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Op zoek naar
mooie foto’s voor
Lede informeert
Heb jij een mooie digitale foto die je graag een keer
op de cover wil zien? Bezorg hem dan aan
communicatie@lede.be. Het mag een foto zijn
van Ledenaars, dieren, Leedse gebouwen of
landschappen. Wanneer er personen op de foto
staan, moeten deze mensen (of de ouders) in de
begeleidende mail schriftelijk toestemming geven
om de foto te publiceren.
Omdat we een andere cover gebruiken, is de foto
best staand. Vermeld tenslotte ook duidelijk je naam
en hou er rekening mee dat de foto van goede
kwaliteit moet zijn om te kunnen drukken.

Maak de verkiezingen
mee vanop de eerste rij!
Zondag 25 mei 2014 zijn er opnieuw verkiezingen. Je gaat naar de stembus
om vertegenwoordigers te kiezen voor het Europees Parlement, de Federale
Wetgevende Kamer en de Gewest- en Gemeenschapsregeringen.
De voorbereidingen voor de verkiezingen in Lede zijn in volle gang.
Net zoals bij de vorige verkiezingen willen we beroep doen op zoveel mogelijk
vrijwilligers voor het bemannen van onze bureaus. Het gaat over stembureaus
in de voormiddag en telbureaus in de namiddag (opgelet, het tellen gebeurt
wel in Aalst). Je krijgt tijdens de werkzaamheden broodjes en drankjes.
Ben je op de dag van de verkiezingen meerderjarig en ben je kiesgerechtigd,
dan kan je je als vrijwilliger opgeven bij de dienst burgerzaken in het
gemeentehuis. Je kan ook bellen naar 053 60 68 10 of mailen naar
burgerzaken@lede.be. Vermeld dan zeker je naam en telefoonnummer.
Er is een vergoeding voorzien voor de effectieve leden van de bureaus.
Er wacht je een toffe sfeer en een unieke ervaring!

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
duur: 110 werkdagen
voorziene einddatum: maart 2014
omleiding: via Vossedreef, Herdergemsestraat, Barrevoetsehoek,
Groenstraat, Jezuïtenstraat, Ronkenburgstraat, Poortendriesstraat
Renoveringswerken brug over E40 te Stichelendries
duur: 50 werkdagen
startdatum: 10 maart 2014
voorziene einddatum: eind mei 2014
omleiding: via Ossenbroeck, Benedenstraat, Kerkkouterstraat,
N462, N9 en Stichelendries. Voor fietsers en voetgangers is er een
omleiding voorzien via Ossenbroeck (tunnel onder E40).
Wegen- en rioleringswerken Kortenbosstraat en
Oordegemsesteenweg (Wetteren)
duur: tot juni 2014
omleiding: via Klinkaard, Speurtstraat, Dries en Houwstraat

Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
1 maart: wielerwedstrijd Wanzele
aankomst: Nonnenbosstraat
9 maart: carnaval Lede
parcours: Vijverstraat, Markt, Nieuwstraat,
Olmendreef, Kasteeldreef, Markizaatstraat,
Stationsstraat, Kasteelstraat, Kasteeldreef,
Kerkevijverstraat
omleiding:
Komende van Erpe-Mere richting Wichelen:
Hoogstraat, Brilstraat, Zuster Lambertinestraat,
Rammelstraat
Komende van Erpe richting Impe, Wanzele
en Smetlede: Hoogstraat, Grotekapellelaan,
Overimpestraat, Ledestraat
Komende van Wichelen richting Erpe-Mere:
Wijstraat, Guchtstraat, Reymeersstraat,
Ledezijdestraat, Ledestraat, Overimpestraat,
Grotekapellelaan, Hoogstraat
12 maart: wielerwedstrijd Wanzele
aankomst: Watermolenstraat
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Recycle!
geeft antwoord op
alle afvalvragen
Twijfel je over de correcte manier om bepaalde
afvalfracties af te danken? Vergeet je soms het
afval tijdig buiten te zetten? Dit behoort voortaan
tot de verleden tijd dankzij de nieuwe smartphoneen tabletapplicatie Recycle! van Bebat, Fost Plus en
Recupel.
De app kan je helpen met het sorteren van de
verschillende fracties, toont de weg naar de
dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de
afvalkalender, inclusief handige meldingen. Met
deze app wordt recycleren kinderspel!
Recycle! werd ontwikkeld voor iOS en android
smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in
de iTunes AppStore en op Google Play.

Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de
Schildekensstraat.
Met wie woon je hier?
Bert: Ik woon hier al twee jaar met mijn vriendin Carolien.
Wat zijn je hobby’s?
Bert: Ik speel bij drie zaalvoetbalploegen, zit in een Aalsterse carnavalsgroep
‘Kledde me vel’ en bij de Jong Oud Scouts van Terjoden.
Woon je graag in Lede? Waarom (niet)?
Bert: Ik woon graag in Smetlede. Het is hier rustig en de mensen zijn heel
vriendelijk en tolerant. Ik gaf enkele maanden geleden een groot tuinfeest
en enkele buurtbewoners zijn spontaan een pint komen meedrinken.
Ruimer gezien is Lede een aangename gemeente met verrassend veel
faciliteiten. Het enige nadeel is dat het wat ver ligt van Haaltert, de
gemeente waar ik geboren en getogen ben.
Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Bert: In de bossen en de kouters van Smetlede is het prachtig om te
wandelen.
Ben je lid van een Leedse vereniging? Welke?
Bert: Ik ben geen lid van een Leedse vereniging. Ik speel wel zaalvoetbal bij
ZVC ’t Nieuw Schrijntje. Deze ploeg is aangesloten bij de kerncompetitie
van Lede. Onze matchen vinden plaats in de sporthal.

Bedeling nieuwe
afvalkalender
in maart
In maart valt de nieuwe ILvA-afvalkalender in de
brievenbus. Hou je postbus dus goed in de gaten,
zodat je afvalkalender niet in de papiermand
belandt.
De bedeling loopt tot eind maart. Wie begin
april geen afvalkalender heeft ontvangen, kan
contact opnemen met ILvA op 053 83 88 48 of
een exemplaar afhalen bij de dienst milieu en
landbouw in het gemeentehuis.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Bert: Déjà-vu is een plezant café. Iedereen kent iedereen en het kan daar
soms onverwacht uitmonden in een groot feest. Ik zit ook graag in Hoop
In De Toekomst in Wanzele. Dit is nog een echt authentiek dorpscafé, waar
men rustig een pintje kan drinken terwijl men naar de voetbal kijkt. In de
zomer is het daar ook aangenaam vertoeven op het terras.
Qua restaurants heb ik al lekker gegeten in ’t Kofschip, een heel gezellige
zaak.
Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Bert: Lede is een landelijke en aangename gemeente, ik zou dit proberen te
behouden. Het sportaanbod in Lede is heel uitgebreid maar het enige wat
ik hier mis is een zwembad.
Ook zou ik de hoofdwegen voorrang geven op de kleinere zijstraten die er
op uitkomen.
Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Bert: Op termijn zou ik een een eigen huis van ons tweeën willen. Dit huis
huren we momenteel.
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Tien tips om je budget onder controle
te houden
In winkels, reclamefolders, op TV, het internet, je gsm ... Overal word je aangespoord
om te kopen. Kan je je aankoop niet onmiddellijk betalen? Geen probleem, een krediet
is snel geregeld. Maar kredieten, en zeker kredietkaarten, kunnen duur uitvallen en
zelfs tot financiële problemen leiden. Iedereen kan trouwens vroeg of laat financiële
problemen krijgen. Denk maar aan een gebroken relatie, een plotse ziekte, ontslag …
Gelukkig moet het niet altijd zover komen. We geven alvast tien tips voor meer
financiële rust.

Inbraakpreventie
Geef inbrekers geen kans!

1. Geef geen geld uit zonder dat je zicht hebt op je financiële situatie.
Maak een overzicht van je financiële situatie. Een interessant instrument hiervoor is de
budgetplanner op www.budgetplanner.be.
2. Onderzoek op welke uitgaven je kan besparen.
Minder belangrijke uitgaven kan je schrappen, voor belangrijke uitgaven kan je een
goedkopere oplossing zoeken. Handige websites hiervoor zijn www.vreg.be (voor gas
en elektriciteit) en www.bestetarief.be (voor GSM, telefoon en internet).

Is je woning voldoende beveiligd tegen inbraak?
Berg je je waardevolle zaken voldoende veilig op?
Wat doe je om een inbraak te voorkomen?

3. Bereid je voor op onvoorziene en grote uitgaven.
Probeer wat geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven. Vraag bovendien
informatie over de verschillende mogelijkheden om te sparen. Op www.wikifin.be
kan je o.a. een spaarsimulator vinden en heel wat bruikbare financiële tips.

Een aantal tips bij (langdurige) afwezigheid:
• Laat je brievenbus ledigen.
• Laat rolluiken af en toe omhoog.
• Werk met tijdschakelaars voor je verlichting.
• Laat geen ladders rondslingeren in je tuin.
• Geef je woning een bewoonde indruk.
• Breng buren of familie op de hoogte van je
afwezigheid.
• Trek niet de aandacht als je vertrekt.
• Laat geen ramen op klapstand staan.
• Sluit steeds ramen en deuren ook als je maar
even weggaat.

4. Denk op lange(re) termijn.
Hospitalisatieverzekeringen, familiale verzekeringen en pensioensparen lijken
misschien nutteloze kosten. Toch kunnen ze je veel zorgen besparen wanneer je
bijvoorbeeld ziek wordt, je kind schade toebrengt aan iemand of je gewoon ouder
wordt.

Wil je meer informatie over veiligheidsmaatregelen,
dan kan je steeds gratis de diefstalpreventieadviseur
van je lokale politie aan huis vragen.
Wat mag je verwachten ?
• Een bezoek bij je thuis waarbij de preventieadviseur samen met jou een controle verricht
in en rond je woning en je wijst op de zwakke
of inbraakgevoelige plaatsen.
• Een aantal preventietips en/of maatregelen
die je kan nemen om inbraken trachten te
voorkomen.
• Informatie over de wijze waarop inbraken
worden gepleegd en of je in een inbraakgevoelige buurt woont.
• Een informatiemap met allerhande
preventietips.
• Antwoorden op al je vragen.
Neem hiervoor contact op met de preventiedienst, commissaris Johan De Coninck,
Administratief Centrum 2, op 053 60 64 64
of via johan.de.coninck@erpemerelede.be.

5. Ga verstandig om met krediet(kaarten).
Krediet of een lening kan nuttig zijn, maar hou steeds je budget in het oog. Zorg dat
je niet te veel moet afbetalen per maand. Wees extra voorzichtig met kredietkaarten.
Met deze kaarten geef je soms meer uit dan je wil en de intresten kunnen hoog
oplopen.
6. Vermijd impulsaankopen.
Onweerstaanbare aanbiedingen zijn vaak minder interessant dan ze op het eerste
zicht lijken. Wil je geen telefonische verkopers aan de lijn of reclame in je brievenbus?
Meld dat dan op een speciale lijst via www.privacycommission.be/nl/de-bel-me-nietmeer-lijst.
7. Wees aandachtig vooraleer je iets ondertekent.
Onderteken nooit iets voor je de details goed hebt gelezen. Vraag altijd de algemene
voorwaarden en een kopie van het contract op voor jezelf. Vraag uitleg als je iets niet
begrijpt.
8. Maak geen nieuwe schulden om oude schulden af te betalen.
Nieuwe kredieten of leningen afsluiten om oude schulden te betalen is zelden de
oplossing. Een oplossing voor je schulden vind je bij tip 9.
9. Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder voor de deur staat.
Als je schulden hebt, spreek je best eerst zelf af met de schuldeiser, de advocaat,
het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder. Vraag om later te betalen of om elke
maand wat minder te betalen.
Als je de schuld betwist of je kan je problemen
niet zelf oplossen, zoek dan zo snel
mogelijk hulp. Je kan hiervoor altijd naar
het OCMW gaan. Maak een afspraak op
053 80 20 22 of via info@ocmw.lede.be
10. Jong geleerd is oud gedaan.
Leer je kinderen van jongs af aan hoe ze
kunnen omgaan met een beperkt budget.
Maak ook duidelijke afspraken over zakgeld.
Meer info vind je op www.oivo.be.
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Veranderingen in de
bibliotheek vanaf 1 januari
Boetes
Indien je uitgeleende werken te laat terugbrengt,
betaal je voortaan 0,20 euro per uitleendag per object.
Vaste sluitingsdagen worden uiteraard niet aangerekend.
Tips om een boete te vermijden
• Maak gebruik van de inleverbus als we gesloten zijn.
Opgelet: materialen die in deze bus worden gestoken,
worden pas de volgende werkdag ’s morgens uit de bus
gehaald.
• Verleng online via mijnovinob.be. Meer dan 1.700
gebruikers van onze bibliotheek maken reeds gebruik van
deze mogelijkheid.
• Geef je e-mailadres door en ontvang een herinneringsmail
vijf dagen op voorhand. Indien de herinneringsmail door
enig technisch defect niet werd verstuurd, is dit geen
reden om de boete kwijt te schelden.

Paasvakantie in de
kinderopvang
Woon je in Lede en/of gaan je kinderen in Lede naar school, dan
kunnen zij naar de buitenschoolse kinderopvang komen. Tijdens de
paasvakantie is de kinderopvang open van maandag 7 april tot en
met vrijdag 18 april.
Tijdens de vakantieperiode is inschrijven verplicht. Inschrijven kan
op donderdag 13 maart tussen 18 en 19 uur en de daarop
volgende werkdagen en kan enkel via het inschrijvingsformulier
of via kinderopvang@lede.be Enkel inschrijvingen 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.

GoPress
Het vroegere digitale krantenarchief Mediargus verandert van
naam en wordt GoPress. Gopress is reeds geïntegreerd in onze
catalogus lede.bibliotheek.be. In de bib kan je op die manier
krantenartikels vanaf 1995 opzoeken. Dit kan sinds januari
ook van thuis uit als je lid bent van onze bibliotheek. Vraag je
handleiding met toegangscode voor thuis aan de balie.

IBO ’t Klavertje 4
Inschrijvingsdata 2014
donderdag 22 mei
• zomervakantie voor schoolgaande
kinderen geboortejaar 2010-2011
donderdag 5 juni
• zomervakantie voor kinderen geboren
voor 1 januari 2010
donderdag 4 september
• woensdagnamiddagen in september
en oktober
donderdag 2 oktober
• herfstvakantie
• woensdagnamiddagen in november
en december
donderdag 27 november
• kerstvakantie
• woensdagnamiddagen in januari
en februari

Woensdagnamiddag in de kinderopvang
Inschrijven voor de kinderopvang op woensdagnamiddag is verplicht. Dit kan enkel via het
inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. Je kan inschrijven voor mei en juni
vanaf donderdag 13 maart tussen 18 en 19 uur en de daarop volgende werkdagen.
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.
Opgelet: inschrijven voor schoolvrije dagen dient schriftelijk ten laatste drie werkdagen
vooraf te gebeuren.
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Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een

BESTUURSSECRETARIS PERSONEEL (M/V)
statutair - voltijds - niveau A1a-A3a

WERKLEIDER WEGEN EN VERKEER
sectie wegen en riolen
statutair - voltijds - niveau C1-C3

Je werkt onder leiding van de gemeentesecretaris en geeft leiding
aan alle medewerkers van de personeelsdienst.

Je werkt onder leiding van de ingenieur en geeft leiding aan alle
personeelsleden van de subdienst uitvoering - wegen.

TAKEN
• Je staat in voor het personeelsbeleid van de organisatie.
• Je zorgt voor de opmaak van de rechtspositieregeling en diverse
reglementen.
• Je staat in voor de personeelsadministratie.
• Je zorgt voor de coördinatie en geeft leiding aan de entiteit.
• Je verzorgt de interne communicatie bij de personeelsdienst.
• Je verzorgt het budgetbeheer en de meerjarenplanning.
• Je blijft op de hoogte van de wetgeving en regelgeving.

TAKEN
• Coördinatie, opvolging en controle van de werken in eigen
beheer.
• Operationele leiding van de dienst.
• Personeelsbeleid.
• Zorgen voor een veilige werkomgeving.
• Interne communicatie verzorgen.
• Vakkennis opbouwen en regelgeving kennen.

VOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van de Belgische nationaliteit.
• Je bent houder van een functiegericht masterdiploma (of bij
overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat
toegang verleent tot betrekkingen van het niveau A en dit in
een van de volgende studierichtingen: Rechten, Administratieve
Wetenschappen, Notariaat, Politieke Wetenschappen, Politieke
en Sociale Wetenschappen of Bestuurskunde, Economische
Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen,
Financiële Wetenschappen of Handelswetenschappen.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST (M/V)
statutair - voltijds - niveau B1-B3
Je werkt onder leiding van de ingenieur en geeft leiding aan alle
medewerkers van de subdienst administratie.
TAKEN
• Coördinatie, opvolging en controle van uitbestede werken.
• Beheer van de gebouwen en gronden.
• Beheer en werking van de technische dienst.
• Personeelsbeleid.
• Budgetbeheer en meerjarenplanning.
• Interne en externe communicatie.
• Wetgeving en regelgeving.
VOORWAARDEN
• Je bent houder van een bachelordiploma in een technische
richting (of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld
diploma) dat toegang verleent tot betrekkingen van het niveau
B of daarmee gelijkgesteld (diploma Bestuurswetenschappen).
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

VOORWAARDEN
• Je bent houder van een diploma van secundair onderwijs,
uitgereikt in het technisch onderwijs door een door de Staat
of door een van de gemeenschappen opgerichte, erkende of
gesubsidieerde instelling of door de examencommissie van de
Vlaamse Gemeenschap.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de
categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

AANBOD VOOR DEZE DRIE FUNCTIES
• Een boeiende en afwisselende functie met
verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
• Wedde volgens barema.
• Een flexibele vakantieregeling.
• Ruime opleidingsmogelijkheden.
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding.
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en
onbeperkt voor de publieke sector.
Voor deze functies stuur je je sollicitatiebrief samen met je
cv en een kopie van het vereiste diploma uitsluitend per post
uiterlijk 7 maart 2014 (datum poststempel is bepalend) naar
het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340
Lede.
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 functiekaarten. Deze documenten zijn ook
te raadplegen op www.lede.be.
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Het gemeentebestuur van Lede gaat
over tot de aanwerving van
BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten paasvakantie
en grote vakantie 2014
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 kinderopvang,
Markt 1, 9340 Lede en dit voor vrijdag 7 maart
voor de paasvakantie en voor vrijdag 6 juni voor
de grote vakantie. Geef bij je kandidatuurstelling
ook je beschikbare periodes op.

Uit de gemeenteraad van
30 december 2013
Meerjarenplan 2014 - 2019
Vaststelling van het voorgelegd meerjarenplan 2014-2019
bestaande uit een strategische nota omtrent de prioritaire
doelstellingen en een financiële nota (financieel meerjarig
beleidsplan 2014-2019).
Budget 2014
Vaststelling van het budget 2014, bestaande uit de beleidsnota 2014 en de
financiële nota 2014.
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 2014
Beslissing om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te
verhogen tot 1500.
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2014
Beslissing om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te
verhogen tot 7,9 %.

Uit de gemeenteraad van
23 januari 2014
Kerkfabriek Sint-Pharaïldis Smetlede
Toekenning van een bijkomende buitengewone subsidie ten bedrage van
974,28 euro als voorschot op de subsidiëring van de uitgaven voor de algemene
herstellingswerken aan de parochiale Sint-Pharaïldiskerk (vorderingsstaten nrs.
1 en 2).
Reglement tot betoelaging van verenigingen voor
ontwikkelingssamenwerking
Goedkeuring van het reglement.

Overlijdens
December 2013
Ivonna De Gendt

† 2 december

Gabrielle Van Cutsem

† 2 december

Franciscus Bliki		

† 3 december

Georges Schollaert

† 3 december

Arthur Van Gysegem

† 5 december

Alice De Sutter		

† 5 december

Florent De Lathauwer

† 7 december

Maria Van Der Eecken

† 8 december

Jean Van Durme

† 9 december

Léa Duhau		

† 12 december

Henriette Buyle		

† 14 december

Etienne Roels		

† 24 december

Pierre Van den Eede

† 31 december

Grondinnemingen Ronkenburg- en Suikerstraat
Goedkeuring van de aankoopakten. Het betreft de aankoop van tien stroken
grond met een oppervlakte van 590 m² voor een totaal bedrag van 68.431
euro.
Grondverwervingen Suikerstraat
Principebeslissing omtrent de gerechtelijke onteigening van stroken grond met
een totale oppervlakte van 594 m² en dit met het oog op de uitvoering van
wegenwerken in de Poortendriesstraat, de Ronkenburgstraat en Suikerstraat.
Aanleg van een opslagterrein voor de technische dienst in de KMO-zone
Heiplas
Principebeslissing. Tevens wordt aan het college van burgemeester en schepenen
opdracht gegeven met het oog op het opmaken van het bestek terzake een
ontwerper aan te stellen bij onderhandelingsprocedure.
Engagementsverklaring FairTradeGemeente
Ondertekening van de engagementsverklaring met het oog op het behalen van
de titel van FairTradeGemeente.
Gemeentelijke bouwverordening
Beperkte wijziging.
Algemene stedenbouwkundige bepalingen: vaststelling
De gemeenteraad bepaalt dat per woonblok slechts één inrit (oprit, parkeerplaats)
van maximaal 4 meter tot het openbaar domein wordt toegestaan.
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Schoolvoorstelling
Het Luchtschip
Op donderdag 16 januari en donderdag 13
februari kwamen de kleuters van de tweede
en derde kleuterklas naar de schoolvoorstelling
Het Luchtschip in GC De Volkskring. Tijdens
de voorstelling vertelde kapitein Zonneschijn,
samen met veldmuis Leo, over zijn luchtschip.
De cultuurdienst laat jullie graag meegenieten
van enkele sfeerfoto’s en reacties uit het
publiek.

NIET TE MISSEN DEZE MAAND!

Buitenspeeldag
Het wordt een traditie: de laatste woensdag voor de paasvakantie gaan
we met z’n allen buiten spelen! Zoals ieder jaar proberen we voor een
mooi lentezonnetje te zorgen. Er is geen toezicht voorzien, maar mama’s,
papa’s, oma’s of opa’s mogen gerust meespelen, een boek lezen, een
babbeltje slaan, een picknick meebrengen ... Trek ook zeker je speelkledij
aan. Vergeet, als het nodig is, je regenjas of zonnecrème en petje niet.
Dit jaar slaan de sport- en jeugddienst opnieuw de handen in elkaar en ben
je welkom op speelplein Krawietel in Wanzele of aan de sporthal in Lede op
woensdag 2 april van 14 tot 17 uur.
Juf Vanessa van de derde kleuterklas,
Smetlede:
‘Het Luchtschip was een zeer mooie
voorstelling. De kinderen vonden het fijn
dat kapitein Zonneschijn veel liedjes zong
en muziek maakte. Veldmuis Leo was hun
favoriet!’

Victor van de derde kleuterklas, Heiplas:
‘Leo was heel grappig. De kapitein was ook
tof, want hij zong veel toffe liedjes. Hij deed
ook speciale trucs met zijn lichtjes. Dat vond
ik heel mooi! ‘

Spreek nu al af met je vriendjes en vriendinnetjes, zo is iedereen in topvorm
op 2 april. Tot dan!
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Computerworkshop
voor senioren
Cursus voor beginners
Ben je 60 jaar of ouder en heb je nog nooit met de computer
gewerkt? Dan is deze computerworkshop iets voor jou! Je leert de
computer aan- en uitschakelen, maakt kennis met de onderdelen
van een pc en leert het toetsenbord en de muis beter gebruiken.
Komen eveneens aan bod: bureaublad, vensters, bestanden en
mappen. Je leert een kort briefje schrijven in het programma
Wordpad en wordt vertrouwd gemaakt met het gebruik van een
USB-stick. Tot slot word je ingeleid in de wereld van internet en
e-mail.
Een workshop bestaat uit een reeks van zeven lessen. Je kan
kiezen tussen een lessenreeks in de voormiddag (van 9 tot 12 uur)
of een lessenreeks in de namiddag (van 13.30 tot 16.30 uur). De
lessen gaan door in De Bron (balkonzaal).
Data
• dinsdag 11 maart
• donderdag 13 maart
• dinsdag 18 maart
• donderdag 20 maart
• maandag 24 maart
• donderdag 27 maart
• dinsdag 1 april
Inschrijven kan vanaf donderdag 20 februari om 9 uur bij de
cultuurdienst. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar per lessenreeks.
Wanneer niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van
60+, dan worden de plaatsen opengesteld voor jongere senioren.
De volledige cursus kost 45 euro. De cursus komt in aanmerking
voor senioren met een UiTPAS aan kansentarief.
Dit is een organisatie van de bibliotheek en de cultuurdienst.

Word voor senioren
Tekstverwerking voor 60+ met basiscomputerkennis
Iedereen kent Word als het meest verspreide programma om teksten te schrijven en te bewerken. Maar Word is veel meer dan dat. Het
is een zeer veelzijdig programma waarmee je de grootte en het lettertype kan wijzigen, onderlijnen, in vet zetten, lijsten maken, letters
kleuren, afbeeldingen of foto’s aan je tekst toevoegen ... Kortom, met Word maak je even mooie documenten als een graficus.
De cursus Word gaat door op vrijdag 28 maart, maandag 31 maart en vrijdag 4 april, telkens van 9 tot 12 uur in de vergaderzaal van
De Bron. Seniornet Vlaanderen zorgt voor de lesgevers. Inschrijven kan vanaf zaterdag 1 maart om 9 uur in de bibliotheek van Lede.
In totaal kunnen 12 mensen de cursus volgen. Wanneer niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 60+, dan worden de plaatsen
opengesteld voor jongere senioren.
De volledige cursus (3 lessen van 3 uur) kost 15 euro. Deze cursus komt ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Meer informatie hierover in de bibliotheek.
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Sport Overdag

19-50 jarigen die graag bewegen, kunnen van januari tot april deelnemen aan de
volgende Sport Overdagactiviteiten in de sporthal:
• maandag, 16.30 – 17.30 uur: omnisport
• dinsdag, 15 - 16 uur: badminton
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: stepaerobic
Een jaarabonnement kost 60 euro voor Ledenaars, niet-Ledenaars betalen 120
euro. Hiermee kan je onbeperkt deelnemen aan de activiteiten van Sport Overdag
(begeleiding, materiaal, sportongevallenverzekering inbegrepen). Een tienbeurtenkaart
kost 30 euro voor Ledenaars, niet-Ledenaars betalen 60 euro.
Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.
Niet twijfelen, gewoon doen!

Workshop
lightgraffiti
Ooit al iemand ’s nachts met gekleurde
lampjes bizarre bewegingen zien maken
voor een digitaal fototoestel? Nee? Dan
wordt het hoog tijd dat je je verdiept in
deze wel heel coole hobby! Lightgraffiti
is een techniek uit de fotografie waarbij
tekeningen worden gemaakt door
een lichtbron te verplaatsen voor een
cameralens.
Deze workshop gaat door op woensdag
5 maart in GC De Volkskring van 14 tot
17 uur. Kostprijs: 8 euro voor inwoners,
16 euro voor niet-inwoners. De cursus
komt in aanmerking voor mensen met
een UiTPAS aan kansentarief.
Inschrijven kan door langs te komen op
de jeugddienst vanaf donderdag 13
februari om 16 uur of vanaf vrijdag 14
februari via mail jeugd@lede.be.
Deze workshop is een organisatie van de
jeugddienst in samenwerking met vzw
Graffiti.

Sportgala
Op vrijdag 21 februari organiseert
de sportdienst i.s.m. de sportraad het
Sportgala in GC de Volkskring. De
sportieve prestaties van 2013 worden via
een kampioenenhulde en een verkiezing
van de sportlaureaten in de kijker gezet.
Het Sportgala start om 20 uur en de
toegang is gratis. Olympia Oosterzele,
RSC Jumping Onions en The Antonio’s
zorgen voor amusement.
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Dag van het
Deeltijds
Kunstonderwijs
Deel 1: Hoorns on tour
Vier leerkrachten hoorn slaan de
handen in elkaar voor een Waesiaanse
uitdaging. Ze brengen hun leerlingen
samen in een orkest van vijftig mensen
en spelen op één dag vijf concerten op
vijf verschillende plaatsen.
Hoorns on tour - Lede gaat door op
zaterdag 22 februari om 14 uur in
GC De Volkskring.
Deze activiteit is een organisatie van het
Mengal ensemble i.s.m. de academie.

Deel 2: 200 jaar Adolf Sax
De academie krijgt het bezoek van
het Saxchoir van het conservatorium
van Brugge. Deze saxofonisten spelen
samen met de leerlingen van de
academie op zaterdag 22 februari
om 20 uur in GC De Volkskring.
Deze activiteit is een organisatie
van de academie i.s.m. het stedelijk
conservatorium van Brugge.

Deel 3: Talent boven water
De academie is trots op al haar
leerlingen. Maar we zijn bijzonder trots
wanneer een afgestudeerde leerling
klaar is om naar het conservatorium te
gaan. Dit jaar gaat het zelfs over drie
leerlingen. Wij willen Elfriede Decelle
(klarinet), Lientje Beelaert (gitaar) en
Kelly Van Hove (piano) dan ook extra in
de kijker zetten tijdens de Dag van het
DKO. Het orkest van de academie en
het gitaarorkest zorgen voor de nodige
ondersteuning. Talent boven water
gaat door op zondag 23 februari
om 10.30 uur in GC De Volkskring.

De toegang voor al deze activiteiten is
gratis. Reserveren kan op 053 60 68 70
of via academie@gamw.lede.be.
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Clown op de
markt
Iedereen is welkom op de markt
van dinsdag 4 maart.
De clown deelt namelijk snoepjes uit!
Ben je jonger dan 12 jaar, dan kan
je je gratis laten schminken of een
ballonfiguurtje laten plooien in Huize
Moens.
Dit is een organisatie van de
marktcommissie i.s.m.
de dienst patrimonium.

Kermis carnaval Lede
van 2 tot en met 9 maart

Volgorde carnavalstoet
Zondag 9 maart 2014

Carnaval
Zaterdag 8 maart
Snoep je graag? Kom dan zeker naar de
karamellenworp aan het gemeentehuis om
17.30 uur. Wie weet win je zelfs de mooie
hoofdprijs Het gouden boerke, geschonken
door het Prinsenhof en goudsmid Bart Oste.
Om 20 uur draagt de burgemeester zijn macht
symbolisch over aan prins carnaval in De Bron.

Zondag 9 maart
De Leedse carnavalgroepen zetten zoals elk jaar
hun beste beentje voor in de 62ste carnavalstoet.
Dit spektakel start om 15.30 uur.

Maandag 10 maart
Benieuwd welke groepen gewonnen hebben? Kom
dan om 21 uur naar de prijsuitreiking in De Bron.
Daarna kan je het afsluiten van carnaval meemaken
tijdens de popverbranding in het park aan De Bron.
Carnaval is een organisatie van het feestcomité
i.s.m. de dienst patrimonium.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Politie
Vrijwillige Bloedgevers Lede
Markies en Markiezin Willem Bette en Anne-Marie de Horne
Koninklijke Harmonie St. Cecilia
Prins carnaval 2014 Jan
Keizer Yves
Keizerin Kelly – Miss Bette 2014 Lieve
Jeugdprinsenpaar en jeugdkeizerin
Majoretten St. Cecilia Erondegem
SKV De Drevelkontjes –Drevelkontjes goes charlestonstyle
WKV De Chépapkes – Chépapkes doen eur commune
The Pink Lee-dies – Er was eens … puntje, puntje, puntje
De Kiekepuutn - Leger
LKV De Plekkers – Wer houden iederien ver de zot
LKV De Smoelentrekkers (cat. C) – Vaneir gekocht mor giën 		
gedrocht
LKV Grat Af (cat. C) – Fiëstcomité in vuur en vlam
LKV De Slekketisjen (cat. C) – Zoo veel tinten groen
LKV De Potters (cat. C) – Wie zoekt die vindt
LKV De Maloten (Cat. C) – De smurfen
LKV Kweet’nt nog nie (cat. B) – Weur emmen onze kodak mee
LKV Veur de Leut (cat. B) – We goan nie akkoord
LKV Foert (cat. B) – Foert op zen Braziljons
LKV Oetsjewaaa (cat. B) – Weur volgen les op d’akademie va
Léé
LKV D’Engelen (cat. B) – 15 joar d’Engelen : Van de joar kun je
der isj nor vissen
LKV Just Niet (cat. A) – ‘k Hem prijs
LKV De Kontenbonkers (cat. A) – Mé Haemers als Bierventje 		
van Lee, door bouwen weir een fiëstje mee
LKV Goedemor (cat. A) – 0486 / 72 62 06
LKV Special (cat. A) – Yippie ya yee
Reservewagen
Rode Kruis Lede
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UiTPAS, van proefproject tot
volwaardig project

UiTPAS voor jongeren

Vanaf begin 2014 is UiTPAS niet langer een
proefproject maar een echt volwaardig project,
waar Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede
samen met de Vlaamse overheid verder in
willen investeren. UiTPAS werd vanaf 1 januari
overgenomen door de stedelijke en gemeentelijke
diensten. Bij deze overgang verandert er voor de
gebruikers van de UiTPAS niets. Ook organisatoren
van evenementen kunnen nog steeds hun
activiteiten invoeren via de UiTdatabank.

Ben jij al in het bezit van een UiTPAS? Als je jonger bent
dan 18 jaar betaal je slechts 2 euro voor een UiTPAS.
Ben je ouder dan 18 jaar dan betaal je 5 euro. Bovendien
krijg je bij aankoop een welkomstpakket ter waarde van
meer dan 25 euro. Zo kost de pas je dus eigenlijk niets.
Waarom een UiTPAS aanschaffen? Omdat je punten
kan sparen op verschillende locaties tijdens verschillende
activiteiten en je met deze punten leuke omruilvoordelen
kan krijgen. Enkele voorbeelden: korting op voorstellingen
in GC De Volkskring, punten omruilen voor een gratis
pretparkticket, voor een gezelschapsspel, een drankje,
een tweede filmticket aan halve prijs … Punten sparen en
omruilen kan ook in Aalst, Erpe-Mere en Haaltert. Meer
cadeaus en ruilvoordelen ontdek je via www.UiTPAS.be.
Je kan de UiTPAS in de bibliotheek, de sporthal of aan het
onthaal in het gemeentehuis kopen.

JH Leeuwerik
Verras je geliefde met een lekkere
cava tijdens de valentijnsavond op
vrijdag 14 februari.
Voor 8 UiTpunten is deze van jou!

Tijdens de après-skiparty op
zaterdag 15 februari krijg je in
ruil voor 5 UiTpunten een portie
bitterballen en voor 8 UiTpunten
een jenever.

Cinéfolie romantique:
Midnight in Paris
De bibliotheek start vanaf valentijn met een reeks themafilmavonden. De eerste film, Midnight in Paris van Woody Allen,
wordt vertoond in GC de Volkskring op vrijdag 14 februari.
De film wordt ingeleid door onze bibfilmkenner. Het bibteam
zorgt voor een aangepast romantisch kader!
De Cinéfolie-reeks wil een uitbreiding zijn op de regionale
BibArt-filmclub en plant een vervolg tijdens het WK en naar
aanleiding van Halloween. Voor 10 uitpaspunten kan je gratis
deze Cinéfolie-filmavonden bijwonen.

Kubbs
Vanaf maandag 17 februari kan je voor 20 UiTpunten een set Kubbs ontvangen. Dit nieuwe
omruilvoordeel is tijdelijk beschikbaar zolang de voorraad strekt. Kubbs is een buitenspel met als doel
het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het spel kan je
best omschrijven als een combinatie van bowling, petanque en schaken. Kom met je UiTPAS naar de
sportdienst en vraag naar dit Zweedse spel voor jong en oud. Zorg dat je er snel bij bent want op is op!

14

Agenda
n Jeugdfilm Verschrikkelijke ikke 2

n Après-skiparty

woensdag 12 februari van 14.30 tot 16.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

zaterdag 15 februari
Met jenever en hapjes.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Knutselatelier 1ste en 2de leerjaar

vieren

woensdag 12 februari van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS

n Cursus bloemschikken
woensdag 12 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei en
18 juni, telkens van 20 tot 22 uur
Voor groene vingers boordevol creativiteit.
O.l.v. Joris De Kegel. Cursus op jaarbasis.
Vooraf inschrijven in JH Leeuwerik.
50 euro
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Concert om de restauratie van het orgel te
zondag 16 februari, 15 uur
Sint-Denijskerk Impe
Toegang gratis.
Solisten: sopraan E. Hermans, fluitiste A. Sieuw en
orgel H. De Backer.

n Knutselatelier 3de t.e.m. 6de leerjaar
woensdag 19 februari van 13.30 tot 15.30 en van
16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS

n Workshop bloemschikken: Groene kriebels

vrijdag 14 februari om 20 uur
De Wijmenier
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

n Valentijn: cavanight

n Beestig haken

vrijdag 14 februari van 21 tot 2 uur
Met een glaasje cava, een lekker hapje en romantische
muziek.
gratis toegang
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

donderdag 20 en 27 februari, 6 en 13 maart,
telkens van 19 tot 22 uur
Een boerderijdiertje haken.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp
Info: 0495 69 09 91

n Happy friday
vrijdag 14, 21 en 28 februari,
telkens van 15.30 tot 18 uur
Voor een babbel, een drankje, een partijtje kicker,
biljart, tafeltennis … Wie graag muziek draait, breng je
cd’s mee. Drank:1 euro.
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36
UiTPAS

zaterdag 22 februari vanaf 20 uur
Een organisatie van de laatstejaars SMC.
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@telenet.be

n Dag van het DKO: Hoorns on tour
zaterdag 22 februari van 14 tot 15.30 uur
zie pagina 11
UiTPAS

n Dag van het DKO: 200 jaar Adolf Sax
zaterdag 22 februari om 20 uur
zie pagina 11

n Live optreden Leedse coverband ATMID (And
The Monkey Is Dead)
zaterdag 22 februari van 21 tot 23 uur
Met aansluitend discobar.
gratis
F.C. Smetlede
Veerleheem, Smetledorp
Info: de.vuyst.eddy@skynet.be

n Tweedehandsbeurs voor babymateriaal,
speelgoed en baby-, kinder- en tienerkleding
zondag 23 februari van 13.30 tot 16.30 uur
Gezinsbond Impe - Papegem
Parochiaal Centrum Sint-Denijs, Impedorp 57
Info: www.gezinsbond-impe-papegem.be,
gezinsbond-impe-papegem.com
UiTPAS

n Dag van het DKO: Talent boven water
zondag 23 februari van 10.30 tot 12 uur
zie pagina 11
UiTPAS

n Voordracht LEIF, LevensEinde Informatie Forum
maandag 24 februari van 19 tot 23 uur
Door Paul Destrooper.
Markant LEDE
De Bron
Info: www.markantvzw.be/lede,
marie.samson@telenet.be

n Jeugdfilm Gnomes en Trolls
woensdag 26 februari van 14.30 tot 16.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be, www.
jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Koken met kids
zaterdag 15 februari van 14 tot 17 uur
Voor kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar.
Thema Reis rond de wereld.
8 euro (inwoners en kinderen die in Lede schoollopen),
16 euro (niet-inwoners).
jeugddienst
knutselatelier
Info: 053 60 68 62, jeugd@lede.be
UiTPAS

n 100 dagenfuif

zaterdag 22 februari en 29 maart,
telkens om 20 uur
2 euro
Zaalken, Papegemstraat 42
Info: guyvv@skynet.be
woensdag 19 februari, 12 maart en 23 april
van 20 tot 22 uur
Driedelige workshop met als thema Espléndido.
Inschrijven verplicht (aantal deelnemers beperkt) op
0473 29 38 72.
30 euro per les (all-in). Voorschot van 5 euro per les.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Valentijn: dansavond voor vrijgezellen

vrijdag 21 februari
zie pagina 10

n Belotting KWB Papegem

n Cinéfolie Romantique: Midnight in Paris
vrijdag 14 februari van 19.45 tot 22 uur
De bibliotheek start met CinéFolie een nieuwe reeks
themafilmavonden. Film van Woody Allen.
4 euro (inclusief valentijnsdrankje)
GC De Volkskring
Info: 053 82 53 30, bibliotheek@lede.be
UiTPAS

n Sportgala

n Knutselatelier 1ste en 2de leerjaar
n Wijndegustatie De cru’s van de Beaujolais
donderdag 20 februari van 20 tot 23 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
30 euro (niet-leden)
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

woensdag 26 februari van 13.30 tot 15.30 uur en
van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS
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n Cursus werken met licht voor gevorderden
(theater)

n Wintertulpen

vrijdag 28 februari van 19 tot 22 uur,
zaterdag 1 maart van 9 tot 18.30 uur
Voor wie meer wil weten over LED-verlichting,
bewegend licht, het gebruik van grafische beelden en
videobeelden als belichting. Je leert onder meer hoe je
deze toestellen koppelt en aanstuurt met Art-Net en
DMX,we gaan ook in op low-budget software die voor
amateurgezelschappen beschikbaar is.
36 euro (+26 jaar), 24 euro (-26 jaar)
Opendoek
GC De Volkskring
Info: 03 222 40 90, hannelore.smits@opendoek-vzw.be,
www.theatercursussen.be

woensdag 12 maart om 20 uur
Door Marleen Merckx. Een monoloog gebaseerd op
Chemo, het boek waarin Christine Lafaille haar strijd
beschrijft tegen borstkanker, een strijd die ze in 2007
verloor. Productiehuis: Paljas Produkties. Bewerking en
regie: Steph Goossens.
10 euro, CM-leden: 5 euro, CM-leden met verhoogde
tegemoetkoming: 2,50 euro.
Vooraf inschrijven verplicht.
CM Midden-Vlaanderen - Dienst Gezondheidspromotie
GC De Volkskring
Info: 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be,
www.cm.be/agenda
UiTPAS

n Koken met kids

n Filmnamiddag: Marsupilami

zaterdag 1 maart van 14 tot 17 uur
Voor kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar.
Thema Reis rond de wereld.
8 euro (inwoners en kinderen die in Lede schoollopen),
16 euro (niet-inwoners).
jeugddienst
knutselatelier
Info: 053 60 68 62, jeugd@lede.be
UiTPAS

n Kermis carnaval Lede

van zondag 2 tot en met 9 maart

n Clown op de markt
dinsdag 4 maart
zie pagina 12

n Workshop lightgraffiti
woensdag 5 maart
zie pagina 10

n Kaartnamiddag

donderdag 6 maart
Elke eerste donderdag van de maand.
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

n Kindercarnaval

zaterdag 8 maart van 13 tot 18 uur
De Bron
Orde van de Leedse Hovaardige Boer
Kom verkleed en kies mee voor het jeugdprinsenpaar.

n Carnaval Lede

zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 maart
zie pagina 12

n Ardennenwandeling Ninlingspo en de Fonds de
Quarreux
zondag 9 maart van 7 tot 19 uur
Avontuurlijke wandeling.
De Gemzen
Gemzenlokaal, Kerkevijverstraat 91
Info: annetom@telenet.be

n Computerworkshop voor senioren

dinsdag 11 maart, donderdag 13 maart, dinsdag 18
maart, donderdag 20 maart, maandag 24 maart,
donderdag 27 maart, dinsdag 1 april,
zie pagina 9

woensdag 12 maart om 14.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Knutselatelier 3de t.e.m. 6de leerjaar

woensdag 12 maart van 13.30 tot 15.30 uur en van
16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS

n Proeverij van speciale biersoorten

vrijdag 14 maart om 20 uur
Bierkenner en secretaris van Zythos (vereniging van
bierproevers) Geroen Vansteenbrugge bespreekt het
brouwproces, de kenmerken en de smaak van diverse
bieren. Met vijf speciale biersoorten en passende
hapjes. Inschrijven tot 12 maart op 056 80 52 09. Ruil
10 UiTpunten voor het Trappistenboek van Jef Van Den
Steen.
15 euro
Davidsfonds Lede
De Bron
Info: 053 80 52 09, info@davidsfondslede.be
UiTPAS

n Koken met kids

zaterdag 15 maart van 14 tot 17 uur
Voor kinderen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar.
Thema Reis rond de wereld.
8 euro (inwoners en kinderen die in Lede schoollopen),
16 euro (niet-inwoners).
jeugddienst
knutselatelier
Info: 053 60 68 62, jeugd@lede.be
UiTPAS

n Ladies Night

zaterdag 15 maart
Met dit nieuw initiatief richten we ons naar vrouwen
vanaf 16 jaar. Naast versnaperingen, drankjes ...
trakteren we jullie op een aantal waardebonnen,
draaien we muziek van de bovenste plank, geven we
nuttige tips voor make up, nagelverzorging ...
Vooraf inschrijven graag.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Sint-Jozefbedevaart

maandag 17 maart om 14 uur
Met bezinningsmoment in de Sint-Jozefkapel,
Ronkenburg en bezoek aan een kunstenaar.
Markant Lede
Vertrek Markt
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

n Boekenbabbels

woensdag 19 maart van 13.30 tot 14.45 uur
Kinderjury. Boekenwurmen en kinderen die minder
graag boeken lezen komen een jaar lang één maal per
maand bijeen om het beste kinderboek te kiezen.
bibliotheek
Info: 053 82 53 30, bibliotheek@lede.be

n Bloemschikken

woensdag 19 maart om 19.30 uur
Met Joris De Kegel.
KVLV Lede
De Bron
Info: 053 80 28 20, 0478 63 31 83,
linda.depaepe@telenet.be

n Knutselatelier 1ste en 2de leerjaar

woensdag 19 maart van 13.30 tot 15.30 uur
en van 16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS

n Andere plannen (Er valt een traan op de
tompoes)

vrijdag 21 en zaterdag 22 maart, van 20 tot 22 uur
8 euro
Van Annie MG Schmidt.
Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd
GC De Volkskring
Info: www.vidlede.be
UiTPAS

n Lentekriebels: ontmoetingsdagen voor 60+
maandag 24 en donderdag 27 maart
KVLV Lede
Info: 0495 49 17 47,
mariasteeman@vmsw.be

n Filmnamiddag: Monster University
woensdag 26 maart
gratis
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Knutselatelier 3de t.e.m. 6de leerjaar

woensdag 26 maart van 13.30 tot 15.30 uur en van
16 tot 18 uur
Inschrijven vooraf is verplicht.
4 euro (inwoners en kinderen die in Lede naar school
gaan), 8 euro (niet-inwoners en kinderen die niet in
Lede naar school gaan).
jeugddienst
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be
UiTPAS

n Word voor senioren

vrijdag 28 maart, maandag 31 maart,
vrijdag 4 april, telkens van 9 tot 12 uur
zie pagina 9
UiTPAS

n Quiz Back to school

zaterdag 29 maart van 19 tot 23 uur
OVK De Kleine Prins
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13
Info: ovk-kwis@hotmail.com

n Voordracht Veilig in de zon

maandag 31 maart van 19 tot 23 uur
Door Kathy Van der Jeught (CM).
Markant Lede
OC Impe, Essestraat 11
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

G E M E E N T E D I E N S T E N 

www.lede .be

Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.
Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do. 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr. 09.00 - 12.00 uur
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 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29,
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal
per jaar verspreid. Verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en
schepenen - Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme.
Coördinatie en briefwisseling: Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 /
9340 Lede / tel. 053 60 68 10 / fax 053 80 33 09 / communicatie@lede.be
Oplage: 8.000 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 maart.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

Openingsuren
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 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

