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COLOFON - AGENDA

Agenda
Colofon

15 tot 24 november

Lede informeert is een uitgave van
het gemeentebestuur Lede en wordt
vijf maal per jaar verspreid.

17 november

Verantwoordelijke uitgever:
Het college van burgemeester
en schepenen
Communicatieambtenaar
en eindredacteur:
Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar
Gemeente Lede
Markt 1 - 9340 Lede
tel. 053 60 68 10
fax 053 80 33 09
email burgerzaken@lede.be
Oplage: november 7700 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

> week van de smaak

> Ceciliaconcert in feestzaal PC Zoete Nood Gods

20 november

> lezing: de muziek rond 1907 door Eric Temmermans in OC Impe

24 november

> Spooksonate van August Strindberg in Intermezzo door GAMW

24 november

> slotconcert ‘100 jaar academie’ in de Sint-Martinuskerk

8 december

> eetfestijn jeugdraad

15 tot 16 december
> sterdagen

Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen behoudens toelating van
het gemeentebestuur.

Agenda
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21 december
> Sportgala

26, 27 en 28 december
> wintersportkamp lager onderwijs

24 december

> markt van 14.00 tot 17.00 uur
Het volgende nummer verschijnt
op 15 februari. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

31 december

> markt van 14.00 tot 17.00 uur

19 januari

> Prins Carnavalverkiezing

5 februari 2008
> clown op markt

9 februari 2008

> karamellenworp en machtsoverdracht

10 februari 2008

> 56ste Leedse Carnavalstoet
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De Leedse dinsdagmarkt

175 jaar

Al 175 jaar bieden marktkramers
rond het Leedse marktplein de
bezoekers onafgebroken hun koopwaren aan. Dit wekelijks ritueel
houdt meer in dan enkel inkopen
doen. Op dinsdagvoormiddag kan
men volop genieten van sociaal
contact met marktkramers, buren,
vrienden en familie die men er
onvermijdelijk tegen het lijf loopt.
Op 17 september 1833 besliste de
gemeenteraad van Lede om een markt
op te richten. Er was vroeger reeds
een eerste markt geweest in 1797,
maar deze was snel verdwenen door
de voortdurende bezettingen van onze
gewesten door de Oostenrijkers en de
Fransen.
De nieuw opgerichte markt van 1833
had veel succes en bovendien nam het
gemeentebestuur allerlei initiatieven
om de markt aantrekkelijk te maken
voor marktkramers en bezoekers. Zo
besliste de gemeenteraad kort na de
oprichting om de plaats naast de kerk
te kasseien, wat gebeurde rond 1835.
Om meer marktkramers aan te trekken
werden in 1834 medailles en vergoedingen uitgereikt.
Nadat de belleman de wekelijkse markt
luidkeels opende, konden boeren er
hun waren aanbieden. Het afwegen
van onder meer boter, graan en eieren
werd verpacht aan een aantal personen
die het gemeentebestuur hiervoor een
jaarlijkse vergoeding betaalden.
Langzaam is deze markt geëvolueerd
tot de markt zoals we deze op vandaag
kennen.
Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de dinsdagmarkt zal de marktcommissie zijn bestaande activiteiten
in een aangepast feestelijk kleedje
steken. Wij houden je in de volgende
editie van “Lede informeert” verder op
de hoogte.

Je kan reeds volgende activiteiten in
je agenda noteren.
- De markt wordt verschoven:
op maandagnamiddag 24 en 31
december kan je uitzonderlijk je
laatste kerst- en nieuwjaarsinkopen
doen op de markt van 14 tot 17
uur. Op 24 december brengt de
kerstman ons een bezoekje en hij
brengt een lekkernij mee voor alle
kinderen. Bovendien biedt de marktcommissie elke bezoeker gratis een
lekkere kop chocolademelk en een
stukje cake aan.

Markt Lede
Eindejaarsactie 2007

- Eindejaarsactie: op dinsdag 4, 11
en 18 december en maandagnamiddag 24 en 31 december ontvang je
bij je aankopen gratis loten. Eén deel
hou je zelf bij en het andere deponeer
je in de daarvoor voorziene bussen.
De trekking heeft plaats op 3 januari
2008, de prijsuitreiking op donderdag
31 januari 2008. Tijdens deze receptie wordt ook het startschot gegeven
voor het komende feestjaar.
- clown op de markt: op 5 februari
2008 met gratis schminkstand voor
kinderen tot 12 jaar.

- dinsdag
4-11-18 december
- maandagnamiddag
24-31 december
- bezoek kerstman op
maandagnamiddag
24 december

Bij uw aankopen ontvangt u
gratis lot(en). Eén deel houdt
u zelf bij, het andere deponeert u in de daarvoor voorziene bussen. Trekking
3 januari 2008.

Donderdag
31 januari 2008
opening van het feestjaar
“175 jaar markt” met
receptie en prijsuitreiking

2000euro aan

aankoopbonnen
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1 lezing:
100 jaar academie de muziek
rond 1907

Het Davidsfonds en de academie werken
regelmatig samen. In het kader van ‘100
jaar academie’ presenteren zij Eric Temmermans, die een lezing verzorgt over
de muziek uit de periode rond 1907.
Eric Temmermans, leraar Algemene
Muziekcultuur aan de academie, is een
man met een brede muzikale smaak.
Hiervan getuigen de beide lezingen
die hij de afgelopen jaren verzorgde
in Lede. De eerste ging over het oratorium ‘de Mattheüspassie’ van Johann
Sebastian Bach, de tweede over de
Rolling Stones.
Voor deze gelegenheid geeft hij uitleg
bij de muziek van Grieg, Debussy,
Satie, Schönberg en Stravinsky.
Alleen het beluisteren van de muziek
die hij voor ons meebrengt is al de
moeite waard, maar de achtergrond die
Eric Temmermans ons hierbij geeft, verschaft de luisteraar een uniek beeld van
de klassieke muziek in het begin van de

vorige eeuw. De lezing gaat door op 20
november in het ontmoetingscentrum
van Impe, Essestraat 4, 9340 Impe en
begint om 20 uur.

2 toneel:
100 jaar academie de Spooksonate
De Gemeentelijke Academie voor
Muziek en Woord heeft niet alleen een
grote muziekafdeling, maar ook een
kleine, maar zeer actieve woordafdeling. Zij bewijst dat met ‘De Spooksonate’ van August Strindberg.
August Strindberg schreef zijn ‘Spooksonate’ exact 100 jaar geleden, in het
jaar waarin de academie werd opgericht. De ontstaansdatum was dus een
belangrijke reden om deze tekst te
kiezen, maar niet de enige. De ‘Spooksonate’ is een intrigerende tekst die
ook vandaag nog niks aan kracht heeft
ingeboet.
Moïra Nauwens, leerkracht woord aan
de academie, bewerkte deze tekst.
Zij vertaalde ze naar de situatie van
vandaag en paste ze aan voor zes

actrices. Zij integreerde ook de
‘Uhrsonate’ van Kurt Schwitters in
het geheel.
Op 24 november om 17 uur brengen
Ireen Beke en Moïra Nauwens, onze
beide leerkrachten woord, samen met
Kaat Coppens, Elien De Vos, Heleen
De Vuyst en Elien Henderickx, leerlingen van het laatste jaar toneel, deze
Spooksonate. Adelheid Sieuw en Jan
Huib Nas zorgen voor de live uitvoering
van de Uhrsonate. De voorstelling gaat
door in Zaal ‘Intermezzo’, Kasteeldreef
55, Lede.

3 muziek:
100 jaar academie het slotconcert
De academie sluit de feestelijkheden
af met een groots concert in de SintMartinuskerk van Lede. Marc Gerain,
leerkracht piano en kamermuziek aan
de academie, brengt (ex-) leerlingen,
leerkrachten en enkele vrienden samen
in een kamerorkest. Zij brengen muziek
van Mendelssohn, Grieg, Elgar, Nas,
Satie en Dirk Brossé.
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“Toen we vorig jaar met de planning
voor de festiviteiten rond 100 jaar
academie begonnen, groeide het idee
om af te sluiten met een volwaardig
kamerorkest”. Twee argumenten werden hiervoor aangehaald: in de eerste
plaats krijgt het Leedse publiek niet
vaak de kans om een kamerorkest te
horen. Bovendien kan dit concert een
enorme stimulans betekenen voor de
jonge leerlingen in de snelgroeiende
viool- en celloklas.
Het concert wordt opgebouwd rond
twee polen: enerzijds de muziek van
toen, met de Noorse dansen voor
vierhandig klavier van Edward Grieg
(gestorven in 1907) en composities
uit 1907 van Erik Satie en Edward
Elgar. Anderzijds de muziek van nu
met muziek van Dirk Brossé en een
gloednieuw academielied geschreven
door Jan Huib Nas op tekst van
Moïra Nauwens.
Hoogtepunt van de avond wordt de
uitvoering van de priester Daenssuite,
ﬁlmmuziek van Dirk Brossé, geschreven
voor de gelijknamige ﬁlm. Daens stierf
in 1907, het jaar waarin onze academie
werd gesticht.
Het concert gaat door op zaterdag
24 november om 20 uur in de Sint
Martinuskerk van Lede.

4 het
100 jaar academie:
boek
“Twee groepen van mensen staan aan
de basis van de stichting van de Leedse
muziekschool. De eerste groep die zijn
sporen heeft verdiend in het muziekonderricht en vermoedelijk onrechtstreeks
aan de basis ligt van de oprichting van
de Leedse muziekschool, is de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, die bij het
opstarten van de school in Lede reeds
100 jaar ervaring had opgedaan met
het aanleren en instuderen van muziek.
Het is dan ook niet geheel onverwacht
dat Edward Van Zandijcke, die eerste
directeur werd van de school, verbonden was aan deze Harmonie.”

Zo begint het boek(je) dat we uitbrengen naar aanleiding van 100 jaar academie. Bart Van Langenhoven van de
heemkundige kring en Astrid Caudron,
leerkracht aan de academie, doken in
de archieven. Het resultaat van deze
zoektocht is een zeer lezenswaardige
tekst die wij samen met een aantal
illustraties samenbrachten in “100 jaar
Gemeentelijke Academie voor Muziek
en Woord”.

Wat kan je er allemaal terugvinden?
- activiteiten van de academie
- foto’s van voorbije activiteiten
- een instrumentengids
- interessante links in verband
met muziek en woord
- ...

Waar vind je ons?

Dit boekje is te krijgen tijdens de lezing
van Eric Temmermans op 20 november
en tijdens de beide optredens van
24 november. Nadien is het beschikbaar
op het secretariaat van de academie.

Heb je nog vragen?
Bezoek ons secretariaat op
Markt 5
2e verdieping
9340 Lede

5 De virtuele academie

of contacteer ons op:
053/60 68 70
academie@gamw.lede.be

Neem gerust maar een kijkje op onze
virtuele academie (http://www.gamw.
lede.be).

Meld je probleem!
Soms ben je ontevreden over bepaalde dingen, soms wil je gewoon laten
weten dat er een probleem is. Zo kan
je last hebben van vuilhinder, van een
defect, van het verkeer, …
Nogal wat problemen kunnen snel en
eenvoudig worden opgelost. Wij kunnen dat echter alleen wanneer je ons
meldt wat er aan de hand is. Vertel
het ons dus wanneer je kampt met
een probleem.

Hierbij vind je een meldingsformulier.
Je kan het uitknippen en bezorgen
aan het gemeentebestuur, Markt 1
te Lede. Natuurlijk kan je problemen
ook steeds melden via mail:
gemeentebestuur@lede.be. We willen
je vragen je probleem kort maar zo
duidelijk mogelijk uit te leggen. Het
is niet de bedoeling dat wij op deze
meldingen een antwoord formuleren,
wij proberen gewoon uw melding zo
snel mogelijk te onderzoeken en een
oplossing te bieden.
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OCMW Rusthuis Villa Letha
Het ROB-RVT Villa Letha, bestemd
voor 81 bewoners, werd in gebruik
genomen in 1968.
Een vijftigtal personeelsleden en vijftien
vrijwilligers staan in voor de dagdagelijkse werking. Er wordt veel aandacht
besteed aan:
- het huishoudelijk karakter
- de verzorging
- dagelijkse animatie
Het bezoek van familie, vrienden en
kennissen is doorlopend welkom van
9 tot 21 uur. De cafetaria, voor iedereen
toegankelijk, is open van 14 tot 17 uur.
Rusthuis Villa Letha,
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
- Directie: Joris Van der Linden
053 80 39 14
- Sociale dienst: Els Meuleman
053 60 12 09

Zondag
9 december
eindejaarsbeurs

Een greep uit het aanbod:
optreden Toesj (met o.a. Linda
uit Familie), kaartenbeurs,
taart, snuisterijen, …
Iedereen is vanaf 15 uur van
harte welkom in de cafetaria
van het rusthuis Villa Letha,
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
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Preventie thuis
‘foto’s: Cruiser’

Wat te doen bij
een SCHOUWBRAND?

Schouwbrand

Blijf kalm. De hele woning staat
daarom nog niet in vuur en vlam.
Bel eerst en vooral de 100 of
het internationale nummer 112,
met de melding dat het een
schoorsteenbrand betreft. Maak
daarna een papje van azijn en
keukenzout. Giet deze dikke pap
op je vuur. Door een chemische
reactie wordt de zuurstof aan de
omgeving ontnomen en doven de
vlammen in je haardvuur. Dit is
echter geen blusmiddel, maar een
tijdelijke oplossing! De dringende
tussenkomst van de brandweer
blijft noodzakelijk. Sluit nadien
de kleppen en de deuren van de
verwarmingstoestellen en onderbreek de toevoer van verbrandingslucht. Gebruik nooit een
waterstraal want de zeer snelle
verdamping van het water en de
druk die in de schoorsteen ontstaat door de damp, zouden een
uiteenspatten van de schoorsteen
kunnen veroorzaken.
Het onderhouden van je schoorsteen is verplicht. Volgens artikel
519 van het strafwetboek ben je
eraan gehouden je schoorstenen
te onderhouden, te herstellen en
te vegen wanneer het nodig is,
zonder echter de periodiciteit van
de verplichting te bepalen.

Deel 1: Brandvoorkoming
bij jou thuis
Enkele eenvoudige tips als
preventiemaatregel:
- Laat elektrische apparaten niet
onnodig in stand-by staan.
- Leg geen elektrisch snoer onder
een tapijt. Een elektrisch snoer
op kabel rol je volledig af!
- Laat eenmaal per jaar je CV en
geiser schoonmaken. Zorg ervoor
dat je schoorsteen eenmaal per
jaar geveegd wordt.
- Gebruik voor de open haard altijd
schoon en droog hout.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met
lucifers of aanstekers kunnen spelen.
- Doof sigaretten of sigaren
nooit in een vuilnisbak.
- Rook nooit in bed.
- Zet geen kaarsen in de buurt
van brandbaar materiaal zoals
gordijnen. Gebruik onbrandbare
kaarsenhouders.
- Houd halogeenverlichting (warmteproductie) uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel ze uit bij
afwezigheid.
- Maak er een gewoonte van brandbaar materiaal uit de omgeving van
je kooktoestel te weren. Dus geen
theedoeken, handdoeken, pannenlappen, vluchtige en licht ontvlambare schoonmaakmiddelen of verpakkingsmaterialen van gebruikte etenswaren in de buurt van je fornuis.
- Verschoon regelmatig de ﬁlter van je
afzuigkap. Vet kan er vlam in vatten.
- Vul de brander van fondue-

en gourmetstellen niet in de
nabijheid van vuur.
- Laat een strijkijzer nooit onbewaakt.
- Wanneer zekeringen doorslaan,
verhelp dan de oorzaak of roep de
hulp van een vakman in.

Deel 2: Brandvoorkoming
bij jou thuis: blusmiddelen,
rookmelders, vluchtplan...
Hou het volgende nummer in de gaten!
Groeten en HOU HET VEILIG!

Vrijwillige Brandweerdienst
Lede dankt alle medewerkers,
alle sponsors, alle schooldirecties
en hun leerlingen en iedereen die
aanwezig was tijdens onze Kijk-, Doeen Infodag van zondag 23 september
2007. Wij hopen van harte dat wij je
iets hebben kunnen bijbrengen over
onze inzetmogelijkheden en onze
werking en dat wij je een aantal tips
hebben kunnen meegeven ter preventie bij je thuis. Hopelijk zien we
je terug over twee jaar!
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Van de grandeur van
het kasteel van Mesen
blijft niet veel meer
over. De ruïnes worden
stilaan overwoekerd,
het bezoeken ervan
houdt een zwaar
risico in. Hele delen
zijn reeds ingestort.

Bestaande gebouwen
en muur
Toen het gemeentebestuur het hele
park met de gebouwen aankocht in
1999 was het geheel al grotendeels in
verval. De volledige restauratie van het
kasteel en de bijgebouwen was toen
al niet meer haalbaar en vooral niet
betaalbaar.
Er werd al een hele tijd gezocht naar
een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Het idee van een rusthuis en
serviceﬂats kreeg steeds meer vorm
en uiteindelijk werd door studiebureau
Nero uit Gent een plan opgemaakt.
Op 20 september 2007 keurde de
gemeenteraad het masterplan Mesen
goed. Je kan hier kort lezen wat er
zoal gaat gebeuren. Voor meer vragen
kan je altijd terecht bij Joost Van den
Steen, stedenbouwkundig ambtenaar.

Het historisch waardevolste gebouw,
het markizaat, wordt behouden als
ruïne. Het zal de verbinding vormen
tussen de nieuw op te richten gebouwen en het park.
De gevel van de oostelijke schoolvleugel – zijde Markizaatstraat – zal behouden blijven. Op de bestaande kelders
komen 45 serviceﬂats in samenwerking
met een private partner. De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel
opgemaakt.
De zuidelijke schoolvleugel – zijde
Kasteeldreef - en de kapel worden
gesloopt. De kelders echter zullen
behouden blijven en als verbinding
fungeren tussen de serviceﬂats en
het nieuwe woon- en zorgcentrum.
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Stationsstraat

Markizaatstraat

Kasteeldreef

Kasteelstraat

De bijgebouwen langsheen de Markizaatstraat worden met uitzondering van
de stallen en de poort gesloopt. In de
stallen kan eventueel de Gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord worden
gehuisvest en kunnen er tentoonstellingsruimten en gemeenschapsruimten
onderdak vinden. Hier wordt ook een
speeltuin aangelegd. De 18e eeuwse
kelders van het Hollands paviljoen
met hun bakstenen gewelven zullen
vrijgemaakt worden en als in de grond
verzonken luifel aangelegd worden.
De muur rondom het domein wordt
grotendeels bewaard. Enkel in de
omgeving van de gebouwen zullen de
nodige toegangen en doorkijken voorzien worden. Aan de Stationsweg wordt
een bijkomende ingang voor het park
voorzien.

Nieuwbouw

Bestaand rusthuis

Naast de serviceﬂats is op het domein
een nieuw woon- en zorgcentrum (rusthuis) met 90 bedden voorzien. Dit zal
ingeplant worden tussen de Kasteelstraat en het markizaat. Het OCMW
werkt momenteel samen met studiebureau Nero aan het ontwerp.

Na de realisatie van het nieuwe woonen zorgcentrum krijgt het bestaande
rusthuis een andere bestemming.
Gedacht wordt aan aanleunwoningen,
openbare of culturele functies. Ook
de OCMW-administratie en het lokaal
dienstencentrum kunnen hier in ondergebracht worden. De voorliggende tuin
zal ingericht worden als plein.

Serviceﬂats, markizaat en woon- en
zorgcentrum vormen de wanden van
het “central court”. Dit centraal binnenplein vormt de locatie voor de hoofdtoegangen tot het zorgcentrum en de
serviceﬂats. Op dit plein zijn openluchtactiviteiten mogelijk.
De twee monumentale beuken aan de
Kasteeldreef vormen de hoofdingang
van het domein. Langsheen de verbinding met het centrale plein zijn
90 parkeerplaatsen voorzien.

Park
Het park wordt beheerd volgens de principes van harmonisch parkbeheer. Zowel
natuur als recreatie krijgen voldoende
ruimte. De monumentale beukendreef
langsheen de Kasteelstraat vormt ongetwijfeld het meest waardevolle element in
het park. Langsheen de Markizaatstraat
zullen nieuwe eiken de open plekken in
de bestaande dreef opvullen.
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15e Leedse
sterdagen

Bibliotheek

ZATERDAG 15 +
ZONDAG 16 DECEMBER
georganiseerd door UNIZO-Lede en
de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD
PROGRAMMA
- zaterdag + zondag 14.00 tot 18.00 uur:
KERSTMARKT in de polyvalente zaal
‘De Bron’. organisatie: DE WERELDWINKEL,
DAVIDSFONDS, GEZINSBOND enz.
- zaterdag + zondag 14.00 tot 18.00 uur:
GRATIS GLUHWEIN en CHOCOMELK in
de kerstchalets (mits afgifte bonnen in
Reklaamblad)
- zaterdag + zondag 14.30 uur:
STERVERTELLINGEN in de bibliotheek gratis kerstmuts voor alle kinderen
org.: culturele raad
- zondag vanaf 14.00 uur: DUITSE BIERSTUBE in de balkonzaal ‘De Bron’ - kerstsfeer met Duitse bieren, kop en kaas
org.: V.C. DE ZEBRA’S
- zaterdag + zondag van 14.00 tot 18.00
uur: RONDRIT VAN DE KERSTMAN MET
DE HUIFKAR vanaf De Bron door de
handelsstraten / org. CULTURELE RAAD
- zaterdag + zondag van 14.00 tot 18.00
uur: LEVENDE KERSTSTAL op de markt
- zondag 16.00 uur: STERRENWORP vanaf
het gemeentehuis: prachtige prijzen van
de deelnemende winkeliers + de gouden
ster geschonken door juwelier Ruyssinck,
Markt 29, Lede
- zondag 19.00 uur: trekking tombola:
sterbonnen en sterkaarten / Organisatie
UNIZO-Lede
- zaterdag + zondag van 14.00 tot 18.00 uur:
bovenzaal De Bron / gratis inkom - tentoonstelling ‘Waar de ster bleef stille staan’
naar Felix Timmermans in 30 taferelen
door kunstschilder Marcel Beeckman.
Doe mee aan de fotozoekwedstrijd!

Seniorenweek: Pol Goossen
speelt ‘Uitgewist’
De bibliotheek tracht jaarlijks een activiteit te organiseren voor
de senioren in Lede. Deze doelgroep vindt voorlopig nog niet
snel genoeg de weg naar de bibliotheek, daarom willen we de
inspanningen voor hen in de toekomst opdrijven.
Vorig jaar hadden we een drukbijgewoonde lezing over het Fort
van Breendonk, dit jaar komt op woensdagavond 28 november
om 20 uur niemand minder dan Pol Goossen langs in de Bron
met een ernstige voorstelling over de ziekte van Alzheimer. We
moeten dus geen Frank Bomans uit Thuis verwachten!
Kaarten zijn voor 4 euro verkrijgbaar in de bibliotheken van Lede
en Oordegem. Ook niet-senioren zijn uiteraard welkom. Haast je
om de kaarten op te halen want de plaatsen zijn beperkt!

Lede

BIBLIOTHEEK - CULTUUR

informeert

bibliotheek@lede.be
www.bibliotheek.lede.be
cultuur@lede.be

Nog nooit van de bib geproefd? Kom langs op zaterdag
17 november tijdens de openingsuren of uitzonderlijk
op zondagnamiddag 18 november! Elk gezin dat over
de bibliotheekvloer komt, verwennen we met een stijlen smaakvol Bibdoosje.

Op deze manier kan je met smaak de bib leren kennen,
uiteraard kan je op deze dagen zoals altijd ook een wijd
smaakpalet aan boeken, dvd’s, strips, prentenboeken
en tijdschriften ontlenen! Bovendien kan je in onze
bibliotheek een A tot Zit-zak winnen. Ideaal om in
weg te zakken met een spannend boek!

Bibliotheek

Week van de Smaak ook in de bib

Lede gesmaakt!
VRIJDAG 16 NOVEMBER
Opening Lede Gesmaakt!

DONDERDAG 22 NOVEMBER
Kookworkshop

Locatie: Ontmoetingscentrum IMPE
Start: 20.00 uur - 2,50 euro (vooraf
inschrijven!). Lezing door JEF VAN
DEN STEEN met bijpassende hapjes.
Organisatie: cultuurdienst i.s.m.
culturele raad.

Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik
Start: 19.30 uur - 7 euro (all-in).
Vooraf inschrijven: 053 80 48 36.
Organisatie: jeugdhuis Leeuwerik

ZONDAG 18 NOVEMBER
Eet- & cultuurbeurs

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Verteltheater

Locatie: Polyvalente zaal DE BRON
Start: van 14.00 tot 20.00 uur gratis inkom. Allerlei proevertjes van
verschillende verenigingen!!!!
Organisatie: cultuurdienst i.s.m.
culturele raad.

Voor kinderen van 6 tem 12 jaar
(Gratis verrassing voor elk kind)
Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik
Start: 14.30 uur - 4 euro (kaartenverkoop in jeugdhuis en bibliotheek).
Organisatie: gezinsbond/Creﬁ,
jeugdhuis Leeuwerik, cultuurdienst &
Davidsfonds Lede

WOENSDAG 21 NOVEMBER
Film Chocolat!
Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik
Start: 20.00 uur - gratis inkom.
Film + proevertjes.
Organisatie: jeugdhuis Leeuwerik
i.s.m. de cultuurdienst.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Afsluiter Lede Gesmaakt!
Locatie: Ontmoetingscentrum Oordegem
Start: vanaf 15.00 uur - gratis inkom.
Organisatie: Davidsfonds Oordegem,
KAV Oordegem & KVLV Oordegem

Cultuur
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JEUGD

informeert

jeugddienst@lede.be

Jeugdﬂash
Na een eerste geslaagde aftersun-party (foto) willen we eerst
en vooral de jeugdraad eens
voorstellen.

Jeugdraad

De gemeentelijke
jeugdraad ... wa is me da?
De jeugdraad is een groep van jonge
gemotiveerde mensen die de belangen van het jonge volk van Lede bij
het gemeentebestuur behartigen. De
jeugdraad adviseert de gemeenteraad
en het college van burgemeester en
schepenen over het gemeentelijk
jeugdbeleid. Uiteraard heeft de
jeugdraad niet enkel een adviserende
functie maar richt deze ook enkele
activiteiten in. Denk maar aan Actie,
de zwarte pietendag, het volleybaltornooi, ... In oktober ging voor het eerst
een jongerenfuif (aftersun-party) door
en in de komende maanden mogen
jullie nog een eetfestijn en andere
activiteiten verwachten. De jeugdraad
is ook een luisterend oor voor alle
vragen, opmerkingen en suggesties
van jongeren uit Lede. Je kan met je
vragen steeds terecht bij de voorzitter.
Jeugdraad Lede voorzitter Véronique Schuddinck –
Veronique_schuddinck@hotmail.com
De jeugdraad werkt ook nauw samen
met de jeugddienst die zich bevindt in
het gemeentehuis van Lede, afdeling
vrije tijd. De jeugddienst geeft niet
alleen administratieve ondersteuning
maar zoekt ook mee naar oplossingen
op allerlei vragen en opmerkingen.
Jeugddienst – Elsie De Winne en
Lieve De Kimpe - jeugddienst@lede.be

In de loop van januari zullen
diegenen die in 2008 zestien
geworden zijn een uitnodiging
krijgen voor de opendeurdag.

organiseert voor de eerste keer
een eetfestijn “stoemp met worst”
zaterdag 8 december
- Ontmoetingscentrum Oordegem
- Oordegemdorp 29 - 9340 Oordegem
- start: 18 uur
- volwassenen: 10 euro
- kinderen: 7 euro
- Kaarten te verkrijgen bij de
jeugdraad en
op de jeugddienst

Speelpleinwerking
Ieder jaar organiseert het gemeentebestuur van Lede tijdens de grote
vakantie acht weken speelpleinwerking.
Een veertigtal monitoren staat iedere
zomer paraat om het jonge volkje een
leuke vakantie te bezorgen. Ook dit
jaar zijn we op zoek naar enthousiaste
monitoren voor de vakantiespeelpleinwerking 2008. Niet iedereen komt hier
echter voor in aanmerking. De eerste
voorwaarde is dat je in de loop van
2008 zestien jaar wordt. Een tweede
voorwaarde is dat je een cursus volgt
bij een erkende organisatie. Let op! Dit
jaar valt de krokusvakantie zeer vroeg.
De cursussen animator worden dus ook
vroeg georganiseerd. Informeer tijdig.
Folders voor de cursus zijn te verkrijgen bij de jeugddienst. Deze cursussen worden door meerdere instanties
gegeven. Informeer zeker eens bij je
jeugdbeweging, ziekenfonds of andere
organisaties.
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KINDEROPVANG

informeert

kinderopvang@lede.be

Kerstvakantie
kinderopvang Wanzele
Tijdens de kerstvakantie zal de kinderopvang in Wanzele de eerste week open
zijn op maandag 24, donderdag 27
en vrijdag 28 december en de tweede
week op maandag 31 december 2007,
donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2008.
Op dinsdag 25 december (Kerstdag), woensdag 26 december 2007
(2de kerstdag), dinsdag 1 januari
en woensdag 2 januari 2008 is de
kinderopvang gesloten.

Openingsuren
De opvang zal doorlopend open zijn
van: zie tabel hiernaast.

Maandag 24/12/07

Van

Tot

6.45 uur

16.00 uur

Dinsdag 25/12/07

gesloten

Woensdag 26/12/07

gesloten

Donderdag 27/12/07

6.45 uur

18.30 uur

Vrijdag 28/12/07

6.45 uur

18.30 uur

6.45 uur

16.00 uur

Zaterdag 29/12/07
Zondag 30/12/07
Maandag 31/12/07
Dinsdag 01/01/08

gesloten

Woensdag 02/01/08

gesloten

Donderdag 03/01/08

6.45 uur

18.30 uur

Vrijdag 04/01/08

6.45 uur

18.30 uur

Inschrijven
Inschrijven kan enkel SCHRIFTELIJK
via het inschrijvingsformulier bij de
afdeling vrije tijd, Markt 1, 9340 Lede
of via e-mail (kinderopvang@lede.be).
Inschrijven kan maar zolang de maximale capaciteit niet is overschreden.
Gelieve daarom je inschrijving tijdig
door te geven. De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag
19 december 2007.

De werkgroep Kids (culturele raad in
samenwerking met de cultuurdienst) en
de gemeentelijke academie voor muziek
en woord slaan de handen in elkaar en
starten een nieuw initiatief op: een
theaterworkshop.
De eerste workshop zal doorgaan van
woensdag 6 tot en met vrijdag 8 februari
(krokusvakantie) in de gebouwen van

de academie. Deze workshop staat open
voor alle kinderen van 8 tot 10 jaar. Er
is professionele begeleiding voorzien
door de academie.
De folder met inschrijvingsstrook zal in
januari verdeeld worden via de scholen,
de bibliotheek en de cultuurdienst. Je
zal je kunnen inschrijven bij de cultuurdienst. Prijs: 30 euro voor drie dagen.

Workshop

Theaterworkshopdriedaagse
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SPORT

informeert

Oproep buurtcomité Kleine Kouter

sportdienst@lede.be

Kleine
Kouter
Het gemeentebestuur wenst
graag een overlegorgaan op
te richten binnen de wijk Kleine
Kouter (vroeger Veilig Wonen).
Ben je bewoner van de wijk,
dan kan je je kandidaat stellen
bij het gemeentebestuur. Met
de geïnteresseerde vrijwilligers
zal dan een vergadering worden belegd in het gemeentehuis over welke taken het
buurtcomité op zich kan nemen. In elk geval zal het
comité de schakel vormen tussen de bewoners van de wijk
en het gemeentebestuur. Op
die manier hoopt het bestuur
alle inwoners van de wijk
Kleine Kouter te bereiken
en tijdig te worden ingelicht
wanneer er problemen zijn.

Je kan je kandidatuur
indienen tot en met
17 december 2007.
Dat kan bij Renske
De Bremme:
- telefonisch:
053 60 68 10
- via mail:
gemeentebestuur@lede.be
- schriftelijk:
met een brief, gericht aan
het gemeentebestuur,
Markt 1, Lede
- persoonlijk: aan het loket
van de dienst burgerzaken

Sportgala 2007
Lede

Kampioenenhulde – sportlaureaten
Kampioenenhulde
Op grond van de sportprestaties, geleverd in het competitiejaar
2006-2007, worden volgende onderscheidingen uitgereikt:
- de individuele kampioenen (nationaal, provinciaal of regionaal)
- de kampioenen in ploegverband (nationaal, provinciaal of regionaal)

Sportlaureaten
Op grond van de sportprestaties, geleverd van 1 december 2006 tot en met
25 november 2007, zullen eventueel de volgende trofeeën worden uitgereikt:
-

de
de
de
de
de

individuele sportlaureaat 2007 – competitiesport
individuele sportlaureaat 2007 – recreatiesport
sportclub 2007
eervolle vermeldingen
verdienstelijke Ledenaar(s) ten dienste van de sport

Personen of verenigingen die in aanmerking komen voor de kampioenenhulde
of die denken in aanmerking te komen voor de verkiezing
van de sportlaureaten, zijn ertoe gehouden de kandidaturen binnen
te sturen vóór 26 november 2007 t.a.v.:
- Chris De Wolf (voorzitter sportraad), Heiplasstraat 20, 9340 Lede
- Gemeentelijke sportdienst Lede (secretariaat sportraad), Markt 1,
9340 Lede
De kandidaatstellingen moeten schriftelijk gebeuren en de geleverde sportprestaties die de kandidaturen wettigen, moeten duidelijk worden vermeld.

De kandidaturen mogen ook ingestuurd worden door derden.
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informeert

OCMW

GEMEENTEDIENSTEN
www.lede.be

Maaltijdbedeling
Het OCMW wil ervoor zorgen dat ouderen en minder-validen zolang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daartoe biedt
het OCMW enkele thuiszorgdiensten aan. Het gaat
hier om de poetsdienst en de warmemaaltijdbedeling. In deze editie van Lede informeert geven we
je wat meer uitleg over de warmemaaltijdbedeling.
De dienst warmemaaltijdbedeling is opgericht
om Leedse bejaarden, minder-validen en gezinnen
die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of
bijzondere sociale omstandigheden niet of onvoldoende in staat zijn om zelf te koken, dagelijks
een gevarieerde en kwaliteitsvolle maaltijd aan
te bieden.
De maaltijden worden dagelijks bereid in de keuken
van het rusthuis Villa Letha. Iedere dag is er verse
soep, hoofdgerecht en dessert. Het hoofdgerecht
bestaat uit aardappelen, groenten en vlees of vis.
Op doktersvoorschrift kan je dieetmaaltijden verkrijgen. De maaltijden worden warm aan huis geleverd.
Tijdens de weekends of op feestdagen worden er
geen maaltijden geleverd.
Wij trachten de prijs voor de maaltijden zo goedkoop mogelijk te houden. Momenteel betaal je per
maaltijd 4,25 euro. Wanneer je geniet van een voorkeursregeling bij de mutualiteit betaal je 3,75 euro.
Voor meer vragen of om een beroep te doen op
deze dienst kan je steeds informatie vragen bij
de verantwoordelijke maatschappelijk werker
Magda Van Gyseghem (foto)
- wanneer: maandag 9 tot 17 uur,
dinsdag 9 tot 16 uur, donderdag 9 tot 12 uur
- waar: bij de sociale dienst van het OCMW,
Kasteeldreef, Lede
- telefoon: 053 60 56 30
- e-mail: magda.vangyseghem@ocmw.lede.be

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

Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken en patrimonium).
BURGERZAKEN (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
CULTUUR
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
FINANCIËN
tel. 053 60 68 80
ﬁnancien@lede.be
INFORMATICA
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
JEUGD
tel. 053 60 68 62
jeugddienst@lede.be
KINDEROPVANG
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
MILIEU
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
PATRIMONIUM
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
PERSONEEL
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
SECRETARIAAT
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
SPORT
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
STEDENBOUW
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
TECHNISCHE DIENST
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
ACADEMIE VOOR
MUZIEK EN WOORD
Cultureel Centrum,
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
BIBLIOTHEEK
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A,
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren
ma 17.00 - 20.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 13.30 - 16.30 uur
vr 16.00 - 20.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
BRANDWEER
Vijverstraat 2, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@
brandweervlaanderen.be
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
‘t Klavertje 4
Vestigingen
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00
Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
OCMW
Administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
Sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
Rusthuis Villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
POLITIE
Administratief centrum 2,
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede,
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Wegeniswerken
Lopende werken
Nr. >
1>

Plaats werken

Heiplasstraat
herstelling van
de betonvakken

> Einde werken
> 10 februari

> Wegomlegging
> Geen wegomlegging

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
12 en 13 januari 2008
veldrit Wanzele > parcours gedeelte Watermolenstraat,
Wanzelekouter en Hofstraat
27 januari 2008
veldrit Oordegem > parcours gedeelte Ouden Heirweg en Grote Steenweg
10 februari 2008
Carnaval Lede > parcours stoet afgesloten: Vijverstraat, Markt,
Kasteeldreef, Stationsstraat, Markizaatstraat, Olmendreef en Nieuwstraat

Wachtdienst
Wachtinfo:
0900/10500 of
www.avlva.be of
www.apotheek.be
Antigifcentrum:
tel. 070/24 52 45
Zelfmoordpreventie:
tel. 02/649 95 55
Wachtdienst huisartsen:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

van maandag 12 november
tot zaterdag 17 november
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

van zaterdag 17 november
tot zaterdag 24 november
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
van zaterdag 24 november
tot zaterdag 1 december
BOUTENS, Dorpsstraat 135,
Erpe, tel. 053 80 15 72
van maandag 26 november
tot zaterdag 1 december
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83
van zaterdag 1 december
tot zaterdag 8 december
VERYSER,
Kerkevijverstraat 3, Lede
tel. 053 80 24 56
van zaterdag 8 december
tot zaterdag 15 december
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede
tel. 053 80 11 30

van zaterdag 15 december
tot maandag 22 december
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21
van zaterdag 22 december
tot dinsdag 25 december
VERSCHOORE, Steenweg op Aalst,
Hofstade, tel. 053 71 07 77
van maandag 24 december
tot zaterdag 29 december
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11
van zaterdag 29 december
tot dinsdag 1 januari
DEMUYNCK, Zandstraat 109,
Erondegem, tel. 053 80 79 22
van maandag 31 december
tot zaterdag 5 januari
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen.
Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie
met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

