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Radio Lede
105.1 FM

of www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag
van 18 tot 19 uur.
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Een nummerplaat voor
elke bromﬁets!
Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromﬁetsen en lichte
vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt
nu ook voor alle bromﬁetsen die al voor deze datum in het
verkeer circuleerden. Bezit je een van deze voertuigen en rijd
je er al van voor 31 maart 2014 mee? Dan moet je dit voertuig
inschrijven en een nummerplaat aanvragen voor 11 december
2017.
Wat moet je doen?
• Verzamel de nodige documenten en informatie.
• Ga hiermee naar een postkantoor.
• In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor
inschrijving. Vul dit in en onderteken het.
• Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je
verzekeraar. Die regelt de verdere inschrijving.
• De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.
Waarom is dit nodig?
Een nummerplaat is belangrijk bij diefstal of een ongeval want:
• een nummerplaat vergemakkelijkt de identiﬁcatie van het
voertuig.
• ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te
achterhalen en is verzekerd.
Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op
mobilit.belgium.be.

Overlijdens september

Voor de laatste info over de
wegenwerken, surf naar
www.lede.be/wegenwerken.

Willy Van Nieuwenhove (°26.02.1946)

† 3 september

Hubert De Pauw (°28.01.1939)

† 6 september

Maria Piscador (°29.12.1933)

† 7 september

Oscar De Vlieger (°05.07.1927)

† 12 september

Yvonne Van Driessche (°01.01.1922)

† 19 september

Hugo De Mesel (°10.05.1954)

† 21 september

Geert Van Der Stuyft (°04.06.1968)

† 25 september

Roger Verhoeven (°18.09.1933)

† 25 september

Camiel Ponnet (°15.05.1935)

† 27 september

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 / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.300 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 woensdag 13 december. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Winterplan 2017-2018

Sneeuw en ijs zijn niet altijd synoniem voor winterpret
Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel voor
behoorlijk wat ellende zorgen. De gemeente heeft de
voorbije jaren materiaal aangekocht om het permanente
gebruik van wegen en ﬁetspaden zoveel mogelijk te
garanderen.

Wat doet de gemeente concreet?
Wegen
De mensen van de technische dienst staan dag en nacht
klaar om de wegen te strooien. Dit gebeurt niet willekeurig, maar volgens het opgestelde strooiplan. Er wordt
enkel gestrooid in de centrumstraten en ter hoogte van
hoofd- en verbindingswegen. Aangezien dooizout steeds
moet ‘ingereden’ worden, is het niet opportuun om te
strooien in straten waar weinig verkeer komt, doodlopende straten of wijken. Toch proberen wij de afstand
tot een vrijgemaakte hoofdweg voor iedere bewoner te
beperken.
De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van het
Vlaamse Gewest en worden dus niet gestrooid door de
gemeentediensten.
Voet- en ﬁetspaden
De gemeentelijke voet- en ﬁetspaden worden door de
technische dienst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

Wat moet jij doen?
Bij sneeuwval wordt ook gerekend op jouw behulpzaamheid. Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner
van een gebouw, de bewoner van de benedenverdieping, de gebruiker of eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw en ijs te ruimen van de voetpaden
die grenzen aan het perceel alsook het voetpad te
bestrooien met zout.
Tips
• Bomen en planten zijn zeer gevoelig aan de schadelijke
invloed van het zout. Spring dus niet te kwistig om met
strooizout, maar gebruik enkel een noodzakelijke hoeveelheid.
• Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het
voetpad zodanig dat voetgangers ruimte hebben om
te passeren. Indien het voetpad te smal is, mag je de
sneeuw net naast de boordsteen op straat leggen.

•

•
•
•

Rioolroosters en greppels moeten wel vrij blijven
zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.
De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn, bestrooi je
best opnieuw met zout. Hierdoor vermijd je dat dooiwater opnieuw aanvriest.
Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het ﬁetspad.
Hierdoor kunnen gladde plekken ontstaan.
Matig je snelheid in het verkeer en gebruik winterbanden.
Denk aan mensen die niet goed te been zijn. Misschien
kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het
ruimen van hun voetpad.

Hulp bij sneeuwruimen
Ben je ouder en/of minder mobiel, dan is het soms moeilijk of onmogelijk sneeuw te ruimen. Kan je ook geen
beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen,
dan wil het gemeentebestuur hulp bieden, zonder hierbij
je verantwoordelijkheid over te nemen.
Je kan hierop een beroep doen als je:
• gedomicilieerd bent in Lede;
• ouder bent dan 80 jaar OF een attest van een fysieke
beperking (afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid,
een dienst gezinszorg of een huisarts) voorlegt;
• niet samenwoont met valide personen;
• niet in een appartementsgebouw woont.
Je kan een aanvraag indienen bij de technische dienst op
053 60 68 30 of via technische.dienst@lede.be. Je moet
je jaarlijks opnieuw inschrijven tussen 15 november en
15 december.
Eenmaal opgenomen in de planning komen de
gemeentediensten automatisch bij je langs wanneer er
voldoende sneeuw gevallen is om het voetpad te ruimen.
Indien je strooizout ter beschikking stelt, zal dit door de
gemeentearbeiders worden uitgestrooid op het voetpad.
Hou er wel rekening mee dat de technische dienst eerst
de voetpaden van het gemeentelijk patrimonium vrijmaakt.

Ophaling van huisvuil
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de ophaling van huisvuil,
GFT, papier of glas in het gedrang komen. Indien de
ophaalwagen niet op de afgesproken dag bij jou is langsgeweest, vragen wij je om je afval terug binnen te halen
tot de volgende ophaalbeurt.
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Vzw TiniTiaTief
Vzw TiniTiaTief is een Leedse culturele
vzw. We organiseren en ondersteunen
een breed spectrum aan culturele activiteiten in de eigen streek.
Wat destijds startte met 1 groot evenement - Rock Lede - is verder gegroeid
naar een bredere agenda. Zo organiseren we jaarlijks een kortﬁlmavond met
vijf kortﬁlms uit de brede regio en een
quiz die maar liefst 60 ploegen telde in
2017.
In het verleden passeerden artiesten
zoals De Mens, Guga Baul, Johan
Verminnen en Jan De Wilde de revue.

Verder waren er ook samenwerkingen
met De Koninklijke Harmonie St-Cecilia
Lede, Theater Rosie, De Sokkenstopperij
en nog heel wat andere lokale verenigingen.
Het eerstvolgende evenement staat
gepland voor zaterdag 9 december.
Die dag brengt Tom De Man samen met
zijn groep Nirvana Unplugged in Lee.
Het beroemde Nirvanaconcert Unplugged in New York wordt die avond integraal nagespeeld in GC De Volkskring.
Aansluitend is er een DJ-set volledig in
het ninetiesrockthema. De toegang is
gratis, al komen geïnteresseerden best
op tijd om zeker te zijn van een plaats.
Op 20 januari 2018 staat de kortﬁlmavond op het programma, de 5de editie
ondertussen. Later dat jaar, op vrijdag
25 mei, gaat de volgende quiz door.
Verder komt vzw TiniTiaTief in de zomer
van 2018 met een gloednieuw groot
zomerevenement voor jong en oud.
Je kan TiniTiaTief online volgen via
www.tinitiatief.be of onze Facebookpagina.

Virtualrealityrondleiding
in de bib
Wisselcollectie
ﬁlms:
prijsbeesten
Het ﬁlmfestival is achter
de rug maar in de bib van
Oordegem gaan we door!
Nog tot het einde van het jaar
vind je er een wisselcollectie
vol prijsbeesten: een mooie
selectie van bekroonde
volwassenenﬁlms.

Naar aanleiding van de Digitale Week
werd een virtuele rondleiding in de
bibliotheek van Lede ontwikkeld. Je
kan dus van thuis op je computer of
smartphone een bezoekje brengen aan
de bib, met of zonder je 3D-bril.
De rondleiding kan je bekijken via
www.bibliotheek.lede.be of
https://goo.gl/3hpVwP.
De 3D-rondleiding is een project van
streekgericht bibliotheekbeleid BibArt
en Provincie Oost-Vlaanderen.

5

Wij steunen de
Warmste Week!
Music For Life is er dit jaar van 18 tot 24
december. De week voor Kerstmis wordt
opnieuw de Warmste Week van het jaar.
En ook het OCMW- en gemeentepersoneel
doet mee! We gaan vrijwillig op een
aantal activiteiten, waaronder de Leedse
Sterdagen, theelichtjes verkopen voor het
goede doel. Steun dus onze actie en steun
zo ook Netwerk Palliatieve Zorg AalstDendermonde-Ninove.
Deze organisatie helpt palliatieve patiënten
en hun naasten. Ze geven informatie over
de mogelijkheden om het de patiënt zo
comfortabel mogelijk te maken, welke
beslissingen hij/zij kan nemen ... Maar ze
ondersteunen ook concreet de patiënt en
zijn familie thuis en in het thuisvervangend
milieu, samen met de huisarts en het team
van zorgverstrekkers.
Ook de bibliotheek zet zich
tijdens de Warmste Week
in voor het goede doel via
Lezen for Life. De acties van
Lezen for Life steunen goede
doelen die bezig zijn met taal, lezen en
leesbevordering. We dragen ons steentje
bij met twee acties:
• Boekendokters
Wij stellen in de bib van Lede op zaterdag 16 december een veldhospitaal op.
Van 9 tot 12 uur kan je op consultatie
komen bij de boekendokter. In ruil voor
een vrije bijdrage krijg je een boekenvoorschrift met leestips op maat.
• Verkoop van kalligrafische
kerstkaarten
Stuur je warme wensen op met onze
kerstkaarten!
Je hebt keuze uit verschillende kaarten.
De kaarten kan je kopen van 16 tot 22
december in de bibliotheken van Lede
en Oordegem. Drie kaarten kosten
5 euro.

UIT DE GEMEENTERAAD VAN
19 OKTOBER 2017
Oprichting nieuw samenwerkingsverband Wijk-werken met
de stad Aalst
Goedkeuring.
Dorenweg: grondafstand
Vaststelling grondafstand naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag langs de Dorenweg.
Verkaveling Spoorstraat
Afstand aan de gemeente ten kostelozen titel van een gedeelte
van de percelen na goedkeuring en voor de realisatie van de verkaveling en na realisatie van de wegenis.
Verkeersreglement: Hollestraat
Invoering van enkele richting in de Hollestraat.
Verkeersreglement: landbouwwegen tussen Oordegem,
Smetlede, Impe en Papegem
Aanpassing van de bebouwde kom en de zone 50 ter hoogte
van de landbouwwegen tussen Oordegem, Smetlede, Impe en
Papegem.
Actieplan trage wegen deelgebied Oordegem 2017-2018
Goedkeuring.
Aanschaf trampolinebaan
Vaststelling bestek en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 13.000 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure.
Vormgeving en drukwerk gemeentelijk infoblad
Vaststelling bestek en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 112.000 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure.
Fietspaden langsheen Poortendries-, Ronkenburg- en
Suikerstraat
Vaststelling eindafrekening ten bedrage van 2.093.900,33 EUR
(inclusief btw).
Verkoop materieel: vaststelling lijst
Het betreft goederen die binnen een termijn van zes maanden
sinds hun afgifte niet opgeëist zijn door de eigenaars, alsook niet
meer gebruikte en afgeschreven goederen.
Aanvraag verlenging projectvereniging Erfgoed Denderland
Goedkeuring.
Aankoop schrobzuigautomaat sporthal
Vaststelling bestek en wijze van gunning.
De geraamde kostprijs bedraagt 18.000 euro (inclusief btw).
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure.
Wijziging dienstreglement bibliotheek en afschafﬁng
internet- en computerreglement.
Goedkeuring.
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JUBILEA

Platina bruiloft (70 jaar)
Maurice D’Haese & Agnès De Smet
Lede, 1 oktober 1947

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Roger De Kerpel & Agnès De Cremer
Lede, 27 september 1957

Gouden bruiloft (50 jaar)
Willy Schollaert & Adrienne De Taey
Serskamp, 21 september 1967

Gouden bruiloft (50 jaar)
Walter De Pauw & Anny Van Cauter
Oordegem, 29 september 1967

Gouden bruiloft (50 jaar)
Eric Van Haudt & Lilianne De Troyer
Aalst, 14 oktober 1967
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Kinderopvang
Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie is de
kinderopvang in Wanzele open van:
• 27 tot en met 29 december van 6.45
tot 18.30 uur;
• 3 tot en met 5 januari 2018 van 6.45
tot 18.30 uur.
Bij voldoende inschrijvingen zal de
kinderopvang in Oordegem ook open zijn.

Inschrijven is verplicht en kan
vanaf donderdag 30 november
om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan
voor januari en februari 2018
vanaf donderdag 30 november
om 18.30 uur.

VACATURES

MILIEUDESKUNDIGE
niveau B1-B3 – halftijds –
contractueel bepaalde duur

ADMINISTRATIEF
ASSISTENT(E)
dienst patrimonium
niveau D1-D3 – 15,2/38 –
contractueel onbepaalde duur met
een wervingsreserve van 1 jaar

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een bachelordiploma (of bij
overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld
diploma) dat toegang verleent tot betrekkingen van
het niveau B.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt voor een selectieproef.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 november 2017.

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 december 2017.

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER
dienst burgerzaken
niveau C1-C3 – voltijds –
contractueel onbepaalde duur met
een wervingsreserve van 1 jaar
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 december 2017.

HOE SOLLICITEREN?
Om deel te nemen aan de selectieprocedure(s) stuur
je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het
vereiste diploma binnen de voorziene datum (datum
poststempel is bepalend) en per vacature naar het
college van burgemeester en schepenen, Markt 1,
9340 Lede.
Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het
secretariaat of bij de personeelsdienst.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus
of die per mail verstuurd worden, komen niet in
aanmerking!
Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert en
of je beschikt over een rijbewijs.
Meer informatie bij de personeelsdienst,
op 053 60 68 20, via personeel@lede.be of op
www.lede.be
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Prijs voor
cultuur en
Cultuurlaureaat
In 2018 reikt het gemeentebestuur opnieuw
de Prijs voor cultuur en de Cultuurlaureaat.
Met deze prijzen willen we enkele culturele
prestaties van Ledenaars in de kijker zetten.
De Prijs voor cultuur beloont een vereniging
die op artistiek of cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd. De prijs bedraagt 500 euro en kan uitgereikt worden
aan verenigingen die in Lede gevestigd zijn
of een sterke culturele binding hebben met
onze gemeente.
Met de Cultuurlaureaat bekroont de gemeente een persoon die een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan het culturele
leven. Deze laureaat woont in Lede of heeft
een sterke culturele binding met de gemeente. Hij of zij ontvangt een kunstwerk
ter waarde van 500 euro.

Woon gezond: samen
naar een rookvrij huis
Wist je dat …
• 1 op de 3 rokende ouders in zijn/haar eigen woning rookt?
• in tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen zitten, waarvan
er minstens 70 kanker kunnen veroorzaken?
• giftige stoffen uit tabaksrook tot wel 5 uur in de lucht
blijven hangen en zich overal op vastzetten?
• Roken aan een open raam of dampkap geen oplossing is?
Veel rokers willen hun huisgenoten beschermen door aan
een open raam of in een aparte kamer met de deur dicht te
roken. Maar dan nog kan de sigarettenrook zich urenlang
verspreiden in je huis. De schadelijke stoffen blijven immers
hangen, ook als de rook is verdwenen. Daarnaast zetten deze
stoffen zich overal op vast: je meubels, kleren, de vloer, het
speelgoed ...
Dat kan heel gevaarlijk zijn, zeker voor kinderen! Zij zijn
extra kwetsbaar omdat hun longen en afweersysteem nog
niet volledig ontwikkeld zijn. Kinderen hebben bovendien
kleinere longen en ademen sneller dan volwassenen
waardoor ze meer giftige stoffen binnen krijgen. Wanneer
kinderen verblijven in een omgeving waar gerookt wordt,
hebben ze meer kans op astma, long en- oorontstekingen,
luchtwegklachten … Baby’s hebben meer kans op
wiegendood.
Ban dus de sigaret uit je huis en auto!

Oproep kandidaten
Elke persoon of vereniging uit Lede kan
kandidaten voordragen. Dit gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager
op een voordrachtformulier. Dit formulier
kan je afhalen bij de cultuurdienst of downloaden op www.lede.be.
De kandidaturen moeten ingediend worden
voor vrijdag 29 december bij de cultuurdienst.
De bekendmaking van de winnaars en de
uitreiking van de prijzen vindt plaats op
zondag 25 maart in GC De Volkskring.

Van 13 tot 17 november staat de vierde
actieweek Gezond binnen in het teken van
een rookvrij huis. Met Woon gezond, samen
naar een rookvrij huis! wil de Vlaamse overheid
iedereen de kans geven om in een gezonde
leefomgeving te wonen en op te groeien
Zoek je tips om je huis rookvrij te houden of
wil je zien hoe giftige rookdeeltjes zich in je
huis verspreiden, neem dan eens een kijkje
op nooitbinnenroken.be van Kom op tegen
Kanker. Hun campagne Binnen roken is nooit
oké gaat gelijktijdig met de actieweek door.
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Eindejaarsactie
markt
Op de dinsdagmarkt van 5, 12, 19 en 26
december ontvang je gratis loten bij je aankopen.
Het kleine gedeelte hou je zelf bij en het grote
gedeelte deponeer je in de daarvoor voorziene
bussen. De trekking vindt plaats op dinsdag 26
december. Er is een prijzenpot van 2000 euro aan
aankoopbonnen!

Lede wintert 2017
Win cadeaucheques!

De middenstandsraad organiseert opnieuw Lede
wintert. Deze actie loopt de volledige maand
december en heeft een prijzenpot van 1500 euro
aan cadeaucheques.
De deelnemende handelaars herken je aan de
afﬁche van Lede wintert in hun etalage en vind je
ook terug op www.middenstandsraadlede.be.
Als klant ontvang je bij je aankopen genummerde
loten waarmee je kans maakt op cadeaucheques
ter waarde van 750 euro, 500 euro en 250 euro.
Kijk ook bij de handelaars zelf wat daar nog extra
te winnen valt.
Deponeer een deel van je lotje in de
verzameldoos en bewaar het andere deel.
De trekking van de hoofdprijzen gaat door op
maandag 8 januari 2018.

Bericht aan de
handelaars
Word lid van de
middenstandsraad
De raad behartigt de belangen van
de middenstander en organiseert
spreekavonden, workshops, Lede
wintert, Lede zomert met pop-up
handelsbeurs …
Ben je een Leedse middenstander en wil je graag
lid worden? Het online invulformulier vind je op
www.middenstandsraadlede.be.

Denk mee over de Leedse economie!
Lede streeft naar een goed horeca- en detailhandelsapparaat. Om dat te bereiken, wordt onder meer een
beleidsplan lokale economie opgemaakt, samen met
onderzoeks- en adviesbureau WES Research & Strategy.
Opdat een dergelijk plan zou tegemoet komen aan de
wensen van de lokale handelaars, zal WES via een bevraging peilen naar de mening van de handelaars m.b.t.
het huidige economisch klimaat in Lede. Wat is goed?
Wat kan beter?
De brief met de link naar de vragenlijst werd per post
verstuurd eind oktober. Mocht je deze niet ontvangen
hebben dan kan je contact opnemen met de dienst
patrimonium.
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in Lede

Jackobond zingt Marva
Rode rozen in de sneeuw

Seniorenﬁlms
Jackie
De ﬁlm gaat over Jacqueline Kennedy
Onassis, First Lady van de Verenigde
Staten, tijdens de nasleep van de moord
op haar echtgenoot, president John
F. Kennedy.

Riet Muylaert brengt met haar
band JackoBond een ode
aan Marva. “Ik dans met een
ander maar ik kijk naar jou”,
dat zong mijn moeder vaak
toen ze met mij als kind door
de living danste. Nu snap
ik waarom ze uit volle borst
meezong. Ik zag hoe gelukkig
Marva mijn moeder maakte.
Marva heeft zich zo stilletjes
in mij genesteld. Zelf treedt
ze niet meer op. Ik heb haar gevraagd of ik haar liedjes
mocht zingen en dat mocht. Ik kan daar maar één ding over
zeggen: “Oempalapapero”.
De voorstelling gaat door op zondag 26 november om
15 uur in GC De Volkskring. Tickets zijn te koop bij de
cultuurdienst aan 14 euro. Voor jongeren (-26) en senioren
(65+) is er een reductietarief van 12 euro. De voorstelling
komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS
aan kansentarief.

Jackie is een Amerikaans-Chileens-Franse
biograﬁe met Natalie Portman in de
hoofdrol en wordt vertoond op maandag
11 december om 14 uur in GC De Volkskring. Je plaats reserveren is verplicht via
seniorenﬁlms@lede.be of op 053 60 68 61.
Er is vrijblijvend kofﬁe en gebak na de ﬁlm
voor 4 euro. Dit moet je wel vooraf betalen.

Leedse Sterdagen
Deze sfeervolle tweedaagse gaat door op
zaterdag 16 en zondag 17 december
vanaf 14 uur in en rond De Bron.
Net zoals andere jaren is er binnen een
kerstmarkt met meer dan dertig standjes.
Buiten staan kerstchalets met lekkers en
wordt er muziek gespeeld.
Zondag om 17 uur is er een optreden
gepland.
Op zaterdag zijn er ook activiteiten voor de
kinderen: Sterrenworp om 16 uur en een
toneeltje om 15 uur en 16.30 uur.
Ter gelegenheid van 25 jaar Sterdagen zijn
er leuke geschenken voor alle bezoekers!

Lede Gesmaakt op stap
Neem op zondag 19 november deel aan deze culinaire
wandeling en geniet van cultuur, natuur en gastronomie!
Je kan tussen 11 en 12 uur starten aan de cafetaria van
WZC Markizaat. Deelnameprijs bedraagt 5 euro. Voor de
kinderen is er onderweg een zoektocht.
De wandeling eindigt in het park Mesen. Hier kan je
genieten van een optreden van Werner Janssenswillen en
meer hapjes en drankjes.
Wandel je niet graag, maar wil je wel de sfeer van Week
van de Smaak meepikken, dan kan je naar het park komen
vanaf 14 uur.
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Dag Janine en dag José
Nele Goossens
De niet-op-haar-mondje-gevallen cabaretière Nele Goossens heeft een
beslissing genomen! Ze heeft in haar eentje, na een zoektocht van drie
jaar, een huis gekocht! Nele werkt hard om de boel in te richten naar
een eigengemaakt paradijs. Een totaal nieuw leven! Maar durft zij ook
een bezoek te brengen aan de nieuwe kruidenier en bloemist? En die
eigenaardige buren, Janine en José: durft ze hen uitnodigen voor haar
housewarmingparty? Want Nele wil geen oppervlakkige small talk meer,
maar diepzinnige gesprekken. Is de wereld daar klaar voor?
Dag Janine en dag José is Nele haar derde zelfgeschreven onewomanshow. Het is een luchtige vertelling over het leven van alledag maar met
onderliggende noodkreet voor een integer, nieuw bestaan.
De voorstelling gaat door op vrijdag 8 december om 20 uur in
GC De Volkskring. Tickets zijn te koop bij de cultuurdienst aan 16 euro.
Jongeren (-26) en senioren (65+) betalen 14 euro. De voorstelling komt
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Alain Remue over
zijn werk bij Cel
Vermiste Personen

Zootropolis
Movietime op woensdagnamiddag!

Lezing

Alain Remue geeft al
meer dan 20 jaar een
gezicht en een stem
aan het werk van de Cel
Vermiste Personen, een
steunpunt van de Federale Politie bij onrustwekkende verdwijningen en identiﬁcatie van niet-geïdentiﬁceerde
personen.
Aan de hand van praktische voorbeelden uit
vroegere dossiers laat Alain het publiek kennismaken met de werking van een onderzoek.
Verder geeft hij tips over hoe te handelen als
je zelf met een verdwijning wordt geconfronteerd.
De lezing gaat door op dinsdag 12 december
in GC De Volkskring. Een ticket kost 5 euro
en is te koop bij de bibliotheek en de cultuurdienst. De lezing komt ook in aanmerking
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

De moderne zoogdierenstad Zootropolis is een stad
als geen ander. De stad bestaat uit een mengelmoes
van leefomgevingen waar alle dieren samen wonen.
Het is een plaats waar iedereen, van de grootste
olifant tot de kleinste muis, zichzelf kan zijn. Wanneer
Officer Judy Hopps aankomt, merkt ze al snel dat het
niet zo simpel is om het allereerste konijn bij de politie
te zijn. Ze is dan ook vastbesloten om zichzelf te
bewijzen tegenover al haar grote en sterke collega’s.
Daarom grijpt ze de kans om een moeilijke zaak op te
lossen met beide handen (of poten?), ook al moet ze
hiervoor samenwerken met de sluwe en scherpzinnige
vos Nick.
Op woensdag 6 december van 14 tot 16 uur kan je
met je (klein)kind(eren) komen kijken naar Zootropolis,
een ﬁlm geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.
De voorstelling gaat door in GC De Volkskring.
De toegang is gratis.
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©Eveliene Deraedt

Werkplekken
Tentoonstelling
Heb je je wel eens afgevraagd hoe
de werkplek van een schrijver of
illustrator er uitziet? Je vindt er naast
schetsboeken ook inspirerende
voorwerpen, papiertjes met losse
ideeën en aantekeningen, schrijf- en
tekenmateriaal, foto’s …
Kom het allemaal ontdekken van 13
december tot 22 januari tijdens de
tentoonstelling Werkplekken in de
bibliotheek. Deze gratis expositie
geeft je een idee van de werkstek
van schrijvers en illustratoren Bart
Moeyaert, Gerda Dendooven, Pieter
Gaudesaboos, Thé Tjong-Khing,
Sabien Clement, Judith Vanistendael
en Kaatje Vermeire. Blader in hun
schetsboeken en geniet van de
bijzondere portretten van fotografe
Eveliene Deraedt.

©Eveliene Deraedt

De tentoonstelling is een
organisatie van het bibliothecair
samenwerkingsverband BibArt met
de steun van de provincie OostVlaanderen.

©Eveliene Deraedt
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Wintersportkampen in de sporthal
Lager onderwijs
•
•
•
•
•

Inschrijvingen

Van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december.
Sporten van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Gezamenlijke activiteit tussen 13 en 14 uur.
Opvang van 8.15 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.
Lunchpakket, water, twee tussendoortjes en zakgeld
voor twee drankjes meebrengen.

Kleuteronderwijs
•
•
•
•

Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 januari 2018.
Sporten van 9 tot 12 uur.
Opvang van 8.15 tot 9 uur en van 12 tot 12.15 uur.
Drankje en tussendoortje meebrengen.

• Je mag tot en met vrijdag 15 december (lager) en
vrijdag 22 december (kleuter) inschrijven.
• Je kan online via www.lede.be, via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be of in de
sporthal inschrijven.
• Betalen doe je via overschrijving op
BE10 0910 0954 2304 met mededeling:
naam activiteit + naam deelnemer, via Bancontact of
cash in de sporthal.

Tarieven
Lager

Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand)

36 euro

18 euro

Niet-Ledenaar

+50%

10 UiTPASpunten

-2,50 euro

Sociaal tarief

-50%

UiTPAS aan kansentarief

verminderd tarief

Het is mogelijk dat de mutualiteit een deel van je
inschrijvingsgeld terugbetaalt. Meer info hierover bij
de sportdienst.

Blijf Fit Week
De sportdienst vliegt van 26 mei tot en met 2 juni
2018 naar het prachtige Griekse eiland Kos.
We verblijven in Kipriotis Village Resort, een viersterrenhotel aan de oostkust op 30 meter van het strand en
3 kilometer van het centrum en omgeven door tuinen,
winkeltjes, restaurants, bars en sportfaciliteiten. Het
hotel beschikt over een olympisch zwembad, twee
zwembaden met glijbanen, een binnenzwembad,
tennisbanen, een ﬁtnessruimte en een uitgebreide
wellness. Je kan ook een ﬁets huren om het eiland te
verkennen langs de mooi afgewerkte ﬁetspaden.
Tot slot is er animatie overdag en ’s avonds.
Heb je zin om te sporten onder leiding van gekwaliﬁceerde lesgevers en pootje te baden in de zon en
onder een hemelsblauwe lucht? Schrijf je dan in vanaf
dinsdag 21 november. Prijs: 699 euro. Wees er snel bij
want de plaatsen zijn beperkt.
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Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11
Info: ADB Antwerpen: 03 239 14 15 of
deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Yoga

maandag 16 oktober - 11 december
Info: www.centrum-inbalans.be

Dhammakayameditatie

dinsdag 17 oktober - 26 december
Wat Phra Dhammakaya Benelux,
Ronkenburgstraat 25
Info: 0486 36 27 43,
be@dhammakayabenelux.org,
www.dhammakayabenelux.org

Zwangerschapsyoga

zondag 22 oktober - 3 december
Info: www.centrum-inbalans.be

Starten met meditatie

donderdag 9 november - 14 december,
van 20.30 tot 21.45 uur
100 euro, proeﬂes (1ste les): 10 euro.
Info: www.centrum-inbalans.be

Glasjuwelen maken

woensdag 15 november van 19 tot
22.30 uur
cm, Kerkevijverstraat 19
Je kan 2 juweeltjes maken: ring,
hanger (met ketting), set oorbellen of
broche. Inschrijven via
steven.mieke@telenet.be en rekening
Femma BE04 7805 5568 5731. Inschrijving
pas deﬁnitief bij betaling.
Leden: 35 euro, niet-leden: 38 euro.
Femma

Wijndegustatie: Mallorca

Lede
Agenda
vrijdag 17 november van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro
Info: www.centrum-inbalans.be

Terwijl de kinderen genieten van een verhaal, kunnen ouders snuisteren in de bib.
Voorleesexperts. Inschrijven is verplicht.

Dood in de pot

vrijdag 24 november van 20 tot 22 uur
De Bron
Door dr. Jan Hendrickx. Je maakt op een
ludieke manier kennis met de taken van
de anesthesist. Ook komt het gebruik en
de oorsprong van de geneesmiddelen en
de technologie aan bod.
Leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro.
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

zaterdag 18 november, vrijdag
24 november, zaterdag 25 november,
telkens om 20 uur
GC De Volkskring
Ewout zijn vrouw is verliefd op een
jongere man. Ze willen Ewout vermoorden.
Maar hoe doe je dat zonder argwaan te
wekken? Tekst: Manuel Van Loggem –
regie: Nele Jacob. Reservatie via
0497 29 39 83 of reservatie@vidlede.be.
8 euro
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd

Lede Gesmaakt op stap
zondag 19 november
Zie pagina 10.

Workshop: aromatische baden

dinsdag 21 november van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Welke etherische olie gebruik je voor
welke toepassing? Waar moeten we op
letten bij een aromatisch bad? Je maakt
ook je eigen zakje badzout.
15 euro

Kerstworkshop bloemschikken

woensdag 22 november en
13 december om 20 uur
De Bron
2-delige kerstworkshop.
30 euro per les (25 euro materiaal + 5
euro lesgeld). Voorschot: 10 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72

Workshop: kruidensiroop maken

donderdag 16 november van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

donderdag 23 november van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
We maken een kruidensiroop die verzachtend werkt op de luchtwegen. Je mag een
ﬂesje meenemen. Breng een glazen ﬂesje/
bokaaltje mee.
20 euro

De familie van mijn vrouw

Leeskring Leorim: Gaan, ging,
gegaan - Jenny Erpenbeck

vrijdag 17 november (20 uur),
zaterdag 18 november (20 uur),
zondag 19 november (18 uur),
vrijdag 24 november (20 uur),
zaterdag 25 november (20 uur)
Zaal St-Martinus, Grote Steenweg 145B
Een dolle komedie van Hal Stephens &
Harry Linton in een regie van Wim Parrez.
8 euro
Toneelkring Vlot vzw
Info: k.schollaert@telenet.be

Dynamische ademmeditatie
Quantum Light Breath (QLB)

donderdag 23 november om 20 uur
Bibliotheek
2 euro
Vzw Leesweb i.s.m. BibArt, Davidsfonds
Lede en Oordegem

Verhaaltje voor het slapengaan

vrijdag 24 november van 19 tot 20 uur
Bibliotheek
Knusse verhaaltjesavond in pyjama voor
kinderen van 5 tot 8 jaar. We vertellen
het verhaal ‘Je moet een hoed meebrengen’. Gekke hoofddeksels zijn welkom!

Infoavond over anesthesie

Voordracht: Lentevitamines

zaterdag 25 november van 14 tot 17 uur
De Bron
Voordrachtgever: Jos Van Hoecke.
Bekende en minder gekende groenten en
kruiden passeren de revue. Met een
rapport over elke groente die aan bod
komt, alsook de teeltmethode.
Volkstuin Lede
Info: norbert.nijs@skynet.be

Kaarting - belotten

zaterdag 25 november van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Energieke sportnamiddag
vol plezier en teamwork

zondag 26 november van 14 tot 17 uur
Sportcomplex De Ommegang
Test je balvaardigheid! De jeugdraad trakteert op een hapje en een drankje. Vooraf
inschrijven is verplicht en kan t.e.m.
20 november, betalen kan ook ter plaatse.
2 euro
Jeugdraad en sportdienst

Rode rozen in de sneeuw Jackobond zingt Marva

zondag 26 november van 15 tot 17 uur
Zie pagina 10.

Dansvoorstelling Tabula Rasa Isabelle Beernaert

zaterdag 26 november
Capitole Gent.
Carpool vanuit Lede. Afspraak parking
sporthal.
Info: www.bestpittiglede.be

Workshop: inleiding tot
aromatherapie - deel I

dinsdag 28 november van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
2-delige workshop. Kennismaking met 20
van de meest gebruikte etherische oliën.
Deel II op 5 december.
15 euro per les.

Lede
Agenda
Workshop: inleiding tot
aromatherapie - deel I

donderdag 30 november van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
2-delige workshop. Kennismaking met 20
van de meest gebruikte etherische oliën.
Deel II op 7 december.
15 euro per les.

Quiz

vrijdag 1 december van 19 tot 23 uur
De Bron
Groep van 4 à 5 personen. Deuren:
19 uur, eerste vraag: 19.30 uur. Inschrijving is pas deﬁnitief na overschrijving van
12 euro op BE02 7371 1104 5340.
Landelijke gilde Lede

Bal van de pompiers

vrijdag 1 december (20 uur),
zaterdag 2 december (20 uur),
zondag 3 december (19 uur)
GC De Volkskring
Groteske parabel naar Biedermann und
die Brandstifter van Max Frisch in een
vertaling van Filip Vanluchene. Een zwarte
komedie in muziektheaterstijl.
10 euro, studenten en 60+: 9 euro.
Theater Rosie VZW

Kleinkunst: Vos & Wezel

zaterdag 2 december van 19.45 tot 23 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Mix van eigen kleinkunst en covers door
Filip Haeyaert en Ghislain Debyser.
Kaarten ook in Den Bonten Os, bij
Davidsfonds Lede of Meaningfool.
ADK: 12 euro, VVK: 10 euro.
Meaningfool
Info: 0498 06 02 99

Romantic Candlelight

maandag 4 december van 19 tot 22 uur
De Bron
Zelf kaarsen maken.
Markant Lede
Info: 053 80 35 89, marie.samson@telenet.be

Kundalinimeditatie

dinsdag 5 december van 20.30 tot
22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro
Info: www.centrum-inbalans.be

Kinderjury: Boekenbabbels

woensdag 6 december van 13.30 tot
14.45 uur
Bibliotheek
Voor de 2e en 3e graad van de lagere school.

Movietime: Zootropolis

woensdag 6 december van 14 tot
16 uur
Zie pagina 11.

Opendeurdag

donderdag 7 december van 9 tot
10.45 uur
Stella Matutina, Kluisberg 1
Je kan samen met je peuter op bezoek
komen in de instapklas. Je kan je kindje
laten inschrijven (ID-kaart meebrengen).
Info: 053 80 49 65,
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,
vrijekleuterschoollede.be

Kersthappening VBS ’t Wimpelke
Impe
Vrijdag 8 december om 16 uur
Gratis.
Info: ouderraadtwimpelke@outlook.be

Dag Janine & dag José

vrijdag 8 december van 20 tot 22 uur
Zie pagina 11.

Verkiezing Bierventje 2017

vrijdag 8 december om 20 uur
De Bron
Inschrijven voor 1 december bij Leon
op 0479 83 87 67.

Ontmoetingsmoment

zaterdag 9 december van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Wandeling Liedekerke

zondag 10 december om 7 uur
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
De Gemzen vzw
Info: annetom@telenet.be

Seniorenﬁlm: Jackie

maandag 11 december
Zie pagina 10.

Luistervinken:
Alain Remue over de Cel Vermiste
Personen
dinsdag 12 december om 20 uur
Zie pagina 11.

Tentoonstelling: Werkplekken
vanaf woensdag 13 december
Zie pagina 12.

Babymassage met ontmoeting

donderdag 14 december van 18.30 tot
20.30 uur
Consultatiebureau Kind & Preventie,
Kerkevijverstraat 19
Inschrijven op naam van de baby. We
verwachten papa, mama, grootouder of
onthaalouder, samen met hun baby tussen
zes weken en zes maanden.
CM Midden-Vlaanderen - Gezondheidspromotie
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Workshop: kruidensiroop maken

donderdag 14 december van 19 tot
21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
We maken samen een kruidensiroop die
verzachtend werkt op de luchtwegen.
Je mag een ﬂesje meenemen. Breng een
glazen ﬂesje/bokaaltje mee.
20 euro

Let us out# escape room

vrijdag 15 december
Dendermonde.
Carpool vanuit Lede. Afspraak parking
sporthal.
Info: www.bestpittiglede.be

Dynamische ademmeditatie
Quantum Light Breath (QLB)

vrijdag 15 december van 20.30 tot
22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
30 euro
Info: www.centrum-inbalans.be

Leedse Sterdagen

zaterdag 16 en zondag 17 december
Zie pagina 10.

Kerstworkshop bloemschikken
voor kids

woensdag 20 december van 14.30 tot
16.30 uur
De Bron
Inschrijven uiterlijk 10 december op
0473 29 38 72. Meebrengen: kindersnoeischaar en kerstgroen (geen hulst).
10 euro (les, drankje, hapje, materiaal).
Gezinsbond Lede

Kerstconcert ten voordele van
De Warmste Week

donderdag 21 december van 20 tot
21.30 uur
kerk Smetlede
Met het koor van de Rautenbach Studio
uit Pretoria Zuid-Afrika, vocaal ensemble
Incensum en samenzang door Amici
Cantores met de 2 koren en het publiek.
10 euro.
Info: 053 80 08 37,
amicicantores@hotmail.com

Wijndegustatie: Piëmonte

donderdag 21 december van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: www.commanderijmolenberg.be

Kinderjury: Boekenbabbels

zaterdag 23 december van 10 tot 12 uur
Bibliotheek
Voor de 2e en 3e graad van de lagere
school.

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

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
112
secretariaat@brandweer.lede.be

Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@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

Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be

De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22

Jeugd
053 60 68 62
jeugd@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
OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84
Sportdienst
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

