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Zeg het eens.
Hoe zou jij onze gemeente klimaatgezond maken?
Leg jouw ideeën op tafel op 8 januari 2018 om 19.00u in
Ontmoetingscentrum De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede
Schrijf je in via www.lede.be/klimaattafel
of bel naar 053 60 68 00
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Vuurwerk verboden met de
feestdagen
In de aanloop naar oudejaarsavond heeft de
gemeenteraad beslist om alle vormen van
vuurwerk te verbieden voor particulieren.
Vuurwerk afsteken heeft, naast het bijhorende
feestgevoel, ook nadelen. Zo schrikken o.a.
honden en paarden van de bijhorende knallen
en dreigen ze daarbij uit te breken. Bovendien
houdt het afsteken van niet-professioneel
vuurwerk ook gevaren in voor de afsteker.
Jaarlijks worden vele verwondingen, meestal
brandwonden, door vuurwerk geregistreerd.
De gemeenteraad heeft beslist om enkel nog
professioneel vuurwerk toe te laten en dit één
keer per jaar met de kermis. Het vuurwerk in
elke deelgemeente wordt aangekondigd in
Lede informeert.
Om dierenleed te vermijden kan je volgende
maatregelen nemen:
• alle huisdieren binnen houden van zodra het
donker wordt;
• deuren en ramen goed afsluiten;
• licht aansteken en radio en tv laten spelen
zodat het ergste lawaai en licht van het
vuurwerk gemaskeerd wordt;
• als je huisdier zeer gevoelig is voor
harde knallen kan de dierenarts een licht
kalmeermiddel voorschrijven;
• kooien van konijnen in een goed afgesloten
stal of garage zetten;
• paarden, ezels, pony’s en runderen zo veel
mogelijk op stal houden.

Voor de laatste info over de wegenwerken,
surf naar www.lede.be/wegenwerken.
Overlijdens oktober
Maria Ledegen (°14.08.1936)
Remi Lemmens (°02.11.1930)
Hans Van den Broeck (°08.05.1964)
Freddy Redant (°08.06.1944)
Maria Annaert (°09.09.1933)
Roger Van Gyseghem (°11.06.1946)
Gilbert Van der Schueren (°29.07.1943)
Alberta De Paepe (°09.06.1921)
Maria Van Heghe (°19.02.1937)
Rachella Vanden Berghe (°21.08.1920)
Roger De Koker (°18.09.1929)
Marcel Baeyens (°13.03.1938)
Amandina D'hoe (°02.05.1931)
Godelieve Roosen (°17.09.1927)

† 2 oktober
† 3 oktober
† 5 oktober
† 12 oktober
† 16 oktober
† 16 oktober
† 20 oktober
† 21 oktober
† 23 oktober
† 24 oktober
† 27 oktober
† 29 oktober
† 29 oktober
† 30 oktober

Sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 25 december;
• dinsdag 26 december;
• maandag 1 januari;
• dinsdag 2 januari.
Daarnaast is de sporthal ook gesloten op:
• zondag 24 december vanaf 13 uur;
• zondag 31 december vanaf 13 uur.
Op dinsdag 2 januari is de sporthal open.
De markt op dinsdag 26 december en 2 januari gaat door.
Het PWA-kantoor Lede is gesloten van maandag 25 december
2017 tot en met maandag 1 januari 2018.
Oude PWA-cheques zijn geldig tot en met 31 december 2017.
Ze mogen niet meer gebruikt worden vanaf januari 2018.
Je kan de terugbetaling aanvragen via het PWA-formulier 3
of in het PWA-kantoor.

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 maandag 15 januari. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

vanaf 1 juni 2017
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vanaf 1 oktober 2017
Zonder een begeleider leren autorijden?
- Dat mag vanaf 18 jaar.
- Je volgt minimum 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat
je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dat
attest haal je je voorlopig rijbewijs af waarmee je alleen mag oefenen.
- Je mag maximum twee passagiers meenemen. Die personen zijn minstens 8 jaar in
het bezit van het autorijbewjs en zijn niet vervallen van het recht tot sturen (ook niet
in de afgelopen 3 jaar). Ze zijn niet verplicht om een vormingsmoment te volgen.
- Je voorlopig rijbewijs is maximum 18 maanden geldig.

Met een begeleider leren autorijden?

- Dat mag vanaf 17 jaar.
- Je mag maximum 2 begeleiders opgeven op je voorlopig rijbewijs.
- Nieuw! Vanaf 1 oktober 2017 moet(en) je begeleider(s)
een verplicht vormingsmoment volgen voor ze je
kunnen begeleiden en op je voorlopig rijbewijs
kunnen worden opgenomen.
- Rijlessen zijn niet verplicht, maar kunnen altijd een
extra ondersteuning bieden.
- Je voorlopig rijbewijs is maximum 36 maanden geldig.

- Nieuw! De minimale oefenperiode is 9 maanden.
- De oefenperiode start zodra je
je voorlopig rijbewijs afhaalt.

vanaf 1 oktober 2017

3. EEN OEFENPERIODE VAN
MINIMUM 9 MAANDEN
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- Je oefent met je begeleider of
alleen, afhankelijk van wat je
voorlopig rijbewijs vermeldt.
- Je kan op elk moment de hulp
inroepen van een rijlesgever.
- Nieuw! De Rijbewijzer app en het
handboek helpen jou (en je begeleider) op weg. Ze zorgen voor een
stapsgewijze opbouw, concrete
oefeningen en actuele informatie
op maat.

vanaf 1 juni 2017

4. EEN APP EN HANDBOEK
ALS ONDERSTEUNING VAN
DE OEFENPERIODE
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2. HET VORMINGSMOMENT VOOR BEGELEIDERS

Na het slagen voor het theorie-examen moet je
binnen de drie jaar slagen voor het praktijkexamen.

Geldigheid

- Je mag het theorie-examen afleggen vanaf 17 jaar.
- Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, je moet
minstens 41/50 halen om te slagen.
- Aangepaste beoordeling: Bij een fout antwoord verlies
je één punt, behalve bij vragen over overtredingen van
de derde of vierde graad of het overschrijden van de
toegelaten maximumsnelheid. Dan verlies je vijf punten.

Het examen

Je verwerkt de theorie via zelfstudie, via Rijbewijs op School
of je volgt theorieles via een erkende rijschool.

Voorbereiding

1. HET THEORIE-EXAMEN

vanaf 1 juni 2017
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RIJBEWIJZER.BE

- Nieuw! Minimum 6 en maximum 9 maanden nadat je je
definitieve rijbewijs hebt behaald, volg je een opleidingsmoment. Dat bestaat uit een klassikaal deel en uit praktijkoefeningen op een afgesloten terrein en op de openbare weg.

- Nieuw! Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017
een voorlopig rijbewijs aanvraagt.

vanaf 1 oktober 2017

- Je mag het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar.
- Je moet de minimale oefenperiode doorlopen
hebben.
- Aangepast examen: Het examen bestaat uit een
gevaarherkenningstest op de computer en een test
op de openbare weg. Daar voer je twee manoeuvres
uit en rij je een stukje zelfstandig. Uit zes mogelijke
manoeuvres worden er 2 geloot.

5. HET PRAKTIJKEXAMEN

6. HET TERUGKOMMOMENT
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Alles wat je moet weten over de rijopleiding

V.U.: Jan Peumans, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

3

4

leeft

Oproep verenigingen
KVC Jong Lede is een voetbalvereniging
waarvan het eerste elftal uitkomt in de
derde Amateurliga (nationaal voetbal)
en de jeugdploegen interprovinciaal en
gewestelijk spelen. Alle thuiswedstrijden
gaan door op het gemeentelijk
sportcomplex aan de Ommeganglaan.
Jaarlijks organiseert het jeugdbestuur
twee voetbalkampen, een in de
paasvakantie en een de eerste week
van augustus. In mei gaat dan weer het
1-meitornooi door.

Ook het hoofdbestuur organiseert
een aantal jaarlijkse activiteiten: het
mosselfestijn (september-oktober),
eetfestijn (maart-april), maatjes- en
oesterfestijn (juni) en een optreden van
bekende artiesten.
In 2018 bestaat de club 75 jaar. Dit
zullen we vieren met een ontvangst
in het gemeentehuis en een aantal
bijzondere activiteiten. Zo is er op 3
februari een optreden van Rob de Nijs
in GC De Volkskring. Dit concert was in
een mum van tijd uitverkocht.
In mei organiseren we een
minivoetbaltornooi op het kunstgrasveld
en in september een reünie van oudspelers en oud-leden. Ook denken we
aan een jubileumwedstrijd, al is dat nog
niet zeker.
Voor meer info over KVC Jong Lede
en/of onze activiteiten kan je contact
opnemen met de club via
roland.creutz@skynet.be
of op 0486 76 72 13.

Alcohol in het verkeer
Volgens een Europese studie (ERSO) speelt alcohol een
rol in ongeveer 1 op 4 dodelijke ongevallen. Met een
alcoholgehalte van 0,5 promille in het bloed heb je 2,5
keer meer risico om een dodelijk ongeval te veroorzaken
dan wanneer je nuchter zou zijn. Met 0,8 promille alcohol
in het bloed stijgt dit risico zelfs tot 4,5 keer, en met 1,5
promille tot 16 keer!
Alcohol in je bloed wordt ook afgebroken, maar de snelheid waarmee is afhankelijk van verschillende factoren. In
deze tabel zie je hoelang je moet wachten wanneer je een
bepaalde hoeveelheid alcohol hebt gedronken.

MAN
1 consumptie
2 consumpties
3 consumpties
4 consumpties
VROUW
1 consumptie
2 consumpties
3 consumpties
4 consumpties

Gewicht
Promille
Wachten
Promille
Wachten
Promille
Wachten
Promille
Wachten
Gewicht
Promille
Wachten
Promille
Wachten
Promille
Wachten
Promille
Wachten

70 kg
0,31
0,55
58min
0,78
2u32min
1,02
4u07min
50 kg
0,43
0,78
2u32min
1,13
4u53min
1,49
7u14min

80 kg
0,29
0,51
44min
0,72
2u08min
0,94
3u34min
60 kg
0,40
0,72
2u08min
1,04
4u17min
1,37
6u26min

90 kg
0,27
0,47
0,67
1u47min
0,87
3u07min
70 kg
0,37
0,67
1u47min
0,97
3u47min
1,26
5u46min

100 kg
0,26
0,44
0,63
1u00min
0,81
2u44min
80 kg
0,35
0,63
1u00min
0,90
3u20min
1,18
5u11min

Nog beter is uiteraard wanneer je helemaal geen alcohol
drinkt en het principe 100 % BOB = 0 % OP hanteert!
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Iedereen kan levens redden!
Orgaandonatie

Er is nog altijd een tekort aan donororganen. Patiënten
komen daarom op een wachtlijst terecht en jammer
genoeg sterven er mensen voor ze aan een transplantatie
toekomen.
In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor,
tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt
men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene:
wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen
op dat moment nog weigeren. Deze weigering krijgt
voorrang op de wet en dan is er van donatie geen sprake.
Familieweigeringen kunnen ontstaan wanneer de familie
niet weet wat de overledene zelf gewild zou hebben. Een
gesprek over orgaandonatie met je naaste familie is dus
belangrijk.
Wanneer je als kandidaat-donor je wil nadrukkelijk kenbaar
maakt door registratie, heeft dat voorrang. De familie
wordt dan geïnformeerd, maar niet geconsulteerd. Het is
dus belangrijk om je expliciet te laten registreren indien
je orgaandonor wil zijn. Dan wordt je wens na overlijden
sowieso gerespecteerd. Onderzoek wijst bovendien uit
dat nabestaanden de donatie als emotioneel minder zwaar
ervaren wanneer ze voordien op de hoogte waren van de
nadrukkelijke wens tot orgaandonatie van de overledene.
Hoe registreren?
Je registreren als orgaandonor kan gratis bij de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis. Je meldt je persoonlijk
aan en ondertekent de verklaring. Breng zeker je
identiteitskaart mee. Het registratieformulier kan je thuis
al afdrukken, dan verloopt alles nog sneller. Je krijgt een

ontvangstbewijs dat je bij je identiteitskaart kan bewaren.
Ook minderjarigen mogen donor worden, maar moeten
toestemming krijgen van een wettelijke voogd.
Je kan op elk moment je registratie ongedaan maken of
omkeren. De procedure is gelijk aan een eerste registratie.
Facebook
Deel ook met vrienden het goede nieuws dat je
orgaandonor bent geworden. Klik op Levensgebeurtenis
bovenaan je tijdlijn, selecteer Gezondheid en Welzijn en
klik dan orgaandonor aan.
Een ding is zeker, word je orgaandonor, dan leef je zeker
voort in het hart van een ontzettend dankbare persoon.
Meer info op www.demaakbaremens.be, www.beldonor.be
en www.vlaanderen.be.

Vragen over je wettelijk pensioen?
Kom naar een Pensioenpunt!
Experts van de Pensioendienst en het RSVZ
beantwoorden al jouw vragen.
Zoek het dichtstbijzijnde Pensioenpunt op
www.pensioenpunt.be.
Let op: niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd
experten van de 3 pensioenstelsels (werknemers-,
ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen) aanwezig.
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Prijs voor cultuur
en Cultuurlaureaat
Tot en met vrijdag 29 december kan elke Ledenaar
of Leedse vereniging kandidaten voordragen voor de
Prijs voor cultuur en Cultuurlaureaat. Met deze prijzen
willen we de culturele prestaties van Ledenaars in de
kijker zetten. De uitreiking gaat door op zondag 25
maart 2018 in GC De Volkskring.
De Prijs voor cultuur beloont een vereniging die op
artistiek of cultureel vlak een bijzondere prestatie
heeft geleverd. De prijs bedraagt 500 euro en wordt
uitgereikt aan een vereniging die in Lede gevestigd
is of een sterke culturele binding heeft 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.

CADEAUCHEQUE

EEN KERSTCADEAU OF NIEUWJAARSGESCHENK?
Zoek je een leuk en bruikbaar geschenk voor Kerstmis
en/of Nieuwjaar? De gemeentelijke cadeaucheque helpt
je op weg!
De cadeaucheque is te koop aan het onthaal in het gemeentehuis en in de bibliotheken.
Alle voordelen op een rijtje:
• De schenker bepaalt zelf het bedrag. Er zijn cheques
ter waarde van 5, 10 en 25 euro. Je kan natuurlijk ook
combineren.
• De gelukkige vindt zeker en vast een passend
cadeautje bij de Leedse handelszaken.
Je kan de deelnemers herkennen aan de
raamsticker ‘cadeaucheque welkom’.
• De cadeaucheque is altijd geldig
(ook tijdens de solden).
• De schenker maakt kans op een kleine
attentie.
De deelnemende handelaars vind je
op www.lede.be/cadeaucheque.

De voordrachtformulieren vind je op www.lede.be en
bij de cultuurdienst.

MIDDENSTANDS
RAAD

Impe
Lede
Oordegem
Smetlede
Wanzele

Oproep aan fotografen
De Cultuurlaureaat ontvangt een kunstwerk ter
waarde van 500 euro. De cultuurdienst is hiervoor
op zoek naar een mooie foto. Geïnteresseerde
fotografen mogen maximaal drie foto’s voorstellen
aan de cultuurdienst.
Voorwaarden:
• De foto’s moeten een link hebben met Lede.
Dit mag je ruim interpreteren.
• Minimale afmetingen zijn 50 centimeter hoog
en 50 centimeter breed.
• De gekozen foto moet in hoge kwaliteit afgedrukt
worden. Vermeld bij je voorstel hoe je de foto zou
afdrukken (op fotopapier en ingekaderd,
op canvas …). De gekozen foto moet afgedrukt
en klaar zijn om te overhandigen aan de
cultuurlaureaat.

LEDE

MRL

Lede wintert
De deelnemende handelszaken herken je aan de
affiche in hun etalage en vind je ook terug op
www.middenstandsraadlede.be. Doe mee en maak
kans op een van deze hoofdprijzen: 750 euro, 500
euro of 250 euro aan cadeaucheques! De trekking
gaat door op maandag 8 januari 2018.

EDE
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Huistaakbegeleiding aan huis
Project goedgekeurd door provinciebestuur
Het is voor alle kinderen belangrijk om vanaf de
kleuterschool geen schoolachterstand op te lopen.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen lopen een groter risico
omdat de studieomstandigheden thuis vaak niet optimaal
zijn.
We willen ondersteuning aanbieden via het project
Huistaakbegeleiding aan huis. We werken hiervoor via
de methodiek van De Katrol. Dit houdt in dat we twee
keer per week gedurende één uur huistaakbegeleiding
geven aan kinderen uit een kwetsbaar gezin. Dit loopt
gedurende een periode van acht weken, is op vrijwillige
basis en in overleg met de ouder(s).
Het Provinciebestuur heeft dit intergemeentelijk project
van Lede, Erpe-Mere en Haaltert goedgekeurd, waardoor
de Huistaakbegeleiding aan huis gedurende 2,5 jaar voor
65% wordt gesubsidieerd.

Vrijwilligers gezocht!
We doen hiervoor een beroep op studenten aan
hogescholen en op vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd welkom. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer gezinnen
we kunnen ondersteunen!
Wat verwachten we?
• Je engageert je om twee keer per week gedurende
één uur huistaakbegeleiding te geven gedurende
minimaal acht weken.
• Je bent bereid om wekelijks een intervisie te volgen
om je ervaringen te bespreken.
• Je hebt bij voorkeur een hogere opleiding en
ervaring in het onderwijs is een pluspunt.
Wat bieden we?
• Je kan rekenen op een degelijke ondersteuning en
begeleiding.
• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding,
kilometervergoeding en een verzekering.
• Je neemt deel aan een boeiend en intergemeentelijk
project dat gedragen wordt door partners als
Welzijnsschakel en de scholen.
Meer info
jolien.vankut@erpe-mere.be, 053 60 34 90
(Sociaal Huis Erpe-Mere).

Sportgala
Op vrijdag 23 februari organiseren
de sportdienst en -raad het
Sportgala in GC de Volkskring.
De sportieve prestaties van 2017
worden via een kampioenenhulde en
een verkiezing van de sportlaureaten
in de kijker gezet.
Kandidaturen voor de categorieën
kampioenen, sportlaureaten en/of
verdienstelijke Ledenaars moeten
ten laatste 8 januari 2018 aan de
sportdienst worden bezorgd. Enkel
kandidaturen via de geëigende
formulieren komen in aanmerking.
Deze formulieren kan je afhalen bij
de sportdienst of downloaden via
www.lede.be. Vergeet zeker niet
in te vullen op welke categorie de
kandidatuur betrekking heeft. Bij
elke kandidatuur moet je foto’s

(minimum twee, maximum vijf,
waarvan minstens een close-up en
een actiefoto) toevoegen. Deze
foto’s moet je in voldoende hoge
resolutie e-mailen naar sportraad@
lede.be.
Clubverantwoordelijken die
meerdere kandidaturen per
categorie insturen, kunnen een
Wordversie van de documenten
aanvragen via sport@lede.be.
Voor vragen over het reglement
of advies bij het invullen van de
formulieren kan je contact opnemen
met de sportdienst of -raad.
Subsidies sportverenigingen
voor 2017
De gemeente ondersteunt de
erkende sportverenigingen

onder meer via subsidies. Deze
toelagen worden berekend aan
de hand van subsidiereglementen.
Deze reglementen en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar
bij de sportdienst en op www.lede.be.
Om in aanmerking te komen voor
subsidies voor 2017, moet je de
aanvraagformulieren invullen en voor
31 januari 2018 aan de sportdienst
bezorgen.
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Verkoop niet meer gebruikte
en/of afgeschreven goederen
In de gemeenteraad van 19 oktober 2017 werd beslist
over te gaan tot de verkoop van:
• niet meer gebruikte en/of afgeschreven goederen
van de technische dienst;
• particuliere eigendommen die gevonden, verloren of
op de openbare weg geplaatst werden;
• particuliere eigendommen na uitvoering van
vonnissen tot uitzetting.

LOT 12: INDUSTRIELE AFZUIGKAP voor grootkeukens
of voor boven frituurmeubel (lot 13)

Overzicht van het te verkopen materieel
LOT 1: ATLAS COPCO XA 640 MOBIELE
COMPRESSOR SILENSAIR
dieselmotor deutz met 2 cilinders

LOT 16: DIEPVRIESBAK MET GLAZEN DEKSEL

LOT 2:

BOMAX WALS
dieselmotor

LOT 3:

ATLAS COPCO PNEUMATISCHE SCHIETER
hoort bij lot 1

LOT 4:

WERFKEET ENKELE AS EN STEUNPOTEN
voorzien van trekoog met verwarming op
gasflessen

LOT 5:

LOT 6:

AANHANGWAGEN ENKELE AS ONGEREMD
klein formaat en klein laadvermogen
COMIONETTE IVECO DAILY
36c11 dubbel beloop met huif en bache,
trekhaak, zijkanten kunnen 3 zijden open –
dubbele cabine van 6 personen (oranje kleur)
koppeling defect – sleutels aanwezig
– boordpapieren beschikbaar – eerste
ingebruikname 1999 - groene kaart bij laatste
keuring november 2015

LOT 13: INDUSTRIEEL FRITUURMEUBEL
LOT 14: KOELERS VOOR TAPINSTALLATIE
LOT 15: KOELKAST VOOR TOOG

LOT 17: CONTAINER 2-DEURS
lengte= 3 m – breedte= 2,40 m - betreft kleine
zeecontainer
LOT 18: AANHANGWAGEN 2 ASSEN
geremd met oprijramp - voor transport van
machines merk TACK
3000 kg – eerste ingebruikname 1990 documenten aanwezig
LOT 19: BETONMOLEN
met trekhaak te bevestigen aan voertuig – zwaar
model – na te kijken
LOT 20: DIAPROJECTOR LISEGANG AUTOMAT 150
in goede staat
LOT 21: ZIBRO KAMIN BIJVERWARMING 1.3–5,0 kW
voor een ruimte van 40 tot 200 m³ - goede staat
LOT 22: LADING NATUURSTEEN (GRANIET)
LOT 23: OUDE GRAFZERK
LOT 24: OUDE GRAFZERK

LOT 7:

KRAAN CLAEYS AX35 – 3500 kg
in werkende staat – dakraam te vervangen
sleutels aanwezig

LOT 25: LADING NATUURSTEEN (GRANIET)
LOT 26: LADING NATUURSTEEN (GRANIET)

LOT 8:

LOT 9:

FORD TRANSIT (gele kleur)
2 sleutels aanwezig – eerste ingebruikname
1992 – bevat busbanken en is ingericht als
minibus – veel corrosie daarom rode kaart van
keuringsinstantie
BROMFIETS PIAGGIO
klasse A (25 km/u) met helm - met zijzakken –
in goede staat – blauwe kleur

LOT 10: KAPSTOK met 4 haken
LOT 11: BUREAUSTOEL – groen

Je kan het materieel komen bekijken in het depot van de
technische dienst, Wichelsesteenweg 7 tussen 8 en 19
januari 2018 van 10 tot 12 uur en na afspraak op 0488
19 85 59 of 0471 35 91 66. Geïnteresseerden bezorgen
hun schriftelijk bod met vermelding van het lotnummer
onder gesloten omslag ter plaatse tegen maandag 22
januari 2018. De opening van de omslagen gebeurt in
de daaropvolgende week. De verkoop geschiedt aan
de meestbiedende. De meestbiedende zal schriftelijk
gecontacteerd worden. De betaling gebeurt bij afhaling
contant bij de dienst financiën of via overschrijving op het
rekeningnummer van de technische dienst, IBAN BE 13
0910 1257 2239.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 16 NOVEMBER 2017

Projectvereniging Wijk-werken Aalst-Lede
Vaststelling van de prijs van de Wijkwerkcheque op 7,45 euro.
Eerstelijnszones gezondheidszorg
Goedkeuring oproep tot de vorming van
eerstelijnszones gezondheidszorg.
Wijziging personeelsformatie
Bij de cultuurdienst wordt een betrekking van
evenementencoördinator in contractueel verband toegevoegd.
Bij de dienst buitenschoolse kinderopvang
worden twee 4/5 VTE en een 2/5 VTE (2VTE)
hervormd naar een 4/5 VTE en twee 3/5 VTE
(2 VTE).
Verleggen voetwegen nrs. 38 en 42
De gouverneur schorste de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 juni 2017
inzake de wijziging van de buurtwegen nrs. 38
en 42 in Impe ter hoogte van de kadastrale
percelen 3e afdeling, sectie B nrs. 483 b en
c. Dit besluit wordt nu ingetrokken en de
wijziging wordt opnieuw voorlopig vastgesteld.
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone
Erpe-Mere/Lede 2018
Voor de gemeente Lede bedraagt de
exploitatietoelage 1.721.929 euro en de
investeringstoelage 127.686 euro.

Wegen- en rioleringswerken Guchtstraat
Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze.
De geraamde kostprijs bedraagt 2.263.881
euro (exclusief btw) waarvan 477.117, 89 euro
(exclusief btw) ten laste van de gemeente.
De opdracht wordt gegund bij openbare
procedure.
Wegmarkeringen 2016
Vaststelling eindafrekening ten bedrage van
60.422,60 euro (inclusief 21% btw).
Reglement op het uitbaten van nachtwinkels
en privaat bureaus voor telecommunicatie
Aanpassing van het sluitingsuur op vrijdag en
zaterdag van 24.00 naar 01.00 uur.
BibArt
Stad Aalst stapte uit het
samenwerkingsverband BibArt. Aangezien
BibArt voor de overblijvende gemeentes wel
een meerwaarde blijft, werd op zoek gegaan
naar een nieuwe beherende gemeente.
De gemeente Lede neemt dit beheer
met financieel toezicht en voorzitterschap
beheerscomité op zich. Ook de subsidies voor
2018 en 2019 zijn toegezegd door de Vlaamse
overheid.

Gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone Zuid-Oost 2018
Voor de gemeente Lede bedraagt deze dotatie
685.127,60 euro voor exploitatie en 0 euro
voor investeringen.

Reclamestoet carnaval
De 66ste carnavalstoet gaat door op zondag 18 februari
en wordt gewoontegetrouw voorafgegaan door een
reclamestoet.

Wil je als zelfstandig ondernemer hieraan deelnemen?
Download het inschrijvingsformulier op www.lede.be en
mail dit ingevuld naar patrimonium@lede.be.
Meer info bij de dienst patrimonium.

10

KINDEROPVANG
Zoek je opvang voor je kind(eren)? Onze
brochure Kinderopvang in Lede helpt je op
weg. Je kan de folder afhalen bij de dienst
kinderopvang of raadplegen op www.lede.
be.
Informatie over kinderopvang voor de
regio Zuid-Oost-Vlaanderen vind je op www.kinderopvangzov.be.
Klik op de gemeente waar je opvang wil vinden. Aan de hand van
vier criteria (leeftijd, type opvang, tijdstip en plaats) ga je op zoek
naar de gepaste opvang.

Sluitingsdagen 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maandag 1 januari: Nieuwjaar
dinsdag 2 januari: eerste werkdag
maandag 2 april: paasmaandag
dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid
donderdag 10 mei: O.H. Hemelvaart
vrijdag 11 mei: brugdag O.H. Hemelvaart
maandag 21 mei: pinkstermaandag
woensdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
woensdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
donderdag 1 november: Allerheiligen
vrijdag 2 november: Allerzielen
donderdag 15 november: Feest van de Dynastie
maandag 24 december: brugdag Kerstmis
dinsdag 25 december: Kerstmis
woensdag 26 december: tweede kerstdag
maandag 31 december: brugdag Nieuwjaar

Jubilea
Hubert Linthout & Christiana De Neve
Aalst, 28 oktober 1967

Inschrijvingsdata 2018
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 18.30 uur.
donderdag 18 januari
• krokusvakantie
• woensdagnamiddagen in maart en april
donderdag 8 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen in mei en juni
donderdag 24 mei
• zomervakantie voor schoolgaande
kinderen geboortejaar 2014-2015
donderdag 7 juni
• zomervakantie voor kinderen geboren
voor 1 januari 2014
donderdag 6 september
• woensdagnamiddagen in september
en oktober
donderdag 4 oktober
• herfstvakantie
• woensdagnamiddagen in november
en december
donderdag 29 november
• kerstvakantie
• woensdagnamiddagen in januari
en februari
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VACATURES

TECHNISCH BEAMBTE GROENDIENST
niveau E1-E3 - voltijds - contractueel
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je slaagt in een aanwervingsexamen.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je
sollicitatiebrief met je cv of ingevuld inschrijvingsformulier
per post uiterlijk 5 januari 2018 (datum poststempel is
bepalend) naar het college van burgemeester en schepe-

nen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen
ontvangstbewijs bij de personeelsdienst. Inschrijvingen
per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de
brievenbus worden niet aanvaard.
Meer informatie bij de personeelsdienst, op 053 60 68
20, via personeel@lede.be of op www.lede.be.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontracten krokusvakantie
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers
van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het
ministerieel besluit van 23 mei 2014.

Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en
dit voor vrijdag 26 januari.
Meer informatie bij de dienst kinderopvang.

Zet je sportvereniging in de kijker
Wedstrijd Het strafste sporterfgoed
Sport en erfgoed lijken op het eerste zicht weinig met
elkaar te maken te hebben, maar niets is minder waar!
Veel sportverenigingen hebben een schat aan waardevolle archiefstukken en voorwerpen uit de oude doos. Deze
kunnen ons veel over de sport, de vereniging en haar
leden vertellen. Doe dus mee aan onze wedstrijd!
Voor wie?
Alle actieve sportverenigingen uit het werkingsgebied
van de Erfgoedcel Denderland (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove).
Hoe?
Bezorg ons één afbeelding van een archiefstuk of een
object, waarmee je het verhaal van jouw vereniging, de
sport of de leden kan vertellen: foto, affiche, brochure,
ledenlijst, uitslagen, wedstrijdverslag, sportmateriaal,
trofee, vlag, uniform … .
Vul het inschrijvingsformulier van Erfgoedcel Denderland
online in. De afbeelding kan je ook via dit formulier inzenden. De wedstrijd start op 15 december 2017 en eindigt
op 16 februari 2018 om 10 uur.

Prijzen
Er zijn twee prijzen: een juryprijs en een publieksprijs, telkens een ontbijt voor maximum 15 personen en een sportieve erfgoedverrassing! Elke winnaar mag bovendien een
foto uit het verenigingsarchief laten uitvergroten.
De juryprijs wordt gekozen door ervaren leden van de
adviesraad van Erfgoedcel Denderland.
De publieksprijs verloopt via de Facebookpagina van
Erfgoedcel Denderland: wie op 16 februari om 10 uur de
meeste likes heeft verzameld bij zijn afbeelding, wint.
Meer info
Erfgoedcel Denderland, Onderwijsstraat 1, 9300 Aalst
053 72 33 65 - erfgoedcel@aalst.be
www.erfgoedceldenderland.be
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Betaal minder
voor groene
stroom

Aardbeiplantjes brengen
verkeersgerelateerd
fijnstof in kaart

Groepsaankoop

AIRbezen

Wil jij besparen op je energiefactuur
en tegelijkertijd je steentje bijdragen
aan een beter klimaat? Doe dan mee
met de zevende groepsaankoop
voor groene stroom en aardgas van
de Provincie Oost-Vlaanderen. Met
deze groepsaankoop ondersteunt de
Provincie haar inwoners bij de overstap
naar groene en scherp geprijsde
energie. Door een grote groep
geïnteresseerden samen te brengen,
kan de Provincie een lage prijs bedingen
voor groene elektriciteit en gas. De
leverancier die tijdens de energieveiling
op 8 februari de beste prijs kan bieden,
is de winnaar. Hoe meer deelnemers,
hoe groter de korting.

Het AIRbezen-project ontsproot aan het brein van enkele bio-ingenieurs
van de Universiteit Antwerpen. In 2014 riepen zij de hulp in van burgers
en scholen om via biomagnetische monitoring van de bladeren van aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in hun buurt in kaart te brengen.

Dankzij de vorige groepsaankoop
konden meer dan 34.000 Vlaamse
gezinnen en meer dan 1.200 bedrijven
respectievelijk gemiddeld 193 en 294
euro besparen op hun energiefactuur.
Schrijf je gratis en volledig vrijblijvend in
voor 8 februari 2018 via
www.samengaanwegroener.be. Je
krijgt een prijsaanbod berekend op
jouw opgegeven verbruik. Vind je het
voorstel interessant, dan accepteer je
het aanbod en regelt de Provincie de
overstap naar je nieuwe leverancier.
Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
met een beperkt verbruik kunnen ook
deelnemen.
De gemeente Lede ondersteunt dit
initiatief. Wil je hulp bij je inschrijving,
dan kan je terecht bij de milieudienst.
Maak een afspraak via 053 60 68 25 en
breng zeker je laatste jaarafrekening
mee. Daarin staan immers alle gegevens
die we nodig hebben om jouw
inschrijving in orde te brengen.
Meer info
Gratis infolijn: 0800 76 101
(werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
www.samenaankoopenergie.be

In maart 2017 startte het grootste AIRbezen-project tot nu toe: in
Oost-Vlaanderen werden 11 300 plantjes verdeeld, waarvan 100 in Lede.
Beweging.net, CM, Vormingplus, de Provincie Oost-Vlaanderen en het
Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen sloegen de handen in elkaar: samen wilden ze de verspreiding van
verkeersgerelateerd fijnstof in de provincie in kaart brengen. Uiteindelijk
werden er 3065 stalen geanalyseerd. Hiervan kwamen er een 40-tal uit
Lede.
Uit de analyses komt naar voor dat er in de stedelijke gebieden beduidend meer ijzerhoudende fijnstofdeeltjes gevonden werden dan in de
meer landelijke gebieden. “Niet onlogisch”, legt prof. Roeland Samson
uit. “In een stad kan het fijnstof moeilijker weg. Toch zijn er ook in een
stad als Gent plekken waar er minder fijnstof is. Dat bewijst dat lokale
ingrepen op de verkeersafwikkeling een positief effect kunnen hebben.”
Het verkeer is een belangrijke bron van ijzerhoudend fijnstof. Dan gaat
het niet alleen over deeltjes die via de uitlaat worden uitgestoten, maar
ook over deeltjes die vrijkomen door de slijtage aan banden en remmen.
Naast het verkeer zijn ook tram- en treinsporen en de industrie bronnen
van fijnstof. Samson: “Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de Gentse kanaalzone en de omgeving van Zelzate ook slecht scoren in dit onderzoek:
hier komt het effect van de nabije industrie duidelijk naar voor.”
Opvallend: 26% van de deelnemers geeft aan dat er in het gezin minstens
één iemand problemen met de luchtwegen heeft. Op de plantjes van die
mensen werden er significant hogere fijnstofwaarden genoteerd. Samson:
“Keiharde conclusies kunnen we er niet aan verbinden, want bijvoorbeeld
het rookgedrag van de mensen werd niet meegenomen. Maar dit gegeven moet wel verder onderzocht worden. En het ernstig terugdringen van
ons wagengebruik lijkt noodzakelijk. Mensen die in een drukkere straat
wonen, raden we absoluut aan om de ramen aan de achterzijde van de
woning open te zetten als ze willen verluchten, en niet aan de voorkant.”
De partners blikken tevreden terug op het project. Samson: “De meeste
deelnemers wilden een signaal aan de beleidsmakers geven. Daarom
hebben we op basis van de resultaten een beleidsnota opgemaakt. Maatregelen als een kilometerheffing, zone 30 in alle dorpskernen, 90 km per
uur op de autosnelwegen rond stedelijke gebieden en een algemene
lage-emissiezone in heel Vlaanderen kunnen een verschil maken. Tot slot
zeggen behoorlijk wat mensen dat ze in de toekomst hun mobiliteitsgedrag willen veranderen. Belangrijk, want het geeft aan dat AIRbezen mensen doet nadenken over bijvoorbeeld het gebruik van de auto.“
Het volledige rapport en een kaart vind je op
www.uantwerpen.be/airbezen.
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in Lede
Zeg het eens
Aan tafel met het klimaat
Bovendien kunnen alle deelnemers proeven van
plaatselijke hapjes en drankjes en krijgt elke aanwezige
een plantje.

Het gaat niet goed met het klimaat. De planeet warmt
op en het is niet vijf voor, maar vijf na twaalf. Het
draait niet alleen om de toekomst van je kinderen
en kleinkinderen, maar ook om het hier en nu. De
klimaatverandering heeft nu al een impact op je leven.
Zo mocht je bijvoorbeeld deze zomer je bloemen en
planten geen water geven, wegens de aanhoudende
droogte.

Hoe gaan we dat doen?

Lede is met het project Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen het stevig engagement aangegaan om
tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op het
grondgebied ten opzichte van 2011. Daarnaast
willen we ook de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering (erosie, wateroverlast of verdroging)
helpen verzachten. Dit doen we in samenwerking
met streekintercommunale SOLVA, Provincie OostVlaanderen en het Streekoverleg.

Jij bepaalt de klimaatgezonde toekomst
van Lede
Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet alleen
weggelegd voor politici. Ook de Ledenaars hebben het
voor het zeggen! Ben je ook bezorgd over ons klimaat?
Wil je weten hoe we in Lede de grootste klimaatwinst
kunnen boeken? Heb je goede ideeën of wil je samen
met anderen initiatief nemen? Kom dan op 8 januari
2018 naar de Klimaattafel! We denken er na over hoe
we samen een gezonde, groene, veilige, duurzame
en aangename omgeving kunnen maken voor alle
inwoners.

AAN TAFEL
met het

KLIMAAT

We bespreken alle ideeën rond volgende thema’s:
• Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond
wonen en leven?
• Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam
verplaatsen in en rond Lede?
• Hoe kunnen we consuminderen en makkelijker
kiezen voor lokale en regionale producten?
• Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie
produceren in onze gemeente?
• Hoe de gevolgen van de klimaatverandering zo
goed mogelijk temperen?

Programma
19 uur: onthaal met natje en droogje
19.30: introductie
20 uur: klimaattafels met korte pauze
21.30 uur: conclusie
22 uur: afsluiten met een drankje en een hapje

Praktisch
De Klimaattafel gaat door op maandag 8 januari 2018
in De Bron.
Doe je mee? Schrijf je voor 31 december in via
www.lede.be/klimaattafel.
Meer info en papieren inschrijvingen bij de milieudienst.

Zeg het eens.

Hoe zou jij onze gemeente klimaatgezond maken?
Leg jouw ideeën op tafel op 8 januari 2018 om 19.00u in
Ontmoetingscentrum De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede
Schrijf je in via www.lede.be/klimaattafel
of bel naar 053 60 68 00
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25ste Leedse Sterdagen
Op zaterdag 16 en zondag 17 december vanaf 14 uur
gaan naar jaarlijkse gewoonte de Leedse Sterdagen
door in en rond De Bron.

Programma
• Indoorkerstmarkt met meer dan dertig standjes.
Buiten staan kerstchalets met lekkers en wordt er
muziek gespeeld.
• Dit jaar vind je buiten aan
de kerstchalets ook De
Warmste Tent met allerlei
acties in het kader van
De Warmste Week.
• Op zaterdag zijn er
activiteiten voor de
kinderen: Sterrenworp
om 16 uur en een
toneeltje om 15 uur en
16.30 uur.
• Zondag om 17 uur is een optreden van Her Band.
Charlotte Van Schuylenbergh (zang), Tom De Man
(zang, winnaar The Voice 2014) en Bram De Neve
(akoestische gitaar) brengen recente hits en oldies.
De culturele raad en cultuurdienst verwelkomen je
graag. Iedere bezoeker ontvangt bovendien een leuk
geschenk voor de 25ste verjaardag van de Sterdagen!

Vooruit met de geit, Lede en zijn
preventiebeleid
Ook de preventiegroep slaat tijdens de Sterdagen zijn
tent op. We geven je graag informatie over preventie
en delen aan alle kinderen een sleutelhanger in de vorm
van een veiligheidshesje uit. Want je bent het waard om
gezien te worden!
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The Help
Seniorenfilm
Mississippi in de jaren zestig. Skeeter is vastbesloten om schrijfster te worden. Maar ze zorgt voor heel wat ophef bij de bewoners van haar stadje wanneer ze besluit om de zwarte vrouwen
te interviewen die hun hele leven lang zorgen voor prominente
families uit het Zuiden. Aibileen, de huishoudster van Skeeters
beste vriendin, is de eerste die openlijk durft te spreken. Meer
vrouwen komen al snel hun verhaal vertellen en ongewone
vriendschappen worden gevormd.
The Help is een Amerikaanse film gebaseerd op het boek Een keukenmeidenroman door Kathryn Stockett. De film
gaat door in De Volkskring op maandag 22 januari om 14 uur. De film duurt 146 minuten. Daarom voorzien we een
pauze. Na de film zal er geen koffie en gebak zijn.
Je plaats reserveren is verplicht via seniorenfilms@lede.be of op 053 60 68 61.

Verkiezing prins carnaval en miss Bette 2018
Zin in een avond vol entertainment en ambiance? Kom dan kijken naar de shows van de kandidaten prins carnaval
en miss Bette. Deze verkiezing gaat door op zaterdag 13 januari om 20 uur in GC De Volkskring.
Dit is een organisatie van het feestcomité.

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur verwelkomt alle inwoners op
het marktplein op zondag 7 januari om het glas te
heffen op het nieuwe jaar. Tussen 11 en 14 uur kan
je met alle Ledenaars genieten van een hapje en
een drankje op de sfeervolle tonen van Noxs. Tot
dan!

Extra kerstsfeer
op de markt
Met aangename sfeermuziek op de achtergrond
kan je op dinsdag 26 december genieten van een
gratis kopje chocomelk of koffie met een hapje. De
chalet staat ter hoogte van het oude rusthuis in de
Kasteelstraat.
Doe je eindejaarsaankopen op de markt en maak
bovendien kans op een van de aankoopbonnen uit
de prijzenpot van 2000 euro.
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Plus Minus

Boemel- en
sportacademie
Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het
zesde leerjaar kunnen tij-dens het schooljaar een
uur komen sporten op woensdagnamiddag. Ook in
januari kan je nog instappen. De lessen gaan door in
de sporthal.
Lesuren
• 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.

Ben je vijftigplusser en beweeg je graag?
Van januari tot en met april kan je deelnemen aan:
• themareeks sport (sporthal, maandag van 10.30
tot 12.00 uur) en/of tennis (TC Kenta, maandag
van 15 tot 16 uur);
• badminton/tafeltennis (sporthal, dinsdag van 15
tot 16 uur);
• zwemmen (Wetteren/Aalst, woensdag van 12 tot
13 uur);
• conditiegym (sporthal, donderdag van 15.30 tot
16.30 uur);
• stepaerobic/wandelvoetbal
(sporthal, vrijdag van 10.45 tot 11.45 uur).

Prijzen

Ledenaar

NietLedenaar
10 UiTPASpunten

All-in

10-beurtenkaart

Part-in

60 euro

20 euro

15 euro

+ 50 %

Kadetgazet
Meteen na de
kerstvakantie verschijnt
de nieuwe Kadetgazet.
Deze brochure
Kadet
bundelt alle kindergazet
en jeugdactiviteiten,
workshops en
januariapril 2018
opvangmogelijkheden
in Lede. De focus ligt
op het aanbod van de
gemeente, al vind je in de UiTkalender achteraan
ook het overzicht van de verenigingen.
ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN IN LEDE

- 2,50 euro

Lede_Kadetgezet_jan-april_2018.indd 1

Sociaal
tarief
UiTPAS aan
kansentarief

- 50 %

verminderd tarief

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit
een deel van je inschrijvingsgeld terug.

30/11/17 13:56

Kadetgazet wordt verdeeld via de Leedse scholen.
Je vindt de brochure ook online terug of je kan een
exemplaar ophalen in de bibliotheek, sporthal of het
gemeentehuis.
Deze editie zet alle activiteiten en info van januari
tot en met april op een rijtje.
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
Magnetische puzzel
Haal de wereld in huis met deze magnetische wereldpuzzel! De puzzel bestaat uit 100 stukjes en kan je
in het bijhorende blik met afsluitdop bewaren. Eenmaal afgewerkt vormt hij een wereldkaart die je op
de koelkast kan kleven!
Omruilvoordeel
Kom op donderdag 21 december om 17 uur naar de jeugddienst en ontvang in ruil voor
20 UiTPASpunten deze puzzel. We hebben 14 puzzels om uit te delen.
Per gezin kan je 1 puzzel ruilen.
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UiTPAS
PUNTEN

Zwangerschapsyoga

Startersgroep meditatie

De reeks gaat door op zondag van
10 tot 11.15 uur. Er zijn 10 lessen,
inclusief 1 partnerles. We starten
op zondag 7 januari. Prijs: 170
euro voor 10 lessen (partnerles
inbegrepen).

Op dinsdag van 20.30 tot 21.45 uur.
We starten op dinsdag 9 januari.
Prijs: 100 euro. Proefles enkel
mogelijk tijdens de eerste les.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten betaal je 90 euro.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 15 euro korting.

Yoga
Elke maandag van 20.30 tot
21.45 uur. We starten op
8 januari. De reeks bestaat
15 lessen van 75 minuten.
Prijs: 150 euro voor 15 lessen. Een proefles volgen is mogelijk.

Dynamische ademmeditatie
Lessen los te volgen, maandelijks op zondag
van 16 tot 17.30 uur.
Data: 21 januari, 25 februari, 18 maart.
Prijs: 30 euro per les.
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten betaal je 25 euro per les.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten krijg je 10 euro korting.

Kundalinimeditatie

Ouder-peuter yoga

Lessen los te volgen, maandelijks op zondag
van 16 tot 17.30 uur.
Data: 28 januari, 18 februari, 25 maart.
Prijs: 30 euro per les.

Zaterdag 6 januari van 10 tot 10.45 uur.
Zondag 25 maart van 10 tot 10.45 uur.
Prijs: 15 euro per koppel.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten betaal je 25 euro per les.

Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten
krijg je 2 euro korting.
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Info en inschrijvingen
Centrum in Balans
Molenbergstraat 2, 9340 Lede
0497 899 670
info@centrum-inbalans.be - www.centrum-inbalans.be

UiTPAS
PUNTEN

18
Vergadering AA-groep De
Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC, Bellaertstraat 11
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15,
deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Starten met meditatie
nog tot donderdag 14 december, van
20.30 tot 21.45 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Info: www.centrum-inbalans.be

Dhammakayameditatie
nog tot dinsdag 26 december, van
19.30 tot 21.30 uur
Ronkenburgstraat 25
De reeks wordt in het Nederlands
begeleid door Lp Ruben.
7 euro
Info: 0486 36 27 43,
be@dhammakayabenelux.org,
www.dhammakayabenelux.org

Kerstworkshop
bloemschikken
woensdag 13 december van 20 tot
22 uur
De Bron
2-delig.
30 euro per les.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
www.gezinsbondlede.be

Lede
Agenda
Blancquaert en met de Belgische creatie
van het oratorium O Magnum Mysterium
van componist Kjell Mork Karlsen. Het
programma wordt aangevuld met het
Salve Regina van Arvo Pärt.
18 euro, -26/65+: 14 euro, -12: 8 euro.
Info: 0474 74 56 53,
info@koriolis.be,
www.koriolis.be

De Bron
Inschrijven t.e.m. 10 december.
Meebrengen: kindersnoeischaar en
kerstgroen (geen hulst).
10 euro
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Dynamische ademmeditatie

Workshop en vormingssessie in
aquarel

vrijdag 15 december
van 20.30 tot 22 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Geleide intensieve ademmeditatie op
muziek.
30 euro
Info: 0497 89 96 70,
info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Ontmoetingsmoment
zaterdag 16 december van 13.30
tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Maandelijks komen we samen bij een
koffie en een koekje om wat bij te
babbelen.
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Leedse Sterdagen
zaterdag 16 en zondag 17 december,
telkens van 14 tot 18 uur
Zie pagina 14.

Babymassage met ontmoeting
donderdag 14 december
van 18.30 tot 20.30 uur
Kind & Preventie, Kerkevijverstraat 19
Inschrijven op naam van de baby. Voor
(groot)ouder of onthaalouder en baby
tussen 6 weken en 6 maanden.
Info: 09 267 57 35,
gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be

Workshop: kruidensiroop maken
donderdag 14 december
van 19 tot 21.30 uur
La Vie Pure, Oud-Smetlede 32a
Siroop die verzachtend werkt op de
luchtwegen. Je kan een flesje meenemen.
Breng een glazen flesje/bokaaltje mee.
20 euro
Info: 0496 62 88 93,
la-vie-pure@hotmail.com,
www.la-vie-pure.be

O Magnum Mysterium
vrijdag 15 december van 20 tot 22 uur
Sint-Martinuskerk Lede
Een eigentijdse blik op het
geboorteverhaal van Christus. Met
beelden uit Birth Day van Lieve

donderdag 21 december
van 19 tot 22 uur
De Bron
8 euro
Info: spresiaux@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.
Commanderij Molenberg
Info: www.commanderijmolenberg.be

Kerstconcert ten voordele van De
Warmste Week
donderdag 21 december
van 20 tot 22 uur
Sint-Pharaïldiskerk Smetlede
Met het koor van Deirdre Rautenbach
Studio uit Pretoria Zuid-Afrika, vocaal
ensemble Incensum Aalst en samenzang
door Amici Cantores met de 2 koren en
het publiek.
10 euro
Amici Cantores
Info: 053 80 08 37,
amicicantores@hotmail.com

Kinderjury: Boekenbabbels
Kerstsneukelwandeling
zondag 17 december om 14 uur
Vrije Basisschool, Wanzeledorp 7
6 km, meestal langs landelijke wegen.
Gratis geschenkje en gratis tombola voor
de deelnemers. Daarna kerstsfeer in de
zaal met oliebollen, hot-dogs ... Ook
niet-wandelaars zijn welkom. De Kerstman
deelt snoepjes uit. inschrijven voor de
wandeling voor 12 december. Toegang
tot de zaal: gratis en geen inschrijving.
5 euro
Gezinsbond Wanzele
Info: 053 80 75 13,
krisderick@telenet.be,
users.telenet.be/gezinsbondwanzele

Kerstworkshop voor kids
woensdag 20 december
van 14.30 tot 16.30 uur

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

Wintersportkamp:
lager onderwijs
woensdag 27 t.e.m. vrijdag 29
december
Sportdienst.

Planten van een nieuw bos in de
Natte Meerschen
woensdag 27 en donderdag 28
december, telkens van 10 tot 15 uur

Lede
Agenda
Geelstervallei, Ledestraat 36
Langs de Molenbeek planten we een
nieuw bos met een mengeling van
streekeigen soorten. Dit bos zal als
groene buffer fungeren tussen de
drukke Ledestraat en het achterliggende
natuurgebied. Er komt ook een
wandelweg. Spade meebrengen en
laarzen noodzakelijk. Financieel steunen
kan door overschrijving op Natuurpunt
Geelstervallei - BE 56 2930 2120 7588
met vermelding project 6657 .
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
0486 92 05 90, www.natuurpunt.be

Verkiezing prins carnaval en miss
Bette 2018

Wintersportkamp:
kleuteronderwijs

Wijndegustatie: technische avond Proef je goed?

woensdag 3 t.e.m. vrijdag 5 januari
Sportdienst.

Ouder-peuter yoga
zaterdag 6 januari
Zie pagina 17.

Nieuwjaarsreceptie
zondag 7 januari
Zie pagina 15.

Zwangerschapsyoga
zondag 7 januari (eerste les)
Zie pagina 17.

Klimaattafel
maandag 8 januari
Zie pagina 13.

AAN TAFEL
met het

KLIMAAT

zaterdag 13 januari
Zie pagina 15.

Leeskring Leorim:
Een Russische geschiedenis Ljoedmila Oelitskaja
donderdag 18 januari om 20 uur
Vzw Leesweb begeleidt de leeskring. Je
kan in de bib het boek ontlenen maar je
kan ook komen luisteren zonder het boek
gelezen te hebben.
2 euro
Bib i.s.m. BibArt en Davidsfonds Lede en
Oordegem.

donderdag 18 januari 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.
Info: www.commanderijmolenberg.be

Opendeurdag kleuterschool
donderdag 18 januari van 9 tot 11 uur
Stella-Matutina, Kluisberg 1
Kom met je peuter op bezoek in
de instapklas! Je kan je kindje laten
inschrijven.
Info: 053 80 49 65,
vrijekleuterschoollede.directie@telenet.be,
vrijekleuterschoollede.be

Voorstelling: Play again

Zeg het eens.

Hoe zou jij onze gemeente klimaatgezond maken?
Leg jouw ideeën op tafel op 8 januari 2018 om 19.00u in
Ontmoetingscentrum De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede
Schrijf je in via www.lede.be/klimaattafel
of bel naar 053 60 68 00

Yoga
maandag 8 januari
Zie pagina 17.

Startersgroep meditatie
dinsdag 9 januari (eerste les)
Zie pagina 17.

Openklasmoment in de peuterklas
woensdag 10 januari van 9 tot 11 uur
GO! De Kleine Prins, Meirveld 13,
Br. De Saedeleerstraat 82
Ouders van peuters zijn welkom in de
2 vestigingen.
Info: 053 80 18 48

vrijdag 19 januari van 19 tot 22.30 uur
GC De Volkskring
Wat als je je leven kon overdoen? Stef
zit in de gevangenis maar kan vervroegd
vrijkomen. De overheid experimenteert
met een nieuwe manier om misdadigers
over zichzelf en de wereld te laten
nadenken, via virtual reality. Zal het Stef
lukken om, mede dankzij participatie
van het publiek, betere levenskeuzes
te maken? Wim Van de Velde (Familie
en Spoed) vertolkt Stef. De tekst
is gebaseerd op gesprekken met
gedetineerden. Het stuk wordt gebracht
door Theater A tot Z.
Jeugddienst

Het beste van jezelf
vrijdag 19 januari van 19.30 tot 22 uur
10 euro
Info: www.bestpittiglede.be

Kortfilmavond
zaterdag 20 januari van 20 tot 23 uur
GC De Volkskring
Vijf eigenzinnige Belgische kortfilms,
uitgekozen door regisseur Piet Sonck.
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Aan elke kortfilm gaat een inleiding
door de regisseur van de film vooraf.
Een gevarieerde filmavond door de
uiteenlopende thema’s en genres van de
films. Programma: In Goede en Kwade
Dagen, Hold back, Nimmer, Koffie en
Catherine.
6 euro of gratis in ruil voor 10 UiTPASpunten.
Info: www.tinitiatief.be

Dynamische ademmeditatie
zondag 21 januari
Zie pagina 17.

Film: The Help
maandag 22 januari
GC De Volkskring
Zie pagina 15.

Blackout
vrijdag 26 januari
van 19.30 tot 20.30 uur
GC De Volkskring
Theaterstuk van Uitgezonderd Theater
over jongeren en alcohol.
Jeugddienst

Kaarting - belotten
zaterdag 27 januari van 20 tot 23 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Kundalinimeditatie
zondag 28 januari
Zie pagina 17.

Lezing Luistervinken: Alicja
Gescinska - Liefde, vrijheid en
wanderlust
woensdag 31 januari van 20 tot 22 uur
GC De Volkskring
Alicja is een jonge filosofe en schrijfster.
Ze werd geboren in Polen. Toen ze 8 jaar
was, ontvluchtte ze met haar ouders en
zussen het communisme. Het gezin kwam
naar Lede. Als doctor in de wijsbegeerte
werkte ze aan Princeton University (VS).
Bekend van de boeken De verovering
van de vrijheid en Een soort van liefde en
het programma
Wanderlust.
Ze zal zowel
over haar werk
als over haar
levensloop (en
hoe die haar
denken heeft
gevormd)
vertellen.
5 euro
Bib en
cultuurdienst

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

