpaert. plaatsen beperkt (max. 15 koppels). 
100 euro per persoon voor 10 lessen, oefenavonden en 
afsluitfeest. lidkaart en UiTpAS inbegrepen. 
JH leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be, 053 80 48 36 
UiTpAS

n Eetfestijn
zaterdag 14 september van 17.30 tot 21 uur 
Steak of vol-au-vent. 
15 euro 
de Bron 
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.be

n Tweedehandsbeurs
zondag 15 september van 14 tot 16.30 uur 
Babybenodigdheden, babykleding, speelgoed, kinder- en 
tienerkledij. niet-leden betalen 10% extra. 
Gezinsbond lede 
de Bron 
Info: www.gezinsbondlede.be 
UiTpAS

n Veldloop ‘90
zondag 15 september van 14 tot 18 uur 
Inschrijven kan vanaf 13 uur. na de jeugd is er nog een 
loop voor dames en heren en een massaloop.
Zie ook pagina 16. 
Info: inschrijven via ouderraadvlslede@scarlet.be
of www.ouderraadvlslede.be

n Degustatie van porto
donderdag 19 september van 20 tot 23 uur 
ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via 
info@commanderijmolenberg.be.  
30 euro (niet-leden) 
Wijngilde Commanderij Molenberg lede 
den Bonten os 
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Stratenloop
vrijdag 20 september 
Zie pagina 16

n Septemberkermis
van 20 tot en met 24 september  
Zie pagina 3 
Gemeentebestuur  
Info: 053 60 68 50

n Saharafuif
zaterdag 21 september van 21 uur  
6 euro 
JH leeuwerik 
Info: www.jeughuisleeuwerik.be 
UiTpAS

n Tweedaagse fotomanifestatie
zaterdag 21 en zondag 22 september 10 tot 20 uur 
Zie pagina 3

n Kids Athletics
zaterdag 21 september van 10 tot 12 uur 
Kennismaking met atletiek voor de kleinsten. 
Geen echte wedstrijden, maar spelletjes in relatie 
met de sport. ook voor atleetjes die reeds in een club 
ingeschreven zijn. 
Vlierzele Sportief 
BloSo, Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be 
UiTpAS

n Kennismakingsochtend academie
zaterdag 21 september van 10.30 tot 11.30 uur  
Zie pagina 20

n 51ste Grote Prijs Frans Melckenbeeck voor    
beroepsrenners
zondag 22 september om 14 uur 
Zie pagina 3 
Info: 0479 22 49 18

n Wandeling Poëzie-Ommegang
zondag 22 september om 18 uur  
Start met academische zitting, kerk lede. de gedichten 
zijn van rudi de Koker en krijgen een vaste plaats naast 
de kapellen.

n Opendeurdag brandweer
zondag 11 september  
Zie pagina 11

n Interscholenveldloop
dinsdag 24 september van 9 tot 15 uur  
putbostadion, Grote Steenweg 304 
Info: 053 60 72 33, www.sint-lievens-houtem.be

n Jeugdfilm Zambezia
woensdag 25 september om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond lede - JH leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTpAS

n Demoles koken: feestmenu
woensdag 25 september van 14 tot 17 uur 
3 euro 
KVlV Smetlede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Cursus Straal met kleur in stijl en attitude
vanaf woensdag 25 september van 19.30 tot 22 uur 
UITVerKoCHT

n BibArt filmclub: Little Black Spiders
donderdag 26 september om 19.45 uur 
Zie pagina 8 
UiTpAS

n Compostdemo
vrijdag 27 september van 17 tot 19 uur 
Iedere bezoeker krijgt een gratis zakje compost. 
Gemeentebestuur  
Compostdemopark, Vijverstraat

n Eerste Vlaamse kermis
zaterdag 28 september vanaf 16 uur, 
zondag 29 september vanaf 11 uur 
Met historische rondleiding, bezoek aan de 
sprookjeskelder, eetfestijn, wagenspel door Vreugd in 
deugd, optredens, live orkest, Helaasheid der zingen, 
apertiefconcert.  
Kaarten eetfestijn volw.: 17 euro  (5 soorten vlees), tot 
12 jaar: 10 euro 
TTThovaardigboerke lede 
t Hof Sorsele, Vogelenzang 44 
Info: 0498 06 02 99, www.TTThovaardigboerke.be, 
www.gezinsbondlede.be

n Bezoek Dhammakaya
zondag 29 september van 13.45 tot 16 uur 
rondleiding Boeddishtisch centrum. Afspraak: ingang, 
ronkenburgstraat 25. Inschrijven verplicht.  
3 euro 
Gezinsbond lede 
Info: 0479 27 60 87, nieke.vanvaerenbergh@hotmail.com, 
www.gezinsbondlede.be

n Fietstocht
zondag 29 september  om 14.30 uur 
Vertrek: Markt. rustig tempo, 27 km.  
2 euro (verzekering en versnapering inbegrepen) 
Info: pasar.be/lede@skynet.be
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n Lezing Jef Lambrecht
maandag 30 september om 20 uur 
over zijn boek De Arabische Cocktail, over de 
gebeurtenissen in het Midden-oosten en de oorlog in 
Syrië.   
6 euro (studententarief: 3 euro, ook  UiTpAS aan 
kansentarief) 
leego  
GC de Volkskring 
Info: 053 60 68 61 
UiTpAS

n Cursus boekbinden
vanaf dinsdag 1 oktober, van 19.30 tot 22 uur 
Zie pagina 9

n Infoavond Drie maanden op Antarctica
woensdag 2 oktober van 20 tot 22.30 uur 
door leerkracht aardrijkskunde Koen Meirlaen, met 
beeldmateriaal. 
leden: 3 euro, niet-leden: 4 euro 
davidsfonds oordegem 
oC oordegem 
Info: www.davidsfondsoordegem.be

n Jeugdfilm Hotel Transylvania
woensdag 2 oktober om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond lede - JH leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n 45 jaar JH Leeuwerik
vrijdag 4 oktober vanaf 20 uur 
20 uur: receptie, muzikaal omkaderd met jouw 
verzoeknummer - café chantant met live band. 
21 uur: fuif Back to the 70 - 80 - 90 - ...  
Aandenken voor alle aanwezigen. 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 5 oktober van 13.30 tot 16 uur 
Met koffie en een koekje. 
rode Kruis, Katstraat 14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 
UiTpAS

n Muziekfestival
zaterdag 5 oktober 
Zie pagina 12

n Piano in de kijker
zaterdag 5 oktober 
Zie pagina 20

n Bloed geven
dinsdag 8 en woensdag 9 oktober, van 18.30 tot 
21 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
rode Kruis lede 
de Bron 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

n Guga Baul - Maestroloog
donderdag 10 oktober om 20.30 uur 
Theatershow. 
VVK: 14 euro (-26/65+: 12 euro), 
AdK: 16 euro 
vzw TiniTiaTief 
GC de Volkskring 
Info: www.tinitiatief.be

n Rode Duivels op groot scherm: Kroatië - België
vrijdag 11 oktober om 20.30 uur  
JH leeuwerik 
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTpAS

n Kermis Impe
van vrijdag 11 tot zondag 13 oktober   
Met vuurwerk op vrijdagavond om 21 uur. 
Info: 053 60 68 50

n Kaatjes Tralalaatjes theatershow
zaterdag 12 oktober om 15 uur  
UITVerKoCHT 
Gemeentebestuur

n Verwendag bib en boekenverkoop
zaterdag 12 oktober  
Zie pagina 9

n Regiovertelsessie Onder het noorderlicht
maandag 14 oktober van 20 tot 21 uur 
Voor volwassenen. Zie pagina 9. 
provincie oost-Vlaanderen 
Info: 053 82 53 30
www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies

n Bloed geven
maandag 14 oktober van 18.30 tot 20.30 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
rode Kruis lede 
Veerleheem, Smetlede 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

n Infoavond eerste lezers
dinsdag 15 oktober 
Zie pagina 8

n Filmnamiddag voor de jeugd
woensdag 16 oktober om 14.30 uur  
gratis 
Gezinsbond lede - JH leeuwerik 
Info: www.gezinsbondlede.be of
www.jeugdhuisleeuwerik.be

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

n Vizit
vrijdag 18 oktober om 18.30 uur 
Voor vrouwen. Stadsbezoek met gids en culinair 
genieten. Verdere info volgt. 
Femma lede 
de Bron 
Info: steven.mieke@telenet.be

n Kook mee van woede met 11.11.11
vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 oktober 
Zie pagina 12

n Hondjeswandeling Wanzele
zondag 20 oktober om 14 uur 
Vertrek: Wanzeledorp. 7 km, rustig tempo. 
Halfweg doen we een terrasje.   
2 euro (verzekering en versnapering inbegrepen) 
pasar lede 
Info: pasar.lede@skynet.be

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

n Informatieavond cruises
dinsdag 22 oktober van 19 tot 22.30 uur 
Kennismaking met rederijen en het cruise-aanbod aan 
de hand van voorstellingen, filmpjes en persoonlijke 
gesprekken met de vertegenwoordigers van de rederijen. 
reizen de lathauwer 
GC de Volkskring 
Info: www.reizendl.be

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

n Bloed geven
dinsdag 22 oktober van 18.30 tot 20.30 uur 
Schrijf je in via www.bloedgevendoetleven.be.   
rode Kruis lede 
oC oordegem 
Info: bloed@lede.rodekruis.be

n Rood
woensdag 23 oktober van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 13 
UiTpAS

n Workshop bloemschikken voor kids
woensdag 23 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
Thema Halloween. Meebrengen: kindersnoeischaar en 
groen. Vanaf 7 jaar.   
8 euro 
Gezinsbond lede - JH leeuwerik  
Inschrijven op 0473 29 38 72. 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Film Calendar Girls
donderdag 24 oktober   
Zie pagina 18

n Lezing heupproblemen
vrijdag 25 oktober van 14.30 tot 16.30 uur 
Zie pagina 12

n Compostdemo
zaterdag 26 oktober van 9.30 tot 11.30 uur 
laatste demo van 2013. 
Gemeentebestuur  
Compostdemopark, Vijverstraat



Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 lede
openingsuren
elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be

Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be

Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be

Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be

Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be 

andere diensten

Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5, 9340 lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur

Uitleenpost oordegem
oordegemdorp 29,
9340 oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur

Sport
Sporthal
ommeganglaan 60A, 
9340 lede 
tel. 053 60 68 64 
sport@lede.be

Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 lede
100 of 112 (gsm), 
secretariaat@brandweer.lede.be

Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4

lede, Steenstraat 7, lede
tel. 053 80 89 21
oordegem: 
oordegemdorp 29, 

tel. 09 366 03 08
Wanzele: 
Watermolenstraat 13, 
tel. 053 82 85 00
OCMW
Administratie
rammelstraat 7, 9340 lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2,
9340 lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werk-
gelegenheidsagentschap 
(PWA)
rammelstraat 1A,
9340 lede
tel. 053 60 68 78
pwa@lede.be

Wachtdienst 

Antigifcentrum: 070 24 52 45

Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55

Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be

Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 

www.avlva.be of www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.

lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur lede en wordt 11 maal 
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en 
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: renske de Bremme. 
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente lede / Markt  1 / 
9340 lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 7900 ex. - Website: www.lede.be - e-mail: gemeente@lede.be. 
niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van 
het gemeentebestuur. Het volgende nummer verschijnt op 14 oktober.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!



g e m e e n t e d I e n s t e n  w w w . l e d e . b e


