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Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef
Duur: 90 werkdagen
Voorziene einddatum: eind december
Omleiding: via Kasteelstraat, Markizaatstraat, Kasteeldreef
Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
Duur: 110 werkdagen
Voorziene einddatum: maart 2014
Omleiding: via Vossedreef, Herdergemsestraat, Barrevoetsehoek, Groenstraat, Jezuïtenstraat, Ronkenburgstraat,
Poortendriesstraat

65+ abonnement wordt MOBIB-kaart
Je 65+abonnement van De Lijn wordt vanaf 2014 vervangen door de gloednieuwe MOBIB-kaart. Dat is een persoonlijke kaart zo groot
als je identiteitskaart of een bankpas, met een computerchip. Ze is handiger in gebruik dan je huidige abonnement.
Alles op één kaart
De MOBIB-kaart is een slimme kaart waarop verschillende producten en diensten kunnen worden gezet. In de toekomst zal de kaart ook
dienen voor ander openbaar vervoer. Zelfs voor deelwagens en leenfietsen zal je deze kaart later kunnen gebruiken.
Wat verandert er voor je abonnement?
Aan je abonnement zelf verandert er niets: je blijft gratis en onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn. Het 65+ abonnement
van De Lijn is niet meer geldig op de voertuigen van de MIVB en de TEC in Brussel en Wallonië. Beide vervoermaatschappijen bieden nog
wel speciale 65+ formules aan. Hiervoor kan je contact opnemen met de betrokken vervoermaatschappijen.
Een MOBIB-kaart aanvragen
Je hebt een brief gekregen met een overschrijving. Schrijf het
bedrag van 5 euro over met de bijgesloten overschrijving. Vergeet
de gestructureerde mededeling onderaan niet. Zonder deze unieke
code kunnen we jouw persoonlijke MOBIB-kaart niet aanmaken. De
bijdrage van 5 euro is een verwerkingskost, geen abonnementskost.
Heeft uw partner ook al een overschrijving gekregen? Dan is het
belangrijk dat je elke betaling van 5 euro apart overschrijft, steeds
met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling.
Je kunt je bestaande abonnement blijven gebruiken tot acht weken
na ontvangst van de brief. Reken erop dat het aanmaken van een
MOBIB-kaart vier weken in beslag kan nemen. Vraag je MOBIBkaart dus binnen de vier weken aan. Zo blijf je zonder onderbreking
genieten van je gratis abonnement.

pat ri m o n i u m @ l e d e . b e 
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Eindejaarsactie markt
Op dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31
december ontvang je gratis loten
bij je aankopen op de markt. Het
kleine strookje hou je zelf bij en
de grote strook deponeer je in
de daarvoor voorziene bussen.
De trekking vindt plaats op
donderdag 2 januari 2014. Er is
een prijzenpot van 2.000 euro aan
aankoopbonnen.
Deze actie is een organisatie van
de marktcommissie.

Extra kerstsfeer op de
markt

Lede wintert 2013
Voor de derde maal organiseert de Leedse middenstandsraad (MRL) in
december een volledige maand de eindejaarsactie Lede wintert.
Als klant van de deelnemende handelaars ontvang je bij je aankopen
krasloten waarmee je kans maakt op talrijke waardevolle prijzen en
misschien zelfs een zonnige reis!
De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in hun etalage en
vind je ook terug op www.middenstandsraadlede.be en in het Nieuw
Reklaamblad, editie 4 december.

De marktcommissie zorgt tijdens
de markt van dinsdag 24
december voor aangename
sfeermuziek en een gratis kopje
chocomelk of koffie met een
hapje in de chalet aan de kerststal.
Tot dan!
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Papier, niet hier!
Puilt jouw brievenbus uit van reclamefolders en regionale pers?
Is je papiermand steeds vol?
En lijkt het papierverbruik op je werk of school elk jaar te stijgen?
Enkele tips om de papierberg kleiner te maken:
• Gebruik de achterkant van beschreven of bedrukt papier als
boodschappenlijstje, als tekenpapier voor de kinderen of als kladpapier.
• Vervang papieren servetten, zakdoeken en tafellakens door een stoffen alternatief.
• Kopieer en print aan beide zijden van het blad wanneer dat mogelijk is.
• Lees bij computergebruik je teksten op het scherm na.
• Druk je e-mails niet onnodig af.
• Kleef een sticker Regionale pers NEEN - Folders NEEN op je brievenbus. Zo ben je verlost van ongewenst niet-geadresseerd drukwerk
en huis-aan-huis bladen. Dergelijke stickers kan je krijgen bij de dienst milieu en landbouw.
• Ook tegen geadresseerd reclamedrukwerk is er een wapen: je kan je gratis op de Robinsonlijst laten zetten via een brief naar het
Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro en Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel of via www.robinsonlist.be. Op deze
website vind je ook alle informatie over de werking van de Robinsonlijst. Na je inschrijving wordt je uit de adressenlijst van heel wat
bedrijven geschrapt en krijg je minder drukwerk in de bus.
Bron: IlvA

Telefoon, gsm, internet en
televisie: durf vergelijken!
Vergelijk je de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren? Gebruik
je sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart? Ken
je je werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding
of digitale televisie? Heb je geen internettoegang of weet je niet hoe je de
beschikbare vergelijkingstools moet gebruiken?
Een Belg op twee heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Of het nu gaat om een
pack vaste telefoon, internet en digitale tv, een prepaid gsm-kaart of een abonnement, de meesten onder ons hebben vaak geen idee
van wat ze echt nodig hebben. De FOD Economie en het gemeentebestuur willen je helpen je gebruikersprofiel beter te leren kennen
en de voor jou meest voordelige telecomaanbieding te kiezen.
Kom op woensdag 27 november tussen 15 en 20 uur naar de raadzaal in het gemeentehuis en breng je laatste telefoon-, gsm-, internetof tv-facturen mee. Ambtenaren van de FOD Economie maken samen met jou een computersimulatie van je telecomgebruikersprofiel
en zoeken naar de commerciële aanbiedingen die het best met je behoeften overeenstemmen. Je ontvangt de geprinte simulatie zodat
je kan nadenken over de verschillende mogelijkheden. De bedoeling van dit gesprek is je de juiste informatie te overhandigen zodat je
vervolgens het abonnement kan kiezen dat het best bij je behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen niet alle vragen over problemen in
de telecommunicatiesector beantwoord worden. Bij specifieke vragen bezorgen de ambtenaren je de contactgegevens van de diensten
die je het beste kunnen helpen.
Wil je de vergelijking zelf maken? Het Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ontwikkelde voor deze informatiecampagne een
online simulator waarmee je de aanbiedingen van alle operatoren met elkaar kan vergelijken: www.bestetarief.be.

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 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 duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen
houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden.

a c a d e m i e
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Klas in de kijker: piano
Een van de meest bespeelde instrumenten ter wereld is ongetwijfeld de piano. Dit
instrument met tweeënvijftig witte en zesendertig zwarte toetsen en twee of drie
pedalen behoort zowel tot de groep van de slag-, toets- als snaarinstrumenten.
Er zijn twee soorten piano’s: de buffetpiano en de vleugelpiano. Bij de eerste soort
lopen de snaren verticaal, bij de tweede lopen ze horizontaal.
De voorloper van de hedendaagse piano is de pianoforte, een instrument dat rond
1700 in Italië werd ontworpen. Pianoforte betekent zacht en sterk. Op dit instrument
was het voor het eerst mogelijk om met verschillende klanksterktes te spelen: een
ware revolutie! Sindsdien zijn de technieken om een piano te bouwen ontzettend
verbeterd en gespecialiseerd.
De piano is op de eerste plaats een solo-instrument, maar je kan er ook
met twee (vierhandig) of zelfs drie personen (zeshandig) op spelen. Ook als
begeleidingsinstrument, in kamermuziek, jazz- en zelfs popmuziek is de piano niet
weg te denken.
Een piano is niet goedkoop. De aankoop is wel een prima investering, op voorwaarde
dat je het instrument goed onderhoudt en ze minstens een keer per jaar laat
stemmen.
Tien vingers, een en soms twee voeten die de pedalen bedienen, twee notenbalken
tegelijkertijd kunnen lezen en elke dag oefenen: meer heb je niet nodig om dit
fantastische instrument te leren bespelen!

Opleiding Musescore
Musescore is gratis muzieknotatiesoftware die je kan gebruiken onder Linux, Windows en Mac. Gitaarleerkracht Mark Van den Borre is
een fervent gebruiker en wil zijn kennis graag met je delen.
Op zaterdag 16 november geeft hij van 16 tot 18 uur een introductie voor leerlingen en ouders. Ook niet-leerlingen met een kennis
van muzieknotatie zijn welkom. Inschrijven kan via academie@gamw.lede.be.
Aan bod komen installatie, muzieknotatie en lay-out. Breng voor deze opleiding je laptop mee.

Help, mijn piano staat vals
Workshop
Pianoleerkracht Marc Gerain geeft een lezing over het juist stemmen van
een piano. Aan de hand van tal van muzikale voorbeelden wijdt hij je in
in de geheimen van pianoklanken.
Wat is een stemvork? Wat is een stemsleutel? Bestaan er verschillende
stemmingen? Wat is het verschil in stemming tussen een piano en een
klavecimbel? Deze en andere vragen worden deze avond besproken.
De lezing, oorspronkelijk voorzien voor 5 oktober, gaat door op
donderdag 28 november om 19 uur in de parketzaal van Huize Moens.
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Overlijdens
september
Maria Wellekens

† 1 september

Julienne Taelemans

† 10 september

Marguerite Vervaet

† 18 september

Alma D’Haese		

† 24 september

Hubert De Schutter

† 24 september

Henri De Bruyne

† 25 september

Petrus Vijverman

† 26 september

Maria Lavens		

† 26 september

Sonia Verstuyft		

† 29 september

Lodewijk Huens		

† 30 september

De Slimste Gemeente
Het gemeentebestuur besliste dit jaar opnieuw deel te nemen aan De
Slimste Gemeente. Op 19 oktober werd in het gemeentehuis een voorronde
georganiseerd. Vijf kandidatenparen streden om de overwinning. Na een
spannende quiz haalden Griet De Smet en Arnout Willockx het.
Hoe Griet en Arnout het er op de voorronde in Brussel vanaf brachten, was bij
het ter perse gaan nog niet bekend.
Op de foto staan alle deelnemers, de winnaars staan links van de burgemeester.

Calendar Girls
Kwam je naar de filmavond Calendar Girls en liet je door Ingrid Weyers een foto maken? Je kan deze downloaden via
www.lede.be.

S T EDENBOU W 

stedenbouw@lede .be

Verkoop kavels kmo-zone
De gemeente realiseert dit najaar de kmo-zone Heiplas en start de procedure tot verkoop.
Op het circa vier hectare grote bedrijventerrein zijn een tiental kavels van 1.000 tot 9.500 m² voorzien, waarvan de meeste
tussen de 1.500 en 3.000 m². Enkel kmo’s zijn toegestaan, kleinhandel niet. Een beperkte toonzaal vormt geen probleem. Naast
bedrijfsgebouwen kan ook een bedrijfswoning opgericht worden. De prijs bedraagt tussen de 92 en 102 euro per m², afhankelijk
van het perceel.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie, de voorwaarden en aanvraagformulieren terecht bij de dienst stedenbouw op
053 60 68 40 of via stedenbouw@lede.be.
Je kan je kandidatuur indienen bij het gemeentebestuur van 20 november tot 20 december 2013.

Telefoonkabines verdwijnen
Belgacom heeft beslist de uitbating van alle publieke telefooncellen in België stop te zetten. In ons land staan vandaag iets meer
dan 3.500 openbare telefooncabines. Tegen eind 2015 zullen ze uit het straatbeeld verdwenen zijn. De wetgever heeft terzake
alle verplichtingen opgeheven. Deze toestellen werden de laatste jaren nauwelijks of niet meer gebruikt en de kosten staan niet
meer in verhouding tot het gebruik ervan. Concreet betekent dit voor Lede dat de telefooncellen ter hoogte van Oordegemdorp,
de Stationsstraat en de Markt zullen worden verwijderd.

sp o rt @ l e d e . b e 
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Wintersportkampen
Tijdens de kerstvakantie organiseert de sportdienst alweer te gekke sportkampen in sportcomplex De Ommegang.
Kleuters
De kleuters kunnen er terecht op 30 en 31 december 2013 en 3 januari 2014. Er wordt gesport van 9 tot 12 uur. Van 8.15 tot 9.00
uur en van 12.00 tot 12.15 uur wordt er opvang voorzien. De kostprijs bedraagt 18 euro. Vergeet je drankje en koekje niet. Deelnemers
met een UiTpas aan kansentarief kunnen komen sporten aan verminderde prijs.
Lager onderwijs
Voor de kinderen uit het lager onderwijs gaat het
kamp door op 23, 24 en 27 december.
Sporten gebeurt van 9 tot 12 uur en van 14 tot
16 uur. Tussen 13 en 14 uur is er een gezamenlijke
activiteit. Opvang wordt voorzien van 8.15 tot
9.00 uur en van 16 tot 17 uur. De kostprijs
bedraagt 30 euro. Vergeet je lunchpakket voor
’s middags, zakgeld voor een drankje en een
extra drankje niet! Deelnemers met een UiTpas
aan kansentarief kunnen komen sporten aan
verminderde prijs.
Inschrijvingen
Je kan inschrijven van 12 november tot
en met 13 december. Dit doe je online via
www.lede.be, door afgifte van een ingevuld
inschrijvingsstrookje in de sporthal of via e-mail
naar sport@lede.be. Je kan bij inschrijving
contant betalen in de sporthal of overschrijven op
BE10 0910 0954 2304 met mededeling: sportkamp
+ naam kind.

Blijf Fit Week voor 50 plussers in Rhodos
De sportdienst vliegt naar de Griekse zon van maandag 26 mei tot en
met maandag 2 juni. Volledig in harmonie met een prachtige omgeving
is er in het beschikbare hotel een mooi zwembadencomplex met drie
zoetwaterzwembaden in drie niveaus, watervalletjes tussen elk zwembad
en rondom dit waterparadijs voldoende relaxruimte. Alle kamers beschikken
over badkamer (haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, satelliet-tv,
minibar (gratis), safe en balkon of terras met zeezicht. Als je bij valavond op
het terras geniet van het voorbij kabbelen van de dag, werp dan nog even een
blik op de lichten van Rhodos of op de thermen van Kalithea. Een uitzicht als
op een prentkaart...
Heb je zin om te sporten onder de zon en pootje te baden onder een
hemelsblauwe lucht? Twijfel niet en schrijf je in! Wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt! Inschrijven kan vanaf donderdag 5 december op
de sportdienst door je naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer
persoonlijk door te geven en een voorschot van 250 euro per persoon cash te
betalen of over te schrijven op het rekeningnummer BE10 0910 0954 2304
met mededeling: Blijf Fit Week + naam deelnemer(s).
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Amerika, een biografie van dromen en bedrog
Lezing door Björn Soenens
In het kader van de lezingenreeks Luistervinken nodigen de bibliotheek en de cultuurdienst
‘Amerikawatcher’ Björn Soenens uit. Soenens is chef buitenland bij het VRT-nieuws.
Daarnaast heeft hij een rubriek op Radio 1, De Amerikawatcher, waarvoor hij onlangs de
prijs voor radiopers in ontvangst mocht nemen.
Björn Soenens zal de aanwezigen uitleggen wat de ‘Amerikaanse droom’ eigenlijk is en
hoe die in het water dreigt te vallen. Hij gidst ons door Washington en zijn ingewikkelde
politiek, geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis en omschrijft de
Amerikaanse samenleving met zijn hamburgerjobs en oorlogen.
Deze lezing gaat door op donderdag 5 december om 20 uur in de vergaderzaal van de
bibliotheek. Een kaart kost 5 euro en kan je kopen bij de bibliotheek en de cultuurdienst.
Deze lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

De 21ste Leedse Sterdagen
Naar jaarlijkse traditie worden in december de Leedse Sterdagen georganiseerd.
Dit jaar vindt deze sfeervolle tweedaagse plaats op zaterdag 21 en zondag 22 december.
Wat staat er zoal op het programma?
• Wie op zoek is naar eindejaarsgeschenken en kerstcadeaus kan
terecht in De Bron. Meer dan twintig kerststandjes vormen daar een
echte kerstmarkt. Zelfs de kerstman komt langs met geschenkjes.
• Voor De Bron zullen er kerstchalets staan. Zij serveren glühwein, soep,
jenever, hotdogs …
• Bovendien wordt er live kerstmuziek en diverse animatie gebracht,
zowel in De Bron als buiten.
• Ook de bibliotheek viert dat weekend mee met de organisatie van de
Stervertellingen.
• Er wordt opnieuw een inzamelactie van kinderspeelgoed en verzorgingsartikelen georganiseerd. Het ingezamelde materiaal wordt uitgedeeld
aan de minderbedeelden.
• Op zaterdag is er om 16 uur sterrenworp aan De Bron.
Het volledige programma vind je op www.lede.be of op de affiches en flyers.
De sterdagen zijn een organisatie van de cultuurraad in samenwerking met de cultuurdienst.

Oproep aan kunstenaars
Ontwerp schilderij
In 2014 wil het gemeentebestuur opnieuw de Prijs voor
cultuur en de Cultuurlaureaat uitreiken. Met deze prijzen
wil de gemeente de bijzondere culturele prestaties van haar
inwoners in de kijker zetten.
De Cultuurlaureaat krijgt als prijs een schilderij ter waarde
van 500 euro. De cultuurdienst is nog op zoek naar een
schilder die dit schilderij wil ontwerpen. Indien je hierin
geïnteresseerd bent, gelieve een beschrijving en eventuele
schets van je ontwerp te bezorgen aan de cultuurdienst en
dit vóór zaterdag 30 november 2013.
Meer info over de Prijs voor cultuur en Cultuurlaureaat vind
je in de volgende editie van Lede Informeert.

in f o @ l e d e . b e 

j u b il e a

9

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

Diamanten bruiloft (60 jaar)		

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Oscar Bekaert & Jacqueline Van Boxstael 		
Aaigem, 5 september 1953			

Fideel Bourgeois & Leona De Cremer
Lede, 16 oktober 1953

Diamanten bruiloft (60 jaar)		

Gouden bruiloft (50 jaar)

Lucien Duytschaever & Maria Coppens		
Oordegem, 23 oktober 1953			

Wilfried Van Den Steen & Wivina Rottiers
Lede, 4 oktober 1963

Op 19 september werden in het gemeentehuis
twee laureaten van de arbeid in de bloemetjes
gezet. Godelieve van Wesemael van lingerie Kriko
langs de Grote Steenweg in Oordegem kreeg het
brevet label meester in het beroep en het gouden
ereteken voor de bandagisterie en speciale lingerie.
Willy De Winter uit de Ommeganglaan in Lede werd
gelauwerd als expert met sociaal engagement.

Op 17 oktober werden alle 80-jarigen uitgenodigd voor een
ontvangst door het gemeentebestuur.
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bibliotheek@lede .be

Bibliotheekweek in beeld
Op zaterdag 12 oktober startten we de Bibliotheekweek met een Verwendag voor onze leners. Iedereen werd professioneel verwelkomd
en kreeg een pannenkoek of Leeds streekontbijt. Breiclub Petit Bear verwarmde hun favoriete boeken met wollen boekencovers en
Piet Ballon vouwde de gekste spullen voor de allerkleinsten. Veel afgevoerde boeken vonden op de drukbezochte boekenverkoop een
nieuwe eigenaar. Meer foto’s vind je op de Facebookpagina van de bibliotheek.
We zetten de gezelligheid verder op maandag 14 oktober met Scandinavische vertellingen door TcollectiefvertelT. Luisteraars konden
zich verwarmen aan de verhalen van Hilde Rogge en Koen Demuynck en aan een druppeltje achteraf.
We sloten onze bibliotheekweek af op dinsdag 15 oktober met een infosessie voor eerste lezers. Ouders en leerkrachten kregen
praktische tips van An Valkenborgh om kinderen vertrouwd te maken met boeken en de eerste stapjes in het leesavontuur te bevorderen.
Achteraf volgde een rondleiding in de bibliotheek.

ww w. b i bl i o t h e e k . l e d e . b e

b i b li o t h e e k
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Workshop kamishibai
Naar aanleiding van de uitleen van kamishibai-materialen, organiseert de bibliotheek op dinsdag 26 november om 20 uur een
workshop rond deze Japanse verteltvorm. Deze cursus gaat door in de vergaderzaal van de bibliotheek.
De workshop bestaat uit twee delen. Eerst is er een luik theorie over de geschiedenis en werking van de kamishibai en over wat vertellen
precies inhoudt. In het praktische luik worden de deelnemers uitgenodigd om kamishibai te proberen waarop de rest van de groep kan
reageren. Tenslotte gaan we in kleine groepjes aan de slag.
Begeleidster van de workshop is Moïra Nauwens, docente voordracht en toneel aan de academie. Inschrijven en betalen kan in de
bibliotheek van Lede of Oordegem. Deelnemen kost 7 euro. Deze workshop komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTpas aan
kansentarief.

Lede leest De regen voor hij valt
Leeskring Leorim komt op donderdag 28 november om 20 uur samen in de bibliotheek om het
boek De regen voor hij valt van Jonathan Coe te bespreken.
In dit boek vertelt Coe op meeslepende wijze de bitterzoete geschiedenis van een familie. Een
geschiedenis die lang verborgen is geweest en alleen onthuld kan worden na de dood van de
verteller. De uiteindelijke ontknoping is even schokkend als aangrijpend.
Dorien Haazen van vzw Leesweb begeleidt deze BibArt-leeskring. Iedereen is welkom!

Lede aan de kook
Tijdens de Week van de Smaak willen we iedereen aan het smullen krijgen. Daarom verzamelden we recepten van onze lezers om een Leeds kookboek samen te
stellen. Benieuwd naar de kookkunsten van de Ledenaars? Kom dan op zondag
17 november naar de bib. We zijn uitzonderlijk geopend van 14 uur tot 17 uur voor Lede gesmaakt. Je kan dan proeven van enkele
Leedse gerechten. De receptenbundel Bibbaksels krijgen de leners die dag cadeau!

Oude televisiesterren komen weer tot leven
Tijdens de seniorenweek willen we onze oudere lezers extra verwennen. Daarom organiseren we op
maandag 25 november de lezing De waterski’s van pastoor Munte. Manu Adriaens brengt van 13.30
uur tot 15.30 uur de grote Vlaamse televisiefiguren van weleer weer tot leven.
Een greep uit de vele grote namen: Armand Pien, Tony Corsari, Paula Semer, Luc Philips en Maurice De
Wilde. Adriaens vertelt over hun avonturen op het scherm maar ook over wat de Vlaamse kijker nooit
te zien kreeg.
Rakel de herinneringen op met koffie en gebak voor slechts 5 euro in voorverkoop of 6 euro aan de
kassa. Deze lezing komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTpas aan kansentarief.
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jeugd@lede .be

Vliegkunsten in Lede
De kinderen die deelnamen aan de wedstrijd Zomer van Vlieg van de bibliotheek en de jeugddienst maakten het park deze zomer
vrolijker. Ze knoopten hun wensen met gekleurde lintjes aan een struik in het park en lieten ze meevoeren met de wind.
Geniet mee van een greep uit deze prachtige kinderwensen:
‘Ik wens dat er vee bijtjes zijn.’
‘Ik wens dat ik voor eweg en altij kan toveren.’
‘Ik wens dat ik voetbal bij Brazilie.’
‘Dat ik nog lang en gelukkig ga leven zonder geplaagt te worde.’
‘Ik wens dat we nog eens gaan zwemmen.’
‘Dat er nooit meer oorlog is.’
‘Ik wil een ballet juf zijn.’
‘Dat ik zo veel snoep mag als dat ik wil.’
‘Dierenarts worden.’
‘Dat ik de Beste drummer word!’
‘Dat de zon voor Altijd Blijft Schijnen .’
‘Ik wens dat ik niet van de trap zal vallen.’
‘Ik wens dat ik graag een draak zou hebben.’
‘Ik wens dat ik een nieuwe diersoort ontdek.’
‘Ik wens dat ik met de Olympische spelen mee doe.’
‘Ik wens nog een hondje.’
‘Ik wens dat de voetbal bij Spaiji.’
‘Ik wens dat iedereen mij leuk vindt.’
‘Brandweerman.’
‘Ik wou dad zij mij niet meer pest.’
‘Ik wens dat ik de snelste loper van de wereld word.’
‘In een kasteel wonen.’
‘Ik wou dat ik kon vliegen.’
‘Ik wens dat ik nooit doot gaa.’
‘Ik wou dat er een regenboog was.’
‘Ik zeg mijn wens niet hij is geheim !!! ☺’
‘Konigin worden.’
‘Ik wens dat iedereen lang en gelukeg leevd.’
‘Dat ik veel kan spelen.’

Vooruit met de geit laat van zich horen
De werkgroep Vooruit met de geit, Lede en zijn preventiebeleid wil
ook actie voeren rond een aantal nieuwe thema’s.
Tijdens de Saharafuif deelden ze oordopjes uit met de boodschap
‘Muziek moet plezant blijven, denk aan je oren’.

ki n d e r o p v a n g

ki n d e ro p va n g @ l e d e . b e 
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Verplicht inschrijven op woensdagnamiddag
Sinds geruime tijd is er op woensdagnamiddag een overbezetting in de kinderopvang. Het college besliste daarom om met
voorafgaande inschrijvingen voor woensdagnamiddag te werken om zo de overcapaciteit tegen te gaan.
Ook tijdens de maand december is inschrijven voor woensdagnamiddag
dus verplicht. Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via
kinderopvang@lede.be. Inschrijven voor december kan vanaf
donderdag 28 november om 9 uur.
Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur of
zolang de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden. Je kan
niet telefonisch inschrijven en je krijgt geen voorrang als je je persoonlijk
aanmeldt. Wel krijg je voorrang bij de inschrijving indien je je facturen
tijdig hebt betaald.
Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard
op woensdagnamiddag.

Kerstvakantie
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie minstens een van de
ouders in Lede woont en voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs uit de Leedse scholen.
In de kerstvakantie is de kinderopvang open op:
• maandag 23 december van 6.45 tot 18.30 uur
• dinsdag 24 december van 6.45 tot 16.00 uur
• maandag 30 december van 6.45 tot 18.30 uur
• dinsdag 31 december van 6.45 tot 16.00 uur
• vrijdag 3 januari van 6.45 tot 18.30 uur
Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht en dit kan enkel via het in-schrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be.
Inschrijven kan op donderdag 28 november van 18.00 tot 18.30 uur en de daaropvolgende werkdagen. Enkel
inschrijvingsformulieren en e-mails die we na 18 uur ontvangen, zullen worden aanvaard en verwerkt. Wie zich persoonlijk aanmeldt,
heeft voorrang op wie zich via e-mail inschrijft. Ook daarna kan je nog steeds inschrijven zolang de maximale opvangcapaciteit niet
wordt overschreden.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van
BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten kerstvakantie 2013
AANWERVINGVEREISTEN
• Je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
• Een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen strekt tot aanbeveling.
De functiekaart en alle verdere inlichtingen kan je krijgen bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede, dienst kin-deropvang, Markt 1, 9340 Lede en dit voor vrijdag
6 december. Geef bij je kandidatuurstelling ook je beschikbare periodes op.
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n Tentoonstelling illustrator Leo Timmers

tot 22 november tijdens de openingsuren van de
bibliotheek
Met kleurrijke tekeningen. Dieren en vervoermiddelen
zijn constante aanwezigen in zijn kinderboeken en
vormen de rode draad.
BibArt
Info: 053 82 53 30
UiTPAS

n BibArt Filmclub Intouchables

dinsdag 12 november om 19.45 uur
Het verhaal van twee totaal verschillende mannen die
elkaars wereld voorgoed veranderen.
gratis
BibArt
GC De Volkskring
Info en inschrijven: bibartbeeld@bibliotheek.be,
www.bibart.be, www.bibliotheek.lede.be,
www.facebook.com/bibliotheeklede
UiTPAS

n Computercursus voor senioren

woensdag 13 november (eerste les), van 13.30 tot
16.30 uur
Volgende lessen op dinsdag 20 en 27 november,
4 december en vrijdagen 22 en 29 november.
Voor senioren van 60+ zonder computerervaring.
45 euro
Cultuurdienst
De Bron
Info en inschrijven: 053 60 68 61
UiTPAS

n Jeugdfilm Epic

woensdag 13 november om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Knutselatelier

woensdag 13 november van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur.
Koekjes maken. Voor kinderen van 3de t.e.m. 6de
leerjaar. 15 deelnemers per les.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62,
knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Luistervinken: Jef Vermassen

woensdag 13 november van 20 tot 23 uur
Vermassen, inwoner van Lede, verwierf bekendheid
in Vlaanderen door de verdediging van verdachten en
slachtoffers in grote moordzaken.
5 euro (abonnement 4 lezingen: 15 euro)
Cultuurdienst
GC De Volkskring
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Workshop make-up

vrijdag 15 november om 19.30 uur
Meebrengen: spiegel en handdoek.
In ruil voor 5 UiTpunten gratis nagelstempelset.
10 euro (goodiebag inbegrepen)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info en inschrijven: 0473 29 38 72,
www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Wijndegustatie

vrijdag 15 november van 19.30 tot 23 uur
8 euro (proeverij en hapje)
KVLV Lede
OC Impe
Info en inschrijven: 053 80 28 71,
monique.dhondt@smclede.be voor 9 november



info@lede .be

n Opleiding Musescore
zaterdag 16 november
Zie pagina 5

n Recupel inzamelactie

zaterdag 16 november van 8 tot 15 uur
Bij inleveren van afgedankte elektro gratis gerecycleerde
Recupel draagtas.
Milieudienst
Markt
Info: www.recupel.be

n Wijndegustatie en spaghetti-avond

zaterdag 16 november van 17 tot 22 uur
Ouderraad Stella Matutinacollege
Info: www.smclede.be, ouderraadsmclede.blogspot.be

n Dag van de jeugdhuizen

zaterdag 16 november om 21 uur
Programma op www.formaat.be of
www.jeugdhuisleeuwerik.be.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Wedstrijd broodbakken

zondag 17 november van 9 tot 14.30 uur
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst
De Bron
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Eet- en cultuurbeurs in het kader van
Week van de Smaak

zondag 17 november van 14 tot 18 uur
Thema Water en vuur.
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst
De Bron
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Worshop yollies maken

zondag 17 november van 14.30 tot 15 uur, van
15.30 tot 16 uur en 16.30 tot 17 uur
Grappige snoepfiguren op een stokje.
1 euro (gratis met 5 UiTPASpunten)
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst
De Bron
Info 053 60 68 60

n Lezing Eenzaamheid: (g)een taboe?

dinsdag 19 november om 20 uur
5 euro
CM Midden-Vlaanderen
De Bron
Info en inschrijven: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.
mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

n Knutselatelier

woensdag 20 november van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur.
Koekjes maken. Voor kinderen van 1ste en 2de leerjaar.
15 deelnemers per sessie.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62,
knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n V-test

woensdag 20 november van 18 tot 20 uur
Hulp voor senioren bij het kiezen van energieleverancier.
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Workshop bakken

woendag 20 november om 19.30 uur
De workshop zit vol leuke taartjes waar je vrolijk van
wordt.
leden: 7 euro, niet-leden: 11 euro
Keuken Kluisberg
Info en inschrijven: 0497 78 68 19,
frida.geerts@skynet.be

n Wijndegustatie Toscane

donderdag 21 november van 20 tot 23 uur
30 euro voor niet-leden.
Wijngilde Commanderij Molenberg
Den Bonten Os
Info: www.commanderijmolenberg.be

n Open atelier schilderen

donderdag 21 november van 19 tot 21 uur
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: 053 80 78 83

n Whiskydegustatie Vuurwater

vrijdag 22 november van 19 tot 22 uur
Geert de Bolle van The Whisky House vertelt je allerlei
geheimen en laat je 4 whisky’s degusteren. Daarbij
geniet je van een driegangenmenu, zowel traditioneel als
vegetarisch.
Hof te Puttens
Info: 053 80 51 30, info@hofteputtens.be,
www.hofteputtens.be

n Toneelvoorstelling Het vergeten gat van Bosbeke
vrijdagen 22 en 29 november om 20 uur,
zaterdagen 23 en 30 november om 20 uur en
zondag 24 november om 18 uur
Blijspel in 5 bedrijven van Luc Kerkhofs. Regie: Wim
Parrez.
8 euro
Toneelkring Vlot
Sint-Martinus Oordegem
Info : 09 369 30 91, www.toneelkringvlot.be

n Week van de Smaak Oordegem

zondag 24 november van 14 tot 18 uur
Eet- en smaakdag met als thema Water en vuur.
KVLV, Femma en Davidsfonds Oordegem
OC Oordegem
Info: www.davidsfondsoordegem.be

n Jaarvergadering Pasar Lede

zondag 24 november van 14.30 tot 19 uur
OC Impe
Info: 053 70 04 76, pasar.lede@skynet.be, pasar.be/lede

n Lezing De waterski’s van pastoor Munte
maandag 25 november
Zie pagina 11

n Workshop kamishibai

dinsdag 26 november om 20 uur
Zie pagina 11
UiTPAS

n Moderne grootoudersnamiddag

woensdag 27 november om 14.30 uur Samen met de
kleinkinderen kan je genieten van de film Piet Piraat en
het zeemonster. Nadien koffie en gebak.
gratis
JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Workshop bloemschikken

woensdag 27 november en 11 december om 20 uur
Thema Winterblues.
30 euro (alles inbegrepen)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info en inschrijven: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com
UiTPAS

n Knutselatelier

woendag 27 november van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur.
Grappige dierenwenskaarten. Voor kinderen van 3de
t.e.m 6de leerjaar.
15 deelnemers per sessie.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62,
knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

A g e n d a
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n Telefoon, gsm, internet en televisie:
durf vergelijken!

woensdag 27 november van 15 tot 20 uur
Zie pagina 4

n Vrouwen & bier

donderdag 28 november om 20 uur
Bierexperte Sofie Vanrafelghem wil de vrouwelijkheid van
bier in de verf zetten. Haar verhalen worden smakelijk
geïllustreerd met elegante glaasjes bier en bijpassende
kazen.
8 euro
Cultuurdienst
OC Wanzele
Info: cultuurdienst@lede.be
UiTPAS

n De regen voor hij valt

donderdag 28 november van 20 tot 22 uur
Zie pagina 11
UiTPAS

n Worshop pianostemmen

donderdag 28 november van 19 tot 20.30 uur
Zie pagina 5
UiTPAS

n Belotting

zaterdag 30 november om 20 uur
2 euro
KWB Papegem
Zaalken
Info: guyvv@skynet.be

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede

maandag 2 december van 19.30 tot 22 uur
Mong van de Vieze Gasten en de Illustratie brengen
verteltheater.
5 euro
Femma Lede i.s.m. Welzijnsschakel Lede
Intermezzo
Info: hildeke.degendt@skynet.be

n Lezing Armoede op den buiten
maandag 2 december
KVLV Lede
GC De Volkskring
Info: 053 80 28 71
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n Knutselatelier

n Verkiezing Bierventjen

n Filmnamiddag The Croods

maandag 9 december van 19.30 tot 22.30 uur
Thema feest
KVLV Lede
Keuken Kluisberg
Info: 0478 63 31 83 of 053 80 28 20
linda.depaepe@telenet.be

woensdag 4 december van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur
Je eigen T-shirt maken. Voor kinderen van 1ste en 2de
leerjaar.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.
be, www.lede.be
UiTPAS
woendag 4 december om 14.30 uur
Vanaf 6 jaar.
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Bloemschikken

woendag 4 december om 19.30 uur
Thema Kerstmis: knutselwerk met rode kerstballetjes.
leden: 22 euro, niet-leden: 25 euro (materiaal inbegrepen)
Femma Lede
De Bron
Info: steven.mieke@telenet.be
UiTPAS

n Luistervinken: Björn Soenens

donderdag 5 december van 20 tot 22 uur
Zie pagina 8
UiTPAS

n Optreden Christoff en Lindsay

vrijdag 6 december om 22.30 uur
VVK: 5 euro, ADK: 7 euro
KVC Jong Lede
GC De Volkskring
Info: roland.creutz@skynet.be, www.kvcjonglede.be

n Voordracht selderteelt

zaterdag 7 december van 14 tot 16 uur
Volkstuin Lede
De Bron
Info: norbert.nijs@skynet.be
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zaterdag 7 december om 20 uur
Ook kandidaten prins carnaval en miss Bette zijn
aanwezig en zingen hun campagnelied.
5 euro
Orde van de Leedse Hovaardige Boer
De Bron
Info: 0479 83 87 67

n Kookles

n Knutselatelier

woensdag 11 december van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur
Vrolijke pinguïns maken.
Voor kinderen van 3de t.e.m. 6de leerjaar.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62,
knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Workshop Kerstdecoratie

maandag 16 december van 19 tot 23 uur
De Bron
Info: marie.samson@lede.be,
www.markantvzw.be/lede

n Knutselatelier

woensdag 18 december van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur
Kerstsok maken.
Voor kinderen van 1 ste en 2de leerjaar.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Info en inschrijven: 053 60 68 62,
knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

G e m e e n t e r a a d

Uit de gemeenteraad van 17 oktober 2013
Kerkfabriek Sint-Fledericus Vlierzele
• Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019.
• Aktename van het budget voor het boekjaar 2014.
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Goedkeuring van de principebeslissing van de kerkraad SintMartinus Lede tot het uitvoeren van de schilderwerken aan de
dekenale kerk en de schilder- en herstellingswerken aan de eerste
zes kapellen van de Ommegang en aan de Sint-Jozefkapel. De
kostprijs van deze werken wordt geraamd op 20.936,03 euro
(inclusief btw). Goedkeuring van de voorlegging de verbintenis
aan te gaan om deze kosten volledig ten laste te nemen.
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
2014-2016
Vaststelling van het retributiereglement.

Busvervoer De Lijn
De gemeenteraad wijzigt de lopende overeenkomst
derdebetalersysteem met vervoersmaatschappij De Lijn dusdanig
dat de procentuele tussenkomst op abonnementen (enkel geldig
op de Buzzy Pazz) met ingang van 1 januari 2013 bepaald wordt
op 25 % (voorheen 50 %).
Aanpassingswerken aan waterleiding Sportcomplex De
Ommegang
Vaststelling van het bestek tot aanpassingswerken aan de
waterleiding in het kader van legionellabestrijding in de
sporthal en in de kleedkamers. De geraamde kostprijs bedraagt
48.143,75 euro (inclusief 21% btw). De opdracht zal gegund
worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Herinschaling waterlopen
De gemeenteraad gaat akkoord met het herinschalen van de
waterlopen van derde categorie als waterlopen van tweede
categorie.

g e m e e n t e d i e n st e n 
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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

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Andere diensten

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

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

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 /
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 8000 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 11 december.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

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
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.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

