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Lede informeert
agenda - colofon

Agenda

19 juni >>> roefel
26 juni >>> proclamatie academie
28 juni >>> opendeurdag academie
30 juni >>> Popeiland
1 juli >>> start speelpleinwerking
2 juli >>> avondmarkt en zomerconcert
16 juli >>> Kid-Rock (speelplein)
16 juli >>> zomerconcert
6 augustus >>> zomerconcert
20 augustus >>> zomerconcert
22 augustus >>> kermis Oordegem
23 augustus >>> vuurwerk Oordegem
23 augustus >>> vertelnamiddag bib Oordegem
25 augustus >>> laatste dag speelpleinwerking
29 augustus >>> kermis Smetlede
30 augustus >>> vuurwerk Smetlede
11-12 september >>> Open monumentendag (Impe & Lede)
12 september >>> kermis Wanzele
13 september >>> vuurwerk Wanzele
17 september >>> shownamiddag senioren

Colofon
Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede
en wordt vijf maal per jaar verspreid.
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 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: juni 7600 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 15 september. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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PATRIMONIUM patrimonium@lede.be

Patrimonium
Markten
Kermissen
Zomerconcerten

in het park achter het cultureel
centrum op vrijdag, 20 uur
- 2 juli: Scream
- 16 juli: IXL
- 6 augustus: The Wizardz
- 20 augustus: Wrong Deal
gratis toegang

Avondmarkt Lede
vrijdag 2 juli van 17 tot 22 uur

Kermissen

- Smetlede grote kermis
29 augustus, vuurwerk
maandagavond
30 augustus, 22 uur
- Wanzele grote kermis
12 september, vuurwerk
maandagavond
13 september, 22 uur
- Lede septemberkermis
26 september, vuurwerk
maandagavond
27 september, 21 uur

Jaarmarkt
Lede

- Oordegem grote kermis
22 augustus, vuurwerk maandagavond 23 augustus, 22 uur
dinsdagvoormiddag
28 september

BURGERZAKEN

burgerzaken burgerzaken@lede.be

Tutti frutti
Tutti frutti is een fruitproject op school, georganiseerd
door LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg) met samenwerking van het gemeentebestuur. In Lede namen
de Groene Vijver, het Kwikstaartje Oordegem, St.Jozef
Impe, en de VBS Smetlede
deel. Aan de klaswedstrijd
deden enkel de eerste twee
scholen mee.
Op 26 mei was het weer zover!
Wie ging lopen met de eerste prijs in
de jaarlijkse tutti frutti-wedstrijd???
Wie haalde het en welke klas toonde
zich de opperste fruiteter?

De 18 leerlingen van het derde leerjaar
van de basisschool het Kwikstaartje
in Oordegem waren de gelukkigen!
Zij kregen van schepen Uyttendaele
elk een geschenkenbon van 5 euro
overhandigd en de ultieme mok van de
gemeente Lede. LOGO deed er bovendien nog een fruitdoosje bovenop.
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academie academie@gamw.lede.be - www.gamw.lede.be

Academie
1) Opendeurdag
academie

Wil je weten wat er allemaal gebeurt
in dat gebouw aan de post.
Wil je weten waar al die gekke
klanken vandaan komen?
Heb je zin om toneel te leren spelen?
Kom dan eens langs tijdens onze
opendeurdag. Op maandag 28 juni
kun je tussen 18.00 en 20.00 uur
proeven van kennismakingslessen
algemene muzikale vorming (AMV notenleer) en algemeen verbale
vorming (AVV - dictie). Je bent ook
welkom in de klassen instrument,
waar je kunt zien hoe leerkrachten
en leerlingen werken.

2) Proclamatie

We willen dit schooljaar in schoonheid afsluiten. We nodigen je daarom
uit voor onze jaarlijkse proclamatie.
In een eerste deel kun je luisteren
naar een optreden. Je hoort leerlingen die zich op de een of andere
manier onderscheidden tijdens de
afgelopen examenperiode. En onze
klassen samenzang ... zingen samen.
In het tweede deel ontvangen onze
leerlingen uit laatste jaren van de
lagere, de middelbare en de hogere
graad hun attesten, getuigschriften
en diploma’s.

De proclamatie gaat door op
zaterdag 26 juni om 10.00 uur in
zaal de Volkskring.

3) Klas in de kijker - samenspel

Notenleer volg je om een instrument
te leren spelen ... Een instrument
leer je spelen om samen met anderen muziek te maken ... en samen
muziek maken dat is ... samenspel.
Na de lagere graad mag je in het
eerste jaar middelbare graad het vak
samenspel volgen. Een uurtje per
week leer je er met andere instrumenten en met andere muzikanten
samen spelen. Je leert er niet alleen
samen beginnen en samen eindigen
maar ook luisteren. Je leert er toepassen wat je in de lessen instrument geleerd hebt. Er zijn verschillende groepen samenspel, er is het
orkest met blazers: klarinet, fluit,
saxofoon, kopers enz… piano’s en
slagwerk, er is een groep strijkers:
viool, cello en contrabas, een groep
gitaren, een groep pianisten en een
heuse percussiegroep.
Twee tot drie maal per jaar treden de
groepen op. Het programma bestaat
uit zeer uiteenlopende muziekstijlen,
van filmmuziek over klassieke muziek
tot zelfs popmuziek. Dit jaar stonden
Bach en K3 op het programma!

Ben je reeds een tijdje gestopt met
muziekacademie? Geen probleem.
Kom gerust meespelen, er is steeds
een groep op jouw niveau. Voor
meer informatie neem contact
op met het secretariaat:
secretariaat@gamw.lede.be

4) Inschrijvingen

Binnenkort kun je je inschrijven voor
het volgende schooljaar. We starten
met inschrijven tijdens de opendeurdag.

5) Welsprekendheid voor volwassenen

Geef je vaak lezingen of cursussen?
Neem je regelmatig sollicitatiegesprekken af? Of wil je iets zelfverzekerder overkomen bij je baas?
Misschien is de cursus welsprekendheid iets voor jou.

6) Waar vind
je ons?

Neem gerust maar een kijkje
op onze virtuele academie
(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
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bibliotheek bibliotheek@lede.be - www.bibliotheek.lede.be

Het zomert in de bib!
Zomeracties 2010

Zomer van het spannende boek

Van 15 juni tot 31 augustus zetten we de nieuwste thrillers en detectives in de kijker! John Grisham, Val McDermid, Lee Child zijn present
maar ook Vlaamse misdaadliteratuur van Jo Claes, Bavo Dhooge, Luc
Deflo en natuurlijk Pieter Aspe zijn vertegenwoordigd.

Geboekt

Onze zonnige kaartjesklassieker. Stuur ons van 15 juni tot 15 september een vakantiekaartje óf mail ons een vakantiefoto van de plaatselijke bib en maak kans op een Bongo-weekend-arrangement of 2
verrassende boekenpakketten.

Piratenspeurtocht
van 1 juli tot 31 augustus

Ga op zoek naar de schat van de Vlieg in de bib van Lede en maak
kans op drie superdeluxe bibboxen.

Extra uitleenmogelijkheden

ontleen je boeken tijdens de zomervakantie 1 weekje langer, en neem
2 boeken extra mee naar je vakantieplekje!

Opendeurdagen
in bibliotheek
Oordegem

Kunst in de bib ism Davidsfonds afdeling
Oordegem van 20 tot 23 augustus
in de bib.

Spaaractie
in Oordegem

Vraag je spaarkaart in
Oordegem of haal ze uit
Aktueel. Bij elke uitleenbeurt in
Oordegem krijg je een stempeltje; kom
je tijdens de zomermaanden 4x naar de
bib, dan kan je tijdens de opendeurdagen
je gratis bibliotheekmok ophalen.

Vertelnamiddag

op maandagnamiddag 23 augustus
in de bibliotheek van Oordegem
voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Thema: Wie is er bang van het grote
boze boek? Inschrijven in de bib.

Lede informeert
cultuur cultuur@lede.be

Week van de Smaak
De vijfde editie van de
Week van de Smaak 2010
komt eraan.
In 2010 worden enkele opvallende
nieuwe accenten gelegd. Extra aandacht zal uitgaan naar het culinair
erfgoed, de smaakcultuur en voedingsmiddelen uit Vlaanderen. Als
gastheer nodigt Vlaanderen Spanje
uit aan de tafel.

Aalst neemt de fakkel over van Leuven
als Stad van de Smaak. Aalst wil
een breed smaakverhaal brengen en
vertrekt hiervoor vanuit het (culinair)
erfgoed van de stad: Sint-Maarten,
Carnaval en Louis Paul Boon worden
o.a. als thema’s naar voren geschoven.

GESMAAKT’. We willen dit vooral in
teken van Spanje doen. Heb je een
goed idee of wil je als vereniging of
individu meewerken aan deze Week
van de Smaak in Lede dan mag je
dit melden aan de cultuurdienst
per telefoon of mail.

Van 11 tot 21 november 2010
gaan er ook in Lede allerlei activiteiten door onder de naam ‘LEDE

Neem zeker eens een kijkje
op de website
www.weekvandesmaak.be

Gezinswandeling te Impe rond de vier elementen.

Open monumentendag 2010
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cultuur cultuur@lede.be

Seniorenraad
KAARTEN voor dames en heren
SJOELEN enkel voor dames
Elke dag klassement met prijzen.
Klassement na drie namiddagen.
Vrijdag 6 augustus
Vrijdag 13 augustus
Vrijdag 20 augustus
“De Bron” 14.30 uur
Inleg: 1,5 euro
Vooruit kaarting: iedere keer 75 euro
Vooruit sjoelen: iedere keer 50 euro
Iedereen krijgt een boterham met kop.
Kaarten kunnen aangekocht worden
via de seniorenraad of de cultuurdienst.

SHOWNAMIDDAG
vrijdag 17 september

FILIP BAUTERS:
klavier en zang – algemene leiding
DIRK DE MEULEMEESTER:
trompet, beugel, klavier en zang. Eén van de
beste trompettisten van België. Hij is al 20
jaar de eerste solist bij de Muziekkapel van
de Marine.
MARTINE FOUBERT:
zangeres – zingt medleys van Ann Christy,
Laura Lynn, Marva …
CARDINI:
muzikale clown – beroemd in binnen- en
buitenland
De Bron
begin: 14.30 euro • inkom: 8 euro
vieruurtje: koffie, 2 belegde broodjes en
een dessert
Kaarten kunnen aangekocht worden via de
seniorenraad of de cultuurdienst
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jeugd jeugd@lede.be
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Oordegem

Vrije speelruimte
in Lede
Lede beschikt over een
aantal speelterreintjes met
speeltoestellen waar je tijdens de zomervakantie vrij
kan ravotten.

mesen

Mesen

Oordegem

Achter de kerk van Oordegem heb
je naast het dienstencentrum een
speelterrein.

Papegem

In de Bovenstraat bevindt zich
een groot speelterrein met allerlei
speeltoestellen en een grasveld met
voetbaldoelen.

Wanzele

Op het volledig vernieuwd speelterrein in de Watermolenstraat te
Wanzele kan je ’s avonds vanaf 18.30
uur en in het weekend vrij komen
spelen. In de zomervakantie is het
terrein overdag in gebruik door de
speelpleinwerking.

wanzele

Park van Mesen

In het park van Mesen is er een
nieuw speelterreintje voor jongere
kinderen. Hier kan je tijdens de
openingsuren van het park vrij
komen spelen. Tot en met 31 september kan je iedere woensdag van
14 uur tot 19 uur, zaterdag van
14 tot 19 uur en zondag van 10
tot 19 uur komen spelen.

sporthal

Sporthal

Tussen de sporthal en de kleedkamers vind je een speelterrein met
een vijftal skatetoestellen waar je
naar hartenlust kan skaten of
voetballen in de powerplaysoccer.
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jeugd jeugd@lede.be

g
Speelpleinwerkin
zomervakantie 2010
Tijdens de zomermaanden
juli en augustus kan je acht
weken naar het speelplein
komen! De werking gaat
door vanaf donderdag 1
juli tot en met woensdag
25 augustus. Er is geen
speelplein op woensdag
21 juli.
Dit speelpleingebeuren gaat
door in Wanzele op het gemeentelijk speelplein, Watermolenstraat 11 te Wanzele.
Deze werking wordt georganiseerd voor jongens en
meisjes die op 1 januari
2010 minstens 3 jaar zijn
en geen 15 jaar geworden
zijn op 1 juli 2010.
De dagprijs voor de opvang van
de kinderen bedraagt:
• 4,50 euro voor een volledige dag
(zonder abonnementskaart)
• 2,25 euro voor een halve dag
(zonder abonnementskaart)
In de prijs zijn koekjes, drankjes
en een ongevallenverzekering
inbegrepen.
Je kunt kiezen voor een abonnementskaart die 18 euro kost. Deze
abonnementskaart is geldig voor tien
halve dagen. De kaarten staan op
naam van je gezin en zijn twee jaar
geldig. Als gezin worden beschouwd:
alle kinderen die op eenzelfde adres
ingeschreven zijn. Bij aankoop van
vier kaarten tegelijk krijg je een

vijfde kaart gratis.
In de prijs zijn koekjes, drankjes en
een ongevallenverzekering inbegrepen. Voor elke kind moet je vóór de
aanvang een inlichtingsformulier
‘speelpleinwerking 2010’ volledig ingevuld aan de jeugddienst bezorgen.
Dit inlichtingsformulier is verkrijgbaar bij de jeugddienst en te downloaden op de website (diensten –
jeugd – speelpleinwerking).

Nieuwe abonnees
en verlengen

Vooraf aankopen van abonnementen is verplicht! Ook het
verlengen van bestaande abonnementen doe je best vóór de aanvang
van de speelpleinwerking.
Dit kan allemaal op woensdag
23 juni van 14 tot 16 uur. De verkoop gaat door in het gemeentehuis,
jeugddienst, Markt 1 te 9340 Lede.
Op het speelplein zelf kan je
de eerste twee weken geen
abonnementen aankopen.

Meer informatie?
Jeugddienst Lede, 053 60 68 62,
Elsie De Winne of
jeugddienst@lede.be
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OCMW ocmw@lede.be - www.ocmw.lede.be

vzw Onthaal
in de kijker
Een van de basistaken van
het OCMW is het helpen
van mensen met financiële problemen. We doen dit
uiteraard niet alleen, maar
in samenwerking met tal van
andere lokale diensten en
verenigingen. Graag stellen
wij regelmatig zo’n vereniging aan u voor.
Deze keer is vzw Onthaal aan de
beurt. Dit is een vrijwilligersorganisatie uit het naburige Wichelen met
wie wij al jarenlang samenwerken. De
voorbije twee jaar is de samenwerking
verder uitgebreid en geformaliseerd in
een samenwerkingsovereenkomst.
In eerste instantie zijn er de maandelijkse voedselpakketten die gezinnen
die het financieel erg zwaar hebben
moeten helpen om de eindjes aan
elkaar te knopen.
Vzw Onthaal organiseert deze bedeling niet alleen voor de hulpbehoevenden uit de eigen gemeente, maar
ook voor mensen uit de buurgemeenten met wie ze een samenwerkingsovereenkomst hebben.
Omdat de middelen beperkt zijn is
het erg belangrijk dat de pakketten
terecht komen bij diegenen die het
het meeste nodig hebben. Vandaar
dat de pakketten enkel kunnen worden toegekend na doorverwijzing via
de sociale dienst van het OCMW.
Naast de maandelijkse voedselbedeling baat vzw Onthaal ook een winkel
uit in tweedehandskledij ( Margote
100, Wichelen). Wekelijks komt een
groep vrijwilligers samen om de kledij
de sorteren, te wassen en een plaatsje
te geven in de winkelrekken. De tweedehandswinkel is open iedere dinsdag
van 14.00 tot 16.30 uur en iedere
vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Daarnaast beschikt vzw Onthaal
over een loods waar tweedehands-

meubilair, huishoudtoestellen en
huisgerei verkrijgbaar zijn (gemeentelijke loods in Bruinbeke). Al deze
spullen worden aan zeer toegankelijke
prijzen aangeboden aan de klanten en
ontsnappen hierdoor aan de ‘wegwerpgekte’ en krijgen de kans op een
tweede leven bij hun nieuwe eigenaar.
Zo vormt Vzw Onthaal een mooie
aanvulling op het aanbod van andere
lokale tweedehandswinkels zoals vb.
de Kringloopwinkel Teleshop.
In tegenstelling tot de voedselbedeling is de tweedehandswinkel vrij toegankelijk en is er dus geen doorverwijzing nodig via de sociale dienst.
Meer info kan je vinden op hun
website www.werkgroeponthaal.be.

bibliotheek

Op vakantie
naar POP-eiland?

bibliotheek (vervolg)

Nieuwe genresymbolen bij
de romans

De bibliotheek gebruikt vanaf
nu een nieuw etiketteersysteem:
bedoeling is de boekmaterialen
eenvoudiger en duidelijker te
labelen. Wat verandert er:
- de invoerdatum van boeken zal
op het etiket vermeld worden
- bij de jeugdboeken zal de
leeftijdsaanduiding worden vermeld. Op een prentenboek kan
je dus binnenkort ook lezen of
een boek bedoeld is voor
2+ of 4+
- bij de romans
verdwijnen de
verouderde
genres doktersromans en zeeverhalen.
waar
gebeurde
De waar geverhalen
beurde verhalen
krijgen een apart
etiket, net als
de chicklit, de
autobiografische
verhalen en de
autopsychologische
biografische
romans
verhalen

30 juni
PuyenbroeckWachtebeke

Een ontspannende namiddag
met Studio 100 tv-band, Christ’of,
Laura, Sylver, … én heel wat randanimatie!
Vertrek:
Jeugdhuis Leeuwerik, 12u30
Terug: Jeugdhuis Leeuwerik, 19u30
Info & inschrijvingen:
• Bibliotheek Lede
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
• Jeugdhuis Leeuwerik
053 30 48 36
jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be
Tickets: 6 euro • Vanaf 10 jaar

psychologische
verhalen

Chicklit

is de, oorspronkelijk licht neerbuigende, benaming voor een vorm van eigentijdse romantische fictielectuur die
in de eerste plaats is bedoeld voor
vrouwen tussen de 20 en 30 jaar.
Chicklit is een verkorting van het
Engelse chick literature en wordt
bijzonder veel ontleend in onze
bibliotheken. [Bron: Wikipedia]
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BURGERZAKEN burgerzaken@lede.be

Lede zomer’t!

De Middenstandsraad kondigt zijn eerste activiteit
aan: LEDE ZOMER’T!
Op vrijdag 25 juni, zaterdag
26 juni en zondag 27 juni kan je
van uitzonderlijke acties genieten
bij de plaatselijke handelaars van
Lede, Oordegem, Impe, Wanzele en
Smetlede. De plaatselijke handelaars
willen hun klanten een fantastische
zomervakantie toewensen door hen
te trakteren op een bijzondere actie
of attentie.
Je kan de deelnemende handelaars
herkennen aan de groene loper
aan de ingang van hun winkel of
handelszaak.

Zet je bedrijf op onze website!
Ben je als bedrijf aangesloten bij de Leedse Middenstandsraad,
dan krijg je de mogelijkheid je eigen bedrijf voor te stellen op onze
website. Je kan je openingsuren vermelden, een link leggen naar je
eigen website, foto’s opladen en een logo. Ook je contactgegevens
kunnen de bezoekers van de website gemakkelijk terugvinden.
De hele uitleg rond het systeem werd gegeven tijdens de algemene
vergadering van de Middenstandsraad, die doorging op 18 mei.
Het is een extra dienst die je wordt aangeboden, maak er gebruik van!
Sluit je aan bij de Middenstandsraad.
Meer informatie kan je krijgen via middenstand@lede.be.

Als klant krijg je dat weekend een
attentie zoals een zomerkorting, een
hapje en een drankje, attenties voor
de kinderen, een zomers geschenk
bij aankoop, …
Verdere informatie zal nog worden
verspreid (o.a. een lijst met deelnemende handelaars).
De Middenstandsraad Lede wil met
deze en toekomstige acties alle middenstanders, handelaars en vrije
beroepers op het grondgebied verenigen en het winkelen op eigen gemeente aantrekkelijker maken. Wij
hopen heel vele mensen een plezier
te doen met deze LEDE ZOMER’T!
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SPORT sport@lede.be

Plus Minus
Sportdienst Lede organiseert de komende maanden een waaier van activiteiten voor sportieve
en minder sportieve
50-plussers.
Uitgangspunt “PLUS MINUS”
Laat ons aanvoelen dat er voor
elk wat wils is: meer en minder
intensief, meer en minder recreatief, jong en minder jong,…
Laat iedereen toe om in de mate
van het mogelijke en het wenselijke te kiezen uit het diverse
aanbod.
Laat iedereen naast het sporten
ook genieten van een beetje
clubgevoel, een babbel, wat
gezelligheid,… kortom het sociale
aspect wint aan belang.
Laat iedereen toe om te genieten
van het sporten in de best mogelijke omstandigheden: onder
de leiding van gediplomeerde
lesgevers, genietend van een
sportverzekering.
Het “PLUS MINUS”-lidmaatschap
30 euro voor de periode van
1 mei 2010 tot en met 31
december 2010

Doe aan
sport beurs
De “Doe-Aan-Sport-Beurs” zal in
2010 uitzonderlijk niet worden
georganiseerd.

Fietstocht
dwars door Lede
Sportraad Lede organiseert een gezinsfietstocht op zondag 15 augustus.
Vanaf 14 uur kan er in de sporthal worden ingeschreven. De fietstocht
vangt aan om 15 uur en is ongeveer 30 km lang. Het inschrijvingsgeld
bedraagt drie euro voor kinderen en vijf euro voor volwassenen. Iedere
deelnemer krijgt een verfrissing en iedere deelnemer die de fietstocht
uitrijdt, ontvangt een aandenken. Dit evenement wordt gerealiseerd met
medewerking van het gemeentebestuur, Politiezone Erpe-Mere/Lede,
Rode Kruis Lede en WTC De Heiplastrappers.

Zomersportkamp kleuters
Sportdienst Lede organiseert een sportkamp voor
kleuters vanaf maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus. Alle jongens en meisjes uit de eerste tot en
met de derde kleuterklas van het schooljaar 20092010 zijn welkom op dit sportkamp. Deze activiteit
gaat door in de sporthal (Ommeganglaan 60 A). De
prijs voor deelname bedraagt 25 euro en inschrijven kan vanaf maandag
14 juni tot en met maandag 9 augustus via het inschrijvingsstrookje of via
sportdienst@lede.be.

Zomersportkamp omnisport
Sportdienst Lede organiseert een sportkamp omnisport vanaf maandag
23 tot en met vrijdag 27 augustus. Alle jongens en meisjes uit het eerste
tot en met het zesde leerjaar van het schooljaar 2009–2010 zijn welkom
op dit sportkamp. Deze activiteit gaat door in de sporthal. De prijs voor
deelname bedraagt 50 euro en inschrijven kan vanaf maandag 14 juni
tot en met maandag 16 augustus via het inschrijvingsstrookje of via
sportdienst@lede.be.

Boemelacademie

Sportacademie

Alle kinderen van de derde kleuterklas krijgen op woensdagnamiddag (van 13.30 tot 14.30 uur)
een gevarieerde sportopleiding.
Op een speelse wijze leren ze
nieuwe dingen. De kleuters leggen
er de basis om later eventueel in
te stappen in een sportclub. Voor
20 euro per trimester of voor 50
euro per jaar ben je als kleuter
lid van deze boemelacademie en
geniet je elke woensdag (met
uitzondering van de schoolvakantieperiodes) van 60 minuten sportkriebels. Inschrijven kan vanaf
maandag 14 juni.

Alle kinderen van het eerste tot
en met het zesde leerjaar krijgen op woensdagnamiddag een
gevarieerde sportopleiding. Op
een speelse wijze leren de kinderen nieuwe dingen van 14.30 tot
17.30 uur. Het kind legt de basis
om later eventueel in te stappen
in een sportclub. Voor 20 euro per
trimester of voor 50 euro per jaar
kan je lid van deze sportacademie
en geniet je elke woensdag (met
uitzondering van de schoolvakantieperiodes) van 60 minuten sportkriebels. Inschrijven kan vanaf
maandag 14 juni.
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BRANDWEER lede@brandweervlanderen.be

www.brandweer-lede.be

Wespenverdelging
Bel het zonale nummer (wespenverdelging) van de brandweerdiensten Zuid-OostVlaanderen: 053 80 68 03
Een wespennest in je tuin of vlakbij
je huis kan vervelend zijn, vooral met
kleine kinderen in de buurt. Wespen
kunnen zeer agressief zijn en zo een
gevaar opleveren voor de mens. Wespenbestrijding is daarom een van de
taken van de brandweer, je laat het
verdelgen ervan best aan ons over.
Het verwijderen van een bijenzwerm
laten we over aan een imker. Die zal,
als hij de bijenzwerm en de koningin
kan meenemen, de zwerm graag
komen ophalen. Wanneer de zwerm
een gevaar oplevert voor mens of
dier of wanneer de koningin zich
in de spouw van een muur, in een
schoorsteen, binnen in huis of op een
andere onbereikbare plaats bevindt,
dan bel je toch best de brandweer.
Wil je een nest laten vernietigen,
bel dan de brandweer op het nummer 053 80 68 03. Dit is een zonaal
nummer waarop een dispatcher
enkel en alleen de opdrachten rond
wespenverdelging zal opnemen. Als
het kan, komen we nog dezelfde dag
bij je langs. Dit gebeurt meestal na
19 uur omdat de wespen dan minder
agressief zijn en de meeste wespen
zich ook in het nest bevinden. Je kan
ook altijd je (niet-dringende!) boodschap inspreken op ons antwoordapparaat 053 80 07 07. Op zon- en
feestdagen is er normaal gezien
geen wespenverdelging. Enkel in
dringende gevallen, wanneer de wespen een acuut gevaar vormen voor
mens en/of dier, neemt u onmiddellijk contact op met het nummer 100
of 112. Uiteraard dan ook op zon- en
feestdagen. De wespenverdelging is
voorlopig nog een gratis dienst aan
de Leedse bevolking.

Ter info: Wij krijgen de eerste oproepen voor wespen meestal binnen
in mei of juni, maar heel vaak gaat
het dan om honingbijen of solitaire
bijen. Ook hommels worden al te
vaak aanzien voor wespen.

honingbij

hommel

Honingbij

- slank gebouwd, licht behaard
- bruin/zwart
- meestal in de nabijheid van het
nest, bijenkasten of van bloemen
- seizoen: lente en zomer
- vermijdt mensen
- is niet agressief, maar zal wel
steken bij bedreiging
- kan slechts éénmaal steken, verliest hierbij de angel en sterft
- solitaire bijen zijn kleiner, hebben
geen nest en leven alleen. Ze vermijden mensen en steken zelden

wesp

Hommel

- fors gebouwd (mollig), sterk behaard
- zwart met gele, oranje of witte
banden
- meestal in de nabijheid van het
nest, bloemen of struiken
- seizoen: lente en zomer
- vliegt traag
- vermijdt mensen en is niet
agressief, steekt zelden
- het nest is slechts één seizoen
in gebruik
- sterft uit tegen de winter

Wesp

- slank gebouwd, weinig of niet behaard
- geel/zwart
- meestal in de nabijheid van het
nest, fruitbomen, etenswaren,
vuilnisbakken…
- seizoen: zomer en herfst
- vliegt agressiever, verdedigt de
nestingang en kan spontaan steken (tot 10 maal!)
- nest slechts één seizoen in gebruik
- sterft uit tegen de winter

wespennest

Om zo min mogelijk wespen aan te
trekken en de kans op een prik te
verminderen, hebben we tot slot nog
enkele tips:
- vermijd grote, bruuske en zwaaiende bewegingen bij het naderen
van een wesp;
- ‘schiet’ wespen met de vinger van
je lichaam;
- blijf weg van de nestingangen;
- let extra op in de buurt van afgevallen fruit, vuilnisbakken, etenswaren en zoete drankjes;
- dood geen wesp, bij of hommel in
de buurt van een nest, want bij
bedreiging wordt een geur verspreid die soortgenoten aantrekt
en aanzet tot steken;
- wees extra oplettend als je allergisch bent.
Groeten en HOU HET VEILIG!
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Buitenschoolse
kinderopvang
Wanzele zomervakantie
Alle kinderen uit het kleuteronderwijs en alle kinderen
uit het lager onderwijs zijn
welkom in de buitenschoolse
kinderopvang te Wanzele
tijdens de zomervakantie.
Op woensdag 21 juli is de
kinderopvang gesloten.
De opvang is telkens van 6.45 uur
’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds
open. Tijdens de vakantiedagen
bieden wij een gevarieerd en creatief
spelaanbod: motorisch spel, rustig
spel, knutselen, fantasiespel,… De
kinderen kunnen kiezen of zij zich
binnen of buiten uitleven.
• Vanaf donderdag 1 juli tot en
met woensdag 25 augustus is
het noodzakelijk om op voorhand
in te schrijven voor de kinderopvang! Kinderen tussen 2,5 jaar en
3,5 jaar krijgen voorrang om in
te schrijven. (De gemeente Lede
organiseert tijdens deze periode

speelpleinwerking te Wanzele.
Meer informatie daarover vind je in
dit nummer van Lede informeert).
We verzorgen eveneens de vooropvang (van 6.45 tot 08.00) en de
naopvang (van 17.30 tot 18.30)
van het speelplein. Hiervoor moet
niet op voorhand worden ingeschreven.
• Op woensdag 30 juni en vanaf
donderdag 26 augustus tot en
met dinsdag 31 augustus is
er geen speelpleinwerking. De
kinderopvang is wel open voor
alle schoolgaande kinderen uit
het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs. Inschrijven hiervoor is
noodzakelijk!

Inschrijvingen

Tijdens iedere vakantie is inschrijven
verplicht en dit kan enkel via het
inschrijvingsformulier of via email
kinderopvang@lede.be.

• 01/07 tot en met 25/08
(wel speelpleinwerking):
- kinderen van 2,5 jaar tot 3,5 jaar:
inschrijven vanaf 26 mei, 9 uur.
- kinderen ouder dan 3,5 jaar:
inschrijven vanaf 2 juni, 9 uur.
De plaatsen zijn uiterst beperkt.
• 30/06 en 26/08 tot en met
31/08 (geen speelpleinwerking):
- inschrijven voor deze periode
kan vanaf 2 juni, 9 uur.
De inschrijvingen zullen aanvaard
worden zolang de maximale capaciteit niet wordt overschreden.

Informatie

Nathalie Verstuyft, 053 60 68 63,
kinderopvang@lede.be
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BURGERZAKEN burgerzaken@lede.be

Lede informeert
gemeentediensten www.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

Kom tijdig
je kids-ID aanvragen!!!
Heb je reisplannen met je kinderen?
Vergeet dan niet op tijd een kids-ID aan te
vragen voor je kinderen jonger dan 12 jaar!
De kids-ID is verplicht bij een reis naar een land waarvoor je geen reispas (paspoort) nodig hebt. De kids-ID
Vervangt het witte kartonnen pasje van vroeger en
ziet eruit als een gewone elektronische identiteitskaart.
Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het
buitenland vertrekt, moet je de kaart gemiddeld
15 dagen vóór je vertrek bij de gemeente aanvragen.
Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de
gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn
om ofwel een Kids-ID ofwel een paspoort voor je kind
te bekomen via de spoedprocedure. De kostprijs van
beide spoedprocedures ligt veel hoger dan die van
een Kids-ID.
Vóór elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden je te informeren over de vereiste reisdocumenten.
Deze informatie vind je in je reisbureau of op de
website van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be.
Je bent natuurlijk ook met je vragen altijd welkom
bij de dienst burgerzaken!
Goede reis!

Burgerzaken (bevol-

king 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

Kids-ID als uitleenkaart bib
De eID werd reeds door de bib gebruikt als lenerskaart. Vanaf nu kan je ook de kids-ID daarvoor
gebruiken! Alweer een kaart minder in je portefeuille.

Volgende prijzen gelden vanaf 1 april 2010
gewone
procedure

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).

eID (+12 jaar)

kidsID (-12 jaar)
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spoedprocedure 120

110

superspoedprocedure

180

190

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

Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00

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)
Rammelstraat 1A,
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

Uit de gemeenteraad van …
15-04-2010

Gebouw Steenstraat
Principebeslissing tot aankoop van
Steenstraat nr.7
Aanvullend pensioenstelsel
Invoeren aanvullend pensioenstelsel
voor de contractuele personeelsleden
Lokale diensteneconomie
Goedkeuring aanvraag tot erkenning
Vernieuwing ramen kinderopvang Oordegem
Vaststelling bestek, gunning bij
onderhandelingsprocedure en raming
van de kost op 11.000 euro
Budgetwijziging
Vaststelling eerste budgetwijziging
voor 2010
BUDGET 2010
Gewone dienst
Buitengewone dienst

Ontvangsten
22.428.365
14.662.096

20-05-2010

Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Toekenning buitengewone subsidie
van 9.800,93 euro voor binnenrestauratie
Retributiereglement gebruik gemeentelijke sportinfrastructuur
Wijzigiging van het reglement n.a.v.
nieuwe sporthal
Digitalisering akten
burgerlijke stand
Vaststelling bestek, gunning bij algemene offerteaanvraag en raming van
de kost op 28.900 euro
Rechtspositieregeling personeel
Wijziging fietsvergoeding: verhoging
van het bedrag tot 0,20 euro per km
Uitgaven
19.647.379
14.662.096

Wegeniswerken
Lopende werken

Collector Wellebeek –
riolerings- en wegeniswerken –
herinrichting Smetlededorp
Eerste fase (kruispunt
Molenhoek – Kapellenhoek)
Duur: Vermoedelijke openstelling
eind juni. Omleiding via Molenhoek,
Oordegemkouter, N9, Papegemstraat, Essestraat, Langehaag
Opdrachtgever: Aquafin,
gemeentebestuur en TMVW
Collector Wellebeek –
riolerings- en wegeniswerken –
herinrichting Smetlededorp
Tweede fase (Smetlededorp tussen
Stefaan Glorieuxstraat en Schildekensstraat) • Duur: Aansluitend op
de eerste fase. Omleiding via Oordegemkouter, N9, Papegemstraat,
Essestraat, Langehaag • Opdrachtgever: Aquafin, gemeentebestuur
en TMVW Herdergemestraat
en Vossedreef - aanleg nieuwe
voetpaden en rijweg wordt
van nieuwe toplaag voorzien
Duur: 90 werkdagen (start der
werken: 25 mei 2010) • Opdrachtgever: gemeentebestuur
Ouden Heirweg tussen Kluize en

Wachtdienst

met een maximum van 300 euro
per jaar
Buitenschoolse kinderopvang
Goedkeuring kwaliteitshandboek
Aankoop speeltoestel
gemeentepark
Vaststelling bestek, gunning bij
algemene offerteaanvraag en raming
van de kostprijs op 21.500 euro.

Saldo
2.780.986
–

Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te
volgen op de website www.lede.be.

Stichelendries vernieuwen toplaag asfalt
Duur: 3 werkdagen, start half juni
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
19 juni, Roefeldag: gedeelte
Watermolenstraat tussen Wanzelekouter en Processieweg verkeersvrij
20 juni, wielerwedstrijd Lede:
aankomst Kasteeldreef
27 juni, wielerwedstrijd
Wanzele: aankomst
Nonnenbosstraat
2 juli, avondmarkt en zomerconcert: Markt, Nieuwstraat en
Administratief centrum afgesloten
16 juli, zomerconcert:
Administratief centrum afgesloten
24 juli, wielerwedstrijd Impe:
aankomst Impedorp
30 juli, criterium Lede:
afgesloten parcours van 18.30 uur,
Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat,
Pastorijstraat, Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat,
Markizaatstraat, Stationsstraat en
Kasteelstraat

6 augustus, zomerconcert:
Administratief centrum afgesloten
18 augustus, criterium Lede:
afgesloten parcours vanaf 18.30
uur, Keiberg, Bellaertstraat, Ommeganglaan, Keibergkerkweg en Rode
Kruislaan
20 augustus 2010, zomerconcert: Administratief centrum
afgesloten
21 augustus 2010, criterium te
Oordegem: afgesloten parcours
vanaf 17 u, Oordegemdorp, Oordegemkouter, Dr. Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard en Speurtstraat
22 tot 24 augustus 2010,
Oordegem kermis: Oordegemdorp
afgesloten, wegomlegging via Grote
Steenweg en Beekstraat
24 augustus 2010, wielerwedstrijd te Oordegem: aankomst
Oordegemkouter
29 augustus 2010,
kermis Smetlededorp
12 september 2010, wielerwedstrijd te Wanzele: aankomst
Nonnenbosstraat
12 september 2010, kermis
Wanzele: Wanzeledorp afgesloten

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: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

