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Oordegemkermis
Vrijdag 24 augustus
van 19 tot 21 uur: feestelijke opening tentoonstelling in de bibliotheek Oordegem met werken van kunstschilder Marc
Baele. Een organisatie van Davidsfonds Oordegem.

Zaterdag 25 augustus
van 17 tot 21 uur: tentoonstelling in de bibliotheek Oordegem met werken van kunstschilder Marc Baele. Gratis toegang.
Een organisatie van Davidsfonds Oordegem.
Avondcriterium elfde ereprijs Benoni Van De Steen:
Een organisatie van Sport & Nering Oordegem in samenwerking met hun sponsors, gemeentebestuur Lede, provincie
Oost-Vlaanderen, lokale politie en de hulpdiensten. Inkom is gratis.
Programma
15.30 uur
criterium voor dorpelingen en gentlemen, plaatselijke amateurs , inschrijving en prijsuitreiking café Enjoy
17.00 uur
criterium voor Oordegemnaren en gentlemen, enkel voor inwoners van Oordegem
		
trofee petanqueclub Frans & co Oordegem, inschrijving en prijsuitreiking café Enjoy
18.00 uur
publiciteitskaravaan door de steunende leden
18.45 uur
voorstellingsronde van de deelnemende renners
19.00 uur
criterium voor elite zonder contract & beloften, trofee Liberale vriendenkring Oordegem - Smetlede 		
Papegem. Inschrijving en prijsuitreiking café ’t Kouterhof
21.00 uur
huldiging van de winnaars op het podium, bloemenmeisje de Rozenprinses Wetteren 2012.
		
Schlagerparade op het dorpsplein met Gino Verano, Yves Segers, Sha–Na, Jo Vally. 			
		
Presentatie Peter de Graaff & Anneleen.

Zondag 26 augustus
van 10 tot 12 uur en van 16 tot 21 uur: tentoonstelling in de bibliotheek Oordegem met werken van de kunstschilder
Marc Baele. Gratis toegang. Een organisatie van Davidsfonds Oordegem.
van 16 tot 22 uur: kermiscafetaria in het ontmoetingscentrum Oordegem. Diverse dranken en snacks zijn verkrijgbaar.
Een organisatie van Liberale Vriendenkring Oordegem – Smetlede – Papegem.
van 14 tot 20 uur: 1e zomermarkt Het Prieelshof (Dr. Prieelslaan 24, Oordegem)

Maandag 27 augustus
9.30 uur: solemnele kerkdienst voor de overleden parochianen
vanaf 15 uur: kermiscafetaria in het ontmoetingscentrum Oordegem. Diverse dranken en snacks zijn verkrijgbaar.
Een organisatie van Liberale Vriendenkring Oordegem – Smetlede – Papegem.
22 uur: groot openluchtvuurwerk aangeboden aan de bevolking door het gemeentebestuur

Dinsdag 28 augustus
16.00 uur: Grote prijs E.B. Luxe-Ebrimmo Lede
‘elite zonder contract’ en ‘beloften’, dubbelpunter Den Beiaard, start en aankomst Oordegemkouter, 22 ronden – 110 km,
inschrijving café ’t Kouterhof, prijsuitreiking café Den Bol

Wanzelekermis

Smetledekermis

Maandag 10 september

Zaterdag 1 september

9.30 uur: solemnele kerkdienst
voor de overleden parochianen
22.00 uur: groot openluchtvuurwerk aangeboden aan
de bevolking door het
gemeentebestuur

van 18.00 tot 21.30 uur: 17e barbecue in Veerleheem (Smetlededorp) ingericht door de
Vriendenkring van de Vrije Basisschool Smetlede. Kaarten reserveren op 0476 87 66 20.

Maandag 3 september
22.00 uur: groot openluchtvuurwerk aangeboden aan de bevolking door het gemeentebestuur

Dinsdag 4 september
wielerwedstrijd ‘beloften & elite zonder contract’ georganiseerd door Smetleedse sportvrienden.
Inschrijven in café Roste Mon, Smetlededorp vanaf 14.30 uur

ve rke e r @ l e d e . b e 

v e r k e e r

Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken: Bredestraat en Wanzeledorp
Duur: vermoedelijk tot augustus 2012
Omleiding: Smetledestraat (Serskamp), Wanzelesteenweg (Serskamp), Serskampstraat, Schildekensstraat, Smetledestraat,
Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat, Watermolenstraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Riolerings- en wegeniswerken Heiplasweg, gedeelte tussen Wichelse steenweg en Langenakker
Aanvang: 7 augustus 2012 - Duur: 40 werkdagen
Omleiding: Wichelse steenweg, Heiplasstraat, Langenakker
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Aanleg fietspaden langsheen Reymeersstraat, gedeelte tussen Wanzelekouter en Guchtstraat
Aanvang: 23 april 2012 - Duur: 80 werkdagen
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur
Aanleg voetpaden in Kasteeldreef, Kasteelstraat (gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef),
Markizaatstraat, Kleine Ommegangweg, Bellaertstraat (gedeelte tussen Nieuwstraat en Dr. Moenslaan) en
Zuster Lambertinestraat
Aanvang: in de week van 10 mei 2012 - Duur: 70 werkdagen
Plaatselijke omleiding mogelijk
Opdrachtgever: gemeentebestuur
Heraanleg Impedorp
Fase 1: Impedorp gedeelte tussen Ledestraat en Wijmenstraat
Fase 2: Aanleg verkeersplateau ter hoogte van school + vernieuwen baantje tussen school en kerk
Duur fase 1: vermoedelijk tot midden oktober
Duur fase 2: vanaf 20 augustus tot eind september
Aanvang fase 3 en daarna fase 4 sluit aan op de voltooiing van fase 1 en 2.
Omleiding fase 1 en 2: Wijmenstraat, Molenstraat, Essestraat, Langehaag, Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat,
Reymeersstraat, Grotekapellelaan, Overimpestraat, Ledestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
• 24 augustus, zomerconcert: administratief centrum afgesloten
• 25 augustus, criterium Oordegem: afgesloten parcours vanaf 15.30 uur, Oordegemdorp, Oordegemkouter,
Dr. Prieelslaan, Rodtstraat, Klinkaard en Speurtstraat
• 26 augustus, Oordegemkermis: Oordegemdorp afgesloten, wegomlegging via Grote Steenweg en Beekstraat
• 28 augustus, wielerwedstrijd Oordegem: aankomst Oordegemkouter
• 2 september, kermis Smetlededorp
• 4 september, wielerwedstrijd Smetlede: aankomst Kapellenhoek
• 9 september, wielerwedstrijd Wanzele: aankomst Nonnenbosstraat
• 9 september, kermis Wanzele: Wanzeledorp afgesloten
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bibliotheek@lede .be

Opendeurdag bibliotheek Oordegem
De bib gooit traditioneel de deuren open tijdens Oordegemkermis. Van 24 tot 27 augustus kan je
kennismaken met een mix van kunst, literatuur en een jeugdactiviteit. Gastkunstenaar
dit jaar is Marc Baele, geboren in Oordegem maar uitgeweken naar Oostende. Op zijn
35ste begon hij met een kunstopleiding en legde zich toe op de tekenkunst.
De bibliotheek
De tentoonstelling is open op:
van Oordegem
•
vrijdag 24 augustus van 19 tot 21 uur
is op kermis•
zaterdag 25 augustus van 17 tot 21 uur
maandag
•
zondag 26 augustus van 10 tot 12 uur en van 16 tot 21 uur
27 augustus
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Davidsfonds afdeling
gesloten.
Oordegem. De bibliotheek is gesloten op maandag 27 augustus.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het voor een nieuw boek of dvd in de rekken ligt?
De leverancier komt tweewekelijks langs met nieuwe boeken. Deze voorzien we van een barcode en plakkers en voeren we in het
bibliotheeksysteem in. Daarna worden de boeken gekaft. Boeken waarvan we verwachten dat ze veel gaan ontleend worden en
aankoopsuggesties door leners behandelen we prioritair.
Voor dvd’s is de bibliotheek wettelijk verplicht om nieuwe films pas twee maanden na de verschijningsdatum in de rekken te plaatsen. Deze zogeheten window period zorgt er dus voor dat we iets minder kort op de bal kunnen spelen.

iPads in de bib
De bibliotheek heeft in samenwerking met de omliggende bibliotheken een aantal iPads gekocht. Deze zullen worden ingezet als kennismaking met de technologie van de tablets en gebruikt worden bij presentaties.
Weldra worden er ook cursussen georganiseerd voor onze inwoners.
Momenteel staan de iPads in het krantenhoekje van onze bibliotheek in Lede. Daar kan je kranten en een aantal tijdschriften digitaal raadplegen. De Morgen, het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kiezen voor een digitale
kopie van de krant zoals we die kennen. De Standaard zorgt dan weer voor een nieuwe ervaring bij het digitaal
krantenlezen. Verder kan je ook Humo, Trends, Le Vif (Franstalig), Time Magazine (Engelstalig), Test Aankoop,
Budget & Recht, Sport/Voetbalmagazine en Knack digitaal raadplegen.
Uiteraard blijven ook nog de traditionele gedrukte edities van deze kranten en tijdschriften beschikbaar in de
bibliotheek.

GeBOEKt
Zomertijd is kaartjestijd in de bib! Stuur de bibliotheek een kaartje of bezorg ons een vakantiefoto van jezelf met een boek of
film van de bib via Facebook en maak kans op een Bongoweekendarrangement. Het adres van de bibliotheek is Bibliotheek Lede,
Kerkevijverstraat 19a. Foto’s kan je posten op onze Facebook-pagina via www.facebook.com/bibliotheeklede. Zonder uitzondering
zullen alle kaartjes ontvangen van 15 juni tot 15 september het plafond van onze balie sieren. Bij lottrekking wordt het Bongoweekendarrangement toegekend.

Vertel- en spelnamiddag in Oordegem
met De Kapitein en Ik
Op maandag 27 augustus is er opnieuw een vertel- en activiteitennamiddag in de bibliotheek van Oordegem.
Alles draait dit jaar rond Viktor, die op zolder een schilderij vindt van zijn betovergrootvader, piraat Bartholomeus Van Kapervloot. Kinderen van 5 tot 8 jaar zijn welkom voor een leuke namiddag met opdrachten en
spelletjes rond het fantastische verhaal van ‘De Kapitein en Ik’. Inschrijven kan tot 24 augustus. Wees er snel bij
want de plaatsen zijn beperkt. Deze namiddag is gratis. Een drankje is inbegrepen.

V R I JE
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Vrijetijdsinfobeurs
Voor het tweede jaar op rij organiseren alle vrijetijdsdiensten
(academie, bibliotheek, cultuur, jeugd en sport) de vrijetijdsinfobeurs. Ook de Leedse verenigingen zullen actief meewerken
aan deze beurs. De bezoeker kan hier kennismaken met de
diverse mogelijkheden van het Leedse vrijetijdsaanbod.
De beurs is gratis te bezoeken op zondag 2 september van
14 tot 18 uur. Je kan genieten van randanimatie, met o.a. een
clown, ballonnenblazer, springkasteel… Kortom een ideale tip
voor een familie-uitstap.
Alle nieuwe inwoners van het laatste jaar zullen persoonlijk
uitgenodigd worden. Zij worden ontvangen door het gemeentebestuur en kunnen daarna de beurs bezoeken. Meer info
kan je bekomen bij de meewerkende gemeentediensten en
via www.lede.be.

J u b il e a





info@lede .be

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht
hulde aan ondervermelde echtparen ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum en bood hen,
samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Gouden bruiloft (50 jaar)
Vandermeersch Oswald & Demedts Godelieve,
Torhout, 24 april 1962

Gouden bruiloft (50 jaar)
Lievens Gerard & Smolders Carolina
Lede, 11 mei 1962

Gouden bruiloft (50 jaar)
Use Roger & Schollaert Christine, Smetlede, 25 mei 1962

Gouden bruiloft (50 jaar)
Brondeel Camiel & Meuleman Mariette,
Wanzele, 25 mei 1962
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Vacature

Oproep voor de
verkiezingen

Het gemeentebestuur van Lede
gaat over tot de aanwerving van een

BIBLIOTHEEKASSISTENT(E)
Startbaanovereenkomst
voor de openbare bibliotheek
4/5 prestaties - niveau C1 - C3
Aanwervingvoorwaarden
jonger zijn dan 26 jaar. De jongere kan tewerkgesteld
worden tot het einde van het kwartaal waarin hij of zij
26 jaar wordt;
houder zijn van een van de diploma’s of studiegetuigschriften welke in aanmerking komen voor de toelating
tot een betrekking van niveau 2 bij de rijksbesturen;
houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B;
slagen in een selectieproef.
Je sollicitatiebrief samen met je CV moet schriftelijk
gericht worden aan het college van burgemeester en
schepenen, Markt 1 te 9340 Lede en uiterlijk toekomen op 21 september 2012.
Voor de functiekaart en alle verdere inlichtingen kan
je terecht bij het gemeentesecretariaat. Dit kan op het
nummer 053 60 68 00 of via mail naar personeel@
lede.be. De functiekaart kan eveneens gedownload
worden op www.lede.be.

Op 14 oktober zijn er opnieuw gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.
Je gaat naar de stembus om een nieuwe burgemeester, schepencollege, gemeenteraad en
een nieuwe provincieraad te kiezen.
De voorbereidingen voor de verkiezingen in
Lede zijn in volle gang. Vele mensen hebben
zich al aangemeld als vrijwilliger. We kunnen
echter nog steeds mensen gebruiken om de
bureaus te bemannen.
Wij doen een oproep aan alle meerderjarige
inwoners van Lede die kiesgerechtigd zijn:
ben je geïnteresseerd om je in te zetten voor
een goed verloop van de verkiezingen, dan
kan je je als vrijwilliger opgeven bij de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis. Je kan
ook bellen naar 053 60 68 10 of mailen naar
burgerzaken@lede.be. Vermeld dan zeker je
naam en telefoonnummer. Er is een vergoeding voorzien voor de effectieve leden van de
bureaus. Er wacht je een toffe sfeer
en een unieke ervaring!

Jaarlijks verlof PWA Lede
van 6 augustus t.e.m. 26 augustus
Tijdens deze periode kan je voor informatie en dringende zaken terecht bij:
PWA Aalst
Hopmarkt 10A
9300 Aalst
Tel: 053 82 69 40
De aankoop van cheques, het afhalen van prestatieformulieren
en de herinschrijving van gebruikers
zijn niet mogelijk tijdens deze verlofperiode.
Laatste werkdag PWA Lede: vrijdag 3 augustus. Prestatieformulieren, herinschrijving of
PWA-cheques ten laatste te verkrijgen tot 11.30 uur in de voormiddag.
Het raadplegen van vacatures, de inschrijving en herinschrijving van werkzoekenden:
Werkwinkel Aalst, Hopmarkt 10, 9300 Aalst.

SP O RT

sp o rt @ l e d e . b e 

7

Plus Minus

Sinds jaren is er via onze sportdienst een structureel aanbod voor de 50 plusser. Via allerlei sportactiviteiten komen mensen
samen in sportcomplex De Ommegang. Ook in de zomermaanden zal er een gevarieerd aanbod zijn, meer bepaald via
de Plus Minus activiteiten. Voor 50 euro (verzekering voor lichamelijke ongevallen inbegrepen) kan je een volledig kalenderjaar naar hartenlust deelnemen aan diverse sportactiviteiten. Deelnemers met een UiTpas sporten aan kansentarief.
Het programma Plus Minus wordt opgemaakt per trimester. Kom gerust een kijkje nemen. Het programma tot en met
september 2013 omvat:
• maandag: wandelen om 13.30 uur
				
• dinsdag: tennis om 15 uur
				
• woensdag: zwemmen om 12 uur
				
• donderdag: conditiegym om 15.30 uur
				
• vrijdag: fietsen om 13.30 uur

Boemel- en sportacademie

De sportdienst organiseert opnieuw de boemel- en sportacademie. Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde
leerjaar kunnen tijdens de schoolperiode een uur komen sporten op woensdagnamiddag (behalve tijdens de schoolvakanties). Deze sportieve namiddag gaat door in sportcomplex De Ommegang en dat vanaf 5 september tot en met 26 juni.
Lesuren voor het schooljaar 2012-2013
• derde kleuterklas: 13.30 tot 14.30 uur		
• tweede en derde leerjaar: 15.30 tot 16.30 uur
• eerste leerjaar: 14.30 tot 15.30 uur		
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 tot 17.30 uur
Voor 20 euro per trimester of 50 euro per jaar is je kind lid van onze academie. Deelnemers met een UiTpas sporten aan
kansentarief. Inschrijven kan via www.lede.be of door het ingevuld inschrijvingsstrookje te mailen naar sport@lede.be
ofwel in te dienen in sportcomplex De Ommegang.

Stratenloop
De stratenloop is op vrijdag 21 september aan haar elfde editie toe. In de centrumstraten van
Lede, met start en aankomst aan De Bron, kunnen atleten, supporters en sympathisanten genieten van een sportieve avond.
Op het parcours van ‘de acht van Lede’ kunnen atleten van alle leeftijden deelnemen aan loopwedstrijden over verschillende afstanden. Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. De
kleuters (jongens en meisjes geboren na 2007) lopen dan hun wedstrijd over 100 meter. Na die
wedstrijd is het de beurt aan de duiveltjes, benjamins, pupillen en miniemen. Voorinschrijven kan
door je inschrijvingsgeld (3 euro voor kinderen en 5 euro voor volwassenen) te storten op rekeningnummer 363-0318413-02 met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en reeks. Meer info op www.stratenlooplede.be.
Tevens zal De Bron gedurende drie dagen toegankelijk zijn voor iedereen die de sport in het algemeen en de stratenloop in het bijzonder
een warm hart toedraagt. Mario Vervaeke bouwt samen met een team van vrijwilligers aan een ijzersterke organisatie om de wedstrijd
vlekkeloos te laten verlopen. Hierbij doen we ook een oproep aan alle geïnteresseerden om mee te werken aan dit evenement. We willen
ook iedereen die de sport een warm hart toedraagt, de mogelijkheid bieden om tijdens de stratenloop zijn bedrijf in de kijker te zetten.
Vrijwilligers en bedrijven kunnen contact opnemen met Mario Vervaeke op 0475 55 58 85. Samen met het gemeentebestuur, Provincie
Oost-Vlaanderen en Vlierzele Sportief willen we dit event laten uitgroeien tot een happening voor de valide en mindervalide sporter. De
opbrengst wordt gebruikt om mindervaliden de nodige sportfaciliteiten te verschaffen en gaat integraal naar Able2Sport.

Veldloop
Op zondag 16 september richt de ouderraad van de Vrije Lagere school i.s.m. de sportdienst en Stichting Vlaamse
Schoolsport de drieëntwintigste editie in van Veldloop ‘90. Ook dit jaar zal de loophappening doorgaan in de Suikerstraat
(naast huisnummer 46). Deelnemen kan vanaf de derde kleuterklas tot en met het derde jaar van het secundair onderwijs.
De eerste start vangt aan om 14.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13 uur. Voor elke deelnemer is er een medaille en een prijs
voorzien. Verdere informatie kan je bekomen bij Patrick Poppe op 0478 82 47 73.
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Knutselatelier
Zit je in de lagere school en knutsel je graag? Dan is het knutselatelier misschien wel iets voor jou.
Vanaf 19 september worden er opnieuw knutselsessies georganiseerd door de jeugddienst.
De lessen gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur.
1ste en 2de leerjaar
19 september
3 oktober
17 oktober
7 november		
14 november		
28 november
12 december
3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
26 september
10 oktober
24 oktober
21 november		
5 december
19 december
Inschrijven kan vanaf woensdag 12 september bij de jeugddienst (tijdens de openingsuren).
Kostprijs: 3 euro per sessie (met facturatie achteraf). Meer info volgt in Lede Informeert van september.

A C ADEM I E

Inschrijvingen
Schooljaar 2012-2013
Inschrijvingsdata
maandag 27 augustus
dinsdag 28 augustus
woensdag 29 augustus
donderdag 30 augustus
vrijdag 31 augustus

14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
14.00 tot 20.30 uur
16.00 tot 20.30 uur
14.00 tot 20.30 uur

Op donderdag 30 augustus zijn de leerkrachten aanwezig van 16.30 tot 19.00 uur om de lesuren te bepalen. Je kan in september nog inschrijven tijdens de
openingsuren van het secretariaat. Deze uren staan
vermeld op onze website. Vanaf 1 oktober kan je niet
meer inschrijven.
Neem zeker de volgende documenten mee wanneer
je komt voor een eerste inschrijving: elektronische
identiteitskaart of kids-id, SIS-kaart, UiTpas en eventuele diploma’s van vorige academies
Vanaf wanneer kan je naar de academie komen?
Je moet ten minste zes jaar zijn of naar het eerste
leerjaar gaan om met de cursus initiatie te beginnen.

academie@lede .be

Je moet ten minste acht jaar zijn of naar het derde
leerjaar gaan om met algemene muzikale vorming
(AMV – notenleer) of algemeen verbale vorming (AVV
– dictie) te beginnen. Ben je twaalf jaar of ga je naar
het eerste middelbaar? Dan volg je algemene muzikale vorming met de volwassenen en begin je direct
met een instrument. Voor woord ga je direct naar de
middelbare graad. Er is geen maximumleeftijd. We
voorzien wel aparte cursussen voor volwassenen.
Welke instrumenten kan je leren in de academie?
Je kan kiezen uit de volgende instrumenten: cello,
dwarsfluit, gitaar, klarinet, basklarinet, marimba,
piano, orgel, saxofoon, slagwerk, viool, altviool,
trompet, bugel, tuba, trombone, hoorn en zang.
Welsprekendheid
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.
Gemeentelijke academie voor muziek en woord
Huize Moens, Markt 5, tweede verdieping
053 60 68 70, academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

ocmw@lede.be 

O C M W

Bewoners Villa Letha vieren
eerstesteenlegging nieuw woonzorgcentrum
Op vrijdag 1 juni werd aan de bewoners van woonzorgcentrum Villa Letha een feestmaaltijd aangeboden
ter gelegenheid van de eerstesteenlegging van het nieuwe woonzorgcentrum Markizaat. De officiële eerstesteenlegging ging door op zaterdag 5 mei, maar door de moeilijke toegankelijkheid van de werf konden de
bewoners daar niet aan deelnemen.
Ter compensatie werd er op 1 juni een feest op maat van de bewoners georganiseerd. Architect Nero bvba
zorgde voor een filmpje in 3D, waardoor de bewoners een virtuele wandeling konden maken in hun toekomstige
thuis. Tussendoor werden ook nog foto’s geprojecteerd van de eerstesteenlegging zelf en van de bouwwerken.
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cultuur@lede .be

Gezocht: foto’s De Volkskring
Eind november opent het gemeenschapscentrum De Volkskring. In de nieuwe zaal willen wij graag foto’s en
affiches van de oude Volkskring op wandpanelen hangen. Zo blijft de Volkskring zoals het vroeger was steeds
in onze herinnering. Wij willen hierbij een oproep doen aan alle verenigingen of personen die foto’s hebben
van activiteiten in de oude Volkskring. Bezorg de foto’s aan de cultuurdienst of mail ze naar cultuurdienst@
lede.be en dit vóór woensdag 5 september. Zo wordt jouw vereniging of jijzelf misschien wel vereeuwigd op
de muren van de nieuwe Volkskring.

Week van de Smaak: confituurwedstrijd
Maak jij zelf heerlijke confituur? Heb je nog ergens de confituurrecepten van je moeder of grootmoeder liggen? Dan is onze confituurwedstrijd echt iets voor jou.
Elke inwoner van Lede kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd. Je kan je deelnameformulier afhalen bij de
cultuurdienst of in de diverse fruitwinkels in Lede. De confituurpot(ten) geef je vóór 31 oktober af bij de cultuurdienst. Een jury zal de confituur beoordelen op smaak en presentatie. De hoofdprijs gaat naar de lekkerste
confituur, maar ook de mooist gepresenteerde confituur krijgt een prijs. Deze confituurwedstrijd is een initiatief
van de gezinsbond van Lede, jeugdhuis Leeuwerik en Davidsfonds Lede in samenwerking met de cultuurdienst
en de culturele raad. Wie zelf een activiteit wil uitwerken in het kader van de Week van de Smaak kan dit nog
tot en met 31 augustus laten weten aan de cultuurdienst.

Open Monumentendag 2012
Muziek, Woord en Beeld - zondag 9 september
Muziek
De culturele raad, Davidsfonds en de academie organiseren een orgelfietstocht naar Wichelen, Wanzele en Oordegem. Een orgelconcert van telkens 20 minuten wordt je gratis aangeboden in deze kerken. Om 14 uur begint het eerste orgelconcert in de SintGertrudiskerk in Wichelen. Daarna rijden we per fiets naar de Sint-Bavokerk in Wanzele en de Sint-Martinuskerk in Oordegem. In elk
van de kerken kun je luisteren naar een concert van ongeveer 20 minuten.
Na het derde concert ronden we de trip af in het ontmoetingscentrum van Oordegem.
Davidsfonds Lede: start De Bron om 13.15 uur
Davidsfonds Oordegem: start kerk Oordegem om 13.15 uur
Individueel transport met de auto is mogelijk.
Bij slecht weer verplaatsen we ons met de wagen.
Inschrijven kan bij de gemeentelijke academie voor woord en muziek op 053 60 68 70 of
academie@gamw.lede.be. Inschrijven vóór 5 september. Deelname is gratis.
Woord
Gemeenschapscentrum De Volkskring is momenteel in de afwerkingsfase. Je kan op
Open Monumentendag een kijkje nemen voor en achter de schermen van deze
spiksplinternieuwe zaal. Een unieke gelegenheid aangezien het centrum pas eind
november officieel zal geopend worden. Bezoeken kan van 10 tot 18 uur.
Beeld
‘De schreeuw van de eeuw’ is de titel van het beeldverhaal dat je kan bekijken in de
grote zaal van De Bron. Het verhaal toont de sloping van de kapel en de schoolgebouwen in het Markizaatdomein, met aangepaste gedichten en muziek als
achtergrond. Een fototentoonstelling geeft je tevens een beeld van de
gebouwen in de glorietijd, tijdens het verval en de afbraak.
Een unieke gelegenheid om deze site, die dateert van 1900 en een stempel
heeft gedrukt op de geschiedenis van onze gemeente, te herbekijken. Bezoeken
kan van 10 tot 18 uur. De inkom is gratis en er zijn op de verschillende locaties
gratis brochures te verkrijgen. Open Monumentendag 2012 is een organisatie
van de culturele raad, de cultuurdienst, Davidsfonds Lede en Oordegem en de
gemeentelijke academie voor muziek en woord.
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LEEGO, de gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking
Sinds kort heeft Lede een nieuwe gemeentelijke raad. LEEGO staat voor Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking en pleit onder meer voor solidariteit met het Zuiden, ontwikkelingskansen, rechtvaardige verdeling van rijkdommen en eerlijke handel.
Solidariteit met het Zuiden kan volgens LEEGO enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de
onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid. Die kloof groeit alsmaar door de globalisering en dat laatste
wordt voornamelijk gestuurd door economische privébelangen. Mens en milieu worden ondergeschikt
gemaakt. LEEGO wil een concrete bijdrage leveren om deze kloof met het Zuiden te verkleinen.
Samenstelling LEEGO
Voorzitter: Veerle Merckx
Ondervoorzitter: Alain Vijverman
Penningmeester: Lut Van De Vijver
Bestuursleden: Koen D’Hondt, Marc Van Wymeersch, Eric Van Der Peypen, Jan Verbeeck
Andere leden: Annemie Quintijn, Roos Quintijn, Christine Marckx, Kor Van Hoof, An Vermeersch,
Jan Verbeke, Rik de Coninck, Dirk Van den Driessche
Schepen voor ontwikkelingssamenwerking: Elke Meganck
Gemeentelijke ambtenaren: cultuurbeleidscoördinator Claudia Rombaut en secretaris Ingrid Cobbaut
Een logo voor LEEGO
Omdat LEEGO overal en altijd herkenbaar wil zijn, gaat de raad op zoek naar een eigen logo. Heb jij inspiratie, doe dan mee aan de wedstrijd ‘een logo voor LEEGO’. De meest inspirerende inzending wint een
prijs. Meer info hierover kan je verkrijgen bij de cultuurdienst.
Ngo Biuma
LEEGO is er voor alle Leedse derdewereldverenigingen die werken rond de Noord-Zuidproblematiek. Ngo
Biuma is er zo één van. Dit project, opgestart door Christophe André Buabua, ontwikkelt en begeleidt
kleine landbouwprojecten in Congo. De mensen van ngo Biuma leren de lokale bevolking hoe ze varkens
kunnen kweken en hoe ze aan landbouw kunnen doen. Bovendien kopen ze landbouwwerktuigen aan
die ze vervolgens uitdelen aan de landbouwers die dit nodig hebben.
LEEGO steunde dit project financieel in 2011.

Shownamiddag senioren

Stem op je favoriete groep

Elk jaar organiseert de seniorenraad een shownamiddag voor alle
senioren. Dit jaar gaat deze door op vrijdag 28 september. De
seniorenraad heeft opnieuw een mooi programma voorzien: Yves
Segers, bekend om zijn grote hits ‘Café De Zwaan’ en ‘Ik schreeuw
het van de daken’, zal voor de nodige ambiance zorgen. Koen Bossuyt, één van Vlaanderens beste goochelaars, komt ons verrassen
met zijn magische goochelaarskunsten. Fred Geirnaert is de presentator/conferencier van dienst en Ronny Marino zorgt tussendoor
voor prachtige luistermuziek. Deze shownamiddag gaat door in De Bron en start om
14.30 uur. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Kaarten zijn te koop bij de cultuurdienst of
bij de bestuursleden van de seniorenraad en
kosten 8 euro. In deze prijs is het vieruurtje, een koffie, 2 belegde broodjes en een
dessert inbegrepen.

Op zaterdag 24 november vieren we de opening van het
nieuwe gemeenschapscentrum De Volkskring. Het ligt
al vast dat De VoorLaatste Showband onze headliner van
de avond wordt, maar wie het publiek mag warm maken
voor deze topgroep, dat is nog onzeker. De Leedse groepen
Wolix, The Antonio Crooner Quartet, Iksel, Wolix, Attic Sunrise en Painted Motion staan klaar om deze taak op zich
te nemen. Het enige wat jij moet doen, is stemmen op de
groep die jij graag wil zien optreden op
de openingsavond van De Volkskring.
Meer informatie over de groepen vind
je op onze website, waar je meteen
ook je stem kan uitbrengen voor jouw
favoriete groep. Stemmen kan tot en
met 7 september.
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kinderopvang@lede .be

IBO ‘t Klavertje 4
Ouders zijn en blijven de voornaamste opvoeders van hun kinderen. Bij de keuze voor kinderopvang is het belangrijk dat je je kinderen met het volste vertrouwen kan achterlaten. Daarom bieden wij je onze diensten aan.
De buitenschoolse opvang is echter geen verlenging van de schooltijd, het initiatief van de kinderen primeert.
De kinderen kunnen kiezen of ze zich binnen of buiten uitleven in motorisch spel, in rustig spel, in knutselen,
in fantasiespel… Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Dit is de ideale manier om je
kinderen hun ervaringen van de dag te laten verwerken. Naast het spontane spel is het geleid spel van groot
belang. Zeker op woensdagnamiddag bieden we een gevarieerd en creatief spelaanbod.
De buitenschoolse kinderopvang richt zich naar alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie de
ouders op het grondgebied van Lede wonen, alsook voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs uit
de scholen gelegen op het grondgebied Lede.
Er zijn drie vestigingsplaatsen voor de voor- en naschoolse opvang:
•
Lede: Steenstraat 7, 053 80 89 21
•
Oordegem: Oordegemdorp 29, 09 366 03 08
•
Wanzele: Watermolenstraat 13, 053 82 85 00
Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en in de vakantie is de opvang enkel te Wanzele open.
De opvang is telkens open van 6.45 uur tot 18.30 uur open.
Je kind is welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat we het volledige inschrijvingsdossier ontvangen
hebben. Hiervoor kan je terecht bij de dienst kinderopvang.
Op schoolvrije dagen en tijdens elke vakantieperiode is inschrijven verplicht. Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. Vóór elke vakantie worden folders met de inschrijvingsformulieren
verspreid via de scholen. Deze inschrijvingsformulieren zijn eveneens digitaal, bij de dienst kinderopvang en op
de drie vestigingsplaatsen te verkrijgen.
Annulering van een inschrijving tijdens de schoolvrije dagen en vakantiedagen kan enkel schriftelijk worden
doorgegeven ten laatste de tweede werkdag voorafgaand aan de gereserveerde opvangdag. Annuleringsformulieren zijn bij de dienst kinderopvang en op de drie vestigingsplaatsen te verkrijgen.
Tarieven
• Voor- en naschoolse opvang: 0,90 euro per begonnen halfuur
• Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:
< 3 uur: 3,70 euro
tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
> 6 uur: 11,20 euro
• Gezinnen met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen)
tijdens het voorafgaande aanslagjaar genieten van een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage.
• Kinderen uit hetzelfde gezin die samen aanwezig zijn, krijgen een korting van 25% op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociale tarief.
• Laattijdig afhalen: 5 euro per begonnen halfuur.
• Geen of laattijdige annulering: 5 euro per kind per dag. Bij ziekte kan de dag zelf worden geannuleerd.
Mits voorlegging van een ziekteattest wordt er geen boete aangerekend.
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Uit de gemeenteraad van 21 juni 2012
Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen
Wijziging reglement ingevolge de ingebruikname van gemeenschapscentrum De Volkskring met ingang van
1 november 2012
Reglement voor organisatie van de vrijwillige brandweerdienst
Wijziging reglement
Vaststelling administratieve en geldelijke voorwaarden brandweerdienst
Vaststelling bepalingen met betrekking tot het beroepsbrandweerpersoneel
Inplantingsplaats nieuwe brandweerkazerne
Principebeslissing met betrekking tot de herlokalisatie van de brandweerkazerne
Aankoop zitmaaier
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 16.000 euro (excl. btw)
Vernieuwen dakbedekking ontmoetingscentrum en bijgebouw Oordegem
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 58.000 euro (excl. btw)
Aankoop display voor inkomhal gemeenschapscentrum De Volkskring
Vaststelling bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kost op 6.400 euro (excl. btw)
Parkreglement park van Mesen
Wijziging met betrekking tot de openstelling van zonsopgang tot zonsondergang
Vaststelling budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2012
			

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Gewone dienst

25.708.639,00

21.644.210,00

4.064.429,00

Buitengewone dienst

8.069.058,00

8.069.058,00

-

Gemeente Lede verkoopt grond in KMO-zone Heiplas
De gemeente realiseert dit najaar de KMO-zone Heiplas en start de procedure tot verkoop van deze gronden. Op het ca. 4 ha grote bedrijventerrein zijn een twaalftal kavels van 1000 tot 9000 m² voorzien, waarvan de meeste tussen de 2000 en 3500 m².
Het bestuur geeft de voorkeur aan Leedse bedrijven, die wensen te herlokaliseren, waarbij zonevreemde Leedse bedrijven de eerste keuze
krijgen. De minimum eenheidsprijs is bepaald op basis van het schattingsverslag en de gedane investeringen voor de infrastructuur.
Aangepaste oppervlakte van de loten : Lot 1: ± 12800 m²

Loten 4a-4c: ± 1800 m²

Lot 6: ± 1500 m²

Lot 3d:± 3300 m²

Lot 5: ± 1600 m²

Lot 7: ± 900 m²

Erfdienstbaarheid voor riolering

Lot 2: ± 4400 m²

Loten 3-3c: ± 3200 m²

Offertes onder gesloten omslag in te dienen ten laatste op 17 september 2012. Info en voorwaarden:
gemeentebestuur Lede, Markt 1, 9340 Lede, www.lede.be, 053 60 68 41, stedenbouw@lede.be
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n Fietstocht met bezoek aan

Ledenaars met een verhaal
Start: 14 u aan de kerk van Lede. In geval
van slecht weer verplaatsen we ons met
de auto.
Davidsfonds Lede
zondag 19 augustus
van 14 tot 18 u
gratis
n Zomerfietstocht
Afstand: 25 km.
Vertrek: Markt Lede 19 uur.
Gezindsbond Lede - Davidsfonds Lede
dinsdag 21 augustus om 19 u
gratis
n Zomerconcert
Optreden Wolix en Rumtown
Feestcomité Lede
vrijdag 24 augustus om 20 u
gratis
Park Lede
n Tentoonstelling Marc Baele
Zie pagina 4.
vrijdag, zaterdag en zondag
24, 25 en 26 augustus
Bibliotheek Oordegem
n Compostdemo & bouwen

van een beestentoren
Zie pagina 15
zaterdag 25 augustus
van 09.30 tot 11.30 u
n 8ste sneukelfietstocht
ACW i.s.m. Pasar Lede en Femma Lede
zondag 26 augustus
Voorinschr.: 3 euro (max. 10 euro per gezin)
Dag zelf: 4 euro (max. 12 euro
per gezin). Meer info: 053 80 01 24,
hildeke.degendt@belgacom.net .
n Grote kermis Oordegem
Zie pagina 2.
zondag 26 augustus
n Vuurwerk Oordegem
maandag 27 augustus om 22 u
n Vertelnamiddag De Kapitein en Ik
Zie pagina 4.
maandag 27 augustus
van 14 tot 16 u
gratis
n Relaxfietstocht
Afstand 15 km, iedereen welkom
Gezinsbond Lede Gosa
en Davidsfonds Lede
dinsdag 28 augustus om 19 u
gratis

info@lede .be

n Opendeurdag Dance Fever Lede
Vanaf geboortejaar 2006.
Info: secretariaat@dancefeverlede.be
zaterdag 1 september
van 13.30 tot 18.30 u
15 euro
Sportcomplex De Ommegang
n Belgisch kampioenschap cadetten en
scholieren
zaterdag en zondag 1 en 2 september
van 09.30 tot 17.30 u
gratis
Vlierzele Sportief
n Vrijetijdsinfobeurs
Zie pagina 5.
zondag 2 september
van 14 tot 18 u
gratis
Sportcomplex De Ommegang
n Wielerwedstrijd
Start: 16 u. Inschrijvingen vanaf
14.30 u in café Roste Mon.
Info: Matthys Rob 0479411197
Smetleedse Sportvrienden
dinsdag 4 september
van 16 tot 19 u
gratis
n Kaas- en wijnavond
Info: annetom@telenet.be
De Gemzen
zaterdag 8 september om 18 u
13 euro (kinderen 7 euro)
Ontmoetingscentrum Oordegem
n Fietsorgeltrip
Zie pagina 10.
zondag 9 september vanaf 14 u
n Open Clubdag
Volleybalclub DYNACO Lede
Met cavabar en demonstratiewedstrijden
zondag 9 september van 10 tot 20 u
gratis
Sportcomplex De Ommegang
n Filmnamiddag Muppets
Gezinsbond Lede - Jeugdhuis Leeuwerik
woensdag 12 september
om 14.30 u
gratis
Jeugdhuis Leeuwerik
n Politiek debat gemeenteraads-

verkiezingen Lede
Moderator Dhr. Johan De Ryck,
vrtjournalist
vrijdag 14 september om 20 u
gratis
Jeugdhuis Leeuwerik
n Kennismaking nieuwe leerlingen

academie
zaterdag 15 september
vanaf 10.30 u

n Tweedehandsbeurs van baby-

en kinderartikelen

Kinderanimatie voorzien.
Info: 0479 91 20 00
Gezinsbond Lede
zondag 16 september
van 14 tot 16.30 u
gratis
De Bron
n Veldloop ‘90
Zie pagina 7
zondag 16 september
n Kookclub
Info: 053 80 32 81 of 053 80 12 77
Femma Lede
dinsdag 18 september
van 19 tot 22 u
25 euro
Keuken Stella Matutina, Kluisberg
n Kookles ‘groenten in de kijker’
Door Christine Willems.
Info: marleenvkerkhove@hotmail.com
KVLV Smetlede
woensdag 19 september om 19 u
gratis
Veerleheem, Smetlededorp 20
n Rock it Out - finale Rockrally
Met kaart saharafuif gratis toegang.
Optreden: Painted motion (finalist),
The Crowd en Caeser’s walkman
vrijdag 21 september om 21 u
Jeugdhuis Leeuwerik
n Stratenloop Lede
Zie pagina 7
Voorinschrijving sporthal Lede:
8 september (10 tot 12 u) en
12 september (13.30 tot 17 u).
Randanimatie op het parcours. Start:
Kasteeldreef. Meer info: 0475 55 58 85,
Mario@stratenlooplede.be
Able2Sport, i.s.m. sportdienst Lede en
Sportraad Lede, Vrije Lagere school Lede
vrijdag 21 september
van 18.30 tot 21.15 u
Inschrijving na 13 september of ter plaatse:
5 en 8 euro.
n 2e Open Kampioenschap van Lede -

petanque

Inschrijven vanaf 13 u
zaterdag 22 september
van 14 tot 19 u
2,5 euro
‘t Kantientje Lede
n Saharafuif
Kaarten in voorverkoop vanaf
1 augustus bij alle medewerkers en op de
gepubliceerde verkoopspunten.
zaterdag 22 september om 21 u
Jeugdhuis Leeuwerik
n Filmnamiddag Happy Feet 2
Gezinsbond Lede - Jeugdhuis Leeuwerik
woensdag 26 september om 14.30 u
gratis
Jeugdhuis Leeuwerik
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n Kookles ‘feestmenu’
Door Christine Willems.
Info: marleenvkerkhove@hotmail.com
KVLV Smetlede
woensdag 26 september om 14 u
gratis
Veerleheem, Smetlededorp 20
n Bijeenkomst leeskring Leorim
Bespreking Menuet van Louis Paul Boon
donderdag 27 september om 20 u
gratis
Bibliotheek Lede
n Gezondheidsles

‘gezondheid te koop’
Info: mariasteeman@hotmail.com
Kvlv Lede
donderdag 27 september
gratis
De Bron

m ili e u



n Shownamiddag voor senioren
Zie pagina 11
vrijdag 28 september om 14.30 u
n Compostdemo
Leedse compostmeesters
vrijdag 28 september
van 17 tot 19 u
gratis
Compostdemopark, Vijverstraat
n Fietstocht Jozef De Brouwerroute
Start in Impe, Haaltert of Hofstade.
Om 14 uur groepstart nieuwe parcours
(32 km). Vrij starten tussen 14 en 15 uur.
25, 35 of 50 km. Meer info: 053 83 39 46
Fietsclub Jozef De Brouwer
zondag 30 september om 14 u
5 euro (max. 15 euro per gezin)
Café Het Buitenbeentje, Impedorp
n Badminton
info@dynamiclede.be
Badmintonclub Dynamic Lede
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donderdag tot 30 augustus
van 21 tot 23 u
gratis
Sportcomplex De Ommegang
n De schatten van Vlieg in Lede:

buitenspeurtocht
Startplaats: speelplein Wanzele.
Leuk gadget voor alle deelnemers en
prijzen te winnen.
Bibliotheek Lede
tot 2 september
gratis
Bibliotheek Lede
n Recreatievolleybal
Info: Aime Triest 053 80 52 44
Volleybal Gezinsbond Lede
van september tot juni
Van 9 tot 11 u
gratis
Sportcomplex De Ommegang

milieu@lede .be

Lok leven naar je tuin met een beestentoren
Het gaat niet goed met de bijen en wespen in Vlaanderen. Ze vinden te weinig voedsel, hebben last van allerlei
ziektes, pesticiden en de klimaatverandering en vinden geen plaats om hun eitjes te leggen. Voor dat laatste
probleem is een beestentoren dé oplossing. Een beestentoren is een groot hotel waar een heleboel soorten
bijen en wespen hun eitjes kunnen leggen. Ook allerlei andere dieren kunnen er terecht om te eten, te nestelen,
te schuilen, te slapen en te overwinteren…
Een beestentoren in je tuin is een ware trekpleister voor verschillende nuttige dieren. Egels eten graag slakken.
Lieveheersbeestjes zijn verzot op bladluizen. Hommels, bijtjes en vlinders zorgen voor de bestuiving van de
bloemen en verhogen de kans op een grote fruitoogst. Leuk om te zien en je helpt de natuur!
Je kan een beestentoren bouwen met recuperatiemateriaal. Die restjes bakstenen, dakpannen, tegels en boomstronken die al jaren mooi bemost in een hoekje van je tuin liggen kunnen nu eindelijk hun dienst bewijzen. Is
een beestentoren te groot voor je tuin? Met een boomstammetje of enkele holle stengels maak je al snel een
klein insectenhotelletje.
Samen met onze compostmeesters en leden van Natuurpunt bouwen we op zaterdag 25 augustus een grote
beestentoren in het compostdemopark in Lede. Wil je meebouwen of wil je graag weten hoe zo’n toren eruit
ziet? Kom dan zeker langs tussen 9.30 en 11.30 uur.
Iedereen, jong en oud, kan een handje toesteken!

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council® (FSC®) mag
dragen. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel
van de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®.
Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten
waardevol bos heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® MIX label dragen.
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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 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
jeugd@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
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
Huize Moens
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

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 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 /
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ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 64
sport@lede.be
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm),
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse
kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Oordegem:
Oordegemdorp 29,
tel. 09 366 03 08
Wanzele:
Watermolenstraat 13,
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

Wachtdienst
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500
www.avlva.be of www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

