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2 v e r K e e r   verkeer@lede.be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Zwaanstraat
Duur: vermoedelijk tot eind mei  
Omleiding: via Strijmeers, Vlierzele en Stichelendries 

Rioleringswerken Dorenweg
Startdatum: 22 april
Duur: 70 werkdagen
Omleiding: via Grotekapellelaan en Molenbergstraat

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
19 mei, kermis Wanzeledorp

19 mei, wielerwedstrijd Wanzele 
aankomst Nonnenbosstraat

26 mei tot en met 2 juni, Ommegangkermis 
Markt Lede

9 juni, wielerwedstrijd Wanzele
aankomst Nonnenbosstraat

Met Belgerinkel naar de Winkel 
Fotowedstrijd voor Ledenaren

Op zaterdag 4 mei is de actie Met Belgerinkel naar de Winkel van start gegaan. Deze actie loopt nog tot zaterdag 
8 juni. Gelijktijdig vindt ook de fotowedstrijd voor Ledenaren plaats. Tussen 4 mei en 1 juni verschijnt iedere 
zaterdag een foto van onze fiets op een herkenbare plaats in Lede. Deze foto is te zien op www.lede.be, in 
de bibliotheek en het gemeentehuis. Herken je de locatie van de foto, fiets er als de bliksem heen en neem op 
die plaats een foto van je fiets. Mail je foto naar verkeer@lede.be of deponeer hem in de wedstrijdurnes in het 
gemeentehuis of de bibliotheek. Op het einde van de actie wordt per foto een winnaar geloot die een exclusieve 
Belgerinkelfietsmand wint. Je kan bij elke nieuwe opgave deelnemen. Foto’s kan je indienen tot zaterdag 8 juni.

zaterdag 4 mei zaterdag 11 mei



3patrimonium@lede.be�� P a T r i m O n i u m

Bericht aan de verenigingen
Wil je met je vereniging een activiteit organiseren in een van de gemeentelijke lokalen, controleer dan eerst de 
beschikbaarheid op www.lede.be.  Klik onderaan de homepagina op ‘reserveer online gemeentelijke accommodatie’ 
en bekijk de bezetting op het accommodatieoverzicht. Is de datum nog vrij, dan kan je reserveren:
•  door je persoonlijk aan te bieden bij de dienst patrimonium; 
•  via het e-loket op de website www.lede.be.

Marktcommissie brengt de paashaas 
naar Lede
Naar goede gewoonte kwam op dinsdag 3 april de paashaas langs op de markt. Alle aanwezige deelnemers van de 
kleurwedstrijd werden verwend met paaseieren. Twintig gelukkigen kregen zelfs een grote paashaas van chocolade 
cadeau. Proficiat aan de winnaars!

Kaarten bij de dienst 
patrimonium of bij de bestuurs-
leden van de middenstandsraad. 
Meer info via
www.middenstandsraadlede.be.

SPREEKAVOND



4 m i L i e u  milieu@lede.be

Op zondag 26 mei is het opnieuw Dag van het Park, deze keer onder het 
motto Investeer in groen, winst verzekerd. Groen maakt ons immers gezon-
der, gelukkiger, rijker en zelfs socialer. Geen belegging of spaarboekje dat 
daar kan aan tippen! 
Wat staat er op het programma in Lede?
•  vrije jogging (10 – 11 uur)
Investeer in je gezondheid en loop, samen met de sportdienst, enkele rondjes 
in het park van Mesen.
•  demo composteren (14 – 16 uur)
Wist je dat je al je tuinafval kan omtoveren in zwart goud? Onze compost-
meesters tonen je graag hoe het moet.
•  vrije wandeling langs Leedse parken en bronnen (14 – 17 uur)
De wandeling start aan het park van Mesen en leidt je langs park  
Waerzeggers, park Ronkenburg, de vijver aan de Kleine Kouter en het  
centrumpark aan Huize Moens. Haal het plan met de wandelroute af aan de 
ingang van het park van Mesen en ontdek deze pareltjes. 

UiTPAS - Een bezoek aan het park van Mesen levert je tijdens de Dag van het 
Park 1 UiTpunt op. Bovendien kan je aan de infostand van de milieudienst 5 
UiTpunten omruilen voor een gratis nestkastje van het Agentschap Natuur en 
Bos (zolang de voorraad strekt).

Dag van het Park

Strijd tegen zwerfvuil
Op 23 maart trotseerden ongeveer veertig vrijwilligers het 
gure weer en gingen de strijd aan tegen zwerfvuil. Samen 
haalden ze niet minder dan één ton zwerfvuil op langs de 
Leedse wandelpaden. Bedankt!

Composteren
De meeste werkjes in de tuin leveren heel wat groenafval op: gras, snoeihout, 
onkruid …  Dit afval verdwijnt vaak in de GFT-container, maar wist je dat je het 
ook makkelijk kan verwerken in een compostvat of -bak? Het is niet alleen een 
goedkope manier om van je GFT-afval af te raken, je produceert ook kwaliteits-
volle compost. Je bespaart dus twee keer!

Maar wat mag er in een compostvat? Hoe begin je er aan? En wat doe je met 
de geproduceerde compost? Onze compostmeesters geven graag antwoord op 
al je vragen tijdens een van de demo’s in het compostdemopark aan de Vijverstraat. Je vindt de data van de compostdemo’s terug in 
je afvalkalender.

Overtuigd? Koop een compostvat (15 euro) en beluchtingsstok (5 euro) aan bij de dienst milieu en landbouw of ruil je GFT-container in 
bij Ilva voor een gratis compostvat met beluchtingsstok (0800 94 140).  Vul de enquête in en maak kans op een gratis zak compost. Je 
kan de enquête indienen bij de dienst milieu en landbouw of invullen via milieu@lede.be.



5academie@lede.be�� a c a d e m i e

Open woorddag
De academie is meer dan de muziekschool alleen. Leerkrachten Ireen Beke en Moïra Nauwens bouwden de richting Woord uit tot een 
gevarieerde en boeiende opleiding met meer dan tachtig leerlingen. Samen organiseren zij op zaterdag 25 mei een Open woorddag. Je 
kan die dag verschillende optredens/examens bijwonen en de resultaten zien van een jaar hard werken. Daarnaast zijn er infomomenten 
die een beeld geven van hoe de opleiding er vandaag uitziet.

Examens in de kijker
Een examen in de academie is meer dan zweethanden, knikkende knieën en trillende lippen alleen. Een examen is het resultaat van een 
jaar hard werken, een feest voor de oren! De leerlingen willen de resultaten van hun werk graag met jou delen. Daarom nodigen zij je 
uit voor een reeks van drie recitals op zondagochtend om 10.30 uur. De optredens gaan door in de parketzaal van Huize Moens. De 
inkom is gratis.
Programma
•  zondag 25 mei: leerlingen uit de zangklas van Elisabeth Hermans
•  zondag 2 juni: laatstejaarsstudenten uit de pianoklas van Eva Caudron
•  zondag 9 juni: leerlingen uit de koperklas van Bart De Lausnay

Lessenrooster voor volgend 
schooljaar
Ben je benieuwd wanneer je volgend schooljaar de lessen Algemene muzikale 
vorming (notenleer), Algemene verbale vorming (dictie) of Samenspel kan 
volgen?  Kijk dan op onze website www.gamw.lede.be (klik op ‘praktisch’ en 
‘lessenrooster’).

Inschrijvingen
De inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 starten op maandag 24 juni. 
Alle informatie vind je in de volgende Lede informeert.



6 S P O r T  sport@lede.be

Openbare rondvraag
NIEUWE VOORWAARDEN

Concessie tot uitbating cafetaria in sportcomplex De Ommegang

Opdrachtgever 
Gemeentebestuur Lede, Markt 1, Lede
Het bestek (lastenboek met bijlagen) 
Dit kan je gratis verkrijgen bij:
•  de sportdienst, sportcomplex De Ommegang, Ommeganglaan 60 A
 (alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur)
•  de technische dienst, Markt 1
 (alle werkdagen van 9 tot 12 uur, op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op vrijdag van 17 tot 19 uur).
Kandidatuurstellingen
•  Via inschrijvingsbiljet (te verkrijgen bij de sportdienst of de technische dienst).
•  Bij een aangetekende brief die ten laatste op maandag 10 juni 2013 ter post afgegeven wordt ofwel overhandigd wordt bij het  
 begin van de openbare zitting voorafgaand aan het openen van de inschrijvingen.
Opening van de inschrijvingen
Raadzaal van het gemeentehuis (eerste verdieping), Markt 1, Lede op dinsdag 11 juni 2013 om 14 uur.
Bijkomende inlichtingen 
Geert Uyttenhove, sportfunctionaris (op 053 60 68 64 of via sportdienst@lede.be)

Aanvraag erkenning sportverenigingen
Sportverenigingen die erkenning willen voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 moeten uiterlijk op vrijdag 31 mei 
hun aanvraagformulier indienen bij de sportdienst. Het erkenningsreglement en aanvraagformulier kan je verkrijgen in de sporthal of 
via de website. Erkenning door de gemeente is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning (subsidie),
logistieke en materiële ondersteuning, lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde gemeentelijke lokalen en uitschrijven van fiscale 
attesten. Verenigingen die een aanvraag indienen, worden ten laatste op 30 juni op de hoogte gebracht van hun eventuele erkenning.

Regiotour
Op zaterdag 8 juni organiseert de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen voor de vijftiende keer een moun-
tainbiketocht door de Vlaamse Ardennen. Er zijn zes vertrekplaatsen die fungeren als controlepost en bevoorrading. Je kan starten 
tussen 7.00 en 10.30 uur. Een basislus van 80 km kan opgebouwd worden tot maximum 145 km. Elke vertrekplaats (behalve Haaltert) 
voorziet een extra plaatselijke lus. Op het traject van de 80 km krijgen de sympathisanten 604 hoogtemeters voor de wielen geschoven, 
voor de omloop van 145 km tellen we 1242 hoogtemeters. Als extraatje dit jaar, voorziet ook Zottegem een lus van 17 km en een van 
35 km. Op dit plaatselijk traject dienen voor de 17 km 87 hoogtemeters overwonnen te worden en voor de 35 km 355 hoogtemeters.
Onze organisatie staat garant voor duidelijke en correcte uitpijling, ruime parking, kleedkamers en douches, uitgebreide bevoorrading, 
après-mountainbike (muziek, hapje, drankje …). Alles elementen zullen aanwezig zijn om er een geslaagde dag van te maken. Voor 
meer info kan je surfen naar www.regiotour.be. Je kan je inschrijven via goo.gl/MzJMU.

Bestuur sportraad
De sportraad heeft tot doel sport, lichamelijke opvoeding en openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van Lede. Om dat te 
bereiken, neemt de raad deel aan het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur en zorgt hij voor overleg en samenwerking 
tussen verenigingen en diensten. De sportraad geeft ook advies, formuleert voorstellen en neemt zelf de nodige initiatieven.

Volgende personen maken deel uit van deze raad: Chris De Wolf (voorzitter), Roger Coppens (ondervoorzitter), Katinka Pottie (secretaris), 
Patrick Van Caelenberghe (penningmeester), Tom Vergauwen, Christa Van Langenhove, Rutger Goeman, Nicolas Lauwerys, Mireille 
Fabré, William Van Den Abbeele, Annick Willem, Geertrui Van De Velde (schepen voor sport) en Geert Uyttenhove (sportfunctionaris).



Het gemeentebestuur van Lede 
gaat over tot de aanwerving van een

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEF  ASSISTENT(E)
voor de dienst speelpleinwerking

 van 26 juni 2013 tot en met 30 augustus 2013 
voltijds – contractueel - niveau D1 - D3

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Geen diplomavereisten.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens voor  
 categorie B.
• Je slaagt in een selectieproef.

Het inschrijvingsformulier en alle verdere inlichtingen 
kan je opvragen op het gemeentesecretariaat (053 60 
68 00) of via personeel@lede.be. Dit formulier kan 
eveneens gedownload worden op www.lede.be.

De kandidatuurstelling moet gericht worden aan  het 
college van burgemeester en schepenen van Lede, 
Markt 1 te 9340 Lede en dit uiterlijk 9 juni 2013.

Het OCMW van Lede 
gaat over tot de aanwerving van een
GEBREVETTEERDE VERPLEEGKUNDIGE

statutair – voltijds - niveau C3 – C4

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent onderdaan van een lidstaat van de  
 Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse  
 Bondsstaat.
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met  
 de eisen van de beoogde functie.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je zal medisch geschikt verklaard worden door de  
 arbeidsgeneesheer.
• Je bent ten minste houder van het brevet van  
 gebrevetteerde verpleegkundige.
• Je slaagt voor een examen.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee 
jaar.

De functiebeschrijving, het examenprogramma en ver-
dere inlichtingen kan je bekomen bij de personeels-
dienst van het OCMW (053 60 62 98 of personeel@
ocmw.lede.be). Deze documenten kunnen eveneens 
gedownload worden op www.ocmw.lede.be.

Je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van 
het vereiste diploma moet je sturen naar de voorzitter 
van het OCMW, Annelies De Meersman, Kasteeldreef 
50, 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld zijn op dins-
dag 28 mei 2013.

info@lede.be� v a c a T u r e S

Het gemeentebestuur van Lede 
gaat over tot de aanwerving van een

VERVANGINGSCONTRACT
BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

weerwerk- gesco - deeltijds (30,40 uren) - niveau C1 - C3

AANWERVINGVEREISTEN
•  Op het moment van de indiensttreding moet men voldoen aan  
 de voorwaarden om als weerwerk-gesco tewerkgesteld te 
 worden. Het VDAB-kantoor kan meedelen of men hiervoor in  
 aanmerking komt.
•  De verschillende voorwaarden verbonden aan deze vacature  
 zijn te vinden op www.lede.be of bij de personeelsdienst.
•  Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de  
 categorie B. 
•  Je slaagt in een selectieproef.

De functiekaart, het examenprogramma en alle verdere inlichtin-
gen kan je opvragen op het gemeentesecretariaat (053 60 68 00) 
of via personeel@lede.be. Deze formulieren kunnen eveneens ge-
download worden op www.lede.be.

De kandidatuurstelling moet schriftelijk gericht worden aan het 
college van burgemeester en schepenen van Lede, Markt 1 te 
9340 Lede en dit tot en met vrijdag 24 mei 2013.

Het OCMW van Lede 
gaat over tot de aanwerving van een

KWALITEITSCOÖRDINATOR
niveau B1-B3 – voltijds – statutair

AANWERVINGSVEREISTEN
• Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economi- 
 sche Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen  
 van de beoogde functie.
• Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten.
• Je zal medisch geschikt verklaard worden door de arbeids- 
 geneesheer.
• Je bent houder van: 
- het diploma bachelor in sociaal-agogisch werk met de titel van  
 maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
- het diploma bachelor in verpleegkunde, afstudeerrichting soci- 
 ale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
- een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van  
 bovenbedoelde diploma’s.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.

De functiebeschrijving en verdere inlichtingen kan je bekomen bij 
de personeelsdienst van het OCMW (053 60 62 98 of personeel@
ocmw.lede.be). Deze documenten kunnen eveneens gedownload 
worden op www.ocmw.lede.be.

Je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van het ver-
eiste diploma moet je sturen naar de voorzitter van het OCMW,  
Annelies De Meersman, Kasteeldreef 50, 9340 Lede en uiterlijk 
afgestempeld zijn op woensdag 29 mei 2013.
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K i n d e r O P v a n g � � kinderopvang@lede.be

8 � www.bibliotheek.lede.be

B i B L i O T h e e K   bibliotheek@lede.be�
�

De bibliotheek brengt 
leesplezier naar je toe
Iedereen moet kunnen genieten van het ruime aanbod van de 
openbare bibliotheek, ook wie door ouderdom of ziekte niet tot 
bij ons geraakt. Om ook deze mensen een dosis boekenplezier te 
gunnen, startte de bibliotheek in 2009 het project Bibliotheek 
aan huis. Maandelijks bezorgen vrijwilligers gratis boeken, dvd’s 
of luisterboeken aan de deur. Je kiest zelf het onderwerp en type 
boek (grootletterboek, luisterboek …) en geeft je wensen door aan 
je persoonlijke leverancier. De vrijwilligers komen zoveel mogelijk 
aan je vraag tegemoet. Wie van deze dienst gebruik wil maken of 
iemand met een maandelijks boekenbezoek wil plezieren, kan voor 
meer informatie terecht in de bibliotheek, op 053 82 53 30 of via 
bibliotheek@lede.be.

Buitenschoolse kinderopvang 
Wanzele: zomervakantie
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager 
onderwijs van wie de ouders in Lede wonen en voor alle kinderen van het kleuter- en lager 
onderwijs uit de Leedse scholen. 
De kinderopvang is open van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus. In deze 
periode is enkel de opvang in Wanzele open. We zijn gesloten op donderdag 11 juli, 
donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. 
De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur. We verzorgen eveneens de vooropvang (van 
6.45 tot 8.00 uur) en de naopvang (van 17.15 tot 18.30 uur) van de speelpleinwerking 
voor alle schoolgaande en/of woonachtige kinderen van Lede.

Inschrijvingen
• Van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 27 augustus (tijdens deze periode is er ook  
 speelpleinwerking):
- voor kinderen geboren op of na 1 januari 2009: vanaf woensdag 29 mei om 13 uur;
- voor kinderen geboren vóór 1 januari 2009: vanaf woensdag 5 juni om 13 uur.
• Maandag 1 juli, dinsdag 2 juli en van woensdag 28 augustus tot en met vrijdag  
 30 augustus (tijdens deze periode is er geen speelpleinwerking): vanaf woensdag 
 5 juni om 13 uur.
• Vooropvang en naopvang van de speelpleinwerking: geen inschrijving nodig.

Tarieven
• vooropvang/naopvang: 0,90 euro
• < 3 uur: 3,70 euro
• tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
• > 6 uur: 11,20 euro

Nieuwe kinderen
Nieuwe kinderen zijn welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat wij het volledige 
inschrijvingsdossier in ons bezit hebben.
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Roefel
 
Dag van het kind is een dag vol speelplezier voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Op 
zaterdag 22 juni wordt het speelplein van Wanzele een groot kinderparadijs! Een namiddag roefelen kost 6 
euro voor inwoners van Lede en 8 euro voor niet-inwoners. 

Je kan je enkel vooraf inschrijven op:
• vrijdag 31 mei van 17.00 tot 18.45 uur;
• woensdag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur;
• zaterdag 8 juni van 9.30 tot 11.30 uur.
We aanvaarden geen telefonische inschrijvingen. Inschrijven kan  enkel met het inschrijvingsformulier dat via de 
scholen, de bibliotheek en het gemeentehuis verspreid wordt. Je vindt het ook terug op de website. 

De dag zelf moet je je roefelpas ter plaatse afhalen tussen 12.30 en 12.50 uur.  
De activiteiten zelf starten stipt om 13 uur. Het einde is voorzien om 17.15 uur. 

Wie deze dag wil helpen bij een activiteit of een groepje kinderen wil begeleiden, kan contact opnemen met 
de jeugddienst. 

j e u g d � � jeugd@lede.be

Inlichtingenfiche
We moeten van elk kind een inlichtingenfiche 2013 in ons 
bezit hebben. Op basis van deze gegevens wordt de factuur 
en later ook het fiscaal attest opgemaakt.  Het inlichtingen-
formulier 2013 vind je terug op www.lede.be (diensten – 
jeugd – gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawie-
tel – downloads) en kan je indienen bij de jeugddienst. 

Badge
Sinds 2011 werken we niet meer met abonnementen maar 
met een badge per kind. Het aankopen van een badge kost 
2,50 euro. Als je nog een badge van vorig jaar hebt, moet 
je deze opnieuw laten activeren bij de jeugddienst. Voor de 
activatie, die gratis is, bezorg je het ingevulde inlichtingen-
formulier 2012 aan de jeugddienst. Ben je de badge van 
vorig jaar kwijt, dan moet je een nieuwe aankopen (5 euro). 
Deze kost wordt op de eerstvolgende factuur aangerekend.

Data waarop je een badge kan aankopen of activeren:  
• woensdag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur; 
• zaterdag 8 juni van 9.30 tot 11.30 uur;
• dinsdag 11 juni van 9.00 tot 12.00 uur;
• vrijdag 14 juni van 17.00 tot 18.45 uur;
• woensdag 26 juni van 14.00 tot 16.00 uur;
• maandag 1 juli van 9.00 tot 12.00 uur.

Kostprijs en facturatie
De dagprijs voor de speelpleinwerking bedraagt:
• 4 euro voor een volledige dag;
• 2 euro voor een halve dag.
In de prijs is de ongevallenverzekering inbegrepen. 
Wie een UiTPAS aan kansentarief heeft, kan aan verminderd 
tarief naar de speelpleinwerking komen.

Er zijn twee facturatieperiodes: eind juli en eind augustus. 
De factuur wordt opgestuurd naar het adres op de inlich-
tingenfiche. De verschuldigde bedragen moeten binnen een 
termijn van 14 dagen worden betaald. Indien facturen niet 
of laattijdig betaald worden, kan de toegang tot de speel-
pleinwerking geweigerd worden. In het huishoudelijk regle-
ment lees je hierover meer (www.lede.be, diensten – jeugd 
– gemeentelijke speelpleinwerking speelplein Krawietel). 

Speelpleinwerking
Tijdens de zomervakantie kan je acht weken lang naar het speelplein in Wanzele komen. Dit jaar gaat de speelpleinwerking 
door van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 27 augustus. Er is geen werking voorzien op donderdag 11 juli, donderdag 
15 augustus en vrijdag 16 augustus. 
Deze werking wordt georganiseerd voor kinderen die op 1 januari 2013 minstens 4 jaar zijn en geen 15 jaar geworden zijn op  
1 juli 2013.  Jongere kinderen kunnen terecht in de buitenschoolse kinderopvang. Voor meer informatie hierover kan je terecht 
bij de dienst kinderopvang. 
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Op vrijdag 31 mei is het Werelddag zonder tabak. Traditio-
neel een moment om stil te staan bij de gevolgen van roken. 
Want wie zijn leven lang rookt, heeft 50 % kans om vroeg-
tijdig te overlijden aan een aandoening die het gevolg is van 
zijn rookgedrag.

De reden om te stoppen is voor iedereen verschillend. Welk 
motief je ook hebt, je drijfveer is altijd een steuntje in de rug. 
Enkele motieven op een rijtje:
• Ik ga trots zijn op mezelf.
• Ik voel me beter.
•  Ik kan meer sparen.
•  Ik krijg meer lucht, ik kan makkelijker ademen.
•  Ik geef mijn kinderen het goede voorbeeld.
•  Mijn huis blijft properder.
•  Anderen hebben geen last meer van mijn roken.
•  Ik dans niet naar de pijpen van de tabaksindustrie.

Wist je dat je amper één dag na je laatste sigaret al evenveel 
zuurstof in je bloed hebt als iemand die niet rookt? En dat is 
nog maar het begin:
•  Na 20 minuten: je bloeddruk en de bloedsomloop in je 
 handen en je voeten verbeteren.
•  Na 8 uur: de zuurstofvoorziening in je bloed wordt weer 
 normaal.
•  Na 24 uur: je longen beginnen het slijm en de teer weg te 
 werken.
•  Na 48 uur: je reuk en je smaak verbeteren.
•  Na 72 uur: je ademt vrijer en je bent minder snel buiten  
 adem.
•  Na 2 tot 12 weken: je bloedsomloop in het algemeen ver 
 betert.
•  Na 3 tot 9 maanden: bij het ademhalen hoest en ‘piep’ je  
 duidelijk minder. 
•  Na 1 jaar: je risico op een hartziekte is met de helft gedaald.
•  Na 2 jaar: je risico op een hartinfarct is nu even groot als  
 voor iemand die niet rookt.
•  Na 5 jaar: je risico op een beroerte is met de helft gedaald.  
 Ook het risico op kanker in je mond, slokdarm en blaas is  
 met de helft verminderd.
•  Na 10 jaar: je risico op longkanker is met de helft afge- 
 nomen. Je risico op een beroerte is nu even groot als voor 
 iemand die niet rookt.
•  Na 15 jaar: je risico op een hartziekte is even groot als  
 voor iemand die niet rookt. Je kans op overlijden is nu  
 praktisch even groot als voor iemand die nooit heeft  
 gerookt.

Wil je graag stoppen? 
Bereid je dan goed voor. Stoppen op eigen wilskracht is mo-
gelijk maar weet dat je er niet alleen voor staat. Stoppen 
met hulp verhoogt je slaagkansen. Zoek hulp via Tabakstop 
(0800 11 10 00 of www.tabakstop.be), www.exsmokers.eu 
(ook als gratis mobiele versie in de Appstore en op Google 
Play Store) of via persoonlijke- of groepsbegeleiding door 
een tabakoloog of huisarts (de consultatie wordt gedeeltelijk 
terugbetaald door het ziekenfonds). 

Www.vlaanderenstoptmetroken.be
Sinds 2012 is er de portaalsite www.vlaanderenstoptmetroken.be. 
De site richt zich naar drie doelgroepen: professionelen, ou-
ders en jongeren. Volwassen rokers worden doorverwezen 
naar de publiekswebsite tabakstop.be. 
Volgens een bevraging heeft 37% van alle middelbare 
scholieren al tabak gerookt, 10% rookt zelfs dagelijks. Ook 
neemt het dagelijks roken sterk toe met de leeftijd. Omdat 
jongeren moeilijker bereikbaar zijn, biedt de portaalsite ook 
voor deze doelgroep informatie op maat. 

Win een Samsung tablet!
Ben je tussen de 14 en 18 jaar? Kunnen ze jou niks wijsma-
ken over tabak? Doe dan van 6 tot  24 mei mee aan de quiz 
Korte Metten met Sigaretten op Facebook en test je kennis 
over tabak en stoppen met roken. Drie weken lang post het 
VIGeZ  elke week zes vragen op de Facebookpagina. Surf 
dus snel naar  www.facebook.com/Kortemettenmetsigaret-
ten, like de pagina en quiz mee!
Elke week maak je kans op een Samsung tablet of bioscoop-
tickets!  Wie bovendien een nieuwe domeinnaam bedenkt 
voor de website www.vlaanderenstoptmetroken/jongeren, 
maakt dubbel zoveel kans om te winnen. De winnaars wor-
den bekendgemaakt op vrijdag 31 mei. 

Infostand 
Op dinsdag 28 mei, tijdens de wekelijkse markt, zal er 
van 9.30 tot 11.30 uur een infostand staan waar je in-
formatie kan inwinnen over leven zonder tabak. Tussen 
10 en 11 uur zal er een tabakoloog aanwezig zijn om 
gratis op al je vragen te antwoorden. Bovendien kan je 
als roker via de aanwezige CO-meter testen hoe sterk je 
longen vervuild zijn. 

burgerzaken@lede.be� B u r g e r z a K e n

Werelddag zonder tabak
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Vraag tijdig je 
Kids-ID aan!
Ben je van plan tijdens de vakantie op 
reis te vertrekken naar een land waarvoor 
geen reispas vereist is, dan heeft je kind 
jonger dan 12 jaar een kids-ID nodig. De 
aanvraag doe je als ouder dan ook best 
zo vlug mogelijk bij de dienst burgerza-
ken. Je kind moet verplicht aanwezig zijn 
bij de aanvraag om de identiteitscontrole te kunnen doen. De periode tot de afha-
ling kan oplopen tot 20 werkdagen. Je moet een recente, gelijkende pasfoto en 10 
euro meebrengen. De kaart is drie jaar geldig. Ben je te laat met je aanvraag, dan 
wordt de kids-ID een stuk duurder (dringende aanvraag voor 120 euro of zeer drin-
gende aanvraag voor 190 euro). Wacht dus niet te lang en kom langs, we helpen 
je bij de dienst burgerzaken met veel plezier verder!

Vóór elk vertrek naar het buitenland informeer je je best over de vereiste reisdocu-
menten. Deze informatie kan je in je reisbureau vragen of opzoeken op de website 
diplomatie.belgium.be.

Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door 
het college van burgemeester en schepenen, 
bracht hulde aan ondervermeld echtpaar ter ge-
legenheid van hun gouden huwelijksjubileum en 
bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, 
het traditionele geschenk aan.

Gouden bruiloft (50 jaar)
Albert Gouwy & Estella De Vuyst
Lede, 9 april 1963

Gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening 

Gecoro geeft advies over ruimtelijke thema’s zoals het ruimtelijk structuur-

plan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijnen, verkavelingen met  aanleg 

van  nieuwe wegen ... Deze adviesraad telt negen leden, waarvan drie 

deskundigen en zes vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen 

(werkgevers, werknemers, milieu en landbouw).  

Indien je wil lid worden van deze commissie, hetzij als deskundige hetzij als 

vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding, moet je je gemoti-

veerde kandidatuur indienen bij de gemeente of via stedenbouw@lede.be 

ten laatste op vrijdag 31 mei 2013. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de stedenbouwkundig ambtenaar  

op 053 60 68 40 of via stedenbouw@lede.be.

Overlijdens 
april 2013
Gilbert Hunter  † 2 april
Jurgen Van Calenbergh † 5 april
Albert De Smet † 5 april
Leonie Van Wesemael † 7 april
Anne-Marie Peeters † 7 april
Johnny Janssens † 10 april
Maria Van Doorslaer † 10 april
Armand Labeeû † 11 april
Alphonse Roggeman † 12 april
Brigitte Vanderstichele † 13 april
Marie-José Temmerman  † 15 april
Octaaf A. D’Haese † 17 april
Octaaf M. D’Haese  † 17 april
Noël Troch  † 18 april
Helena Waeyenberghe  † 18 april
Kamiel Van Haudenhove  † 19 april
Pierre Willems  † 19 april
Louis Van Hauwermeiren † 30 april
Marguerite Gorret † 30 april
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Dagreis naar Groot-Bijgaarden en 
de druivenstreek Overijse

Op maandag 24 juni organiseert de seniorenraad zijn jaarlijkse dagreis. Eerste stopplaats is de firma Laperre in 
Groot-Bijgaarden. Deze firma maakt hoortoestellen en zal uitleg geven over de werking van het oor, gehoorproble-
men en oplossingen. Wie dat wenst, kan bovendien zijn eigen gehoor laten testen in hun nieuwe hypermoderne 
hoorcentrum.  Daarna gaan we lunchen in de gemeente Vlezenbeek. Dan volgt een rondrit in de druivenstreek 
onder leiding van een gids. We rijden onder meer langs het Meer van Overijse-Genval. Met zijn achttien hectare is 
dit een nabootsing van het Vier Woudstedenmeer in Zwitserland. Onze laatste stopplaats is Overijse. Daar gaan we 
een wijnkelder en druivenserres bezoeken. Een expert geeft er uitleg over de druiventeelt en de wijnbereiding en 
laat ons proeven van enkele lokale wijnen. Het avondmaal gaat opnieuw door in Vlezenbeek.

Deelnemen kost 45 euro. In deze prijs zit alles inbegrepen: busvervoer, middag- en avondmaal, rondrit met de gids 
en bezoek aan en degustatie in de wijnkelder. De bus vertrekt om 8 uur in Lede en rijdt vervolgens naar een aantal 
andere ophaalplaatsen. Het vertrek voor de dagreis is gepland om 8.30 uur.  
Kaarten zijn te verkrijgen bij de cultuurdienst of bij de bestuursleden van de seniorenraad (voorzitter: 053 80 35 14).
 

Erfenissen, testamenten, schenkingen … 
En wat met de fiscus?
Op maandag 3 juni om 18 uur nodigen vriendenkring senioren Oordegem en de seniorenraad je uit op deze 
infoavond. Luc De Koning, jurist en adviseur vermogens- en successieplanning bij KBC, zal toelichting geven over:
• het belang van het huwelijkscontract;
• erven en erfgenamen;
• het testament;
• schenkingen;
• successierechten en hoe men er voor kan zorgen dat er niet te veel aan de fiscus moet betaald worden.
De lezing gaat door in het ontmoetingscentrum Oordegem. Deelnameprijs bedraagt 3 euro (consumptie inbe-
grepen). Kaarten zijn te koop bij de cultuurdienst, de bestuursleden van vriendenkring senioren Oordegem en de 
seniorenraad. Deze lezing gaat door met de steun van het KBC-kantoor Oordegem.  

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. 
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Feestcheque aanvragen voor je buurtfeest
Wil je met je buurt een feest organiseren? Dan kan je een feestcheque ter waarde van 125 euro aanvragen. Het 
aanvraagformulier vind je terug op de website of kan je afhalen bij de cultuurdienst. Op onze site kan je eveneens 
het reglement raadplegen, waarin onder meer staat aan welke voorwaarden je moet voldoen om een feestcheque 
te krijgen. 
Enkele tips om er een spetterend buurtfeest van te maken
Zoek een goed tijdstip
Vier een feestdag of doe mee met de Dag van de buren. Een buurtfeest hoeft niet altijd ‘s avonds plaats te vinden, 
een buurtontbijt kan ook.
Maak goede afspraken
Spreek met de buurt af wie wat meeneemt. Bespreek hoeveel iedereen meebrengt. Wat regel je voor je eigen gezin 
en wat voor de hele groep?
Denk ook aan de kinderen
Het is leuk om alle kinderen bij elkaar te zetten aan een aparte tafel. Zo kunnen ze met elkaar spelen en is het 
minder lawaaierig aan de andere tafel waar mensen gezellig willen praten. Zorg ook dat de kinderen iets te doen 
hebben.
Nodig alle buren uit
Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt. Kan iemand niet komen? Ga enkele dagen na het feestje een praatje 
slaan met de afwezigen. Zo blijven ook zij zich betrokken voelen.
Nodig de nieuwe buren uit
Mensen die nog niet lang in de buurt wonen, zullen het op prijs stellen wanneer zij een uitnodiging krijgen. Boven-
dien is een buurtfeest het uitgelezen moment om kennis te maken met de nieuwe buurt. Introduceer de nieuwe 
buren aan iedereen en zorg dat ze zich op hun gemak voelen.
Maak foto’s en/of filmpjes
Zorg dat iemand foto’s en/of filmpjes maakt en zorg ervoor dat iedereen ze te zien krijgt. Dit kan je doen door ze 
rond te laten gaan, maar ook door ze online te plaatsen en iedereen de link te mailen. Foto’s en filmpjes zijn een 
leuk aandenken en geven stof om over te praten.
Deel de lusten en de lasten
Maak duidelijke afspraken over opruimen en andere vervelende zaken. Als je merkt dat mensen niet genoeg helpen, 
kan je hen op een vriendelijke manier opdrachten geven. Zorg dat je met de hele buurt opruimt.

Wandelnamiddag 
Om de wandelkaart Lede, anders bekeken met de zeven gemeentelijke wandelpaden extra in de kijker te zetten, 
organiseert de cultuurdienst in samenwerking met vzw De Streekspiegel een wandelnamiddag op zondag 26 mei. 
Deze gezinswandeling langs het Wijde Wereldpad is ongeveer negen kilometer lang. De wandeling start op het 
dorp van Oordegem om 14 uur en wordt deskundig begeleid door vzw De Streekspiegel. Iedereen is welkom 
en deelname is gratis. Bovendien zijn alle deelnemers gratis verzekerd door BLOSO. Breng familie, vrienden en 
kennissen mee om samen te genieten van de mooie natuur, de rustige wandelpaden en het historisch erfgoed 
van onze gemeente. 
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n Vuurwerk Papegemkermis
maandag 13 mei om 22 uur
Info: 053 60 68 50

n Lezing Pedagogie van het krachtige kind
dinsdag 14 mei van 19.30 tot 22.30 uur 
Door Annelies Roelandt. 
gratis - VCOK - De Bron 
Info: mvanherreweghe@landelijkekinderopvang.be

n Cursus Introductie tot iPad
dinsdag 14 mei van 18.30 tot 21.30 uur 
Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch of 
in de bibliotheek.
5 euro 
Bibliotheek  
Info: 053 82 53 39 
UiTPAS

n Jeugdfilm Asterix en Obelix bij de Britten
woensdag 15 mei van 14.30 tot 16.30 uur 
Deze film is niet geschikt voor kleuters. 
gratis 
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede 
Info: www.gezinsbondlede.be
www.jeugdhuisleeuwerik.be 
UiTPAS

n Cursus bloemschikken
woensdag 15 mei om 20 uur 
Les 8 
JH Leeuwerik

n Kookles
woensdag 15 mei om 14 uur 
Feestmenu. Door Christine Willems. Bord, tas, 
glas en bestek meebrengen. 
KVLV Smetlede 
Het Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Boem II - slagwerk in concert
donderdag 16 mei om 20 uur  
gratis 
Academie  
GC De Volkskring 
Info: 053 60 68 70, academie@gamw.lede.be 
UiTPAS

n Cursus bloemschikken
donderdag 16 mei om 19.30 uur 
Door Joris De Kegel. Inschrijven verplicht. 
KVLV Lede 
De Bron 
Info: 053 80 28 20, linda.depaepe@telenet.be

n Café Tricoté
vrijdag 17 mei, vrijdag 14 juni en donderdag 
27 juni van 19.30 tot 22 uur 
Je eigen project met breiwol uit de winkel. Wij 
helpen je met kiezen van een breipatroon en 
geven de nodige uitleg.  
8 euro (inclusief drankje en begeleiding). Je kan 
je voor 1 avond of meer inschrijven. 
Petitbear, Kasteeldreef 34 
Info: www.petitbear.be/Cafee-tricotee

n Lezing dementie
vrijdag 17 mei om 14.30 uur 
Door Evelien Roggeman, logopediste. 
3 euro (koffie en koek inbegrepen) 
Cultuurdienst  
De Bron 
Info: cultuur@lede.be

n Pinksterjeugdmeeting
zaterdag 18 mei van 14 tot 17.30 uur 
Veel atleetjes, veel spanning! 
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Compostdemo
zaterdag 18 mei van 9.30 tot 11.30 uur 
De compostmeesteres geven tips over het 
composteren van tuin- en keukenafval en over 
het nuttig gebruik van compost in je tuin. 
gratis 
Compostdemopark, Vijverstraat

n Wielerwedstrijd
zondag 19 mei 
Categorieën: nieuwelingen (14 uur), gentlemen 
(16 uur) en dorpelingen (18 uur). 
Vertrek/aankomst: Nonnenbosstraat 7.  
Wielervrienden Wanzele

n Kleine kermis Wanzele
zondag 19 mei  
Info: 053 60 68 50

n Introductie iPad
dinsdag 21 mei van 18.30 tot 21.30 uur 
Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch of 
in de bibliotheek.  
5 euro 
Bibliotheek Lede 
Info: 053 82 53 30 
UiTPAS

n Mariale novene
vrijdag 24 mei t.e.m. maandag 3 juni 
Zie pagina 16

n Open woorddag
zaterdag 25 mei 
Zie pagina 5

n Ommegangkermis
van zondag 26 mei tot zondag 2 juni    
Markt Lede 
Info: 053 60 68 50

n Wandelnamiddag
zondag 26 mei 
Zie pagina 13

n Rommelmarkt en garageverkoop
zondag 26 mei van 8 tot 17 uur 
Rommelmarkt: Wanzeledorp, garageverkoop: 
Wanzele.  Standen rommelmarkt 2 euro per 5LM  
(lengte van de stand onbeperkt). 
gratis 
Gezinsbond Wanzele 
Info: 053 80 75 13, krisderick@telenet.be, 
users.telenet.be/gezinsbondwanzele/index.htm

n Dag van het Park
zondag 26 mei
Zie pagina 4

n Opluisteren openluchtmisviering
zondag 26 mei van 9 tot 10 uur 
Dit ter gelegenheid van de fiets-, moto- en 
autowijding op de eerste zondag van de Mariale 
noveen. 
Parochie Lede 
Grote kapel De Bette, Grote Kapellelaan.  
Info: amicicantores@hotmail.com

n Oefenavond danscursus
zondag 26 mei om 19 uur 
Iedereen welkom. 
JH Leeuwerik

n Lezing De wereld tussen man en vrouw
maandag 27 mei om 20 uur 
Zie pagina 3
Door Piet Hoebeke, hoofd Urologie UZ Gent en 
hoogleraar Kindergeneeskunde Urologie. 
 Info: secretariaat@middenstandsraadlede.be

n Lee Ommegang
dinsdag 28 mei om 20 uur 
Rondgang met lezingen, daarna trakteren we op 
een drankje.   

KVLV Lede 
Markt Lede 
Info: 0495 49 17 47

n Kookles
woensdag 29 mei van 19 tot 22 uur 
Pizza. Door Christine Willems. Bord, tas, glas en 
bestek meebrengen. 
KVLV Smetlede 
Het Veerleheem, Smetlede 
Info: 0495 69 09 91

n Film De vijf legendes
woensdag 29 mei om 14.30 uur  
gratis 
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Creaworkshop glasjuwelen
vrijdag 31 mei om 19.45 uur 
VOLZET 
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 1 juni van 13.30 tot 16 uur 
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14 
Info: welzijnsschakellede@gmail.com 
UiTPAS

n Talentenjacht TalenT Te Lee
zaterdag 1 juni om 19 uur 
Een zoektocht naar Leeds talent voor alle 
vormen van entertainment (zang, dans, 
voordracht, humor ...). Jury van bekende 
Vlamingen en Ledenaars.  
Inkom: 5 euro vvk, 7 euro adk (deelnemers 
gratis)  
‘T GenooTschap ‘T Hovaardig Boerke 
GC De Volkskring 
Info: 0498 06 02 99, www.TTThovaardigboerke.be, 
inschrijvingen@TTThovaardigboerke.be

n Sneukeltocht
zondag 2 juni van 8 tot 18 uur  
gratis 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be, www.gemzen.be

n Lezing Erfenissen, testamenten, 
schenkingen … En wat met de fiscus?
maandag 3 juni 
Zie pagina 12

n Babymassage
dinsdag 4 juni van 19 tot 20.30 uur 
Rust en ontspanning voor je baby en jezelf. 
Bovendien kan het een onrustige baby kalmeren. 
Voor baby’s van 6 weken tot 6 maanden. Door 
Marianne Mox. 
10 euro (gratis indien baby CM-lid is). Inschrijven 
op naam van de baby.  
CM Midden-Vlaanderen  
Kind & Preventie, Kerkevijverstraat 19 
Info: 09 267 57 35, www.cm.be/agenda
gezondheidspromotie.mvl@cm.be
UiTPAS

n Filmnamiddag K3 Bengeltjes
woensdag 5 juni om 14.30 uur 
Wie zich kleedt als een bengel of engel krijgt na 
de film een gratis ijsje! 
gratis 
JH Leeuwerik - Gezinsbond Lede 
Info: www.gezinsbondlede.be, 
www.jeugdhuisleeuwerik.be
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Uit de gemeenteraad van 
18 april 2013
 
 
Voorbereiding beleidsnota en meerjarenplan
Kennisgeving van de stand van zaken aangaande de voorberei-
dingen voor de opmaak van de beleidsnota en het meerjaren-
plan.
 
Heraanleg van voetgangersbruggen over de Molenbeek 
te Impe
Principebeslissing tot het heraanleggen van twee voetgan-
gersbruggen over de Molenbeek te Impe. Opdracht aan het 
college van burgemeester en schepenen met het oog op het  
opmaken van het bestek terzake een ontwerper aan te stellen na 
onderhandelingsprocedure.

Uitbating van de cafetaria in sportcomplex De Ommegang
Vaststelling van de voorwaarden inzake het uitbaten van de 
cafetaria in het sportcomplex De Ommegang in de periode van 
1 augustus 2013 tot en met 31 augustus 2018.

Beheersorgaan voor de plaatselijke openbare bibliotheek 
en het gemeenschapscentrum
Samenstelling van het beheersorgaan voor de plaatselijke open-
bare bibliotheek en het gemeenschapscentrum.
 
Bestuursorgaan voor speelpleinwerking
Samenstelling van het bestuursorgaan voor speelpleinwerking.

 

n Infosessie hooggevoeligheid
donderdag 6 juni van 19.30 tot 22 uur 
Door Ilse Van den Daele. 
7 euro (UiTPAS aan kansentarief)  
Bibliotheek Lede 
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be, 
www.vormingplus-vlad.be

n Regiotour
zaterdag 8 juni 
Zie pagina 6

n Oefenavond danscursus
zaterdag 8 juni om 20 uur 
Met aansluitend BBQ. 
JH Leeuwerik

n Wielerwedstrijd
zondag 9 juni om 15 uur 
Categorie: gentlemen. Vertrek/aankomst: 
Nonnenbosstraat 7. 
Wanzeelse Wielerwonderen

n Sneukelfietstocht voor dames
vrijdag 14 juni van 19.15 tot 23 uur 
Hapje en drankje aan elke pitstop. 
10 euro  
Femma Lede 
Start: De Bron 
Info: steven.mieke@telenet.be 
UiTPAS

n Compostdemo
vrijdag 14 juni van 17 tot 19 uur 
Tijdens Juni Compostmaand zetten we 
compostgebruik in de kijker. 
 gratis 
Compostdemopark, Vijverstraat 

n Bezoek thuiszorgwinkel
dinsdag 18 juni om 13.30 uur  
KVLV Lede 
Markt Lede 
Info: 053 80 28 71
monique.dhondt@smclede.be

n Roefel
zaterdag 22 juni 
Zie pagina 9

n Open provinciaal kampioenschap vijfkamp 
en meerkamp jeugd
zaterdag 22 juni van 9.30 tot 19 uur 
Vlierzele Sportief 
BLOSO, Grote Steenweg 304 
Info: bestuur@vlierzelesportief.be

n Dagreis
maandag 24 juni 
Zie pagina 12

n Familiewandeling
zondag 30 juni van 9 tot 17 uur 
Ongeveer 7 km  door de natuur van Lede met 
opdrachten en sneukels. 
gratis 
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91 
Info: annetom@telenet.be
www.gemzen.be

Mariale 
novene  
Van vrijdag 
24 mei 
tot en met 
maandag 3 juni

Programma

Vrijdag 24 mei
21 uur: kaarskens- 
processie

Zondag 26 mei
•  8.30 uur: auto-ommegang (vertrek Markt Lede)
•  9 uur: eucharistieviering aan de grote kapel
•  14 tot 17 uur: fietstocht Oude Kapellekesroute
 Een fietstocht van 25 km met twee stopplaatsen:  
 grote kapel (fietszegening) en Wanzeledorp (met  
 drankje).Verzamelen aan JH Leeuwerik. Gratis deelname.  
 Elke deelnemer ontvangt gratis een rijk geïllustreerde  
 fietsbrochure, met de twee fietsroutes in kaart gebracht.  
 Het geheel wordt opgeluisterd door fietsfanfare De  
 Zwaluw.

Zondag 2 juni 
•  9 uur: ruitersommegang/wandeling
 Vertrek Markt Lede. 
 Afstand: 6 km. Ruiterszegening ter hoogte van Dranken- 
 centrale Wauters. Aandenken voor elke deelnemer.
•  15 uur: gebedstocht met het Heilige Sacrament

De dienst belastingen heeft beslist dit jaar geen zitdagen in het gemeentehuis te houden voor het invullen van de belastingaangifte. 
Meer informatie vind je op je aangifteformulier of je kan bellen naar 02 575 95 90 (registratiekantoor Wetteren).



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

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@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
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 Werk-
gelegenheidsagentschap 
(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

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.

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: 7900 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 12 juni.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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