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> kermis carnaval

> clown op de markt
+ gratis schminkstand

28 februari

> carnaval karamellenworp
+ machtsoverdracht

1 maart

> carnavalstoet

2 maart

> prijsuitreiking carnavalstoet + popverbranding

8 maart

> internationale vrouwendag

15 maart - 29 maart
> Jeugdboekenweek

28 maart

Agenda
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> Festa con Fuoco II, zaal ‘De Bron’

1 april

> buitenspeeldag
Het volgende nummer verschijnt
op 15 april. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

4 april

> zeepkistenrace jeugdraad

6 april - 9 april

> theater-muziekworkshop cultuurdienst en academie

7 april

> paashaas op de markt
+ kleurwedstrijd

12 april

> paaseierenworp
culturele raad

24 april - 3 mei

> week van de amateurkunsten

26 april

> erfgoeddag ‘uit vriendschap’
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patrimonium@lede.be

Feestelijkheden

Feestcomité organiseert
KARAMELLENWORP
VANUIT HET
GEMEENTEHUIS
zaterdag 28 februari 2009
17.30 uur

Hoofdprijs: ‘gouden boerken’
geschonken door Prinsenhof en
juwelier Bart Oste
20 uur
machtsoverdracht, zaal De Bron,
Kerkevijverstraat te Lede

CARNAVAL
57STE LEEDSE
CARNAVALSTOET

Marktcommissie
organiseert

zondag 1 maart 2009
15 uur

CLOWN OP DE MARKT
PRIJSUITREIKING
57STE CARNAVALSTOET
CARNAVALSTOET
Kermis
maandag 2 maart 2009,
zaal De Bron, Kerkevijverstraat
20.30 uur
aansluitend popverbranding
in het park van Lede

CARNAVAL LEDE

zaterdag 22 februari 2009
tot en met 1 maart 2009

dinsdag 24 februari 2009
met gratis schminkstand in
cultureel centrum

PAASHAAS
OP DE MARKT

dinsdag 7 april 2009
met kleurwedstrijd
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academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

Academie

1 Festa con Fuoco II
Op zaterdag 28 maart nodigen wij alle
kinderen van het 2e tot het 6e leerjaar
uit. Je neemt tussen 9.45 en 17.15 uur
een ‘kijkje achter de spiegel’. In vijf
verschillende workshops ga je aan de
slag met klanken, teksten en dans. Om
16.30 uur toon je aan familie en vrienden wat je deze dag gedaan hebt.
Meer informatie vind je binnenkort in de
academie en in de bibliotheek.

2 welsprekendheid
Klas in de kijker De mensen die hier les volgen hebben
allemaal een eigen beweegreden:
“een ontspannend moment voor
mezelf, waar ik plezier aan beleef
en iets bijleer wat me interesseert”
“Anderen hebben altijd gezegd dat
ik goed kon toneelspelen en nu wil
daar iets mee doen”
“Ik werk in de literaire wereld en wil
ook de praktijk ervan ondervinden”

“Voor mijn werk moet ik veel praten
en communiceren, dus wil ik mezelf
daarin verbeteren”
“Ik doe dit voor mijn persoonlijke,
algemene ontwikkeling”
“Ik ben nog steeds verlegen en
ik wil daar vanaf”
“Voor mijn hogere opleiding heb
ik een goeie uitspraak nodig”
“Poëzie fascineert me en ik sta
graag op de planken”
“Ik speel in een amateurgezelschap
en wil meer techniek bijleren”
“Ik word regelmatig geconfronteerd
met mensen die me niet goed verstaan. Daar wil ik iets aan doen.”
…
Iedereen volgt zijn eigen traject en
leert op eigen tempo. We ontdekken
samen wat taal is, in de brede zin van
het woord. We leren hoe ons “praatapparaat” in elkaar zit, hoe het werkt
en hoe we het op punt kunnen stellen.
We leren ons eigen lichaam op een
andere manier bekijken en gebruiken.
We durven voor een publiek staan.
We maken van het podium een
tweede thuis.

Uitspraken:
“de slappe lach krijgen: zie ons hier
eens zitten, van die rare snuiten
trekken!” (spiertraining voor tong,
lippen en kaken)
“Ik zet mijn verstand op nul en ik ga”
“Het geeft veel voldoening om een
tekst vorm zien te krijgen”
“Ik ben mij bewuster van hoe
ik overkom”
“Ik heb betere punten gekregen
op school”
“Mensen luisteren aandachtiger
naar me”
“Was dat mijn stem ?”

4 Waar vind je ons?
Neem gerust maar een kijkje op
onze virtuele academie
(http://www.gamw.lede.be),
bezoek ons secretariaat op
Markt 5, 2e verdieping, 9340 Lede
of contacteer ons op:
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

5

Lede

BIBLIOTHEEK

informeert

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

Bibliotheek
Wanneer kan ik dan een
eerste bezoek verwachten?
De bibliotheek brengt je in contact
met een van onze vrijwilligers.
Zij komen voor een eerste keer
langs en gaan aan de hand van
een lijst na waar je interesses
liggen. Lees je liefst thrillers? Of
ben je eerder geïnteresseerd in
boeken over de wereldoorlogen?
Na dit eerste gesprekje gaat
de vrijwilliger voor jou naar
de bibliotheek en zal die dan
een eerste boekenpakket
voor je samenstellen. Hij of
zij spreekt dan een datum
met je af voor een volgende
levering.

Bibliotheek-aan-huis
gaat van start!

De bibliotheek gaat vanaf begin 2009
van start met een bibliotheek-aan-huisdienst. Kan je door leeftijd, ziekte
of handicap niet langer naar de
bibliotheek komen? Onze vrijwilligers
bezorgen je boeken thuis.
We vonden 16 enthousiastelingen die
bereid waren om deze service samen
met de bibliotheek op te starten. Romans, informatieve boeken, tijdschriften, grootletterboeken, tijdschriften,
noem maar op: ze worden bereikbaar
voor elke inwoner van groot-Lede.
Hoe schrijf ik me in voor
deze bibliotheek-aan-huis?
Bel naar de bibliotheek en geef je
gegevens door via de telefoon. Je kan
ook een mailtje naar de bib sturen bij
bibliotheek@lede.be.

Wat kost dit?
De dienst gebeurt
via vrijwilligers en
is dus gratis. Langs
de andere kant ben je
natuurlijk ook gewoon lid
van de bibliotheek en moet
je voor dvd’s of cd-roms als je ouder
bent dan 11 jaar 1,20 eruo betalen
zoals iedereen. Ook lidgeld is niet
nodig; dit vervalt immers vanaf
1 januari 2009.

Jeugdboekenweek 2009
Het thema van de Jeugdboekenweek
2009 is Fantasie. De slogan is: Achter
de Spiegel (met vriendelijke dank aan
Lewis Carroll). We dompelen ons onder
in fantasieverhalen – verhalen die de
regels van de realiteit regelrecht of net
heel subtiel aan hun laars lappen.
In de bibliotheek van Lede vind je
gedurende de jeugdboekenweek van
15 tot 29 maart in de bibliotheek een
heuse spiegelkamer, waar je kan
rondwandelen in onze tovertuin en
luisteren naar fragmenten van Alice
in Spiegelland.
Je kan ook deelnemen aan onze jeugdboekenweek-knutselactie, waardoor je
enkele mooie prijzen kan winnen.

Voorts werken we samen met de
Gemeentelijke Academie voor Muziek
en Woord aan een muzikale activiteitennamiddag (Festa Con Fuoco II)
op zaterdag 28 maart van 9.45 tot
17.15 uur. Inschrijven is gratis en kan
in de bibliotheek, meer info vind je
in het artikel van de Academie.
Tenslotte organiseren we voor alle
lagere scholen nog onze jeugdboekenweekactiviteiten: voor de eerste graad
zijn er introductiebezoeken en een
voorleesmoment, voor tweede en derde
graad kiezen we na een introductiebezoek de Slimste Klas Ter Wereld.
Benieuwd wie dit jaar aan de haal
gaat met onze supermaxi-wisselbeker!

Luisterboeken in Lede

Dankzij de regionale samenwerking
van onze bibliotheek met BibArt,
kunnen we vanaf nu een beperkte
collectie luisterboeken aanbieden.
Luisterboeken zijn (vaak door de auteur
zelf) ingesproken boeken op cd, die
je bijvoorbeeld in de auto of lekker
languit in de zetel kan lezen. Tussen
ons aanbod vind je toch al auteurs als
Dimitri Verhulst, Tolkien, Erwin Mortier,
Gerard Reve en Nicci French.
Het volledige aanbod vind je op onze
website.
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Erfgoedweekend

Week van de Amateurskunsten

Lede
gesmaakt
2008
Lede gesmaakt 2008 was
weer een succes! Winnaars
zoekwedstrijd cultuurbeurs ‘Lede
Gesmaakt!’
Winnaars van de wedstrijd die doorging
tijdens de cultuurbeurs van Lede Gesmaakt mogen hun prijs komen afhalen
bij de cultuurdienst tot eind april 2009.
Openingsuren: elke dag van 9 tot
12 uur en woensdagnamiddag van
13.30 tot 16.00 uur.
Volwassenen:
- 1e prijs: Eric Van Zandijcke
- 2e prijs: Rik De Coninck
- 3e prijs: Petra Verleysen
Kinderen:
- 1e prijs: Jochen Den Haese
- 2e prijs: Sam Verdoodt
- 3e prijs: Klara Lescouhier
- 4e prijs: Dario Huyghe
- 5e prijs: Bert Lescouhier
- 6e prijs: Fran Ottoy
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Fietsen
Vanaf nu is het nog makkelijker ﬁetsen op het ﬁetsnetwerk Scheldeland.
Met de gloednieuwe routeplanner stippel je eenvoudig en snel jouw persoonlijke tocht uit. Daarna print je de wegbeschrijving of download je alles naar
gps en je bent klaar om de mooiste plekjes in Scheldeland en daarbuiten te
ontdekken. De routeplanner is gratis te raadplegen. Deze routeplanner vind
je terug op www.scheldeland.be.
Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft aan toerisme in Oost-Vlaanderen
surf dan zeker eens naar www.tov.be en lees er alles over ﬁetsen, wandelen,
eten, overnachtingen. Ontdek de nieuwe ﬁetsboxen, bestel online de beschikbare publicaties over allerlei onderwerpen of abonneer je op de nieuwsbrief.
Ook bij de dienst cultuur kan je terecht voor brochures en voor wandelen ﬁetsroutes uit de streek.

Workshop
paasvakantie

Paaseierenworp

Na twee geslaagde workshops in
2008 organiseren we in de paasvakantie 2009 een derde workshop. Deze
workshop wordt een mix van theater,
muziek en tekenen.
Organisatie: cultuurdienst ism
academie voor muziek en woord
Datum: 6/4 – 9/4
Voor 2e, 3e en 4e leerjaar
Inschrijven kan vanaf
9 maart 2009. Folder wordt
verspreid via de scholen en
op de website van Lede vanaf
1 maart 2009.
Meer informatie kan je
verkrijgen bij de
cultuurdienst: 053 60 68 61

12 april 2009
In Lede en deelgemeenten
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Jeugdﬂash
CRE-ACTIEF
Hallo,
Ik ben Lore Brondeel.
Al drie jaar ga ik naar Cre-Actief
(knutselatelier). Het is daar erg
leuk. Ik ga er graag naar toe
omdat we met veel materiaal
leuke dingen kunnen maken.
We krijgen uitleg van een
superleuke, creatieve meid.
Ze heet Veronique. Ze staat altijd
paraat voor iedereen. We mogen
altijd zelf maken wat we willen.
Zo hebben we al eens een map
gemaakt om onze tekeningen in
te steken. Kom allemaal zeker
ook eens naar het knutselatelier!
Het is daar echt de max!

Ook zin om eens langs te komen?
Cre-Actief wordt georganiseerd door
de jeugddienst. Je bent welkom vanaf
het zesde leerjaar tot en met het derde
middelbaar. 1 sessie kost 3 euro.
Kom eens langs op de jeugddienst voor
meer informatie en inschrijvingen.
Data:
21 maart
spiegeltje, spiegeltje
Maken van spiegel in papier maché
25 april
ontwerp je eigen t-shirt
16 mei
gekke doosjes
27 juni
vakantiekriebels

De werkgroep “Vooruit met de geit Lede en zijn preventiebeleid” kondigt aan:
“’t Zal nooit meer zo zijn…” wordt een voorstelling voor jongeren over achterom
kijken en nieuwe keuzes maken. Met weemoed over wat voorbij is en onzekerheid
over wat moet komen. Een voorstelling die niet pretendeert het allemaal te weten,
maar een deur wil openen voor een gesprek. Een gesprek over wat er allemaal
moeilijk loopt in het leven en hoe je daar mee kan omgaan, als het enigszins kan,
zonder drugs te gebruiken. We geven de toeschouwers geen mooie rechtlijnige
handleiding maar laten hen fragmenten zien uit het leven van een aantal personages. Elk van de personages wordt heen en weer geslingerd tussen verschillende
gemoedsstemmingen en moet daarmee om zien te gaan… Elk personage heeft
zijn verhaal dat moet verteld worden!
Datum: 6 februari 2009
Locatie: Jeugdhuis Leeuwerik om 19.30 uur
Vooruit met de geit
Lede en zijn preventiebeleid
is een project van het gemeentebestuur, de jeugdraad, politie Lede - Erpe-Mere,
SMC Lede en jeugdhuis Leeuwerik.
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Jeugdraad Lede
organiseert
zeepkistenrace
4 april 2009
Februari 2009, de nieuwjaarsrecepties en talloze feestjes zijn achter
de rug. Stilaan wordt het tijd dat de
creatieve geesten onder ons wakker
schieten en beginnen na te denken
over de zeepkist die dit jaar zal
gebouwd worden. Inderdaad, op 4
april 2009 is het weer zover!
Na een geslaagde eerste editie- met
dank aan de weergoden- in 2008,
werd in de jeugdraad volmondig beslist verder te gaan met dit initiatief.
Daar de eerste keer, zoals iedereen
wel weet, ongetwijfeld de moeilijkste is, kan het dus enkel maar beter
worden. Ongetwijfeld heb je wel
foto’s gezien van vorig jaar of zag
je zelfs het interview op TV-Oost.
Mocht dit niet het geval zijn, ga

gauw een kijkje nemen op www.
zeepkistenracelede.be. Je vindt er
eveneens het reglement, de veiligheidsvoorwaarden waaraan je
zeepkist moet voldoen en andere
nuttige informatie zoals de prijzen,
leeftijdscategorieën, sponsors …
Houden jullie dus van een uitdaging?
Wil je graag de snelste zijn of slaag
je er gewoonweg in de origineelste
zeepkist te bouwen, aarzel dan niet
om in te schrijven.
De plaatsen zijn immers beperkt!
Trommel wat vrienden op van de
sportvereniging, het jeugdhuis, de
jeugdbeweging, je klas … en laat
aan de rest van Lede en omstreken
zien wat je waard bent!
Afspraak op 4 april rond 13 uur op
de Keiberg in Lede!
Voel je er niets voor een zeepkist in
elkaar te knutselen, blijf zeker niet
thuis maar kom supporteren voor je
kennissen of kom gewoon een kijkje
nemen.

Monitoren
gezocht!
Ben je tussen de 16 en 25 jaar oud?
Hou je van plezier maken?
Ben je een echte speelvogel en hou je van kinderen?
In het bezit van een animatorattest of bereid om een
cursus animator te volgen?
Nog wat vrije momenten in de zomervakantie over?
JA ! ?? Dan ben JIJ diegene die we zoeken!
Kom langs bij de jeugddienst
voor meer info over de
animatorcursussen en de
speelpleinwerking in Wanzele.
Tot later!?

’s Avonds worden alle deelnemers
verwacht op een knalfuif in het
jeugdhuis, waar vanzelfsprekend
iedereen meer dan welkom is! Hopelijk tot dan!
Jeugdraad Lede
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Speelstraten in Lede 2009
Vroeger waren spelende
kinderen op straat schering
en inslag. Kinderen konden
onbezonnen op straat spelen, men voelde zich veilig
op straat. Mede door een
constante toename van het
gemotoriseerd verkeer zijn
spelende kinderen uit het
straatbeeld verdwenen.
Contact met de burgers leert ons dat
er opnieuw een behoefte is naar ‘lege
straten’ waar de kinderen buiten kunnen spelen. Ondanks het feit dat onze
gemeente ook faciliteiten aanbiedt voor
buitenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld
het speelplein in Wanzele, ervaart
men het spelen in een straat als een
meerwaarde. Er wordt namelijk op een
compleet andere manier gespeeld. Op
een speelterrein speel je in het gras of
in het zand. In een speelstraat speel
je op een verharde ondergrond. Je kan
er skaten, ﬁetsen of krijttekeningen
maken.
Ook mag je de onderliggende sociale
functie van een speelstraat niet uit het
oog verliezen. Uit andere gemeenten is
gebleken dat een speelstraat de buurtbewoners dichter bij elkaar brengt.

In augustus van 2008 heeft de gemeenteraad beslist om een pilootproject te organiseren in de Diepestraat.
Het project werd een succes en is
bovendien positief geëvalueerd door de
bewoners. Dit is een reden te meer om
dit initiatief te introduceren bij andere
straten in onze gemeente die in aanmerking komen.

uitkomt op een landbouwweg op
voorwaarde dat de landbouwweg
langs de andere kant voor de landbouwers te bereiken is
- straten met zelfstandigen of handelszaken komen niet in aanmerking
- minstens 75% van de bewoners van
de straat moet achter het initiatief
staan

In januari 2009 heeft de gemeenteraad een aanvullend reglement betreffende de speelstraten goedgekeurd. De
speelstraat kan enkel worden ingericht
tijdens de paasvakantie en de zomervakantie (juli en augustus en aansluitende vrije dagen in juni en september)
voor een aaneensluitende periode van
maximaal 14 dagen. De straat wordt
speelstraat van 9 tot 19 uur.

Indien aan deze vereisten voldaan is,
bestaat de kans dat jouw straat in aanmerking komt om te worden ingericht
als speelstraat.

Welke straten komen
in aanmerking
De algemene wetgeving en het aanvullend gemeentelijk reglement leggen
enkele vereisten op:
- de straat moet een woonstraat zijn
- er moet een maximumsnelheidsregime van 50 km/uur gelden
- de straat moet een doodlopende
weg zijn of moet een weg zijn die

De aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure bestaat uit twee
stappen:

De aanvraag
De aanvraag wordt door één van de
buurtbewoners ingediend bij de dienst
Verkeer en Mobiliteit. De persoon
die de aanvraag indient wordt
automatisch peter of meter van
het project. Het aanvraagformulier
kan aangevraagd worden bij de dienst
Verkeer en Mobiliteit of is ook terug te
vinden op www.lede.be.
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De aanvraag voor de zomervakantie
moet ten laatste op 1 mei 2009 ingediend worden. Aanvragen na deze datum
kunnen niet meer behandeld worden.

Onderzoek
Er wordt onderzocht of de straat aan
alle voorwaarden voldoet. Er wordt
ook een verkeerstechnisch advies
gevraagd aan de politie. Er wordt een
bewonersenquête uitgevoerd. Wanneer
dit allemaal in orde is kan het college
van burgemeester en schepenen de
principiële goedkeuring geven om de
desbetreffende straat in te richten als
speelstraat.

Takenpakket meter of peter
De peter of meter van een speelstraat
heeft volgende taken en verantwoordelijkheden:
- hij/zij is de persoon die de
aanvraag indient
- hij/zij fungeert als tussenpersoon
tussen gemeentebestuur en buurtbewoners
- hij/zij is verantwoordelijk voor de
plaatsing van de signalisatie. Enkel
hij/zij en één of twee bijkomende
medeverantwoordelijken mogen
het signalisatiemateriaal plaatsen
- hij/zij houdt in het oog of de gemaakte afspraken worden nageleefd.
De peter of meter staat geenszins
in voor de opvang van de kinderen
uit de straat. Dit blijft een verantwoordelijkheid voor de ouders
- hij/zij evalueert de speelstraat

Meer info
Meer informatie kan je terugvinden
in de informatiebrochure betreffende
speelstraten in Lede. Deze informatiebrochure kan je downloaden op de gemeentelijke website www.lede.be of kan
je afhalen aan de balie van de dienst
Verkeer en Mobiliteit, Markt 1 te Lede.
Voor verdere vragen en inlichtingen
kan je terecht bij de dienst Verkeer en
Mobiliteit: tel: 053 60 68 38; e-mail:
verkeersdienst@lede.be.

Burgemeesters
tegen geweld
Ga niet onverschillig door
het leven en zet je ook in je
eigen omgeving in voor een
geweldloze samenleving
In oktober 2006 werd in onze gemeente
juwelier Eddy Sabbe vermoord tijdens
een gewelddadige overval.
Dit zorgde in het ganse land voor heel
wat opschudding, intens verdriet bij
jullie, onze inwoners, heel veel woede,
maar vooral ongelooﬂijk veel machteloosheid.
Om Eddy blijvend te gedenken liet
het gemeentebestuur een vlindertegel
plaatsen als symbool tegen het zinloze
geweld. Een goede twee jaar na de
feiten willen wij opnieuw ons streven
naar een geweldloze samenleving bestendigen.
Kunstenaar Enca Caen kwam op het
idee om 70 gipsen handen te vervaardigen die symbool moesten staan voor
het verzet tegen iedere vorm van geweld. Aan alle Vlaamse burgemeesters
werd gevraagd of ze een hand wilden
aanvaarden om te laten bewerken door
een plaatselijke kunstenaar.
Martin Uvijn, een kunstenaar uit
Merelbeke, werd ambassadeur van het
project.
De aanvragen overtroffen de verwachtingen en intussen is het project uitgebreid tot 85 steden en gemeenten.
Wij hebben dan ook zéér bewust gekozen deel te nemen aan een artistiek
sensibilisatieproject tégen geweld.
Om onze inwoners blijvend te confronteren met de strijd tegen elke vorm
van geweld, beslisten wij de hand te
aanvaarden.
Aan deze lovenswaardige actie deelnemen had natuurlijk ook tot gevolg dat
we een kunstenaar moesten hebben die
zou willen meewerken aan dit project.
We klopten aan bij Gert Ruyssinck, een
geboren en getogen Ledenaar.

Kunstenaar Gert Ruyssinck overhandigt de
hand aan de burgemeester, in bijzijn van de
ambassadeur van het project Martin Uvijn.

Op 8 december 2008 overhandigde hij
de bewerkte hand aan de burgemeester. Deze hand zal blijvend tentoongesteld worden in ons gemeentehuis.
In april zullen alle handen samen in de
Lakenhalle in vredesstad Ieper worden
tentoongesteld.
Meer info vind je op www.martinuvijn.be

De andere
deelnemende gemeenten
Ieper, Sint-Truiden, Izegem, Kasterlee,
Merelbeke, Melle, Gent, Eeklo, Zottegem, Heers, Kapelle-Op-Den-Bos,
Gistel, Rotselaar, Kuurne, Arendonk,
Geel, Lierde, Borgloon, Geraardsbergen,
Opwijk, Kruibeke, Niel, Blankenberge,
Tielt, Gavere, Dendermonde, Dilbeek,
Lo-Reninge, Gingelom, Spiere-Helkijn,
Grimbergen, Tongeren, Waasmunster,
Zemst, Staden, Wortegem-Petegem,
Geetbets, Poperinge, Langemark-Poelkapelle, Deinze, Zwalm, Linter, Waarschoot, Oudenburg, Meise, Oosterzele,
Stekene, Peer, Kaprijke, Galmaarden,
Nazareth, Opglabbeek, HouthalenHelchteren, Wetteren, Bredene,
Oostkamp, Assenede, Putte, Laarne,
Kinrooi, Hamme, Torhout, Tielt-Winge,
Sint-Niklaas, Zelzate, Ternat, SintAmands, Herselt, , Heusden-Zolder,
Brasschaat, Lichtervelde, Mechelen,
Bornem, Harelbeke, Lede, Zonnebeke
Jabbeke, Kapellen,Wervik, Oostende,
Temse, Mortsel, Zwijndrecht, Moorslede
en Middelkerke

Lede
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Sportgala 2008
Op 19 december 2008 ging
het vijfde Sportgala door in
sporthal De Ommegang.
Tijdens het Sportgala werden alle
kampioenen en sportlaureaten van
het voorbije sportjaar gehuldigd. De
presentatie was in handen van Tom
Boudeweel. Het hele gebeuren werd
opgeluisterd door enkele optredens:
turnoptreden van TIOS, optreden van
Kenny Belaey (trial) en de buikspreker
Mister Boullart.

Kampioenen clubs:

Laureaten:

- Karel De Roo en Pieter Lambrechts:
beachvolley
- Taisho Karate Lede: karate
- Vlierzele Sportief: atletiek
- VC Lede: volleybal

- individuele sportlaureaat competitie:
Jeffrey Van der Poorten
- Sportclub 2008: Taisho Lede
- Verdienstelijke Ledenaars ten
dienste van de sport:
• Bernard De Meyer
• Jacques Van Driessche
- Verdienstelijke club ten dienste van
de sport: Sport en Nering Oordegem

Foto boven: Sportlaureaat Jeffrey
Van der Poorten, burgemeester
Geert Grepdon en schepen voor sport
Kamiel De Smet

Individuele kampioenen:
-

Andy De Coster: atletiek
Stijn Droessaert: atletiek
Evelien Eeckhout: atletiek
Filip Eeckhout: atletiek
Floris Geerinckx: atletiek
Melissa Henderickx: atletiek
Nicola Henderickx: atletiek
Niels Hendrickx: karate
Gerald Nys: atletiek
Robin Raemdonck: atletiek
Kenny Van Cannegem: wielrennen
Kor Van Hoof: atletiek
An Vannieuwenhuyse: atletiek
Stijn Vannieuwenhuyse: atletiek

Kenny Belaey

Paassportkampen 2009
Wanneer?

Van 6 tot en met 10 april 2009

Paassportkamp omnisport

Paassportkamp kleuters

Voor wie?

Voor alle jongens en meisjes uit het 1ste
tot en met het 6de leerjaar van het
schooljaar 2008-2009

Voor alle jongens en meisjes uit de 1ste tot en met
de 3de kleuterklas van het schooljaar 2008-2009

Waar?

Sportcomplex De Ommegang
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede

Sportcomplex De Ommegang
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede

Uurregeling

Les van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, gezamenlijke activiteit
van 13.00 tot 14.00 uur. Opvang van 08.15 tot
9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur

Les van 9.00 tot 12.00 uur.
Opvang voorzien van 08.15 tot 9.00 uur en
van 12.00 tot 12.15 uur.

Meebrengen

Trainingspak / sportieve kledij en sportschoenen Trainingspak / sportieve kledij en sportschoenen
(zowel voor binnen als buiten)
(zowel voor binnen als buiten)

Prijs

50 euro

20 euro

Kortingen

- 2 euro bij inschrijving 2de kind
- 3 euro bij inschrijving 3de kind

- 2 euro bij inschrijving 2de kind
- 3 euro bij inschrijving 3de kind

Inschrijven

uiterste inschrijvingsdatum 30 maart 2009

uiterste inschrijvingsdatum 6 april 2009

Van 14 tot en met 17 april 2009

Inschrijven kan via:
Inschrijvingsstrookje folder • e-mail: sportdienst@lede.be • sportdienst, Markt 1, 9340 Lede
en sporthal, Ommeganglaan 60A, 9340 Lede • tel. 053 60 68 64
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Blijf ﬁt
week 50+
2009

Baarmoederhalskanker: vaccin én
uitstrijkje
Wat kan het vaccin doen

De gemeentelijke sportdienst
organiseert een sportieve 50+
week naar Kusadasi in Turkije
Wanneer
van 2 tot en met 9 juni 2009
Verblijf
Hotel Pine Bay Holiday Resort*****
Begeleiding
reisleiding en animatie door de
gemeentelijke sportdienst
Prijs
619 euro (op basis van een
tweepersoonskamer)
Inbegrepen: all-in-formule, vervoer
met vliegtuig, transport heen en terug
naar luchthaven, brandstoftoeslag,
luchthaventaks, deelname aan alle
sportactiviteiten en annuleringsverzekering
Extra’s
eenpersoonskamer (+ 135 euro)
Inschrijvingen
vóór 20 februari 2009 bij de
Sportdienst, Markt 1 te 9340 Lede
De inschrijving is pas geldig na het invullen van een inschrijvingsformulier
en betaling van een voorschot van
250 euro per persoon.
Info
- Gemeentelijke sportdienst Lede,
Markt 1, 9340 Lede - 053 60 68 64
- Sportcomplex “De Ommegang”,
Ommeganglaan, 9340 Lede 053 80 82 84
- E-mail: sportdienst@lede.be

Verschillende virussoorten van de
familie van de humane (menselijke) papillomavirussen (HPV) spelen een rol bij
baarmoederhalskanker. Op de ongeveer
honderd geïdentiﬁceerde HPV-virussen
zijn er een vijftiental die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Deze virussen hebben
niet allemaal hetzelfde kankerverwekkende vermogen.
Het vaccin dat nu voorhanden is, is
gericht tegen de twee virussen die het
meest kans geven baarmoederhalskanker te veroorzaken.

Wie vaccineren
De wetenschap is het erover eens dat
een vaccinatie best gebeurt tussen 9 en
26 jaar. Onze ziekteverzekering betaalt
de vaccinatie terug voor meisjes van 12
tot en met 18 jaar.

Het vaccin wordt bij voorkeur gegeven
vóór de eerste seksuele betrekkingen.
Opgelet: een driejaarlijks uitstrijkje
van de baarmoederhals blijft vanaf de
leeftijd van 25 jaar belangrijk en noodzakelijk!

Wat kost het
Zonder tussenkomst van de ziekteverzekering betaal je 390 euro voor
de vaccins plus je bezoeken aan de
huisarts.
Is je dochter echter tussen 12 en 18
jaar, dan is de eigen inbreng ongeveer
dertig euro plus de kosten voor de
huisarts.
Er is sprake van om vanaf het schooljaar
2009-2010 alle meisjes van 12 jaar het
vaccin gratis toe te dienen via het CLB.
We geven je de raad na te denken over
het belang van deze vaccinatie. Als
je vragen hebt mag je steeds contact
opnemen met je huisarts.
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Het domein van Mesen
De gemeente voerde het
voorbije jaar heel wat ingrepen uit in het park. Deze
zomer snoeide een gespecialiseerde ﬁrma de beukendreef.
De bomen in de dreef zijn nog
in goede staat. Minder goed
is het gesteld met een van de
beuken aan de Olmendreef.
De beuk is reeds verscheidene
jaren aangetast door Meripulus giganteus, een reuzenzwam, met groeistoornissen
tot gevolg zoals minder loofproductie en kortere groeiperiode. De beuk is momenteel
dermate aangetast dat de
stabiliteit in het gedrang begint te komen. Hij zal dit jaar
gerooid worden.

wegenis werden vastgelegd. In de
schets voor de wegenis- en parkeerplaatsen is het behoud van de oude
buxushagen voorzien. Deze werden
reeds volledig vrijgemaakt van hinderlijke bramen en struiken.
Ter hoogte van de hoek KasteeldreefMarkizaatstraat en van de Stationsweg
werden de deels ingestorte muur en betonplaten vervangen door een afsluiting.
Aan de Stationsweg is eveneens een
tweede ingang tot het park voorzien.

Ook inzake de gebouwen wordt vooruitgang geboekt. De gemeente bezit de
slopingsvergunning voor een gedeelte
van de gebouwen overeenkomstig het
masterplan. Het studiebureau Pajoplan
uit Pepingen werkt aan het technisch
dossier voor de aannemer.
Momenteel verricht de archeologische
dienst van de intercommunale SOLvA
de opgravingen in het kader van het
archeologisch vooronderzoek.

Op de hoek van de Kasteeldreef en de
Markizaatstraat plantte de gemeente
een tweede hoogstamboomgaard aan.
De eikendreef werd hersteld.
In het park zullen in het voorjaar een
vijftal speeltoestellen worden geplaatst.
De gemeenteraad keurde in december
de inrichtingsschets voor het bebouwde
deel van het domein goed. De inplanting van het woon- en zorgcentrum en
de serviceﬂats, evenals de bijhorende

Nieuwe webcatalogus
bibliotheek online

Bib
Vanaf 13 februari gaat onze nieuwe
webcatalogus online. Vanaf dan kan je
zien welke boeken ontleend zijn, kan
je van thuis uit boeken reserveren en
is er een overzichtelijke manier om je
boeken te verlengen.

www.bibliotheek.lede.be

Via een klik naar de catalogus op onze
vertrouwde website, kan je duidelijk
zien welke boeken in onze collectie zitten, welke ontleend zijn in Oordegem
of in Lede, en welke boeken al gereser-

veerd werden. Je ziet voortaan ook een
cover van elk boek.

Gebruikersactiviteiten
Ben je al (gratis) lid van onze bibliotheek? Ga dan naar de gebruikersactiviteiten, geef het nummer van je kaart
en je paswoord in en je krijgt een mooi
overzicht van je ontleende boeken.
Je ziet onmiddellijk welke boeken wanneer moeten teruggebracht worden
én je kan eenvoudig een verlenging

uitvoeren. Indien je te laat bent, krijg
je een duidelijk overzicht van de te
betalen boete. Let erop dat vanaf
13 februari géén verlengingen via
mail meer worden aanvaard!
Een boek is al ontleend? Reserveer
zelf het boek online! Met een duidelijk
overzicht van je lopende reservaties
en de verwachte inleverdatum van
het gereserveerde boek er bovenop.
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informeert

Verwarmingstoelagen
Sinds 1 januari zijn er enkele aanpassingen rond de
regelgeving voor de verwarmingstoelagen. We zetten de
belangrijkste wijzigingen hier op een rijtje.
• De verwarmingsperiode begint vanaf nu op 1 januari
en loopt voortaan over een heel kalenderjaar;
• De aanvragen van de vierde categorie (gezinnen met
een jaarlijks netto-belastbaar inkomen tot 26.000 euro)
worden niet langer behandeld door het OCMW maar
door de FOD Economie Departement Energie;
• De prijsdrempel van 0,56 euro per liter vervalt.
De literprijs doet niet langer terzake;
• De forfaitaire toelage voor huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp bedraagt vanaf nu
210 euro.
De nieuwe regelgeving geldt voor alle leveringen van
huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas vanaf 1 januari 2009.
Denk eraan dat je je aanvraag nog steeds uiterlijk 60
dagen na de levering moet indienen! Je kan hiervoor
terecht bij het OCMW op maandag van 16.00 tot 18.45uur
en op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst
van het OCMW, op de website van het OCMW: www.ocmw.
lede.be of op de website www.verwarmingsfonds.be.

Dienstenchequebedrijf
OCMW Lede
Prijsverhoging dienstencheques
Sinds 1 januari 2009 zijn de dienstencheques duurder
geworden. Een dienstencheque kost nu 7,50 euro. De
dienstencheques die je voor 1 januari 2009 gekocht hebt
blijven wel geldig.
Het systeem blijft ﬁscaal aantrekkelijk. Je blijft recht
hebben op een belastingaftrek van 30%. Dit betekent dat
de werkelijke kost van een dienstencheque nu 5,25 euro
wordt.
Voor meer informatie over het dienstenchequebedrijf van
het OCMW kan je terecht op de website van het OCMW:
www.ocmw.lede.be of bij de verantwoordelijke maatschappelijk werker.
Karolien Meert
053 60 58 44 - karolien.meert@ocmw.lede.be
Wanneer: maandag tot en met vrijdagvoormiddag tijdens
de kantooruren. Maandag tot 18.45 uur.

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 2A, 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
1>

Vijverstraat

2>

Ledestraat

3>

Wichelsesteenweg

4>

Wichelsesteenweg

> herstelling van de betonvakken.
Opdrachtgever: gemeentebestuur
> herstelling van de betonvakken
Opdrachtgever: gemeentebestuur
> vanaf 23 maart
> herstelling van de betonvakken
Opdrachtgever: Ministerie v/d Vlaamse
gemeenschap afdeling wegen en verkeer
> vernieuwen van spooroverweg
De spooroverweg zal gesloten zijn voor het
wegverkeer van 4 maart 2009 tot 20 maart 2009.
Opdrachtgever: Infrabel

Tijdelijke verkeershinder door manisfestaties
1 maart 2009
1 maart 2009

11 maart 2009
15 maart 2009

> wielerwedstrijd te Oordegem
> aankomst Oordegemdorp
> Carnaval Lede
> afgesloten parcours via volgende straten
Vijverstraat, Markt, Kasteeldreef, Stationsstraat,
Markizaatstraat, Olmendreef en Nieuwstraat
> wielerwedstrijd te Wanzele
> aankomst Nonnenbosstraat
> wielerwedstrijd te Oordegem
> aankomst Oordegemdorp

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
Wachtdienst apothekers:
0900 10 500
(0,50 euro/min)

