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Carnaval 2016

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Ontwerp een affiche voor carnaval!

Overlijdens juli
Marcel Eeman

† 1 juli

Lily Rogghé

† 3 juli

Marcel Hofman

† 5 juli

Suzanne Schockaert

† 6 juli

Virginie Lievens

† 7 juli

Irma Van Caelenberg

† 7 juli

Julienne Bracke

† 8 juli

Maria Verbeke

† 9 juli

Celine Meuleman

† 13 juli

Oscar Triest

† 19 juli

Alfons De Kerpel

† 25 juli

Paul Schatteman

† 28 juli

Wereldcinema in de bibliotheek
Duik in onze tijdelijke dvd-collectie van CinéBIB
en ontdek twintig parels van de wereldcinema.
Deze dvd’s kan je gratis lenen voor één week.
De volledige lijst kan je online bekijken via onze
catalogus. De collectie is beschikbaar tot 30
november.

Heb je het tekenen in de vingers en woon je in Lede? Dan kan je
meedoen aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche
Carnaval Lede 2016. 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: 64 jaar carnaval, Lee, 2016 en
een carnavaleske Leedse vlag (met de drie gele T’s op een blauwe
achtergrond). Je moet je ontwerp vóór zaterdag 1 november
indienen bij de dienst patrimonium.

Verkiezing Prins carnaval en Miss Bette 2016

Als inwoner van Lede kan je meedingen naar de titel Prins carnaval
of Miss Bette 2015. Vanaf maandag 28 september kan je het
inschrijvingsformulier en het deelnamereglement afhalen bij de
dienst patrimonium. Kandidaten moeten het inschrijvingsformulier
vóór zaterdag 1 november aangetekend terugsturen naar
gemeentebestuur Lede, dienst patrimonium, Markt 1, 9340 Lede.
Poststempel geldt als bewijs.
De kandidaten worden bekend gemaakt bij de opening van het
carnavalsjaar op woensdag 11 november om 11.11 uur in Huize
Moens.
De Prins carnavalverkiezing gaat door op zaterdag 9 januari 2016,
de Miss Betteverkiezing gaat door op zaterdag 23 januari 2016,
allebei in GC De Volkskring.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.200 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 september.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Bloed geven
Een leven redden duurt slechts een half uur
Wie mag bloed geven en wanneer?
Elke gezonde persoon tussen 18 en 66 jaar mag bloed geven.
Vanaf je 66ste verjaardag tot en met de dag vóór je 71ste verjaardag mag je bloed geven indien je laatste donatie (bloed,
plasma of bloedplaatjes) niet langer dan drie jaar geleden is.
Je mag maximaal vier keer per jaar bloed geven. Na elke
bloedgift moet je minstens twee maanden wachten voordat
je opnieuw bloed mag geven. Plasma of bloedplaatjes geven,
mag vaker (om de twee weken).

Waarom?
Dagelijks hebben honderden mensen, na een ongeval, bevalling, operatie ... een bloedtransfusie nodig. Ook jij hebt 70%
kans dat je ooit in je leven bloed zal nodig hebben. En maar 3%
van de Belgen geeft bloed, plasma of plaatjes.
Wie help je met je bloed?
Patiënten krijgen alleen dat deel van het bloed dat ze nodig
hebben. Daarom wordt je bloed na de afname in het labo
gesplitst. Eén zakje van jouw bloed kan dus verschillende
mensen helpen. Je rode bloedcellen gaan naar patiënten die
veel bloed hebben verloren of worden gebruikt bij operaties,
bevallingen ... Je plasma wordt toegediend aan patiënten na
een zwaar ongeval of aan pasgeboren baby’s met een ernstige
vorm van geelzucht. Heel wat plasma wordt ook gebruikt
als basis voor een hele reeks medicatie. Je bloedplaatjes
zijn onmisbaar voor leukemiepatiënten of mensen die
chemotherapie krijgen.

Hoe gaat bloed geven in zijn werk?
Je wordt geregistreerd als bloedgever met je identiteits- of
donorkaart. Daarna vul je een medische vragenlijst in. Vervolgens overloopt de arts de vragenlijst met jou en controleert je
gewicht en bloeddruk.
Als je bloed mag geven, neem je plaats op een bed. De arts
of verpleegkundige legt een knelband rond je arm en ontsmet
de plek waar geprikt zal worden. Met een steriele naald wordt
een prik in je arm gegeven. Dan begint de bloedafname. Als de
bloedafname afgelopen is, verwijdert de verpleegkundige de
naald en krijg je een drukverband rond je arm. Daarna bieden
we je een drankje aan en kun je wat bijpraten met de andere
donoren. Een kwartiertje later kan je naar huis.
Wil je donor worden?
Ook in Lede organiseert het Rode Kruis bloedinzamelingen.
Meer info kan je krijgen via bloed@lede.rodekruis.be of op
lede.rodekruis.be. Je kan daarnaast ook bloed geven in een van
de donorcentra van het Rode Kruis. In onze provincie vind je
vaste donorcentra in Gent en Aalst. Je kan je ook registreren als
kandidaat-donor op www.rodekruis.be.

IBO ’t Klavertje 4
Herfstvakantie
De kinderopvang is open in Oordegem
en Wanzele van dinsdag 3 tot en met
vrijdag 6 november van 6.45 uur tot
18.30 uur.
Inschrijven is verplicht en kan enkel
via e-mail naar kinderopvang@lede.
be met het inschrijvingsformulier
als bijlage. Inschrijven kan vanaf
donderdag 8 oktober om 18.30 uur.
Enkel e-mails die we na 18.30 uur
ontvangen, zullen worden aanvaard
en verwerkt. Ook daarna kan je
nog steeds inschrijven zolang de
maximale opvangcapaciteit niet wordt
overschreden.
De algemene folder en het
inschrijvingsformulier kan je
downloaden op www.lede.be.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan enkel via
e-mail naar kinderopvang@lede.be met
het inschrijvingsformulier als bijlage (dit
kan je downloaden op www.lede.be).
Inschrijven voor november en december
kan vanaf donderdag 8 oktober om
18.30 uur. Je inschrijving wordt aanvaard
tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur
of zolang de maximale opvangcapaciteit
niet wordt overschreden. Je kan niet
telefonisch inschrijven.
Schoolvrije dagen
Inschrijven voor schoolvrije dagen moet
je ten laatste drie werkdagen vooraf
schriftelijk doen.

Eerste keer naar de opvang?
Voor kinderen die nog niet naar de
kinderopvang kwamen, kan je een
inschrijvingsdossier afhalen bij de dienst
kinderopvang of downloaden via www.
lede.be. Het inschrijvingsdossier geef
je af bij de dienst kinderopvang voor je
kind naar de opvang komt.
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GEZOND WATER, OOK JOUW ZORG!
VERVANG LODEN LEIDINGEN

Hoe herken je loden leidingen?
Lood kan je niet uit je drinkwater halen door het te koken. De
leidingen vervangen is de beste keuze. Maar hoe weet je of
een waterleiding van lood is? Deze tips kunnen helpen:
• Een loden leiding is grijs, een koperen leiding is
roodbruin of lichtgroen.
• Lood is niet magnetisch. Kan je een magneet aan de
leiding hangen, dan is ze veilig.
• De loden leiding aantikken met een metalen voorwerp
geeft een dof geluid.
• Een loden leiding heeft geen koppelstukken maar
verdikkingen aan kruispunten.
Twijfel je of een leiding van lood is gemaakt, vraag dan advies
aan een loodgieter.

Gezond water

ook jouw zorG

Vlaanderen
is milieu

VerVanG
Loden LeIdInGen
Werd je woning voor 1970 gebouwd?

Dan zijn er misschien nog waterleidingen in lood. Die vervang je best, want lood is giftig.

Hoe herken je een loden leiding?
Kijk op www.vmm.be/gezondwater

Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot:
daar kan je makkelijk nagaan of ze uit lood bestaan. Als de
leidingen daar van lood zijn, is de kans groot dat ook in de rest
van het gebouw loden leidingen liggen. Je laat ze dan best
allemaal vervangen.
Ik kan mijn loden leidingen niet vervangen. Wat nu?
Het is niet altijd mogelijk om loden waterleidingen op
korte termijn te vervangen. Je moet bijvoorbeeld de vloer
openbreken of er is geen budget voor een grondige renovatie.
Neem dan maatregelen om de blootstelling aan lood via je
kraantjeswater te beperken:
• Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in
de leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na
een nachtje slapen of een lange werkdag laat je
kraantjeswater best eerst een tijdje lopen voor je ervan
drinkt.
• Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water.
Neem dus koud kraantjeswater en kook dat om koffie te
zetten of eten klaar te maken.

Stel je vraag
aan de overheid.
Bel 1700

VU: Michiel Van PetegheM - VMM

Tot 1970 legde men in heel wat huizen loden waterleidingen.
Lood is sterk, waterdicht en buigzaam: het ideale materiaal
dus. Intussen weten we dat lood giftig is: het lost op in het
kraantjeswater, stapelt zich op in het lichaam en tast het skelet,
de organen en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en jonge
kinderen kunnen ziek worden als ze water met lood drinken.
In de campagne Gezond water, ook jouw zorg! roept de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op om loden leidingen te
vervangen.

• Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken
voor een baby. Beperk het gebruik van kraantjeswater
door zwangere vrouwen en kleine kinderen tot 6 jaar.
• Overweeg de aanleg van een tijdelijke, nieuwe toevoer
naar de belangrijkste afnamepunten. Vaak is het
haalbaar om enkel de toevoerleiding naar de keuken
te vervangen. Zo kan je de blootstelling aan lood sterk
reduceren.
Meer weten? Surf naar www.vmm.be/gezondwater.
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Verbijsterende bijen
Een bloembol kan bijenlevens redden
Bijen vliegen van bloem tot bloem
om nectar op te halen. Telkens
nemen ze ook een beetje stuifmeel
met zich mee en bevruchten zo de
andere bloemen die op hun beurt
uitgroeien tot vruchten en zaden.
Hierdoor zijn bijen onmisbaar voor
de landbouw en biodiversiteit!
Maar de laatste tijd heeft het
bijenvolkje het moeilijk. Een van de
belangrijkste redenen is een tekort
aan nectar en stuifmeel in het late
najaar en vroege voorjaar.
Wil jij de bijen een handje helpen?
Plant dit najaar bloembollen in je
tuin!
Krokussen zijn vaak de eerste
bloeiende planten in het voorjaar en
zijn daardoor de eerste voedselbron

voor bijtjes die de winter
doorkwamen. Je hoeft ze ook maar
een keer aan te planten. De jaren
nadien komen ze vanzelf terug. Jaar
na jaar komen er ook meer bloemen
bij.
Van maandag 12 tot en met vrijdag
16 oktober kan je per gezin een
gratis zakje met vijf krokusbollen
afhalen in het gemeentehuis. In
samenwerking met alle OostVlaamse steden en gemeenten
verdeelt de Provincie 19.000 gratis
zakjes krokusbollen. Wees er snel bij
want onze voorraad is beperkt!
Meer informatie vind je via www.
oost-vlaanderen.be/bijen.

Wees waakzaam en bescherm je
woning tegen inbraak!
De herfst staat voor de deur, ook de winter
zal er snel zijn. De dagen worden korter en
de avonden langer. Ervaring leert dat deze
periode geen gunstige invloed heeft op het
aantal inbraken. Wees dus extra alert.
De meeste inbraken gebeuren bij afwezigheid
van de bewoner, zowel overdag als ’s
avonds en worden gepleegd zonder enige
voorbereiding door de dader. Je woning
wordt geviseerd op het ogenblik dat de dader
voorbijkomt. Hij gaat over tot de inbraak
omdat hij er zeker van is dat er niemand thuis
is. Het is dus van het allergrootste belang om
je huis een bewoonde indruk te geven. Laat
bijvoorbeeld een of meerdere lichten branden
wanneer je vertrekt.
Wens je gratis inbraakpreventie op maat
aan huis, contacteer dan de politie op 053
60 64 64 of mail naar Johan.de.coninck@
erpemerelede.be.
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Jubilea
Het gemeentebestuur,
vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen,
bracht hulde aan ondervermelde
echtparen ter gelegenheid
van hun briljanten en gouden
huwelijksjubileum en bood hen,
samen met hartelijke gelukwensen,
het traditionele geschenk aan.

Jerome Lassuyt & Simonne Tjampens

Albert Dejonckheere & Jenny Vancoillie

Arnold Meuleman & Estella De Schrijver

Briljanten bruiloft (65 jaar)
• Jerome Lassuyt & Simonne Tjampens, Waregem, 26 april 1950
• Albert Dejonckheere & Jenny Vancoillie, Oostende, 8 juli 1950

Gouden bruiloft (50 jaar)
•
•
•
•
•

Arnold Meuleman & Estella De Schrijver, Lede, 2 juli 1965
Edgard De Paepe & Rosalia Pauwels, Herselt, 15 juli 1965
Paul Van Cauwenberghe & Hilda Nuël, Lede, 16 juli 1965
Alfons Heestermans & Georgette Coleman, Lede, 19 juli 1965
Gérome De Lathauwer & Marie Jeanne De Rouck, Erembodegem, 21 juli 1965
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Edgard De Paepe & Rosalia Pauwels

Paul Van Cauwenberghe & Hilda Nuël

Alfons Heestermans & Georgette Coleman

Gérome De Lathauwer & Marie Jeanne De Rouck
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Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer bij Rosalie in de
Hofstraat.

Hoe zijn jullie in Wanzele terechtgekomen?

Rosalie: Ik ben hier geboren en ik wil hier nooit weg! Mijn man
Marcel is geboren en getogen in een andere deelgemeente.
Toch is er nooit discussie geweest over waar we zouden gaan
wonen. Eens van Wanzele, altijd van Wanzele! Hij had geen
keuze, hij moest maar meekomen. En we hebben het ons nog
niet beklaagd.

Waarom woon je hier graag?

Rosalie: We wonen in een goede buurt, iedereen kent iedereen. Als je hulp nodig hebt, kan je op je buren rekenen. Onze
straat leeft ook. Zo houden we al vier jaar een buurtfeest in
het begin van de zomervakantie. Dan wordt er gedanst, lekker
gegeten en iedereen uit de straat doet mee. Niemand ligt dan
vroeg in zijn bed!
Bovendien woont mijn zoon naast ons met zijn vrouw en mijn
kleindochter. Hen zie ik dus vaak. Wat wil een mens nog meer?

Wat is er zoal veranderd doorheen de jaren?

Rosalie: Vroeger viel er nog meer te beleven in Wanzele. Er
waren carnavalsgroepen, een voetbalploeg en veel meer cafés.
Maar dat wil niet zeggen dat het hier doods is! Er zijn andere
evenementen bijgekomen zoals de stratenverkoop, Wanzele
Loopt en Wanzele Feest.
Wat ik wel mis, is een bakker en slager of winkeltje dichtbij.
Vooral als je wat ouder wordt, is dat erg handig.

Wat is er typisch aan jouw dorp?

Rosalie: Voor mij is ‘Goensjdieël’ roepen iets typisch (Godsdeel,
Drie Koningen zingen, n.v.d.r.). Als kind gingen we telkens op
31 december van deur tot deur zingen met een washandje in
de hand in de hoop een centje te krijgen. Dat was altijd leuk:

vroeg opstaan en in zoveel mogelijk straten langsgaan. Zelfs
mijn kleindochter is als kind nog met vrienden rond geweest,
maar vandaag is het in onbruik geraakt. Jammer, het was een
leuke traditie.
Wanzele is ook een koersdorp. Daar ga ik graag naar kijken
met mijn zus. Rustig in een tuinstoel op het voetpad zitten met
een ijsje. En dan hopen dat we niet weer in de krant komen!
Mijn zus en ik zijn tijdens Wanzele Koers blijkbaar erg in trek
bij fotografen omdat we steeds een schort dragen. Daar moet
mijn zoon altijd om lachen.

Wat zou je doen als je burgemeester voor één dag
zou zijn?

Rosalie: Ik zou niets veranderen, daar heb ik geen verstand van.
Dat is het werk van politici. Nee, ik zou enkel burgemeester
willen zijn voor het ceremoniële aspect. Bij mensen op bezoek
gaan voor bruiloften en jubilea, dat zou ik graag doen.

Als je een wens mag doen, wat zou je wensen?

Rosalie: Dan wens ik dat ik nog lang gezond mag blijven en bij
mijn familie en vrienden mag zijn.

Bijkomende oplaadterminal
voor de budgetmeter
Wat is de budgetmeter?
Met een budgetmeter kan je je
energieverbruik van elektriciteit of
aardgas via voorafbetalingen opvolgen.
Het systeem werkt met een oplaadbare
kaart, het best te vergelijken met een
protonkaart of een prepaidkaart van
een gsm. Je laadt de kaart op voorhand
op. Je kan dan, nadat je de kaart in de
budgetmeter hebt ingebracht, voor
het opgeladen bedrag elektriciteit of
aardgas verbruiken.
Waar?
Sinds kort kan je ook in de
sporthal terecht voor de oplading

van je budgetmeterkaart. Deze
oplaadterminal staat in de inkomhal en
is doorlopend toegankelijk van 9 tot
23.30 uur, ook tijdens weekends. Op
feestdagen en lokale verlofdagen kan
er niet worden opgeladen.
Je kan uiteraard ook nog steeds terecht
op de sociale dienst en dit iedere
werkdag van 9 tot 12 uur, van 13 uur en
16 uur (behalve op vrijdagnamiddag) en
op maandagavond van 16 tot 19 uur.
Voor meer informatie over de
budgetmeter kan je terecht op
www.ocmw.lede.be (DienstverleningBudgettering).
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VACATURE OCMW LEDE
1 ANIMATOR

NIVEAU C1–C3 – HALFTIJDS – CONTRACTUEEL
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met
de eisen van de beoogde functie.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je bent houder van ofwel:
- een diploma secundair onderwijs, uitgereikt
in het algemeen secundair onderwijs, het
kunstsecundair onderwijs of het technisch
onderwijs, of gelijkwaardig;
- een diploma secundair onderwijs, uitgereikt
in het zevende specialisatiejaar van het
beroepssecundair onderwijs, hetzij in
de studierichting Kinderzorg hetzij in de
studierichting Thuis- en bejaardenzorg, of
gelijkwaardig;
- een certificaat (modulaire opleiding) of een
getuigschrift (lineaire opleiding) van de
opleiding Begeleider-animator voor bejaarden
behaald in het studiegebied Personenzorg in
het kader van het volwassenenonderwijs;

- of, voor personeelsleden die vóór 1
januari 2004 tewerkgesteld waren in
een woonzorgcentrum in de functie van
deskundige in animatie en activatie,
een bekwaamheidsattest van het door
het ministerie erkend specifiek modulair
vormingspakket van 96 uren.
• Je wordt medisch geschikt verklaard door de
arbeidsgeneesheer.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
Om deel te nemen, stuur je je sollicitatiebrief en je
cv naar de voorzitter van het OCMW, Annelies De
Meersman, Kasteeldreef 50 te 9340 Lede tegen uiterlijk
29 september 2015.
De functiebeschrijving kan je raadplegen op
www.ocmw.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst
(053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be).

Hervatting permanentie verwarmingstoelage
Voor de aanvraag van een verwarmingstoelage kan je vanaf dinsdag 1 september op dinsdag en donderdag van 14 tot 16
uur en op maandag van 16 tot 18.45 uur terecht op de sociale dienst van het OCMW, Kasteeldreef 50.
Hou er rekening mee dat je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum je aanvraag indient.

Klussen en karweien
Het OCMW krijgt regelmatig vragen over het opknappen
van klusjes. Zelf beschikken we niet over een klusjesdienst.
In onze regio zijn er wel organisaties die werken bij je thuis
kunnen uitvoeren. Twee van deze organisaties zijn vzw Goed
wonen en sociale werkplaats De Loods uit Aalst.
Vzw Goed wonen en SWP De Loods
• Kleine herstellingen en aanpassingen in de woning:
lekkende kraan, ontstoppen van sanitair, klemmende
deur, vervangen lichtschakelaar ….
• Tuinonderhoud en klusjes buiten: gras maaien,
groentetuin spitten, hagen en struiken snoeien, beperkte
tuinaanleg, onkruid wieden, oprit opkuisen …
• Verf- en behangwerken en afwerkingen: voegen,
plamuren, plaatsen klikplanken …
• Grote reinigingswerken: opruimen zolder,
lenteschoonmaak, opkuis bij verhuur woning …

Vzw Goed wonen
• Aanpassingswerken ten gevolge van een verminderde
mobiliteit omwille van hoge leeftijd of handicap: plaatsen
handbeugels of verhoogd toilet, ombouwen bad naar
inloopdouche, slaapgelegenheid op gelijkvloers creëren
…
• Werken in het kader van valpreventie en veiligheid:
plaatsen veilige trapleuningen, plaatsen antislip, COmelders plaatsen …

Meer informatie

Vzw Goed wonen Dender-Zuid
0478 54 95 96 – dender-zuid@goed-wonen.be –
www.goed-wonen.be
SWP De Loods
053 78 82 64 - tuinenklus@swpdeloods.org www.swpdeloods.org
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Tweejaarlijkse borstkankerscreening

Borstkankerpreventie- en opsporing in de kijker
Naar aanleiding van preventie en opsporing van
borstkanker, organiseert ook het gemeentebestuur een
aantal activiteiten:

Kookworkshop: gezond doordeweeks koken

Ben jij een vrouw tussen 50 en 69 jaar uit Lede? Dan
zal je tussen oktober 2015 en januari 2016 een brief
van het Centrum voor Kankeropsporing ontvangen. In
deze brief staat meteen een afspraak voor een gratis
screeningsmammografie. Via het gratis nummer 0800
60 160 kan je het tijdstip of de locatie van de afspraak
wijzigen. Ook voor vragen kan je hier terecht.
Waarom een screening?
Wanneer borstkanker vroegtijdig opgespoord wordt, is
de kans op genezing veel groter en kan de behandeling
minder intensief zijn.
Dokter Martens van het Centrum voor Kankeropsporing:
“Het is de bedoeling dat het bevolkingsonderzoek kankers
in een vroeg stadium ontdekt en zo weinig mogelijk
nadelen berokkent aan de deelneemsters. Daarvoor volgen
we de mogelijke ongewenste effecten nauwgezet op.
Kwaliteitsbewaking en monitoring gebaseerd op Europese
richtlijnen zijn essentiële pijlers.”
Dubbele screening?
Minstens twee radiologen beoordelen onafhankelijk
van elkaar je foto´s. Dat je daardoor een paar weken
moet wachten op je uitslag, is het gevolg van deze extra
controle.
De radioloog in de mammografische eenheid beoordeelt
de foto’s als eerste.
Daarna is het de beurt aan de expert-radioloog in het
Centrum voor Kankeropsporing. Hij beoordeelt de foto’s
zonder dat hij de beoordeling van de eerste radioloog kent.
Beide beoordelingen worden dan met elkaar vergeleken.
Als er een verschil is, bekijkt een derde radioloog alle
foto’s en het resultaat van de twee collega’s. Deze derde
radioloog formuleert het besluit dat naar de vrouw en haar
arts gaat.
Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de tweede
en indien nodig de derde beoordeling en bezorgt het
resultaat aan de vrouw en haar arts.

Vers fruit en groenten vormen de basis van een gezond
dieet. Maar hoe slaag je erin om elke dag een gezonde
maaltijd op tafel te zetten? Tijdens deze workshop geven
we je inspiratie voor tal van snelle gezinsmaaltijden
boordevol vitaminen en vezels. We werken met verse
seizoensgebonden groenten om een maximum van
smaak in de maaltijd te steken en maken kennis met
lekkere alternatieven voor aardappelen en vlees.
Tenslotte krijg je voor elke maaltijd tips om restjes te
verwerken en variaties in het gerecht te steken.
Dit gaat door op maandag 19 oktober (11 uur) en
woensdag 21 oktober (19 uur) en is in samenwerking
met Qarfa (Aalst). We gaan in groep met de trein naar
Aalst. Meer info hierover bij je inschrijving. De workshop
kost 10 euro.
Filmavond
Op vrijdag 6 november ben jij van harte welkom op de
gratis filmvoorstelling My Sister’s Keeper. Meer informatie
hierover in de volgende editie van Lede informeert.
Ook de lokale bloemenhandels en lingeriewinkels
dragen hun steentje bij. Hun etalages zullen het
bevolkingsonderzoekonderzoek in de kijker zetten.
Meer informatie?
Voor vragen over de activiteiten in Lede kan je terecht
bij de dienst communicatie.
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek kan je
surfen naar www.bevolkingsonderzoek.be, mailen naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bellen naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen
9 en 12 uur en 13 en 16 uur (gratis).
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in Lede
Soepconcert academie
Liedjes uit de oude en minder oude doos,
gezellige liedjes, liedjes die oma nog heeft
gezongen op de speelplaats, liedjes om naar te luisteren,
liedjes om op te dansen, liedjes die iedereen kan meezingen
… Kortom, liedjes voor een kermisweekend! Het wordt vast
en zeker een gemoedelijk concert op de kiosk in het park
voor Huize Moens. We willen Lede laten horen en zien dat
samen zingen prettig is en dat iedereen dat kan. Je bent dus
van harte welkom op zaterdag 26 september om 11 uur.
Breng zeker een trui mee want we zingen buiten op en
rond de kiosk. Vergeet ook je leesbril niet en een soepbol of grote kop met een lepel want er wordt lekkere soep
geserveerd.
Tijdens het concert worden ook de prijzen uitgereikt van de zomerfietstocht van Vlieg.

Boekenbabbels
gaan weer van
start
Vind je lezen leuk en
spui je graag je mening?
Zit je in de tweede of
derde graad van de
lagere school? Dan
zijn de boekenbabbels
waarschijnlijk iets voor jou!
Je leest samen met
andere meisjes en jongens boeken die
door de Kinder- en Jeugdjury geselecteerd
werden. Een keer per maand komen jullie
samen om je mening te geven en krijgen
jullie een opdracht over het boek.
Nieuwsgierig? We komen een eerste keer
samen op woensdag 30 september van
13.30 tot 14.45 uur in de bib. Wie er niet bij
kan zijn, kan nog aansluiten op woensdag
14 oktober. Inschrijven is verplicht en kan in
de bib, op 053 82 53 30 of via bibliotheek@
lede.be met vermelding van je naam, leeftijd,
adres en contactgegevens.

Cartoonist Ilah geeft
zich bloot
Lezing

De naam Ilah zegt je
misschien niet veel, maar
stripfiguur Cordelia ken je
vast wel! Ilah, het pseudoniem
van striptekenares Inge
Heremans, bedacht haar
personage in 2001 voor De
Morgen. Intussen heeft ze er
nog veel figuren bij en tekent ze onder andere voor De
Tijd, Flair, Focus Knack …
Op dinsdag 13 oktober om 20 uur komt ze naar
de bib om te vertellen over haar werk en ervaringen
als cartoonist. Kaarten kosten 4 euro. Deze activiteit
komt ook in aanmerking voor mensen met een
UiTPAS aan kansentarief. Reserveren is verplicht en
kan in de bib, op 053 82 53 30 of via strips@bibart.
be met vermelding van je naam, aantal personen en
contactgegevens.
Deze lezing wordt gerealiseerd in samenwerking
met BibArt en Provincie Oost-Vlaanderen. Voor meer
striplezingen in de buurt kan je terecht op de website
van BibArt.
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Volle Petrol
Tentoonstelling

In de bib worden de volledige
maand september unieke
portretten van Ledenaars
met hun opmerkelijk voertuig
tentoongesteld. Deze fotoreeks
werd gemaakt door professionele
fotograaf Jeff Bronder. De
achttien prachtige opnames
worden voorzien van een korte
uitleg. De tentoonstelling
is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.
Je kon de reeks trouwens al
bekijken tijdens Camping Cultuur
in juni.

Cursus Facebook
Op de computer,
in het nieuws, in de
krant ... Facebook
is niet meer weg
te denken uit onze
samenleving. Tijdens
deze cursus bekijken
we wat Facebook
eigenlijk is, wat je
er wel en niet mee kan doen en of je privacy er niet onder lijdt. Je kan
bovendien zelf op de computer, Ipad of Androidtablet kennis maken
met Facebook.
Deze cursus bestaat uit twee sessies en gaat door in de bibliotheek op
donderdag 22 en 29 oktober, telkens van 19.30 tot 22.00 uur.
De kostprijs is 20 euro of 4 euro voor werkzoekenden of mensen met
een omnio-statuut. Breng zeker je laptop mee!

Guido Belcanto - Cavalier seul
Allerlaatste tickets!

Op vrijdag 23 oktober komt Guido Belcanto naar GC De Volkskring om zijn cd Cavalier
Seul voor te stellen. Deze cd werd in de pers bejubeld als een van zijn beste en is dus
een meer dan waardige opvolger van Een man als ik, de singer-songwriterplaat uit 2011
waarvoor hij onlangs in de AB in Brussel een gouden exemplaar mocht in ontvangst nemen.
Er zijn nog slechts enkele tickets beschikbaar! Je kan reserveren bij de cultuurdienst, op
053 60 68 60 of via gcdevolkskring@lede.be. Tickets kosten 21 euro. Ben je jonger dan
26 of ouder dan 65 jaar, dan kost een ticket slechts 18 euro. De voorstelling komt ook in
aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

The Grand Budapest Hotel
De Bibart Filmclub komt naar GC De Volkskring op
dinsdag 20 oktober met The Grand Budapest Hotel.
Deze film speelt zich af in het Europa van 1920. We
maken kennis met een beroemde hotelconciërge,
Gustave H. Nadat zijn onenightstand - Madame
D. - wordt vermoord, erft hij het schilderij Boy With
Apple. Haar zoon Dmitri zweert wraak op Gustave en
wijst hem aan als de moordenaar van zijn moeder. Zero
Moustafa - de lobbyjongen van het hotel - en zijn liefje
helpen Gustave het schilderij verbergen voor Dmitri en
de autoriteiten.
We starten om 19.45 uur met een inleiding. De toegang is gratis, maar je moet wel reserveren. Dat kan in de
bibliotheek of via beeld@bibart.be met vermelding van je naam, aantal personen en contactgegevens.
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Verwendag en boekenverkoop
in de bibliotheken
Op zaterdag 10 oktober leggen we de lezers van de bibliotheek in Lede in de
watten op de jaarlijkse Verwendag. Tussen 9 en 15 uur trakteren we iedereen
op een lekkere pannenkoek, lezen we verhalen voor aan de kleine lezers,
komt een ballonvouwer zijn kunsten tonen en geeft een grimeur kinderen een
gekleurde snoet.
Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar je romans, strips, tijdschriften, kinderen informatieve boeken vindt voor een prikje. Door de vernieuwing van de bib
hebben we dit jaar een extra groot aanbod oude boeken. Volwassenenwerken
koop je voor 50 cent per stuk, jeugdwerken aan 20 cent per stuk en voor strips
en tijdschriften tel je slechts 10 cent neer per stuk.
Een week later zijn de Oordegemse leners aan de beurt! Op zaterdag 17
oktober van 10 tot 12 uur krijgt iedereen in de bib van Oordegem een lekkere
pannenkoek, lezen we voor met het vertelkastje, maakt een ballonvouwer de
gekste figuren en kleurt een grimeur de snoet van de kinderen.

Fototentoonstelling
Mariale
Jubelprocessie
Fotoclub Iris en de culturele raad organiseren een
fototentoonstelling met digitale projectie in GC De
Volkskring op zaterdag 26 september om 20 uur
en op zondag 27 september om 16.30 en 19 uur.
Deze tentoonstelling geeft een uniek historisch
beeld van de Mariale Jubelprocessie. Een kaart
kost 5 euro, consumptie inbegrepen.

Cursus voorlezen
Krachtiger en boeiender voorlezen, dat leer je tijdens
deze cursus! Of je nu voor kinderen, een vriend(in),
blinden … voorleest: deze cursus is voor iedereen
die het plezier van lezen wil delen. Vertelkunstenaar
Frank Degruyter leert je in drie sessies hoe je een
publiek op sleeptouw neemt.
Deze workshop gaat door in de bib op woensdag 7,
21 en 28 oktober, telkens van 19.30 tot 22.00 uur.
De kostprijs is 30 euro of 6 euro voor werkzoekenden
en mensen met een omnio-statuut. Inschrijven kan
op de website van Vorming Plus Vlaamse ArdennenDender of via vlad@vormingplus.be. Vergeet zeker de
code 15162LE niet te vermelden.
Zin om alles in de praktijk om te zetten? Geef je
op als vrijwilliger voor de Voorleesweek in de bib!
Bereid tijdens de derde sessie een verhaal voor dat
je wil voorlezen. Jouw gekozen verhaal breng je in
november voor een klas kinderen uit onze gemeente.

Grote kermis Impe
vrijdag 9 oktober om 21 uur: vuurwerk
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Septemberkermis
Maandag 28 september
20 uur: c oncert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede op
de kiosk
21 uur: vuurwerk
Het concert en het vuurwerk worden gratis aangeboden
door het gemeentebestuur en gaan door in het park
achter Huize Moens
Dinsdag 29 september: jaarmarkt
Kom met je (klein)kinderen naar de jaarmarkt en geniet
van kindershow De Malle Molen. De show start om 10 uur
in het park achter Huize Moens en wordt gepresenteerd
door Ignace Crombé. Twee ploegen zullen het tegen
elkaar opnemen aan de hand van verschillende spelletjes
in een decor rond de kermissfeer. Dit tweekampspel is
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deelnemen is
gratis. Als je bovendien je kleurtekening meebrengt en
in de kist voor de kiosk deponeert, kan je een extra prijs
winnen.
De fanfare der geweldige noten is een doldwaas
muziekgezelschap dat graag tussen het publiek staat.
Tussen 11.30 en 13.30 uur kan je genieten van hun
onvoorspelbaar muzikaal improvisatietheater. Het is
een lust voor ogen, oren en lachspieren. Traditionele

fanfaremarsen worden hierbij afgewisseld met muzikale
hoogstandjes.
In de omliggende straten van de markt kan je je
aankopen doen bij de marktkramers. Ook zullen
verschillende standwerkers aanwezig zijn die het beste
van zichzelf geven om hun waren aan de man te brengen.
Per aankoop ontvang je bovendien een stempel. Heb je
drie stempels op je kaart, dan maak je kans op een prijs.
Noteer je naam en adres op de kaart en deponeer ze
in de kist die aan het gemeentehuis staat. De gelukkige
winnaars worden telefonisch gecontacteerd.
De jaarmarkt, een organisatie van de marktcommissie in
samenwerking met het gemeentebestuur, is dus zeker
een bezoekje waard!

Peter D’Hondt over zijn werk als politierechter
Lezing

Onder de naam Luistervinken organiseren de cultuurdienst en de
bibliotheek jaarlijks een reeks lezingen met interessante gastsprekers.
We geven het startschot op dinsdag 3 november om 20 uur in GC De
Volkskring met politierechter Peter D’Hondt.
Peter D’Hondt komt regelmatig in de media door zijn omstreden
uitspraken. Tijdens deze lezing laten we de politierechter, die
verkeersveiligheid hoog in het vaandel draagt, aan het woord over het
rijgedrag van de Belgische bevolking en over de noodzaak tot meer
voorzichtigheid in het verkeer.
De inkom is 5 euro. Deze lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief. Tickets en
abonnementen (zie kader) zijn te koop bij de cultuurdienst en in de bibliotheek.
Wat staat er nog op de agenda bij de reeks Luistervinken? Op woensdag 9 december vertelt psychiater Geert
De Bruecker ons meer over dementie en haar symptomen, aanpak en behandeling. Op donderdag 14 januari
2016 gaat Rika Ponnet dieper in op relaties en relatieproblemen en op donderdag 18 februari 2016 heeft Faroek
Özgünes het over zijn werk als gerechtsjournalist. Wil je niets missen? Wees voordelig en neem een abonnement
van 15 euro voor vier lezingen!
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Net zoals vorig jaar organiseert Leego in samenwerking met de cultuurdienst de Week van de Wereld, waarbij we
aandacht hebben voor diverse culturen en de Noord-Zuidproblematiek. We willen jullie alvast warm maken voor
volgende activiteiten:
dinsdag 29 september: wereldmarktkraami
We beginnen de Week van de Wereld op de jaarmarkt . Enkele ‘FairTradeTrekkers’ zijn opnieuw van de partij met een
ruim aanbod aan fairtradeproducten en proevertjes. Je kan dit kraam in de Kerkevijverstraat bezoeken.
donderdag 1 oktober: titeluitreiking FairTradeGemeentei
De titel wordt uitgereikt in aanwezigheid van vele fairtradedeelnemers die vanuit verschillende invalshoeken
hun steentje hebben bijgedragen: handelaars, scholen, winkeliers, horecazaken, milieuraad, middenstandsraad,
speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, Chiro Nele Lede …
maandag 5 oktober: lezing Stefan Blommaert Over de vroegere USSRi
Stefan Blommaert, de vroegere Oostblokspecialist van de VRT, vertelt ons hoe de voormalige
Sovjet-Unie er twintig jaar na de val van het communisme aan toe is.
Deze lezing gaat door in GC De Volkskring om 20 uur. Tickets kosten 5 euro. Voor studenten is
er een verminderd tarief van 2 euro en deze lezing komt in aanmerking voor mensen met een
UiTPAS aan kansentarief. Tickets zijn te koop bij de cultuurdienst en bij de leden van Leego.
woensdag 7 oktober: muzikaal theaterproject Gelukkig zijn door Fast Forwardi
Twaalf mensen uit de hele wereld, allemaal met een andere cultuur of andere taal, brengen een combinatie van
levensverhalen en liedjes van Ann Christy, Will Tura, Raymond … over het thema Gelukkig zijn.
Deze activiteit gaat door in GC De Volkskring om 20 uur. Tickets zijn te koop bij de cultuurdienst
en bij de leden van Leego en kosten 7 euro. Studenten en mensen ouder dan 65 jaar betalen 4
euro. De UiTPAS aan kansentarief komt ook in aanmerking.
donderdag 8 oktober: theater Sproetenkop door Hutsepoti
Dit kindertoneel is voor de kinderen van het vijfde leerjaar en de graadsklassen van de scholen in Lede.
zaterdag 10 oktober: Café del Mundoi
Café del Mundo krijgt dit jaar een Cubaans tintje: Zulemax Sexteto brengt zowel traditionele als moderne AfroCubaanse muziek. Multi-instrumentaliste en bandleader Zulema is te horen op platen van Zap Mama en El Tattoo Del
Tigre en zal de boel gegarandeerd laten swingen.
Daarna volgt het Bal Mundial: een gelegenheidsband onder leiding van Dirk Doyen met tien
gastmuzikanten en gastzangers Philippe Robrecht en Jan-Pieter Delcours. Zij brengen een dansbare
performance van bekende ’wereldse‘ muziek (Buena Vista Social Club, Bob Marley, Paul Simon, Sergio
Mendez, Manu Chao …). Na Bal Mundial kan je de benen losgooien op een schitterende DJ-set.
Café del Mundo gaat door in GC De Volkskring. De deuren gaan open om 20 uur. Tickets kosten 7 euro in voorverkoop
en 10 euro aan de kassa. Deze activiteit komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Vredeseilanden. Tickets zijn zowel bij hen als bij de leden van
Leego en de cultuurdienst te koop.
Week van de Wereld is een organisatie van Leego en de cultuurdienst, met de steun van het provinciebestuur van
Oost-Vlaanderen.
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Boemel- en sportacademie

Stratenloop

Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar
kunnen tijdens het schooljaar een uur komen sporten op
woensdagnamiddag (behalve tijdens schoolvakantieperiodes). Dit is
een organisatie van de sportdienst en gaat door in de sporthal vanaf
2 september.

Door de centrumstraten van
Lede, met start en aankomst in
de Kasteeldreef, kan je als atleet,
supporter of sympathisant genieten
van een sportieve avond. Atleten van
alle leeftijden kunnen deelnemen aan
loopwedstrijden over verschillende
afstanden. De Stratenloop gaat
door op vrijdag 25 september. Het
eerste startschot wordt gegeven om
18.30 uur. De kleuters lopen dan een
wedstrijd over 100 meter.

Lesuren voor het schooljaar 2015 - 2016
derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur;
eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur;
tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur;
vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur;
Prijzen
Ledenaar
Niet-Ledenaar
10 UiTPASpunten
Sociaal tarief

Jaar

Trimester

60 euro

25 euro
+ 50 %

- 2,50 euro
- 50 %

UiTPAS aan kansentarief
verminderd tarief
Je mutualiteit betaalt bovendien een deel van je inschrijvingsgeld
terug. Meer info hierover bij de sportdienst.

Sportpas
Sportpas Overdag
Ben je tussen 19 en 50 jaar en beweeg je graag, dan kan je
van oktober tot december in de sporthal deelnemen aan het
winterprogramma van Sport Overdag:
• maandag: omnisport (van 16.30 tot 17.30 uur);
• dinsdag: badminton/tafeltennis (van 15 tot 16 uur);
• vrijdag: dans (van 10.30 tot 11.30 uur).
Sportpas 50+
Ben je vijftigplusser en beweeg je graag, dan kan je van oktober tot
december deelnemen aan het winterprogramma van Plus Minus:
• maandag: tennis (TC Kenta, van 15 tot 16 uur);
• dinsdag: badminton/tafeltennis (sporthal, van 15 tot 16 uur);
• woensdag: zwemmen (Wetteren, van 12 tot 13 uur);
• donderdag: conditiegym (sporthal, van 15.30 tot 16.30 uur);
• vrijdag: dans (sporthal, van 10.30 tot 11.30 uur).
Prijs per deelnemer per trimester
Ledenaar

25 euro

Niet-Ledenaar

+ 50 %

10 UiTPASpunten
Sociaal tarief

- 2,50 euro
- 50 %

UiTPAS aan kansentarief
verminderd tarief
Je mutualiteit betaalt bovendien een deel van je inschrijvingsgeld
terug. Meer info hierover bij de sportdienst.

Er is randanimatie op het parcours
en in De Bron. Ook is er een tombola
voor de aanwezige deelnemers om
21.45 uur bij de podiumhulde. Je
kan een waardevolle prijs winnen,
misschien zelfs een reis met hotel en
verblijf in Lanzarote!
Voorinschrijven kan via www.
stratenlooplede.be of via de
sportdienst tot 21 september.
Ter plaatse kan je inschrijven tot
60 minuten voor aanvang van de
wedstrijd.
Ben je al ingeschreven, vergeet dan
niet je betaalbewijs mee te brengen.
• Kidsrun: VVK: € 4, kassa: € 6
• Stratenloop: VVK: € 7, kassa: € 10
Meer info vind je op
www.stratenlooplede.be.

Inschrijven
Voor de Boemel- of Sportacademie,
Sportpas Overdag of Sportpas 50+
kan je als volgt inschrijven:
• online via www.lede.be;
• via e-mail (met
inschrijvingsstrookje als bijlage)
naar sport@lede.be
(inschrijvingsstrookje
downloaden via www.lede.be);
• in de sporthal.
Betalen kan:
• via Bancontact;
• via overschrijving op BE10 0910
0954 2304 met vermelding van
de naam van de activiteit en de
deelnemer;
• cash.
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

5

UiTPAS
PUNTEN

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond JGA
Lede
Baby-, kinder- en tienerkleding,
babybenodigdheden, speelgoed, fietsen …
De beurs gaat door op zondag 11
oktober van 14.00 tot 16.30 uur in
De Bron. De inkom is gratis. Er is ook
kinderopvang voorzien. Meer info op
0479 91 20 00.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTpaspunten ontvang
je een gratis origamiset. De voorraad
is beperkt, wees er dus snel bij.
Deze actie is enkel voor
kinderen.

10

UiTPAS
PUNTEN

Stripverhalen in de
bib
Lang leze de UiTPAS! Ruil in de bib
van Lede 10 UiTPASpunten voor
een van onze 45 strips. We starten
deze spaaractie op zaterdag 10
oktober tijdens onze Verwendag. Je
hebt keuze tussen een strip van de
Smurfen, Jommeke, Suske en Wiske,
de Kiekeboes en FC De Kampioenen.
Haast je want op is op! Per kaart kan
je slechts één strip inruilen. Actie
geldig zolang de voorraad strekt.

Yoga

Yoga is geschikt voor iedereen die zijn
levenskwaliteit wil vergroten en is veel
meer dan streven naar een soepel en
gezond lichaam. Door de oefeningen
vergroot je bewustzijn en breng je je
lichaam in een staat van ontspanning.
Zo leer je krachtig op je eigen benen te
staan.
De lessen gaan door op maandag van 20.30 tot 21.45 uur.

Meditatie

Meditatie brengt rust en stilte in je hoofd, helpt je om
stress los te laten en inzicht te verwerven over je leven.
Mediteren heeft al vanaf een paar minuten per dag een
direct effect op je gezondheid en geluksgevoel.
De lessen voor beginners gaan door op woensdag van 19
tot 20.15 uur
Omruilvoordeel
Gratis proefles (waarde: €10) voor 5 UiTPASpunten. Aanbod geldig op maandag 14, 21, 28 september en 5
oktober voor de yogales en op woensdag 16, 23, 30
september en 5 oktober voor meditatie. Aanmelden
verplicht via info@centrum-inbalans.be of op 053 57 03 60.

5

UiTPAS
PUNTEN
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UiTPAS
PUNTEN

Saharafuif
Zaterdag 26 september van 21 tot 5
uur. Fuifbandjes kan je kopen bij alle
medewerkers, in JH Leeuwerik, café
Déjà-vu, Freedom Aalst, Detroit Aalst
en Joc Antigoon Wichelen.
Omruilvoordeel
Ruil 15 UiTPASpunten om voor een
cocktail maison! Aanbod geldig zolang
de voorraad strekt..

Poppentheater Sloef
bestaat 35 jaar

Zaterdag 19 september in
GC De Volkskring
In Spelen op zolder verliest Tovenaar
Toedeloe zijn toverkracht. Gelukkig zijn daar Sloefke én
Kwibus en jullie om te helpen!
Meer info op www.tinitiatief.be.
Omruilvoordeel
Een gratis toegangsticket
in ruil voor 5 UiTPASpunten.

5

UiTPAS
PUNTEN

Het vertrek

Zaterdag 31 oktober in GC De Volkskring
Irma en Marcel zijn getrouwd. Zo hard getrouwd dat ze
elkaar niet kunnen missen en elkaar tegelijkertijd een heel
klein beetje verstikken. Marcel lijdt aan chronische diarree,
hij bekijkt alles vanuit het kleinste kamertje. Dat lijkt
makkelijk, tot hij gedwongen wordt de realiteit toch onder
ogen te komen.
Irma is verslaafd aan breien. En aan het leven. Maar wat
gebeurt er als de wol ooit op is?
Een samenwerking van Toneelatelier Aalst, Femma en vzw
TiniTiaTief. Meer info op www.tinitiatief.be.
Omruilvoordeel
Een gratis glas cava in ruil
voor 3 UiTPASpunten.

3

UiTPAS
PUNTEN
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Lede
Agenda

Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of Postbus
1, 9340 Lede. Permanentie groep: 0470 26
90 22.

Plantjesverkoop 
Kom op tegen Kanker
zaterdag 19 september
Voormiddag: Colruyt,
voor- en namiddag:
Delhaize.

Kaartnamiddag
elke 1e donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

35 jaar Poppentheater Sloef:
Spelen op zolder
zaterdag 19 september om 14 uur
Zie ook pagina 11.
VVK: 3 euro, ADK: 5 euro
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Happy weekend
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa , vittel aan 1 euro tijdens de
happyweekenduren.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
Yoga
maandag 7 september
20.30 tot 21.45 uur (eerste les)
Reeks 14 lessen: 126 euro,
proefles: 10 euro.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: 053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be
Theatertour Inteam - Radio Guga
woensdag 16 september 
van 20 tot 22 uur
Liveband met zangimitatie en humor rond
maestroloog Guga Baul, een begenadigd
stemmenimitator.
21 euro, -26/65+: 18 euro
Cultuurdienst
GC De Volkskring
Wijndegustatie: Griekse wijnen
donderdag 17 september
van 20 tot 22.30 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be
Workshops en vormingssessies in aquarel
donderdag 17 september, 15 en
22 oktober, telkens van19 tot 22 uur
4 euro per les.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Scholenveldloop
zondag 20 september om 13 uur
Kinderen en jeugd lopen 200 - 800 m.
Medaille én prijs voor iedere deelnemer! De
eerste start is om 14 uur. Inschrijven via www.
ouderraadvlslede.be of ter plaatse vanaf
13 uur. Met kinderanimatie, springkasteel,
schminken, massage, BBQ-worst en frieten.
Ouderraad Vrije Lagere School Lede
Hofsmeer 23
Kamerconcert: Farinelli In Memoriam
zondag 20 september
van 16 tot 17.45 uur
De mooiste barokaria's voor castraten,
orgelmuziek van Broschi, Haendel en Porpora
door artiesten van België en Polen: Pawel
Jakub Wojtasiewicz - mezzosopraan, orgel,
piano en Piotr Maciej Wojtasiewicz - sopraan,
orgel, piano. Geen reservatie nodig.
gratis
Sint-Martinuskerk
Info: 0487 30 46 46
Kubbtornooi
woensdag 23 september
van 13 tot 16 uur
Drank en hapjes aan democratische prijzen.
Inschrijven t.e.m. 18 september via koen.
bernauw@fracarita.org (met vermelding
ploegnaam en aantal deelnemers).
1 euro p.p. (min. 4 en max. 6 spelers per
ploeg)
Reymeers vzw, OC 't Evenwicht
PC Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a
Demo kringlooptuinieren
vrijdag 25 september 
van 17 tot 19 uur
Milieudienst
Kringlooptuin

Beanie haken
vrijdag 18 en 25 september, telkens van 19
tot 22 uur
Ook voor beginners. Je kan kiezen uit 2
modellen. Breng wol en haaknaald mee
(ongeveer nr. 4). Inschrijven op 0495 69 09 91
of via kvlv.smetlede@outlook.be.
Leden KVLV en gezinsleden: 2 euro,
niet-leden: 4 euro (inclusief: werkbeschrijving,
drankje en versnapering).
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20

Fietstocht: Ledenaars
Lezing: Proper en Puur
vrijdag 25 september om 20 uur
Ilse Landuyt vertelt aan de hand van
beeldmateriaal en aanekdotes over de mate
van properheid, van bij de Grieken tot nu.
Met hilarische, maar ook tragische details.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Davidsfonds Oordegem
OC Oordegem
Info: www.davidsfonds.be, www.
davidsfondsoordegem.be

Toneel: Geluk op grootmoeders wijze
vrijdag 18 september van 14.30
tot 15.30 uur 
Op een ludieke manier brengen senioren van
de Letterhoutemse Toneelgroep het thema
geestelijke gezondheid aan bod.
Seniorenraad
GC De Volkskring
Info: 053 60 68 61

Stratenloop
vrijdag 25 september
Zie pagina 16.
Soepconcert academie
zaterdag 26 september
Zie pagina 11.

Open kampioenschap
pétanque ‘t Kantientje
zaterdag 26 september van 14 tot 19 uur
Inschrijvingen vanaf 13 uur. Individueel
klassement 3 tegen 3, bij loting, meli-melo,
100 euro vooruit + inleg deelname: 2,5 euro.
Pétanque Club 't Kantientje Lede
Nachtegaallaan 10
Info: users.telenet.be/pc.kantientje.lede/index.
html
Uitstap Antwerpen
zaterdag 26 september om 8.30 uur
MAS-bezoek, lunch, geleide wandeling met
Antwerpse specialiteiten en vrije tijd. Terug
naar Lede om 18.30 uur. Vertrek: sporthal.
Leden en partner: 55 euro, niet-leden: 60 euro.
Femma Lede
JH Leeuwerik
Info: 0475 93 87 68, hildeke.degendt@skynet.be
Saharafuif
zaterdag 26 september om 21 uur
Ook cocktails te verkrijgen.
VVK: 5 euro, ADK: 8 euro
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36
Kaarting - belotten
zaterdag 26 september om 20 uur
Inleg: 2 euro.
KWB-Papegem
't Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com
Foto-tweedaagse-tentoonstelling
zaterdag 26 september 14 tot 21 uur en
zondag 27 september van 10 tot 21 uur
Met Nationaal Digitaal Salon, prijsuitreiking,
digitale projectie op groot scherm: Iris +
Mariale Jubileumprocessie. Kies de beste
foto en neem hem mee naar huis.
Zie ook pagina 13.
Culturele raad en Fotoclub Iris
GC De Volkskring
Info: 053 80 25 84, jozefreynaert1@telenet.be,
hubert.topke@telenet.be, www.irislede.be
Opendeurdag brandweer Lede
zondag 27 september
Met tentoonstelling, demonstraties,
kinderanimatie en gelegenheid tot nuttigen
van een natje en een droogje.
Bezoek Fauconniersmolen
zondag 27 september van 14 tot 18 uur,
4 oktober van 10 tot 18 uur en
25 oktober van 10 tot 17 uur
Werkende historische windmolen. Op
4 oktober ook bezoek mogelijk aan
Roomanmolen (Sint-Pauwels), Meuleken 't
Dal (Zingem) en watermolen de Zwalmmolen
(Munkzwalm).
Grote Steenweg 27
Info: +32 9 342 42 40, mola@oostvlaanderen.be, http://www.oostvlaanderen.be/molamolens, http://www.
molenforumvlaanderen.be
Kids Athletics
zondag 27 september van 14 tot 17 uur
Voor de jongste atleetjes, die door gerichte
spelletjes de beginselen van atletiek
meekrijgen. Je mag kijken en/of deelnemen.
Vlierzele Sportief, Grote Steenweg 304B
Info: www.vlierzelesportief.be
Septemberkermis
maandag 28 en dinsdag 29 september
Zie pagina 14.

Lede
Agenda
Wereldmarktkraam
dinsdag 29 september
Zie pagina 15.

Verwendagen bib
zaterdag 10 en 17 oktober
Zie pagina 13 en 17.

Workshop: snoeptaart maken
woensdag 30 september
van 14 tot 16.30 uur 
Vanaf 2de leerjaar. Inschrijven vóór 24
september via chris.vandermeersch@telenet.
be of op 053 80 19 21 (vanaf 19 uur). Schort
meebrengen.
Leden: 8 euro, niet-leden: 10 euro (incl.
materiaal + drankje).
Gezinsbond Impe-Papegem
Parochiaal Centrum, Impedorp 57
Info: www.facebook.com/
GezinsbondImpePapegem

Café del Mundo
zaterdag 10 oktober om 20 uur
Zie pagina 15.

Bezoek aan
de Dhammakayagenootschap
donderdag 1 oktober
van 13.45 tot 17 uur
Theravada boeddhistisch klooster en meditatiecentrum van het Dhammakayagenootschap. De monniken, opgeleid in Thailand,
zijn volgelingen van het Thaise Boeddhisme.
Bezoek aan het grootste boeddhistische
klooster van België - VOLZET
 zaterdag 3 oktober
Stefan Blommaert:
Over de vroegere USSR
maandag 5 oktober van 20 tot 22 uur
Zie pagina 15.
Vorming: Zorgen voor, vanzelfsprekend of
uitzonderlijk
dinsdag 6 oktober van 14 tot 16 uur
Wie ben je als mantelzorger, op welke manier
combineer je de zorg en je eigen leven,
welke tips kunnen we meegeven om in
evenwicht te blijven?
CM Midden Vlaanderen thuiszorgcentrum
CM, Kerkevijverstraat 15
Info: thuiszorgcentrum.mvl@cm.be
Filmnamiddag voor de jeugd
woensdag 7 oktober om 14.30 uur
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik.be
Cursus: voorlezen
woensdag 7, 21 en 28 oktober,
telkens van 19.30 tot 22 uur
Zie pagina 13.
Info: 054 41 48 02, www.vormingplus-vlad.be
Fast Forward - Gelukkig zijn
woensdag 7 oktober van 20 tot 22.30 uur
Zie pagina 15.
Koffietafel en belotten
woensdag 7 oktober om 14 uur
Met koffie, gebak en mogelijkheid tot
belotten.
Okra-trefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21
Kookles: feestmenu
woensdag 7 oktober van 19 tot 22 uur
3 euro
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91
Vuurwerk Impe
vrijdag 9 oktober om 21 uur

Feest 70-jarigen
zondag 11 oktober om 13 uur
Alle 70-jarigen in Lede kunnen zich
inschrijven via Francine Van Der Eecken, 0475
65 61 56.
Intermezzo, Kasteeldreef 55
Tweedehandsbeurs: babybenodigdheden,
babykleding, speelgoed, kinder- en tienerkleding
zondag 11 oktober 
van 14 tot 16.30 uur
Lidkaart 2015 meebrengen, niet-leden
betalen 10% extra. Kandidaat-verkopers
kunnen inschrijven op 16 september
om 19 uur (Bambochtweg 10). 1 lijst per
lidkaart,minimum 15 jaar.
Zie ook pagina 17.
Info: www.gezinsbondlede.be
Bloed geven
dinsdag 13 en woensdag 14 oktober,
telkens van 18.30 tot 21 uur
Zie ook pagina 3.
Rode Kruis Lede
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.
be
Workshop bloemschikken: 
Groene kriebels - Espumante
woensdag 14 oktober, 25 november,
9 december om 20 uur
3-delige workshop. Inschrijven op 0473 29
38 72.
30 euro per les (cursus: 5 euro, materiaal: 25
euro).
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
Workshop bloemschikken:
Alllerheiligen
dinsdag 13 en woensdag 14 oktober,
telkens van 18.30 tot 21 uur
donderdag 15 oktober van 19 tot 22 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: 0495 69 09 91
Eetfestijn Harmonie
zondag 18 oktober van 12 tot 15 uur
Steak of vol-au-vent.
17 euro
De Bron
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.be,
www.harmonielede.be
Lee Matinée: actualiteitsdebat
met bekende Ledenaars
zondag 18 oktober van 11 tot 13 uur
Maakt de oppositie brandhout van 3
jaar beleid? Journalisten interviewen:
M. Boterberg, S. Camu, N. De Jonge, B.
Heestermans en J. Lievens. Schieten jagers
met scherp op natuurbeschermers? Debat
met: P. D’Hondt (Natuurpunt) en jagers I.
Robijns en H. Sonck.
Leedse Persclub (R. De Koker, J. De Ryck en
K. Moreau)
GC De Volkskring
Info: 0475 98 10 04

19
Kookworkshop:
gezond doordeweeks koken
maandag 19 en woensdag 21 oktober
Zie pagina 10.
Bloed geven
dinsdag 20 oktober
van 18.30 tot 20.30 uur
Zie ook pagina 3.
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be, lede.rodekruis.
be
BibArt Filmclub:
The Grand Budapest Hotel
dinsdag 20 oktober om 19.45 uur
Zie ook pagina 12.
Info: www.bibart.be/filmclub
Cursus: kennismaken met Facebook
donderdag 22 en 29 oktober,
telkens van 19.30 tot 22 uur
Zie ook pagina 12.
Vormingplus
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be
Cavalier Seul - Guido Belcanto
donderdag 22 en 29 oktober,
vrijdag 23 oktober van 20 tot 22 uur
Zie ook pagina 12.
225 jaar Harmonie St. Cecilia Lede:
concert met Gunter Neefs
zaterdag 24 oktober van 20 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.be,
www.harmonielede.be
Demo kringlooptuinieren 
zaterdag 24 oktober van 9.30 tot 11.30
uur
Milieudienst
Kringlooptuin
Wijndegustatie: Rioja
donderdag 29 oktober van 20 tot 22.30
uur
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be
Toneelstuk: Het Vertrek
zaterdag 31 oktober om 20 uur 
Cast: T. Jacobs en K. Eeckhout, schrijver:
D. Verbelen, regie: W. Vermeiren. Zie ook
pagina 17.
Femmaleden: 8 euro, niet-leden: 10 euro.
Toneelatelier Aalst, vzw TiniTiaTief en Femma
Lede
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be
Kaarting - belotten
zaterdag 31 oktober om 20 uur
Inleg: 2 euro.
KWB-Papegem
't Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

