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patrimonium@lede .be

Opening carnavalsseizoen
Naar goede gewoonte start het carnavalsseizoen met een plechtige opening op zondag 11 november
om 11.11 uur. Deze plechtigheid gaat door in Huize Moens.
Het prinsenhof en de kandidaten prins carnaval en miss Bette zullen het beste van zichzelf geven met een kleine
act. Bovendien wordt het winnende ontwerp van de carnavalsaffiche bekend gemaakt. De ideale gelegenheid dus
om het glas te heffen op een nieuw carnavalsjaar en bij te praten met collega-carnavalisten.
Deze activiteit is een organisatie van het feestcomité en de Orde van de Leedse Hovaardige Boer.

Heksentocht
De heksentocht georganiseerd door het feestcomité van Lede op 27 oktober gaat wegens verminderde belangstelling
niet door. Je kan die dag wel deelnemen aan de heksentocht in Smetlede georganiseerd door KVLV Smetlede.

A C ADEM I E

academie@lede .be

Inschrijvingen academie afgesloten
De inschrijvingen voor dit schooljaar zijn afgesloten. Ook dit jaar vonden meer dan 450 leerlingen - zowel jongeren
als volwassenen - hun weg naar de academie. De directie en het personeel danken al deze leerlingen voor het
geschonken vertrouwen.

Officiële opening van de nieuwe Volkskring
De officiële opening van de nieuwe Volkskring komt steeds dichterbij. De leerlingen uit de klassen samenspel en
instrumentaal ensemble zijn al volop aan het repeteren om op vrijdag 23 november en zondag 25 november
hun steentje bij te dragen. Voor deze optredens slaan we opnieuw de handen in elkaar met de leerlingen en
leerkrachten van Balletschool Lede.

Leerlingen op bezoek bij een harmonie
De keuze voor het juiste instrument is niet altijd eenvoudig. We willen onze leerlingen van het eerste jaar in contact
brengen met zo veel mogelijk verschillende instrumenten. Daarom gaan we met de klassen notenleer op bezoek bij
twee verenigingen: concertband Da Capo in Wichelen en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in Lede. De leerlingen
krijgen een woordje uitleg over de instrumenten van het harmonieorkest. Daarna mogen ze een gedeelte van de
repetitie meemaken tussen de muzikanten. Wij zijn benieuwd hoeveel leerlingen volgend jaar zullen beginnen met
fagot, tuba of euphonium.

j u b il e a
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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)

Van Den Abeele René & De Graeve Monica,
Smetlede, 16 juli 1962

De Pauw Hubert & De Rick Ivonna,
Vlierzele, 18 augustus 1962

September Albertus & De Paepe Marie Jeanne,
Lede, 7 september 1962

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

v e r k e e r

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot eind 2012
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Opgelet: het containerpark is door deze wegeniswerken gesloten van 17 september tot 3 december.
Inwoners van Lede kunnen terecht bij de andere containerparken van het ILVA gebied (zie info in de
afvalkalender).
Heraanleg Impedorp
Duur: vermoedelijk tot eind november 2012
De eerste fase (gedeelte tussen Wijmenstraat en Ledestraat) is reeds voltooid.
Omleiding: plaatselijke omleiding afhankelijk van de fasering
Opdrachtgever: gemeentebestuur
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Dromen tijdens de Bibliotheekweek
Vorig weekend trokken we met z’n allen naar de stembus om ons uit te spreken over het toekomstige lokale
beleid. Als instrument van dat lokale beleid volgde de bibliotheek deze verkiezingen op de voet. Tijdens de
Bibliotheekweek van 20 tot 28 oktober laten wij de burgers dromen over de toekomst van de bib. Die
dromen kunnen een bron van inspiratie zijn voor de nieuwe beleidsploeg.
Hoe vindt de gebruiker dat de bib mag evolueren de komende jaren? Wat moet er blijven, wat mag er
veranderen, waar droomt men van? Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. De dromen van
burgers en gebruikers voeden het gemeentelijk bibliotheekbeleid dat na de verkiezingen geschreven en
gemaakt wordt voor de komende zes jaar.
De motor van het dromen vangen is de online ideeënbox www.bibstevanhetland.be. Mensen met wensen
en dromen kunnen daar tips en ideeën voor hun lokale bibliotheek noteren. De bib verzamelt de ingestuurde
dromen en ontsluit die voor het beleid. Dromers kunnen zien waar men elders over droomt en kunnen
bovendien stemmen op de dromen in andere bibliotheken.

Bibliotheekweek in Lede en Oordegem
De bib op de markt
Op dinsdag 16 oktober staat de bibliotheek op de markt met een ludieke stand. Neem deel aan ons ballengooispel en win een leuke prijs!

Verwendag en boekenverkoop
Op zaterdag 20 oktober is het de verwendag van de bibliotheek. Je kan dromen verzamelen op de iPadstand,
je foto laten maken door een professionele fotograaf (je ontvangt deze dan digitaal in je mailbox), Wii-spelletjes
spelen op groot scherm en je laten schminken in een draak, spiderman, prinses of ridder. We verwennen je
eveneens met een versgebakken pannenkoek, koffie en fruitsap op de stand van de Wereldwinkel (met nog
andere Fairtradeproducten) en een handig spiegeltje aangeboden door BibArt (interlokale vereniging voor
bibliotheken regio Aalst).
Diezelfde dag gaat ook de boekenverkoop van de bibliotheek door. Romans, jeugdboeken en informatieve
boeken zullen we omwille van plaatsgebrek verkopen. Je betaalt 0,10 euro voor een tijdschrift, 0,20 euro voor
een kinderboek of strip en 0,50 euro voor een boek voor volwassenen.

w w w. b i bl i o t h e e k . l e d e . b e
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Workshop ‘Zeker van mezelf – rust in mezelf’
In deze cursus gaan we na hoe communicatiepatronen in elkaar zitten en hoe je daar respectvol
en flexibel mee kan omgaan. Stap voor stap breiden we de mogelijkheden uit: nee leren zeggen,
initiatief nemen, luisteren naar en geven van kritiek, gevoelens uiten, genieten van waardering
geven en krijgen. De hele cursus werk je aan het verstevigen van een positief zelfbeeld en innerlijke
rust.
Deze cursus gaat door op donderdag 15, 22 en 29 november, telkens van 19.15 tot 22.00 uur in de
bibliotheek van Lede. Deelnemen kost 21 euro of 4,5 euro (omniotarief).
Begeleiding: Inge Van Droogenbroeck
Inschrijven: enkel via Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender op 054 41 48 02
of via www.vormingplus-vlad.be.
Code: 12105LE

Met de bib
naar de boekenbeurs

een initiatief van

met de steun van

in samenwerking met

met de medewerking van

v.u. Geert Joris, Boek.Be vzw, te Boelaerlei 37, 2140 BorGerhout • vormGevinG sam De Buysscher / www.toyfactory.Be

Op vrijdag 2 november zorgt de bibliotheek naar jaarlijkse
traditie voor busvervoer naar de boekenbeurs in Antwerpen. De
bus vertrekt om 10 uur, met een tussenstop in Oordegem indien
nodig. Rond 18 uur zijn we terug in Lede. Inschrijven kan in de
bibliotheken aan 12 euro per persoon.
Via vrijkaarten van onze leveranciers proberen we de ingangsprijs
zo laag mogelijk te houden. Aarzel niet te lang want de plaatsen
zijn beperkt.

Veelgestelde vragen
Mijn zoontje is 2 jaar. Is dat nog te vroeg om hem
in te schrijven in de bibliotheek?
Het is belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk in contact te brengen met en te leren genieten van
verhalen en boekjes. Deze zijn immers mee verantwoordelijk voor de taalontwikkeling en de emotionele bagage van het kind. In het reglement van de bibliotheek staat dan ook geen minimumleeftijd
vermeld. Voortgaand op deze gedachte ontwikkelde de bibliotheek het project Mmm…boekjes.
Alle Leedse tweejarigen worden aangeschreven en ontvangen na inschrijving een rugzak met een
boekje. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.
Uiteraard is het traditionele kartonboekje de ideale instap voor peuters. In onze collectie zitten er
bovendien een aantal babyboekjes, en sinds vorig jaar zijn er ook de Fundels. Dit zijn multimediale
bundels vol fun. Ze omvatten de animatie van een prentenboek aangevuld met leuke activiteiten
voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Kortom, wie zijn kinderen al zeer jong inschrijft is een gemotiveerde
bibliotheekgebruiker en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
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Het gemeentebestuur van Lede streeft naar een optimale
en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor is onze
organisatie in volle ontwikkeling en verwelkomen we
graag dynamische medewerkers. Wil je meewerken aan
de verdere ontwikkeling van de gemeente Lede? Heb je
zin voor initiatief en hou je van een nieuwe professionele
uitdaging? Grijp dan nu je kans!

1 TECHNISCHE BEAMBTE
schoonma(a)k(st)er
deeltijds (30,40/38)
startbaanovereenkomst - niveau E1-E3
AANWERVINGSVEREISTEN
• Geen diplomavereisten.
• Slagen in een selectieproef.
• Niet ouder zijn dan 26 jaar.
• Laaggeschoold zijn (geen diploma 3de graad ASO, TSO, KSO –
geen getuigschrift 7 de jaar BSO).
Je sollicitatiebrief samen met je CV dienen per post gestuurd te
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt
1 te 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op 2 november
2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60
68 21 of via personeel@lede.be. Op verzoek sturen we je graag
de gedetailleerde functiekaart. Dit document is eveneens te raadplegen op www.lede.be.

1 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
voor de bibliotheek
gesubsidieerd contractueel
deeltijds (26,60/38) - vervangingscontract
niveau C1-C3

personeel@lede .be

1 TECHNISCH ASSISTENT (M/V)
voor de technische dienst
afdeling wegen en riolen
gesubsidieerd contractueel - voltijds
niveau D1-D2
2 TECHNISCH BEAMBTEN (M/V)
voor de technische dienst
afdeling wegen en riolen
gesubsidieerd contractueel - voltijds
niveau E1-E3
AANWERVINGSVEREISTEN
• Geen diplomavoorwaarden.
• Slagen in een selectieproef.
• Om in aanmerking te komen als gesubsidieerd contractueel
moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
- één dag niet werkend werkzoekend ingeschreven bij de VDAB
of één dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn.
- op de dag voor indiensttreding OCMW-steun
(leefloon of financiële maatschappelijk hulp) genieten.
Bij twijfel informeer je bij je VDAB kantoor.
Je sollicitatiebrief samen met je CV dienen per post gestuurd te
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt
1 te 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld te zijn op 10 november
2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60
68 21 of via personeel@lede.be. Op verzoek sturen we je graag
de gedetailleerde functiekaart. Dit document is eveneens te raadplegen op www.lede.be.

Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van

1 GEBREVETTEERDE VERPLEEGKUNDIGE
statutair – voltijds - niveau C3–C4
AANWERVINGSVEREISTEN

AANWERVINGSVEREISTEN
• Houder zijn van één van de diploma’s of studiegetuigschriften
welke in aanmerking komen voor de toelating tot een betrekking
van niveau 2 bij de rijksbesturen.
• Houder zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Slagen in een selectieproef.
• Om in aanmerking te komen als gesubsidieerd contractueel
moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
- één dag niet werkend werkzoekend ingeschreven bij de VDAB
of één dag uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn.
- op de dag voor indiensttreding OCMW-steun
(leefloon of financiële maatschappelijk hulp) genieten.
Bij twijfel informeer je bij je VDAB kantoor.
Je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van het vereiste
diploma dienen per post gestuurd te worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede en uiterlijk
afgestempeld te zijn op 10 november 2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60
68 21 of via personeel@lede.be. Op verzoek sturen we je graag
de gedetailleerde functiekaart. Dit document is eveneens te raadplegen op www.lede.be.

• Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van
de beoogde functie.
• Van de burgerlijke en politieke rechten genieten.
• Medisch geschikt verklaard worden door de arbeidsgeneesheer.
• Houder zijn van ten minste het brevet van gebrevetteerde
verpleegkundige.
• Slagen in een selectieproef.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
Je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van het vereiste
diploma dienen per post gestuurd te worden aan de voorzitter van
het OCMW, Roland Uyttendaele, Kasteeldreef 50 te 9340 Lede en
uiterlijk afgestempeld te zijn op 30 oktober 2012.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de personeelsdienst van het
OCMW op 053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be. Op
verzoek sturen we je graag de gedetailleerde functiekaart en het
examenprogramma. Deze documenten zijn eveneens te raadplegen
op www.ocmw.lede.be.

je u g d @ l e d e . b e 
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Gezocht: lesgevers knutselatelier
Ben je ouder dan 16 jaar en kan je goed overweg met kinderen?
Knutsel je graag en heb je nog wat vrije tijd over op woensdagnamiddag?
Dan is dit wel iets voor jou!
Voor het knutselatelier zijn we op zoek naar lesgevers die graag creatief bezig zijn met lagere schoolkinderen. Deze
knutselsessies gaan telkens door op woensdagnamiddag en duren twee uur. De groepen bestaan uit maximum 15
kinderen. Je helpt ook mee de knutselwerkjes te bepalen en vooraf uit te proberen. In ruil krijg je een vrijwilligersvergoeding van 30 euro. Je bepaalt zelf het aantal sessies dat je wil lesgeven. We vragen dus geen wekelijks engagement. Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst op 053 60 68 67 of via knutselatelier@lede.be.

Pietendag jeugdraad
Op woensdag 7 november organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugddienst een pietennamiddag
voor kleuters en lagere schoolkinderen tot en met het tweede leerjaar. Deze pietendag gaat door in de Bron. Meer
info kan je vinden op www.lede.be en via folders verdeeld in de scholen, de bibliotheek en het gemeentehuis.

Vieruurtje in het park
De Dag van de Jeugdbeweging gaat dit jaar door op vrijdag 19 oktober. Op deze dag mag iedereen die in een
jeugdbeweging zit, zijn/haar uniform aantrekken om naar school of werk te gaan. Bovendien organiseert de jeugdraad een vieruurtje met randanimatie voor iedereen in jeugdbewegingskledij. Dit gaat door in het gemeentelijk park
van 15.45 tot 18.00 uur.

Workshop ‘Heksje Mimi geeft een
griezelfeestje’
Op zaterdag 27 oktober organiseert de jeugddienst in samenwerking met Kathleen Amant deze workshop voor
kinderen van de tweede en derde kleuterklas. Na het grappig verhaal over gezellig griezelen maken de kinderen
een snoeptaart. De workshop gaat door in het knutselatelier, Rammelstraat 1A. Inschrijven is verplicht en kan vanaf
17 oktober om 14.00 uur in het gemeentehuis. Je kan kiezen voor groep 1 van 13.30 uur tot 15.00 uur of voor groep
2 van 15.15 uur tot 16.15 uur. De kostprijs bedraagt 3 euro (UiTpas aan kansentarief).

7

8

O C M W



ocmw@lede .be

OCMW Lede en energiesnoeiers
slaan de handen in elkaar
Wat zijn energiesnoeiers?
Energiesnoeiers zijn personen die je informeren hoe je energie (elektriciteit, aardgas en stookolie) en water
kan besparen. Ze geven praktische tips en voeren kleine energiebesparende ingrepen uit. De energiesnoeiers
kregen hiervoor een specifieke opleiding en zijn erkend energiescanner bij Eandis.
De energiescan
De energiesnoeiers van Teleshop Aalst trekken op pad om energieverspilling binnenshuis tegen te gaan. Dit
doen ze op basis van een energiescan van de woning. Met de energiescan wil men je bewust laten omgaan
met energie en laten besparen op energie daar waar het kan. Een kleine aanpassing in je gedrag kan al zorgen
voor een grote besparing op de energiefactuur.
Hoe ziet de energiescan eruit?
Een energiescan bevat een eenvoudige doorlichting van de energiesituatie van je woning. De energiesnoeier
maakt samen met jou een rondgang door de woning en vult samen met jou een vragenlijst in.
Daarnaast wordt ook gekeken naar de verwarmingsketel, worden de ramen opgemeten en krijgt je praktische
energiebesparende tips.
Bij elk bezoek krijgt je een spaarpakket ter waarde van 20 tot 60 euro. Het spaarpakket kan bestaan uit het
plaatsen van een spaarlamp, een spaardouchekop, radiatorfolie en/of isolatie van warmwaterleidingen. In
samenspraak met jou worden die ingrepen gekozen die het meest efficiënt zijn voor de woning. De energiescans en de geplaatste energiebesparende materialen zijn volledig gratis.
Samenwerking OCMW
Bij voorkeur worden de energiescans uitgevoerd wanneer je een laag inkomen, schuldenlast en/of betalingsproblemen hebt. Vaak is er een probleem met oude, slecht geïsoleerde huurwoningen.
Behoor je tot de volgende categorieën dan worden de energiescans - in samenwerking met het OCMWprioritair uitgevoerd:
- beschermde afnemers/personen met een budgetmeter
- sociale huurders (via sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor)
- de personen die een leefloon of financiële steun van het OCMW genieten, personen in schuldbemiddeling
of met een collectieve schuldenregeling, gehandicapten en bejaarden met een gewaarborgd inkomen,
personen met een RVV en Omnio-statuut.
Om jullie optimaal te kunnen bereiken is er een nauwe samenwerking tussen de energiesnoeiers van Teleshop Aalst en het OCMW Lede. Vanuit de diverse contacten die de maatschappelijk werkers van het OCMW
hebben, zijn zij goed geplaatst om in te schatten voor welke personen een energiescan interessant kan zijn.
Vervolgens kunnen zij je doorverwijzen naar de energiesnoeiers.
Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst op het nummer 053 80 20 22.

b u rge r z a ke n @ l e d e . b e 

b u r g e r z a k e n

Lede kleurt roze
Oktober is de internationale borstkankermaand. Borstkanker is in België de meest voorkomende kanker bij
vrouwen. De oorzaken van borstkanker zijn niet gekend. Borstkanker is daardoor moeilijk te voorkomen, maar
vroeg opsporen is wel mogelijk. Ongeacht de leeftijd is het zinvol om regelmatig je borsten te controleren. Heb
je vragen of merk je een verandering aan je borsten, neem dan contact op met je huisarts of gynaecoloog.
Om de borstkankermaand onder de aandacht te brengen, kleuren alle gemeenten roze in oktober. Ook wij
doen mee! Lede zal in oktober ingepakt worden met roze kleuraccenten. Het gemeentebestuur roept bovendien alle vrouwen op om in de week van 22 oktober een roze kledingstuk te dragen. Wanneer je je in die
week meldt aan het onthaal van de gemeente gekleed in een roze kledingstuk krijg je een cadeautje
(op is op). Let wel: het moet een kledingstuk zijn. Sjaals, mutsen, kousen, schoenen, lingerie en
accessoires beschouwen we voor deze actie niet als kledingstuk.
Op 25 oktober kan je bovendien een echte roze kookles volgen. In de les zal je actief kunnen
meewerken en natuurlijk eten we daarna lekker alles op.
We organiseren twee sessies: er is een les voorzien om 10.00 uur en een les om 18.30 uur.
Let wel op, per kookles kunnen maar 15 personen deelnemen. Alles gaat door in het
ontmoetingscentrum van Impe (Essestraat 4).
Je kan je inschrijven via burgerzaken@lede.be of aan het onthaal in het gemeentehuis.
Zeg wel duidelijk op welk uur je wil deelnemen. Je betaalt 10 euro, alles inbegrepen.
Wel vragen we je zelf een snijplankje, mesje, keukenhanddoek en schort mee te
brengen.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken
op 053 60 68 20 of via burgerzaken@lede.be.
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cultuur@lede .be

Voorprogramma De VoorLaatste Showband:
Painted Motion
Om een voorprogramma te vinden voor De VoorLaatste Showband, lanceerden we een muziekwedstrijd waarbij
alle Ledenaars konden stemmen op hun favoriete muziekgroep. Kandidaten waren Attic Sunrise, Painted
Motion, The Antonio Crooner Quartet en Wolix. Intussen is de wedstrijd afgesloten en zijn alle stemmen
geteld. Painted Motion kwam als winnaar uit de bus!
Painted Motion bestaat uit vijf enthousiaste jongens. Zij spelen covers van Arctic Monkeys, één van de grootste
Britse indierockbands van de laatste jaren.

Openingsweekend De Volkskring
Eind november is het eindelijk zover: de opening van de nieuwe Volkskring! Om dit te vieren hebben wij een
weekend vol leuke feesten en voorstellingen gepland.

Programma
Zaterdag 24 november
14 uur: Kapitein Winokio koos zijn favoriete hits uit en vertaalde ze, samen met Frank Vander linden, in het
Nederlands. Volwassenen betalen 8 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. De ticketverkoop start op
4 oktober. Intussen is de voorstelling uitverkocht.
20 uur: openingsfeest met de Leedse groep Painted Motion en De VoorLaatste Showband
Zondag 25 november
11.00 uur: aperitiefconcert met Concertband Oordegem, Showkorps Oordegem en Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Lede
15.00 uur: openingsvoorstelling The Muppet Show van de academie voor woord en muziek en Ballet Lede
19.30 uur: Film ‘Hugo’ van Martin Scorsese
Tickets voor het openingsfeest en het aperitiefconcert zijn te koop bij de cultuurdienst. De voorstelling van de
academie en Ballet Lede is gratis, net als de filmvoorstelling ‘Hugo’.
Meer informatie over dit programma vind je op onze website www.volkskring.lede.be.

Week van de Smaak
Lede Gesmaakt
Op zondag 18 november organiseert de cultuurdienst in samenwerking met de cultuurraad opnieuw de
eet- en cultuurbeurs Lede Gesmaakt. Het thema dit jaar is De Smaak van Thuis. De beurs gaat door in de Bron
en de inkom is gratis. Kom langs en proef de heerlijke hapjes en drankjes die onze plaatselijke verenigingen
en professionals je aanbieden al dan niet tegen een kleine vergoeding. Geniet er bovendien van randanimatie
voor jong en oud. Anders dan vorige jaren zal de beurs beginnen om 11.30 uur. Reden hiervoor is dat je vanaf
nu niet alleen heerlijke hapjes kan proeven maar ook kan lunchen op de beurs, dankzij LEEGO. Zij brengen de
smaak van andere streken, de smaak van een andere thuis op je bord (een aantal proevertjes uit verschillende
continenten, zolang de voorraad strekt, aan 5 euro). De beurs eindigt om 18 uur.

Lezing ‘Tafelcultuur, vroeger en nu’
Diane De Keyser, auteur van onder andere ‘De keuken van meesters en meiden’ en ‘Madame est servie’, komt
naar Impe. Ze vertelt er over de evolutie van tafelen doorheen de twintigste eeuw bij verschillende sociale klassen en in bijzondere periodes zoals de twee wereldoorlogen. Tijdens deze boeiende lezing kan je bovendien
proeven van hapjes uit de ‘arme’ en ‘rijke’ keuken.
Gelieve op voorhand te reserveren bij de cultuurdienst of via cultuur@lede.be. Een kaart kost 2,5 euro. De
lezing gaat door op dinsdag 20 november om 20 uur in het ontmoetingscentrum, Essestraat 1 in Impe.

Confituurwedstrijd
Tot 31 oktober kan je nog meedoen aan onze confituurwedstrijd in het kader van Week van de Smaak. Geef
een pot van je zelfgemaakte confituur af op de cultuurdienst en maak kans op een mooie prijs.

cu l t u u r @ l e d e . b e 
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11.11.11. kiest opnieuw voor het klimaat
300.000 klimaatdoden per jaar: wat doen we er aan?
De ernst van het klimaatprobleem lijkt bij het brede publiek nog niet doorgedrongen te zijn. Veel mensen
zijn van mening dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen’. Intussen echter leidt de opwarming van de aarde in
het Zuiden tot overstromingen, ontregelde neerslagperiodes, mislukte oogsten, honger en epidemieën.
Dat kost jaarlijks het leven aan driehonderdduizend mensen.
Bovendien zijn hierbij het aantal slachtoffers getroffen door ondervoeding, ziektes en gedwongen
migratie nog niet meegeteld. Wereldwijd zijn er zesentwintig miljoen klimaatvluchtelingen, driehonderdvijfentwintig miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen en miljoenen kinderen kampen
met ondervoeding door de stijgende voedselprijzen. Dat is allemaal te wijten aan de klimaatverandering.
Telkens worden de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen getroffen. De klimaatverandering is
dan ook een ernstige bedreiging voor de realisatie van de millenniumdoelstellingen in 2015.
In tegenstelling tot spectaculaire catastrofes, halen deze stille rampen nauwelijks de pers. En meer aandacht voor deze rampen is nu precies de inzet van de 11.11.11 campagne. Er valt geen tijd meer te
verliezen. Voor het Zuiden is de
klimaatverandering geen film van
Al Gore, wetenschappelijke paper,
lezing of campagnedossier. Voor
het Zuiden is de klimaatverandering
keiharde realiteit en dagelijkse kost.
We moeten dus met z’n allen het roer
drastisch omgooien, zowel op politiek
en economisch vlak als in eigen huis,
tuin en keuken. Voor meer info over
deze campagne en bijhorende acties,
surf naar www.11.be/campagne.

Ook 11.11.11 Lede
doet mee!
11.11.11. bij de bakker
Met de broodzakkenactie brengt
11.11.11. de campagne letterlijk op
tafel. Hartelijk dank aan de bakkers
van Lede die hun medewerking hebben gegeven aan dit initiatief.
Het actieweekend
De deur aan deurverkoop van
11.11.11 gaat dit jaar door op zaterdag 10 en zondag 11 november.
Onze medewerkers verkopen de
vertrouwde materialen (cacao, fluostiften, zaadjes en wenskaarten) voor
6 euro. Nieuw in het gamma is een
set met zes kwaliteitskaarten voor 10
euro.
Vrijwilligers om aan deze actie mee te
werken zijn steeds welkom en kunnen voor meer info terecht bij de
dienst cultuur op 053 60 68 61 of via
cultuur@lede.be.
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Noodoproepen: geen gezever
Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen
naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp
nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen
of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands
GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op
vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen
noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige
reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn
niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer
wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die naar noodcentrales bellen zonder geldige reden zich bloot aan
gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.
De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken
en Volksgezondheid en de politie lanceren dit jaar
een informatiecampagne over het juiste gebruik van
noodnummers. Samen met een groot aantal andere
gemeenten, brandweerkorpsen, politiezones en ziekenhuizen werkt ook onze politiezone hieraan mee.
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor
dringende hulp:
• 112 voor ambulance en brandweer
• 101 voor politie.
112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in
Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel
de brandweer, een medisch team als de politie.
Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je
meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie meedeelt aan
de operator en dat je zijn vragen kan beantwoorden.
Dit wil de operator van je horen:

•
•
•
•

de juiste locatie
wat er gebeurd is
of er gewonden zijn
wie je bent.

Wat is het verschil tussen een dringende en een nietdringende oproep?
Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de
brandweer, een medisch team of de politie nodig
hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale
brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst
van huisartsen) of de lokale politie. Er zijn ook nog
andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.
Wanneer mag je wel bellen?
• als een gebouw, bos of auto in brand staat
• in geval van een ernstig ongeval met gewonden of
doden
• wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht
• als je iemand ziet inbreken in een huis
Wanneer mag je niet bellen?
• om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt
• om een grap uit te halen
• als je algemene informatie nodig hebt, zoals
iemands telefoonnummer of adres
Nog enkele tips
• Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te
staan.
• Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld,
hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in
orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen
sprake is van een noodgeval.
Meer informatie? Surf naar www.sos112.be.

Verkoop voertuigen
De politiezone Erpe-Mere/Lede gaat over tot de verkoop van enkele afgeschreven dienstvoertuigen. Het betreft:
•
1 combi VW Transporter: 2500cc - diesel - 180 000 km - defecte versnellingsbak
•
1 combi Hyundai L200: 2000cc - diesel - 70 000 km
•
1 motorfiets Honda Deauville N650T: 650cc - 47 000 km - defect
De voertuigen worden openbaar verkocht op 3 december.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij inspecteur Peter Van Impe op 053 60 64 83.

Mili e u

milieu@lede.be


13

Praktische tips en weetjes rond water
Sinds vorig jaar bestaat er een nieuw Algemeen Waterverkoopreglement. Dat is een nuttig document dat alle rechten en plichten van gebruikers en watermaatschappijen op een rijtje zet. Maar het is niet voor iedereen eenvoudig
te lezen of te begrijpen. Daarom bundelde de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) de belangrijkste rechten en
plichten rond kraantjeswater in eenvoudige taal in een brochure en op www.vmm.be/waterloket. Overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk, met veel praktische tips en weetjes. Het opzet van zowel de website als de brochure gaat uit
van vragen over water(gebruik).

Wat kost water eigenlijk?
Op je waterfactuur rekent de watermaatschappij het abonnementsgeld en een bedrag voor je waterverbruik aan.
Het tarief voor je waterverbruik per kubieke meter bestaat uit drie delen:
de levering van het water
het vervoer van het afvalwater via de riolering
de zuivering van het afvalwater.
In Vlaanderen betaal je ongeveer 3,7 euro voor 1 kubieke meter of 1000 liter water. Voor de prijs van 1 liter flessenwater, koop je 300 liter kraantjeswater!
Sommige gezinnen moeten niet of minder betalen voor het vervoeren en zuiveren van afvalwater. Zo kunnen bejaarden, mensen met een leefloon en mensen met een handicap onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen.
Deze mensen nemen best contact op met het OCMW of de watermaatschappij.
Op www.vmm.be/waterloket staan ook heel wat handige tips om water te besparen. Goed voor het milieu én voor
de portemonnee.

Verborgen lek? Doe de lek-check!
Je verbruik verminderen heeft weinig zin als je ergens waterverlies hebt. Als het gaat om een zichtbaar lek, kan
je dit het beste onmiddellijk (laten) herstellen. Maar een lek kan ook onzichtbaar zijn, dat wordt ook wel een verborgen lek genoemd. Zo’n lek kan niet alleen veel schade toebrengen, maar ook het verbruik schiet de hoogte in.
De lek-check op www.vmm.be/waterloket vertelt stap voor stap hoe je een verborgen lek efficiënt kan opsporen.
Contacteer je watermaatschappij als je een verborgen lek vaststelt.

Een aantal rechten en plichten in een notendop
- Per adres hebben alle bewoners die daar officieel ingeschreven staan, recht op 15 m3
gratis kraantjeswater. Vervoer en zuivering van het afvalwater en het abonnementsgeld
moet je wel nog betalen.
- Iedereen heeft recht op een gratis eerste controle als er een probleem is met de watermeter, de hoofdleiding, de kwaliteit van het water, of bij vermoeden van een verborgen
lek. Als er meer nodig is dan een eerste controle, kan de watermaatschappij dit
aanrekenen.
- Daar tegenover staat dat iedereen verplicht is om zijn meterstand door te geven en
de rekening van de watermaatschappij te betalen. Wie dat niet doet, kan afgesloten
worden. Ook daar bestaan specifieke procedures voor. Bij betalingsmoeilijkheden kan
iedereen een plan voor afbetaling vragen aan de watermaatschappij.
Alle rechten en plichten en de brochure staan op www.vmm.be/waterloket. Je kan
de brochure ook verkrijgen bij de dienst milieu en landbouw in het gemeentehuis
of gratis bestellen bij de Vlaamse overheid op 1700.
Voor meer info kan je terecht bij water-link op 078 35 35 99
of bij de Vlaamse overheid op 1700.

GOED
GEREGELD
=
GELD
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www.vmm.be/waterloket

Bron: VMM
redactioneel_beeld.indd 1
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SPORT

sport@lede .be

Sport Na School (SNS)
De gemeente Lede tekende voor het begin van het nieuwe
schooljaar in voor Sport Na School binnen de regio Aalst, Lede
en Wetteren. Sport Na School biedt naschoolse activiteiten aan
voor leerlingen van het secundair onderwijs van alle netten.
Dit project is een samenwerking tussen de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), Bloso en de sportdiensten.
Ben jij iemand die graag van alle sporten proeft? Of wil je gewoon eens iets anders proberen? Dan is de SNS-pas
op jouw lijf geschreven. Met deze sportpas kies je immers zelf wanneer, waar en hoe vaak je wil sporten.
Dit schooljaar loopt het project over twee periodes van twaalf weken. De eerste periode start op 1 oktober 2012
en eindigt op 1 februari 2013. De tweede periode start op 4 februari 2013 en eindigt op 17 mei 2013. De SNS-pas
is enkel geldig op schooldagen, dus niet tijdens de weekends en de schoolvakanties. De pas kost 30 euro voor één
periode en 45 euro voor de beide periodes. In je SNS-pas is de verzekering inbegrepen. De mutualiteiten betalen
een deel van de SNS-pas terug.
Je SNS-pas is een strikt persoonlijke kaart, die bij elke sportbeurt wordt afgestempeld. Je kan met deze SNS-pas
ook deelnemen aan activiteiten van de andere regio’s (Dendermonde, Gent, Ronse …). Samen met je SNS-pas krijg
je het definitieve uurrooster en een sportwijzer met meer uitleg over de deelnemende sportcentra en sportclubs
en de aangeboden sporten.
Inschrijven kan op school via de leerkracht lichamelijke opvoeding, online via www.sportnaschool.be en op de
sportdiensten. Voor meer info kan je terecht bij:
•
SNS Aalst-Lede-Wetteren: rimbaut.chris@telenet.be
•
SVS Oost-Vlaanderen: ingrid.goossens@oostvl.schoolsport.be
•
sportdienst Lede: sportdienst@lede.be
•
sportdienst Aalst: sportdienst@aalst.be
•
sportdienst Wetteren: sport@wetteren.be

Plus Minus
Van maandag 1 oktober 2012 tot en met 30 april 2013 organiseert Plus Minus opnieuw indooractiviteiten voor
vijftigplussers. De sportpromotoren verzorgen samen met een team sportgangmakers wekelijks:
•
Fitness: maandag, BLOSO Oordegem, 13.30 uur
•
Badminton: dinsdag, sportcomplex De Ommegang, 15.00 uur
•
Zwemmen: woensdag, zwembad De Warande Wetteren, 12.00 uur
•
Conditiegym: donderdag, sportcomplex De Ommegang, 15.30 uur
•
Stepaerobic: vrijdag, sportcomplex De Ommegang, 10.30 uur
Kom gerust eens proberen. Geniet bovendien van de buitenkans om dit vanaf 15 oktober tot eind december
2012 gratis te beleven (inclusief begeleiding, materiaal, sportongevallenverzekering …)!
Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst op 053 80 82 84 of via sport@lede.be.

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.

A g e n d a
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n Repetities kerstconcert
Iedereen is welkom.
vanaf 16 oktober
(dinsdag en donderdag)
St.-Gregorius kerkkoor Lede
Martinushuis, Markt 19
Info: amicicantores@hotmail.com
n Boekenbabbels
De vroegere kinderjury.
Boekenwurmen en kinderen die
minder graag lezen komen een jaar
lang één maal per maand bijeen om
het beste kinderboek te kiezen.
woensdag 17 oktober van 13.30
tot 14.45 uur
Bibliotheek Lede
n Cré-Actief
Thema ‘maak je eigen hippe tas’
zaterdag 20 oktober
3 euro
Knutselatelier
n Verwendag en boekenverkoop

in de bib
Zie pagina 4
zaterdag 20 oktober
n Ruilbeurs
Vijfde nationale ruildag voor
verzamelaars van postzegels,
prentkaarten, strips, boeken, LP’s,
CD’s, munten en ex-libris.
zaterdag 20 oktober
van 8 tot 14 uur
gratis
Postzegelclub Leda
De Bron
Info: www.postzegelkringleda.be
n Workshop ballonplooien
Voor iedereen die creatief of
beroepshalve met kinderen bezig is.
zaterdag 20 oktober om 14.30 uur
10 euro
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
of 0473 29 38 72
n Bloed geven
Inschrijven op
www.bloedgevendoetleven.be
dinsdag 23 oktober van 18.30 tot
20.30 uur
Rode Kruis Lede
OC Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be of
www.lede.rodekruis.be
n Workshop bloemschikken kids
Thema ‘Halloween’. Meebrengen:
kindersnoeischaar, aardappelmesje,
eventueel buxus en zaaddozen.
woensdag 24 oktober van 14.30
tot 16.30 uur
8 euro (hapje, drankje en materiaal
inbegrepen)
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be of
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Workshop bloemschikken
Thema ‘Winterdromen’. Ook
op 28 november en 6 december.
Inschrijven verplicht. Inschrijven per
les mogelijk.
donderdag 25 oktober om 20 uur
30 euro per les (all-in)
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be of
0473 29 38 72
n Roze kookles
Zie pagina 9
donderdag 25 oktober, om 10 uur
en om 18.30 uur
n Karaoke
vrijdag 26 oktober vanaf 21 uur
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
n Compostdemo
Leedse compostmeesters. Laatste
demo van 2012.
zaterdag 27 oktober van 9.30 tot
11.30 uur
gratis
Compostdemopark, Vijverstraat
n Heksentocht
zaterdag 27 oktober van 20 tot
21.30 uur
KVLV Smetlede
Voetbalkantine Smetlede
Info: 09 369 40 11 of kvlv.
smetlede@hotmail.com
n Dodenhulde
Optocht naar het kerkhof terwijl de
harmonie dodenmarsen speelt.
donderdag 1 november van 11
tot 12 uur
Koninklijke Harmonie St. Cecilia
Sint Martinuskerk Lede
Info: www.harmonielede.be
n Met de bib naar de

boekenbeurs
Zie pagina 3
vrijdag 2 november om 10 uur
n Theater Rosie
Voorstelling Boiling Frog
vrijdag 2 november om 20 uur
Theater Rosie, OC Oordegem
Info: info@theater-rosie.be of
www.theater-rosie.be
n Theater Rosie
Voorstelling Boiling Frog
zaterdag 3 november om 20 uur
Theater Rosie, OC Oordegem
Info: info@theater-rosie.be of www.
theater-rosie.be
n Sint en Piet op huisbezoek
zaterdag 3 november om 11 uur
Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,
gkatrien@scarlet.be of
0479 912 000

n Eetfestijn
La Douce France
zaterdag 3 november vanaf 19
uur
15 euro (tot 12 jaar: 8 euro)
De Bron
Info: 053 80 08 37 of
amicicantores@hotmail.com
n Theater Rosie
Voorstelling Boiling Frog
zondag 4 november om 20 uur
Theater Rosie, OC Oordegem
Info: info@theater-rosie.be of www.
theater-rosie.be
n Pietendag jeugdraad
Zie pagina 7
woensdag 7 november
n Workshop vogeltaarten en

-snoepjes maken
woensdag 7 november om 13.30 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlede
marleenvkerkhove@hotmail.com
n Theater Rosie
Voorstelling Boiling Frog
vrijdag 9 november om 20 uur
Theater Rosie, OC Oordegem
Info: info@theater-rosie.be of
www.theater-rosie.be
n Theater Rosie
Voorstelling Boiling Frog
zaterdag 10 november om 20 uur
Theater Rosie, OC Oordegem
Info: info@theater-rosie.be of
www.theater-rosie.be
n Kookles
Thema ‘Gezondheid: op goeie voet’
door Hilda Schouppe
zaterdag 10 november om 17 uur
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlede
marleenvkerkhove@hotmail.com
n Sint en Piet op huisbezoek
zaterdag 10 november om 11 uur
Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be,
gkatrien@scarlet.be of 0479 912000
n Deur aan deurverkoop 11.11.11
Zie pagina 11
zaterdag 10 en zondag 11
november
n Opening carnavalsseizoen
Zie pagina 2
zondag 11 november om 11.11 u
n Bierproeverij
Thema ‘Vrouwen en bier: bieren
gebrouwen door vrouwen’
dinsdag 13 november van 19 tot
22 uur
Markant Lede
De Bron
Info: www.markantvzw.be
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n Workshop ‘Zeker van mezelf -

rust in mezelf’
Zie pagina
donderdag 15 november van
19.15 tot 22.00 uur
n Eet- en cultuurbeurs Lede

Gesmaakt
Zie pagina 10
zondag 18 november van 11.30
tot 18 uur
n Aperitiefconcert
zondag 18 november
van 11 tot 13 uur
5 euro
Koninklijke Harmonie St. Cecilia
Lede
Huize Moens
Info: www.harmonielede.be of
harmonielede@skynet.be
n Lezing ‘Tafelcultuur, vroeger

en nu’
Zie pagina 10
dinsdag 20 november om 20 uur
n Boekenbabbels
De vroegere kinderjury.
Boekenwurmen en kinderen die
minder graag lezen komen een jaar
lang één maal per maand bijeen om
het beste kinderboek te kiezen.
woensdag 21 november van
13.30 tot 14.45 uur
Bibliotheek Lede
n Workshop ‘Zeker van mezelf -

rust in mezelf’
Zie pagina 5
donderdag 22 november van
19.15 tot 22.00 uur
n Openingsweekend Volkskring
Zie pagina 10
zaterdag 24 en zondag 25
november
n Jaarvergadering Pasar Lede
Verslag van het verlopen werkjaar,
fotoreportage en uitleg van
medewerkers, voorstelling
programma 2013, Breugeltafel,
bingo.
zondag 25 november
Leden: 8 euro, niet-leden: 9
euro, kinderen < 12 jaar: 5 euro.
Inschrijven en betalen voor 21 nov.
Rek.nr.: BE95 7805 1197 0558
OC Impe
Info: 053 70 04 76, pasar.lede@
skynet.be of www.pasar.be
n Workshop bloemschikken
Thema ‘winterdromen’. Inschrijven
verplicht. Inschrijven per les
mogelijk.
woensdag 28 november om 20 uur
Gezinsbond Lede
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be of
www.jeugdhuisleeuwerik.be

UiTPAS Lede
Heb jij al gehoord van de UiTPAS? Het is een spaar- en voordeelkaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Per activiteit kan je UiTpunten sparen. Heb je voldoende punten
verzameld, dan kan je die omruilen voor tal van voordelen exclusief voor UiTPAS’ers.
Maar dat is nog lang niet alles. Bij aankoop van de UiTPAS krijg je onmiddellijk een welkomstpakket t.w.v. meer dan 25 euro! De pas kost 5 euro en daarvoor ontvang je cadeaus zoals de
wandelkaart ‘Lede, anders bekeken’, een zwembeurt voor 1 euro in het zwembad in Aalst,
een theatercheque van 2,5 euro voor CC De Werf en een pakje knapperige popcorn in Cinema
Palace of Feestpaleis. Meer cadeaus en ruilvoordelen vind je in de folder (te verkrijgen op de
verkoopadressen) of ontdek je online via www.UiTPAS.be.
Omdat iedereen graag aan sport en cultuur doet, willen we dat iedereen kan meedoen.
Mensen met een laag inkomen kunnen daarom genieten van een gratis UiTPAS en sterk
verlaagde toegangsprijzen. Voor meer informatie over de UiTPAS tegen kansentarief
kan je terecht in het OCMW of de Welzijnsschakel. De UiTPAS
is een pilootproject van de Vlaamse Overheid in
samenwerking met de Stad Aalst, gemeente ErpeMere, gemeente Haaltert en gemeente Lede. In Lede
kan je de UiTPAS kopen in de bibliotheek, in de sporthal of aan het onthaal in het gemeentehuis. Meer info
vind je op www.lede.be en www.UiTPAS.be

Heb je zin in een danscursus of wil
je weten welke tentoonstelling je in
onze gemeente kan bezoeken? Ben
je benieuwd of er in de bibliotheek
een lezing plaatsvindt of zoek je een
leuke activiteit voor de kinderen? Op
www.lede.be vind je het antwoord.
Via een handige zoekbox vind je snel
de activiteit die jou interesseert. ‘UiT
in Lede’ is de inspiratiebron voor je
vrijetijds- en culturele leven! Surf dus
snel naar www.lede.be!

g e m e e n t e d i e n s t e n -

w w w. l e d e . b e

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
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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

