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Wegenwerken
Wegenis- en rioleringswerken Schoot
Wanneer: tot eind december.
Omleiding: Houwstraat – Speurtstraat – Klinkaard.

Aanleg fietspaden fase 1:
Poortendriesstraat – Ronkenburgstraat vanaf
kruispunt met Spoorstraat tot aan kruispunt
met Kromme Elleboogstraat
Omleiding: Jezuïtenstraat – Groenstraat – Barrevoetsehoek –
Stokstraat – parking station. Plaatselijk verkeer kan doorrijden
tot aan de Blikstraat, de lokale handelaars zijn bereikbaar.

Overlijdens oktober

wintert

Emilienne Bosman

† 1 oktober

Camilla Galmaert

† 1 oktober

Etienne De Neve

† 3 oktober

Geert Töpke

† 4 oktober

Hermine Verhaegen

† 6 oktober

Leonard Verdonck

† 7 oktober

Julie De Schoenmaeker

† 8 oktober

Paula Ledegen

† 10 oktober

Albert Van den Eede

† 11 oktober

VAN 01 DECEMBER T.E.M. 31 DECEMBER 2015

Christiane Van Dorpe

† 11 oktober

Marcel Coppens

† 14 oktober

WIN WINKELBONNEN…
ZO IS 2016 ALVAST GOED BEGONNEN

Agnes Rottiers

† 18 oktober

Willy Coppens

† 20 oktober

Alfons Goeminne

† 21 oktober

Roger Moens

† 22 oktober

Christiana Lamiroy

† 24 oktober

Gisèle Mertens

† 24 oktober

Sara El Bachiri

† 25 oktober

Jeanne Haemers

† 25 oktober

Yvonne De Backer

† 26 oktober

Henri Töpke

† 26 oktober

Margareta Troch

† 29 oktober

Maria Vanden Abeele

† 29 oktober
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Deelnemende handelszaken vind je terug op www.middenstandsraadlede.be.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.200 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 13 januari. Heb
je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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UIT DE GEMEENTERAAD
15 OKTOBER 2015

19 NOVEMBER 2015

Belastingreglement op leegstaande woningen
Invoering van een nieuwe jaarlijkse belasting. De eerste
belastingaanslag wordt gevestigd in de loop van 2017.

O.C.M.W.-dienstjaarrekening 2014
Kennisgeving van de O.C.M.W.-dienstjaarrekening 2014 met
bijhorend verslag.
Deze dienstjaarrekening werd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 26 augustus 2015
vastgesteld.

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande
gebouwen
Invoering van een nieuwe jaarlijkse belasting. De eerste
belastingaanslag wordt gevestigd in de loop van 2017.
Oud-gemeentehuis Impe
Principebeslissing tot openbare verkoop van het oudgemeentehuis.
Aanpassingswerken aan de lift in het gemeentehuis
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 22.990 euro (inclusief btw). De opdracht
zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Gemeentelijke administratieve sancties
Verzoek aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
tot een bijkomende sanctionerend ambtenaar. Die zal
worden belast met het opleggen van de administratieve
geldboetes voor de overtredingen waarvoor in het algemeen
politiereglement gemeentelijke administratieve sancties zijn
voorzien.
Technische dienst: aankoop van zelfrijdende
werktuigdrager met onkruidschoffel
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 15.730 euro (inclusief btw). De opdracht
zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Sportcomplex De Ommegang: aanleg van een
kunstgrasveld
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 349.706,50 euro (inclusief btw).
De opdracht zal gegund worden bij wijze van open
offerteaanvraag.
Bibliotheek: aankoop wandrekken
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 15.730 euro (inclusief btw). De opdracht
zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Gemeentelijke bouwverordening
Een aantal wijzigingen worden aangebracht.

Retributiereglement voor het aanleggen of uitbreiden
van opritten 2016-2019
Vaststelling.
De tarieven van de retributie bedragen:
• voor opritten tot en met 4 m: gratis;
• voor het gedeelte tussen de 4 en 8 m: 120 euro/lm;
• voor het gedeelte boven de 8 m: 180 euro/lm.
Openbare verkoop van een bouwperceel aan de
Spoorstraat
Principebeslissing.
Vaststelling straatnaam Rochusbaan
Definitieve vaststelling van de straatnaam Rochusbaan
voor de verbindingsweg tussen de Hoogstraat en de
Keibergkerkweg.
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/
Lede voor het dienstjaar 2016
Goedkeuring. Voor de gemeente Lede bedraagt de dotatie
van 1.653.274 euro.
Heraanleg Markt en de omgeving
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De
geraamde kostprijs bedraagt 3.447.223,38 euro (inclusief
btw). De opdracht zal gegund worden bij wijze van open
aanbesteding.
Heraanplanting van straatbomen
Vaststelling bestek en wijze van gunning. De geraamde
kostprijs bedraagt 50.275,50 euro (inclusief btw). De opdracht
zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
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ILvA haalt je
kerstboom
gratis op
Vuurwerk
In de nacht van 31 december op 1 januari mag je
tussen 23 en 1 uur feestvuurwerk afsteken. Je moet
daarvoor vooraf geen toestemming vragen, maar je
moet wel minstens zestien jaar zijn en veilig te werk
gaan. Het oplaten van wensballonnen en -lampions
wordt afgeraden. Op alle andere dagen is het afsteken
van vuurwerk in Lede verboden, tenzij je daarvoor
vooraf de schriftelijke toestemming hebt gekregen van
de burgemeester.

Net als de voorbije jaren
organiseert ILvA in januari een
gratis kerstboominzameling.
De exacte datum van
de inzameling in jouw
straat vind je terug in je
afvalkalender. Kerstbomen
die op een andere dag
worden buiten gezet,
worden niet meegenomen.
Je hoeft geen sticker aan te brengen op de kerstboom.
Verwijder alle versieringen en haal de boom uit de pot. Laat
ook zo weinig mogelijk aarde rond de wortels. Kerstbomen uit
kunststof worden uiteraard niet aanvaard, deze horen bij het
grof vuil.
Je kan de kerstboom ook aanbieden op een ILvAcontainerpark, onder de daar geldende voorwaarden.

Gooi je huidige afvalkalender niet weg
De afvalkalender die je nu gebruikt, loopt tot 31 maart 2016 en stopt dus niet op het einde van het kalenderjaar. Het
nieuwe afvaljaar start op 1 april 2016. Je kan je huidige afvalkalender dus blijven gebruiken. In maart ontvang je een nieuwe
kalender.

Prijs voor cultuur
en Cultuurlaureaat
In 2016 zal het gemeentebestuur opnieuw de Prijs
voor cultuur en de Cultuurlaureaat uitreiken. Met
deze prijzen willen we enkele culturele prestaties van
Ledenaars in de kijker zetten.
Elke persoon of vereniging uit Lede kan kandidaten
voordragen. Dit gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de
voordrager op een voordrachtformulier. Dit formulier
kan je afhalen bij de cultuurdienst of downloaden op
www.lede.be. De kandidaturen moeten ingediend
worden vóór donderdag 31 december bij de cultuurdienst.
De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking
van de prijzen vindt plaats op zondag 13 maart in
GC De Volkskring.

Afwijking wekelijkse
rustdag
Het college van burgemeester en schepenen heeft een
afwijking van de wekelijkse rustdag toegestaan voor volgende
periodes in 2016:
• van vrijdag 1 januari tot en met donderdag 7 januari;
• van vrijdag 12 februari tot en met donderdag 18 februari;
• van vrijdag 25 maart tot en met donderdag 31 maart;
• van vrijdag 6 mei tot en met donderdag 12 mei;
• van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 30 juni;
• van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 7 juli;
• van vrijdag 30 september tot en met donderdag 6 oktober;
• van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 10 november;
• van vrijdag 2 december tot en met donderdag 29
december.
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Kinderopvang
Zoek je opvang voor je kinderen? Dan kan onze brochure
Kinderopvang in Lede je op weg helpen. Deze brochure is ontstaan uit het lokaal overleg kinderopvang en zet alle opvanginitiatieven op een rijtje. Je kan ze afhalen bij de dienst kinderopvang of raadplegen via www.lede.be.
Informatie over kinderopvang voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen vind je op www.kinderopvangzov.be. Klik op de gemeente waar je opvang wil vinden. Aan de hand van vier criteria
(leeftijd, type opvang, tijdstip en plaats) kan je op zoek gaan
naar gepaste opvang.

Sluitingsdagen 2016 IBO ’t Klavertje 4
vrijdag

1 januari

nieuwjaarsdag

maandag

4 januari

eerste werkdag

maandag

28 maart

paasmaandag

donderdag

5 mei

O.H. Hemelvaart

vrijdag

6 mei

brugdag O.H. Hemelvaart

maandag

16 mei

pinkstermaandag

maandag

11 juli

Feest Vlaamse Gemeenschap

donderdag

21 juli

nationale feestdag

vrijdag

22 juli

brugdag nationale feestdag

maandag

15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

maandag

31 oktober

brugdag Allerheiligen

dinsdag

1 november

Allerheiligen

woensdag

2 november

Allerzielen

vrijdag

11 november

Wapenstilstand

dinsdag

15 november

Dag van de Dynastie

maandag

26 december

2de kerstdag

Inschrijvingsdata 2016
donderdag 14 januari
• krokusvakantie
• woensdagnamiddagen in maart en april
donderdag 3 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen in mei en juni
donderdag 19 mei
• zomervakantie voor schoolgaande kinderen geboortejaar
2012-2013
donderdag 2 juni
• zomervakantie voor kinderen geboren vóór 1 januari 2012

Krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie is de kinderopvang in Oordegem en
Wanzele open van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12
februari. Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 14
januari om 18.30 uur.

Woensdagnamiddag
Inschrijven is verplicht en kan voor maart en april vanaf donderdag 14 januari om 18.30 uur.
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De chauffeurs van
De Lijn brengen  je  veilig
thuis op  oudejaar!
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je
oudejaarsnachtfeest te brengen. Dankzij de Provincie rij
je bovendien ook gratis met alle feestbussen (met een
F-nummer)!
Lede wordt bediend door de volgende feestbussen:
• Lede: F3 Aalst Station – Lede – Wichelen – Berlare;
• Impe, Oordegem: F16 Gent Zuid - Melle - Oordegem Impe – Aalst.

Prettig oudejaar!
Onze chauffeurs brengen
je veilig thuis.

Een eigen radiostation
voor de gemeente!
Vanaf zondag 10 januari krijgt Lede een eigen
radiostation. Niet permanent in de lucht, maar wel
via de kanalen van Radio Katanga, de regionale
radio voor Aalst, Lede en Erpe-Mere. Twee keer per
week hoor je daar exclusief Radio Lede op antenne,
zowel via de klassieke FM-radio (105.1 FM) als via het
internet, via een app op alle smartphones en tablets
en via Wi-Fi-radio’s.
Elke zondag tussen 11 en 12 uur en in herhaling op
donderdag tussen 17 en 18 uur wordt de actualiteit en
het cultuur- en verenigingsleven van Lede in de kijker
gezet. Het wordt een luchtig actueel programma, met
toegankelijke muziek als lijm.
“Het is niet meer dan normaal dat we een
gemeente als Lede een eigen platform geven”, zegt
hoofdredacteur Ralph Iliano van Radio Katanga. “Er
is van alles te doen, de gemeente leeft, en dat krijgt
momenteel weinig aandacht in de audiovisuele media.
We lanceren naast de wekelijkse uitzendingen ook een
website, www.radiolede.be, waar alle uitzendingen en
reportages integraal en per interview herbeluisterbaar
en deelbaar zullen zijn.”

S
GRAuTsIsen
f e e stb

d an k z
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Bekijk onze dienstregelingen
op delijn.be

“De muziekkeuze wordt erg toegankelijk, zodat
iedereen er zijn of haar ding kan in terugvinden”, zegt
Stijn Van der Heyden, die de muziek programmeert.
“We roepen ook de mensen van Lede op om ons te
laten weten wat ze graag horen. Via www.radiolede.
be kan je liedjes in de playlist van Radio Lede
stemmen, en via e-mail en andere kanalen zijn we ook
steeds bereikbaar voor suggesties.”
Interactie wordt belangrijk: via e-mail en telefoon
kunnen verenigingen of individuen hun nieuws en
activiteiten doorgeven, zo halen ze diezelfde week
nog de uitzending. Ook internet en sociale media
worden ingezet.
Meer info verschijnt binnenkort op www.radiolede.be.
Wie niet naar Radio Lede luistert, mist iets!
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Jubilea
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd
door het college van burgemeester
en schepenen, bracht hulde aan
ondervermelde echtparen ter
gelegenheid van hun diamanten en
gouden huwelijksjubileum en bood hen,
samen met hartelijke gelukwensen, het
traditionele geschenk aan.
Noël Lacroix & Odile Hunninck

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Noël Lacroix & Odile Hunninck
Denderleeuw, 22 september 195

Gouden bruiloft (50 jaar)
Marcel De Beer & Christiane De Waele
Oordegem, 30 oktober 1965
Willy Verhaegen & Anny De Vuyst
Schellebelle, 30 oktober 1965

Marcel De Beer & Christiane De Waele

Willy Verhaegen & Anny De Vuyst

100 jarige
Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester
en schepenen, bracht hulde aan de
honderdjarige Bernadette De Sutter,
geboren in Lede op 20 oktober 1915 en
bood haar, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Bernadette De Sutter - 100 jaar
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Laat je niet verrassen! Bob mee!
De BOB-campagne gaat door van 27 november 2015 tot 25
januari 2016. Net zoals voorgaande jaren zal de politie extra
controles uitvoeren op het gebruik van alcohol aan het stuur.
Nog te veel bestuurders zijn zich niet of te weinig bewust van
de gevaren als ze rijden onder invloed van alcohol. Wanneer je
alcohol drinkt, reageer je minder snel, kan je slaperig worden,
een verhoogd zelfvertrouwen hebben waardoor je meer denkt
te kunnen, duizelig worden, agressief worden, een vernauwing
van het gezichtsveld (tunnelzicht) hebben ...
Redenen genoeg om niet te drinken wanneer je achter het
stuur kruipt!

Sportgala
Op vrijdag 19 februari organiseert
de sportdienst i.s.m. de sportraad het
Sportgala in GC de Volkskring. De
sportieve prestaties van 2015 worden
via een kampioenenhulde en een
verkiezing van de sportlaureaten in
de kijker gezet.
Kandidaturen voor de categorieën
kampioenen, sportlaureaten en/of
verdienstelijke Ledenaars moeten

ten laatste op 8 januari 2016 aan
de sportdienst worden bezorgd.
Enkel kandidaturen via de geëigende
formulieren komen in aanmerking.
Deze formulieren kan je afhalen bij
de sportdienst of downloaden via
www.lede.be. Vergeet zeker niet
in te vullen op welke categorie de
kandidatuur betrekking heeft. Bij
elke kandidatuur moet je foto’s
(minimum twee, maximum vijf,
waarvan minstens een close-up en
een actiefoto) toevoegen. Deze foto’s

moet je in voldoende hoge resolutie
e-mailen naar sportraad@lede.be.
Clubverantwoordelijken die meerdere
kandidaturen per categorie insturen,
kunnen een Wordversie van de
documenten aanvragen via sport@
lede.be.
Voor vragen over het reglement
of advies bij het invullen van de
formulieren kan je steeds contact
opnemen met de sportdienst of de
sportraad.

Op zoek naar een kerstcadeau
of nieuwjaarsgeschenk?
Je zoektocht naar het ideale geschenk hoeft niet lang te
duren. De gemeentelijke cadeaucheque biedt een waaier aan
mogelijkheden en is altijd geldig. De deelnemende Leedse
handelszaken herken je aan een raamsticker. Je vindt ze ook op
www.lede.be/cadeaucheque.

Bovendien krijg je in december een gratis
boodschappentas bij aankoop vanaf 25 euro!

DE BIB
VERSIE 2.0
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Al zestien jaar halen Ledenaars hun dosis
bibplezier in de Bron. De bib viert haar
‘sweet sixteen’ met een totale make-over.
We begonnen al in de krokusvakantie met
de herinrichting van de jeugdafdeling.
Nu is de rest van de bib aan de beurt!

Daarom sluiten we van maandag 14 tot en met
zondag 27 december de deuren om de verfborstels
boven te halen, de spieren aan het werk te zetten en
de bib haar welverdiende upgrade te geven.
Op maandag 28 december openen we opnieuw
de deuren. Wat mag je verwachten?

Naar de bib?
Vergeet je kaart niet!

1

Neem altijd je lenerspas of
identiteitskaart mee naar de
bib. Je hebt ze nodig om uit te
lenen, te verlengen of kosten af
te rekenen. De zelfuitleenbalie
en betaalautomaat moeten
immers weten wie je bent.

Modernisering
Stoelen, tafels en boekenrekken aan de kant
want tijdens de sluitingsperiode herorganiseren
we de hele bib! We willen van de bib nog
meer een gezellige ontmoetingsplek
maken waar iedereen terecht kan.
We zetten de volwassenenafdeling in de verf
en creëren meer ademruimte.
De rekken krijgen een nieuw jasje en worden
herschikt om boeken ruimer op te stellen.
We maken plaats voor een volwaardige
leeshoek en zorgen voor meer
studie- en computertafels.
Wist je trouwens dat het dak van
de bib ook werd vernieuwd?

2
Zelfbediening is kinderspel
Nog belangrijker is de installatie van zelfuitleenbalies
en innamekasten. Door een zelfuitleendienst
krijgen bibliotheekmedewerkers meer tijd om
te focussen op hun belangrijkste taak: de lener
wegwijs maken in de zoektocht naar informatie.
We installeren twee zelfuitleenbalies waar
je zelf boeken uitleent en verlengt. Dit helpt
lange wachtrijen te vermijden op drukke
momenten. Vergeet zeker je uitleenpas of
identiteitskaart niet, je hebt ze steeds nodig!
Ook materialen binnenbrengen wordt makkelijker:
plaats ze in de inleverkast en alles wordt
automatisch ingenomen. Controleer telkens op
het scherm aan de kast of alles ingeleverd is.
Boete opgelopen? Dat kan gebeuren.
Vanaf nu betaal je via de betaalautomaat
met munten, briefjes of Bancontact.
Automatiseringsvrees? Geen zorgen, de
bibmedewerkers staan klaar om je stap voor
stap door de zelfuitleendienst te loodsen.

3
De bib, het aanspreekpunt
voor al jouw vragen
Mensen helpen in hun zoektocht naar informatie
was altijd al onze kerntaak en dat zal niet
veranderen met de komst van de zelfuitleendienst.
Onze medewerkers zullen nu zelfs meer tijd
hebben om te helpen. Spreek ons dus zeker
aan of stel je vraag aan de infobalie.
Daarnaast kunnen we meer tijd vrijmaken om
activiteiten te organiseren, cursussen in te richten en
het vrijetijdsaanbod in Lede verder uit te bouwen.
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Weetje

Nieuwe etikettering jeugdboeken

19 paar handen hielpen bij
de transformatie van de bib

4

BIB

BIB

BIB

BIB

6-8 jaar

9-11 jaar

12-13 jaar

14+ jaar

Aantal vernieuwde etiketten per leeftijdscategorie

15 euro = eerst betalen
dan boeken halen
Het kan al eens gebeuren dat je materialen te laat
binnenbrengt. Wie het binnenbrengen van zijn werken
uitstelt, betaalt 20 cent per materiaal per dag. Boetes
kunnen snel oplopen als je niet tijdig binnenbrengt.
Om dit niet uit de hand te laten lopen, zal je
boetes vanaf 15 euro eerst moeten afrekenen
alvorens je nieuwe werken kan uitlenen. Ook als
je boete langer dan 3 maanden openstaat, vragen
we om eerst te betalen aan de automaat.

1.303
2.381
1.327
1.082

Hoeveel bibliotheekwerken werden
voor zelfuitleen klaargemaakt ?

Waar komen onze leners vandaan?

Lede

Elders

3.600
319
354
276 254

39.537
boeken

3.820
DVD’s

2.231

Tijdschriften

Nieuwe leeshoeken

Aalst
Wichelen
Erpe-Mere

5

Nieuwe zelfscanbalies

Interbibliothecair leenverkeer
Wie dringend een werk nodig heeft dat uitgeleend is
of ontbreekt in ons aanbod, kan beroep doen op het
interbibliothecair leenverkeer (IBL). Je betaalt vanaf
1 januari 2 euro verzendingskosten om een werk van
een andere bibliotheek te laten opsturen naar Lede.
Ook werken uit wetenschappelijke bibliotheken
kunnen aangevraagd worden. Hiervoor
rekenen we 5 euro verzendingskosten aan.

Verkochte oude boeken / nieuwe boeken

3.043

3.506

Weetje

110

Totaal digitaal!
De bib is ook digitaal bereikbaar via
onze catalogus lede.bibliotheek.be. Je kan werken
opzoeken, uitgeleende materialen reserveren en vanuit
je luie zetel zoeken in ons GoPress-krantenarchief.
Om optimaal gebruik te maken van de catalogus, maak
je best een account aan op mijn.bibliotheek.be.
Via deze site kan je ook van thuis uit verlengen,
bekijken welke werken je nog in je bezit hebt en
openstaande bedragen controleren.
Bundel kaarten van verschillende leners en bibliotheken
in één account en krijg met een simpele klik een
volledig overzicht. Wie zijn e-mailadres opgeeft
in de bib of via mijn.bibliotheek.be, krijgt bovendien
vijf werkdagen op voorhand een herinneringsmail
met de lijst van materialen die hun
vervaldatum naderen.

Om de bib
te schilderen
was 110 liter
verf nodig.

Bezoek ook eens
de bib van Oordegem
Tijdens de sluitingsperiode
blijft de bib van
Oordegem bereikbaar.
Ga gerust eens langs!
De bib gesloten?
Gebruik de inleverbus!
Na sluitingstijd kan je in Lede
je boeken deponeren in de
inleverbus. Om boetes te
vermijden doe je dit ten laatste
de avond voor de vervaldatum!
We legen de bus
slechts eenmaal per dag ’s
ochtends vroeg.

Weetje
4803 leners / 18093 inwoners

26.5% van de inwoners is lener in de bib

2

Games
(verwacht voorjaar)

3

-

3

1x

Telaatgeld
(per uitleendag)

Fundels, vertelplaten

1

0,20 e

5

2x

Leengeld

Dvd

3

gratis

10

sprintmaterialen

Verlengen

Boeken, strips,
tijdschriften

Uitleentermijn
(weken)

6

Max. aantal
per locatie

Je kan voortaan 10 leesmaterialen ontlenen

Activiteiten voorjaar 2016
• Donderdag 14 januari
Luistervinken, Lezing Rika Ponnet
over relaties (e 5)
• Donderdag 28 januari
Leeskring Leorim, De verliefden
van Javier Marias (e 2)
• Februari
De piste in, tentoonstelling
over baanwielrennen in
Oost-Vlaanderen (gratis tijdens de
openingsuren)
• Donderdag 4 februari
Cinéfolie Romantique,
One Day (e 4 incl. drankje)
• Donderdag 18 februari
Luistervinken, Lezing Faroek
Özgenes over assisen
en de kasteelmoord (e 5)
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Huisnummer 10
Deze maand zijn we te gast bij de familie
Van Der Stuyft in de Varkensmarkt.

Met wie woon je hier?

Barbara: Ik woon hier met mijn echtgenoot Koen, onze drie
kinderen Lucas (14 jaar), Muriël (10 jaar) en Margot (8 jaar)
en onze kat Stella.

Wat zijn je hobby’s?

Barbara: Ik doe graag yoga. Zo kan ik even aan de drukte
van een eigen zaak en een gezin met drie kinderen ontsnappen en mijn innerlijke rust terugvinden.

Woon je graag in Lede?

Barbara: Ja, we kennen alle buren en slaan regelmatig een
babbeltje. Van anonimiteit zoals in de stad is hier geen sprake: iedereen kent iedereen. Dat kan soms ook nadelig zijn:
er is altijd wel iemand die je gezien heeft. (lacht)

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Barbara: De Fauconniersmolen en omgeving. Het is er zeer
mooi om te wandelen en te fietsen.

Ben je lid van een Leedse vereniging?

Koen: Vroeger was ik spelend lid van de Concertband, nu
ben ik steunend lid.

Wat is je favoriete café en restaurant in Lede?
Koen: Café Roste Mon en restaurant Delizie Italiane bij
Carlo Colameo op de Markt.

Heb je een anekdote over onze gemeente?

Barbara: Een bijzonder verhaal en moeilijk te begrijpen als
buitenstaander is het verhaal van ‘de Ratten’ en ‘de Muizen’
in Oordegem: de woelige politieke strijd tussen de liberalen
en de katholieken in de vorige eeuw.

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren opgevallen? Vind je die positief?
Barbara: Onze straat is verkeersvrij geworden toen de
verbinding met de Grote Steenweg afgesloten werd. Het
is hier veel rustiger. Ook positief is de heraanleg van de
Zwaanstraat en de plaatsing van de verkeerslichten op het
kruispunt met de Grote Steenweg. Dit is veel veiliger, vooral
voor de kinderen.

Wat zou jij doen als je burgemeester was?
Koen: Dan zou ik de belastingen verlagen.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan wensen?
Barbara: Ik wens dat iedereen z’n gezicht zoveel mogelijk
naar de zon wendt, dan zie je zelden de schaduw!
Koen: En natuurlijk elk jaar een zonnige Oordegemkermis!

Vijfjaarlijkse
Mariale processie
Omdat het tweejaarlijks organiseren van de Mariale
processie niet meer haalbaar is, werd beslist om deze,
naar analogie met andere grote Mariale evenementen
in Vlaanderen, voortaan vijfjaarlijks te organiseren.
Zo kunnen we meer kwaliteit brengen, gedragen door
zoveel mogelijk mensen uit de eigen gemeente en
directe omgeving.
Om de Mariale vlam brandend te houden, zal het
comité jaarlijks een Mariaal geïnspireerde activiteit
organiseren. Zo plannen we De Kapellekesroute
op zondag 4 september.
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Warme maaltijden
aan huis

Indien je door ziekte, invaliditeit of gevorderde leeftijd
onmogelijk dagelijks een volwaardige maaltijd kan bereiden, kan je een beroep doen op de maaltijdlevering
aan huis van het OCMW.
De maaltijden worden dagelijks bereid in de keuken
van het woonzorgcentrum Markizaat. Iedere dag is
er verse soep, een hoofdgerecht en een dessert. Het
hoofdgerecht bestaat uit aardappelen, groenten en
vlees of vis. Op doktersvoorschrift kan je ook een dieetmaaltijd krijgen. Bovendien kan je vragen om de
maaltijd te snijden, te malen of te mixen. De maaltijden worden warm aan huis geleverd. De leveringen
gebeuren op weekdagen en op zaterdag. Op zondag
of op feestdagen worden er geen maaltijden aan huis
geleverd.
De standaardprijs voor een warme maaltijd bedraagt
7 euro. Inwoners met een verhoogde tegemoetkoming
van het ziekenfonds betalen 4,5 euro per maaltijd.
Heb je interesse, dan kan je terecht bij de sociale
dienst van het OCMW op 053 80 20 22.

Aanpassing permanentie-uren
Opladen budgetmeter sociale dienst
De oplaadterminal voor de budgetmeter in de Kasteeldreef 50
zal enkel nog toegankelijk zijn tijdens de permanentie-uren van
de sociale dienst. Dit betekent dat je elke werkdag van 9 tot
12 uur en maandag van 16 tot 19 uur de oplaadterminal kan
gebruiken. Buiten deze uren kan je terecht in de sporthal. Deze
oplaadterminal is doorlopend toegankelijk van 9 tot 23.30 uur,
ook tijdens weekends. Op feestdagen en lokale verlofdagen
kan er niet worden opgeladen.

Aanvraag mazouttoelage
De huidige permanentie-uren voor een aanvraag van de
federale mazouttoelage op dinsdag- en donderdagnamiddag
worden verschoven naar de voormiddag. Vanaf nu kan
je hiervoor tijdens de winterperiode iedere dinsdag- en
donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur bij de sociale dienst
terecht. De permanentie op maandagavond, van 16 tot 19 uur,
blijft behouden.

VACATURE
Het OCMW van Lede gaat over
tot de aanwerving van

1 VOLTIJDSE
ZORGKUNDIGE
niveau C1-C2 – contractueel

2 HALFTIJDSE
ZORGKUNDIGEN
niveau C1-C2 – contractueel
AANWERVINGSVOORWAARDE
• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met
de eisen van de beoogde functie.
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
• Je wordt medisch geschikt verklaard door de
arbeidsgeneesheer.
• Je bent houder van een diploma of getuigschrift
dat voldoet aan de voorwaarden om tewerkgesteld
te worden als zorgkundige.
• Je bent houder van een visum als zorgkundige.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee
jaar.
Je moet je sollicitatiebrief met je CV en een kopie
van het vereiste diploma versturen naar de voorzitter
van het OCMW Lede, Annelies De Meersman,
Kasteeldreef 50 te 9340 Lede tegen uiterlijk 31
december 2015. Vermeld zeker voor welke functie(s)
(voltijds en/of halftijds) je solliciteert.
De gedetailleerde functiebeschrijvingen kan je
raadplegen op www.ocmw.lede.be of opvragen
bij de personeelsdienst op 053 60 62 98 of via
personeel@ocmw.lede.be.
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in Lede

LEZING
Rika Ponnet over relaties

Blijf bij mij
Wat doe je in de kou?
Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid: zijn
discotheek The Survival opent de deuren. Deze tent
is volledig drugs-, alcohol- en tabaksvrij. Ook voor
geweld, stress, ruzie of agressie is hier geen plaats.
Rutger rolt de rode loper uit als symbool dat tieners
met goede voornemens van harte welkom zijn. Hij
doet dit alles ter nagedachtenis aan zijn overleden
broer Carlos, wiens leven een grote puinhoop was.
Verslaafd aan drugs en totaal aan de grond heeft hij
enkele jaren geleden zelfmoord gepleegd.
‘Wat doe je in de kou?’ betekent hier: ‘Waar ben je
mee bezig? Dat is veel te gevaarlijk’. Het is de titel
van een boeiend toneelstuk over jonge mensen met
een desastreus verleden maar een hoopvolle, nieuwe
toekomst. Dit theaterstuk wordt gebracht door
Paco Producties en is voor leerlingen van het eerste
secundair.
De voorstelling gaat door op vrijdag 15 januari in
GC de Volkskring om 19.30 uur. De deuren gaan
open om 19 uur. De toegang is gratis.
Aansluitend is er een drugsvrije fuif (drugs, tabak
en alcohol zijn strikt verboden) met DJ-team. Een
drankje kost 1,5 euro. De fuif duurt tot 23 uur.
Dit is een organisatie van de jeugddienst, de politie,
jeugdhuis Leeuwerik en het Stella-Matutinacollege.

Onder de naam Luistervinken organiseren de
cultuurdienst en de bibliotheek jaarlijks een
reeks lezingen met interessante gastsprekers.
Op donderdag 14 januari om 20 uur
in GC De Volkskring is het de beurt aan
relatietherapeute Rika Ponnet.
Rika is seksuologe en werkt sinds 1993
als relatiebemiddelaar. Ze heeft ook veel
ervaring in het begeleiden van singles. Haar
aanpak is pragmatisch en nuchter. Zelf noemt
ze haar therapie ‘lovecoaching’: werken naar
het vinden en bevorderen van liefde. Je kent
haar misschien van haar adviezen in Libelle of
het Eénprogramma Vind je lief.
Tijdens de lezing Blijf bij mij gaat Rika
dieper in op de hechtingsstijlen en hoe ze
de blauwdruk vormen van onze relaties
en relatieproblemen. Ze illustreert dit met
praktijkvoorbeelden en maakt ook gebruik
van fragmenten uit een aantal Vlaamse series.
Tot slot komt een mogelijk betere aanpak aan
bod, zowel voor singles als voor mensen in
een relatie.
De inkom is 5 euro. Deze lezing komt ook in
aanmerking voor mensen met een UiTPAS
aan kansentarief. Tickets zijn te koop bij de
cultuurdienst en in de bibliotheek.
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Extra kerstsfeer
op de markt
Met sfeermuziek
op de achtergrond
kan je op dinsdag
GRATIS
22 december
genieten van een
gratis kopje chocomelk
of koffie met een hapje in de chalet aan de kerststal.
Doe je eindejaarsaankopen op de markt en maak
zo kans op een van de aankoopbonnen uit de
prijzenpot van 2000 euro.
Dit is een organisatie van de marktcommissie.
















Verkiezing prins
carnaval en miss
Bette 2016



Zin in een avond vol
entertainment en ambiance?
Kom dan kijken naar de
wervelende shows van de
kandidaten prins carnaval en miss
Bette. De prinscarnavalverkiezing
gaat door op zaterdag 9 januari. De miss
Betteverkiezing gaat door op zaterdag 23 januari.
Beiden starten om 20 uur in GC De Volkskring.
Dit is een organisatie van het feestcomité.

Leedse Sterdagen
Deze sfeervolle tweedaagse
gaat door op zaterdag 19 en
zondag 20 december. In De
Bron is er een kerstmarkt met
meer dan twintig standjes.
Buiten staan kerstchalets met
lekkers en wordt er muziek
gespeeld. Zondag om 17 uur is
er een optreden van Eclectic Ox, een
kwartet dat Ierse folk brengt.
Op zaterdag zijn er ook leuke activiteiten voor
kinderen: Sterrenworp om 16 uur en een toneeltje
om 15.30 en 16.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur verwelkomt alle inwoners
op het marktplein op zondag 3 januari om het glas
te heffen op het nieuwe jaar. Tussen 11.15 uur en
14 uur kan je genieten van een hapje en een
drankje op de sfeervolle tonen van Atmid.
Tot dan!
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Activiteiten voor 50+
Blijf Fit Week

Plus Minus

De sportdienst vliegt naar de Spaanse zon van
woensdag 25 mei tot en met woensdag 1 juni.
En jij kan mee!
Het Evenia Zoraida Resort****, gelegen in het hartje
van Costa Almeria, heeft een rustige ligging aan een
kiezelstrand en bevindt zich op 2 km van het centrum
van Roquetas de Mar. Dit resort bestaat uit twee delen:
Zoraida Park en Zoraida Garden. Je kan gebruikmaken
van de faciliteiten van beide hotels.
Heb je zin om te sporten onder leiding van
gekwalificeerde lesgevers en pootje te baden in de
zon en onder een hemelsblauwe lucht, schrijf je dan
in! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.
Deelnameprijs is 659 euro en inschrijven kan tot
vrijdag 15 januari.

Vijftigplussers kunnen van januari tot en met april
deelnemen aan de volgende activiteiten:
• maandag, 15 - 16 uur: tennis (TC Kenta);
• dinsdag, 15 - 16 uur: badminton/tafeltennis (sporthal);
• woensdag, 12 - 13 uur: zwemmen (De Warande
Wetteren);
• donderdag, 15.30 - 16.30 uur: conditiegym (sporthal);
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: dans (sporthal).
All-in
Ledenaar

e 60

10-beurtenkaart

Part-in

e 20

e 15

Niet-Ledenaar

+ 50 %

10 UiTPASpunten

- 2,50 e

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan
kansentarief

verminderd tarief

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel
van je inschrijvingsgeld terug. Meer info hierover bij de
sportdienst.

Boemel- en
sportacademie

Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde
leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uur komen
sporten op woensdagnamiddag. Ook in januari kan je nog
instappen.

Lesuren voor het schooljaar 2015 - 2016
•
•
•
•

derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur;
eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur;
tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur;
vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur;

Voor meer info kan je bij de sportdienst terecht.
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
Gezelschapspel
Op zondag 21 februari van
14.00 uur tot 16.30 uur
gaat de tweedehandsbeurs
van JGA Lede door
in De Bron.
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UiTPAS
PUNTEN

Lezing
Rika Ponnet

Omruilvoordeel
voor kinderen
In ruil voor 5 punten krijg
je een gezelschapsspelletje
van Meander. Wees er snel bij,
want op is op.

5

UiTPAS
PUNTEN

30

UiTPAS
PUNTEN

Relatie-experte Rika Ponnet komt op donderdag 14
januari naar GC De Volkskring om er een lezing te geven over relaties en relatieproblemen. Ze heeft hierover
ook een boek geschreven, Blijf bij mij. De cultuurdienst
geeft van dit boek 10 exemplaren weg voor 20 UiTPASpunten! Je kan de punten inruilen in GC De Volkskring
op donderdag 14 januari, vanaf 19.30 uur.
Deze omruilactie geldt tot zolang de voorraad strekt.
Per gezin krijg je één omruilvoordeel. Je kan dus niet
meerdere boeken afhalen met verschillende UiTPASkaarten (van je partner, ouder, kind, buurvrouw ...).

Cadeautjestijd!

15
5

UiTPAS
PUNTEN
UiTPAS
PUNTEN

Vanaf dinsdag 5 januari kan je op het gemeentehuis
terecht voor een leuk nieuwjaarscadeau. Jong en oud
kunnen iets kiezen uit onze cadeautjesgrabbelton.
Er zijn verschillende leuke gadgets, boeken of andere
geschenken voor 5 of 15 punten.
Kom zeker langs om iets te kiezen!

Sint-Jan Berchmanskoor
zingt bij je thuis!
Het Sint-Jan Berchmanskoor uit Hofstade gaat op
woensdag 23 en maandag 28 december de baan
op om huiskamerconcerten te geven ten voordele
van Welzijnszorg. Een vierstemmig concertje met
kerstliederen bij jou thuis duurt 15 à 30 minuten en kan
je boeken via annemie.vanneck@sintjanberchmanskoor.
be of op 0486 30 24 85.
Omruilvoordeel
Heb je 30 UiTpunten op je UiTPAS? Vermeld je UiTPASnummer bij reservatie en dan is het concert helemaal
gratis!

Lede
Agenda
Vergadering AA-groep De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of
schrijven naar Postbus 1, 9340 Lede.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Kaartnamiddag
elke 1e donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

Workshop: bloemschikken
woensdag 4 november, 16 december,
13 januari, 24 februari, 9 maart, 6 april,
11 mei, 8 juni, telkens van 20 tot 22 uur
50 euro op jaarbasis (materiaal niet inbegr.).
JH Leeuwerik
Info: jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be,
053 80 48 36.

Kerstworkshop voor kids: 
bloemschikken
woensdag 16 december van 14.30 tot
16.30 uur
Inschrijven voor 10 december op
0473 29 38 72. Vanaf 6 jaar.
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.gezinsbondlede.be,
www.jeugdhuisleeuwerik.be

Fakkeltocht
zaterdag 19 december om 18.30 en 20 uur
6 km door de velden van Impe en Lede
met stopplaats voor soep. Starten kan om
18.30 of 20 uur. Aangepast schoeisel en
een zaklmap per gezin is verplicht. Kaarten
via de leiding of jeugd@lede.rodekruis.be.
6 euro (fakkel + soep), kinderen: 4 euro
(zaklamp + soep).
Jeugd Rode Kruis Lede
OC Impe
Info: lede.rodekruis.be

Leedse Sterdagen
zaterdag 19 en zondag 20 december
Zie pagina 16. Tijdens de Sterdagen
wordt er opnieuw een inzamelactie van
kinderspeelgoed en verzorgingsartikelen
georganiseerd. Het ingezamelde materiaal
wordt uitgedeeld aan de minderbedeelden.
Culturele raad Lede i.s.m. cultuurdienst
De Bron

Winter Wonderland Koorconcert
zaterdag 19 december van 19.30 tot
21.30 uur, zondag 20 december van 16
tot 18.30 uur
Tijdens de Sterdagen. Gevarieerd
koorconcert in de geest rond Kerstmis
met muzikale begeleiding Jonathans’ Jazz
Ensemble met Frank Deruytter (saxofoon).
Gastvedette : Margriet Hermans.
15 euro (gratis t.e.m. 12 jaar).

19

Amici Cantores
GC De Volkskring
Info: kaarten bij de leden, op 053 80 08 37
of via amicicantores@hotmail.com.

Voorstelling: Wat doe je in de kou?

Stervertellingen in de bib

zondag 17 januari om 10.15 uur
De stichtingsdatum en de overleden
leden van Davidsfonds Oordegem worden
herdacht.
Davidsfonds Oordegem
Kerk Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

zondag 20 december om 14.30 uur
Kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom in
de bib voor een echt kerstverhaal. Vooraf
inschrijven kan in de bib.
Inkom gratis.
Gezinsbond Lede - Culturele raad met de
steun van de bib.
Info: www.gezinsbondlede.be

Kerstfeest
zondag 20 december van 15 tot 20 uur
Gezellig samenzijn en activiteit rond TRIAS.
5 euro, KVLV-lid van andere afdeling: 25
euro; geen KVLV-lid: 30 euro.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Samenzang U zijt Wellekome
zaterdag 26 december van 17 tot 18 uur
Kerstliederen en herbeleven van het
authentieke kerstverhaal met Sint-Gregorius
koor Oordegem. Gratis evenement met een
vrije bijdrage voor een goed doel.
Davidsfonds Oordegem
Kerk Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Nieuwjaarsreceptie
gemeentebestuur
zondag 3 januari van 11.15 tot 14 uur
Zie pagina 16.

Wintervoorstelling: Sneeuw! Sprookjes en zo
donderdag 7 januari, vrijdag 8 januari
Enkel voor scholen.
Cultuurdienst
GC De Volkskring

Verkiezing prins carnaval 2016
zaterdag 9 januari om 20 uur
Zie pagina 16. / 6 euro

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 14 januari van 9 tot 10 uur
Je kan samen met je peuter op bezoek
komen in de instapklas! Je kan je kindje
laten inschrijven (gelieve ID-kaart of SISkaart mee te brengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1
Info: 053 80 49 65, vrijekleuterschoollede.
directie@telenet.be,
www.vrijekleuterschoollede.be

Luistervinken: 
Rika Ponnet - Blijf bij mij
donderdag 14 januari van 20 tot 22 uur
Zie pagina 15.

vrijdag 15 januari
Zie pagina 15.

Eucharistieviering

Wijndegustatie: Argentinië
donderdag 21 januari van 20 tot 22.30 uur
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving
via info@commanderijmolenberg.be.
Kostprijs niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Info: www.commanderijmolenberg.be

Nacht van de voorzitter
vrijdag 22 januari
Met optreden van Laura Lynn om 21 uur en
Willy Sommers om 23 uur.
Kaarten: 30 euro.
GC De Volkskring
Info: roland.creutz@skynet.be, 0486 76 72 13

Verkiezing miss Bette 2016
zaterdag 23 januari om 20 uur
Zie ook pagina 16. / 6 euro

De sneeuwman - De
Eilandverkaveling
dinsdag 26 januari
Schoolvoorstelling.
Cultuurdienst
GC De Volkskring

Back To Schoolquiz
zaterdag 30 januari om 19.30 uur
Inschrijven via ovk-quiz@hotmail.com.
16 euro
OVK De Kleine Prins
Basisschool De Kleine Prins, Meirveld 13

Kaarting-Belotten
zaterdag 30 januari om 20 uur
Inleg : 2 euro.
KWB-Papegem
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
Info: kwb.papegem@gmail.com

Kortfilmavond 
zaterdag 30 januari om 20 uur
Met vijf eigenzinnige Belgische kortfilms,
uitgekozen door regisseur Piet Sonck. Aan
elke kortfilm gaat een inleiding vooraf die
zal gegeven worden door de regisseur van
de kortfilm in kwestie.
5 euro
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be

Gemeentediensten
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)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
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
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
100 of 112 (gsm)
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

