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Omwille van de coronamaatregelen werd voor het
eerst in de geschiedenis van de raad de zitting digitaal
georganiseerd. De openbaarheid van bestuur werd
gegarandeerd via digitale toegang voor de lokale pers en
het publiceren van de audio-opname op de website van
de gemeente.
De burgemeester dankte aan het begin van de zitting
iedereen die zich tijdens deze coronacrisis inzet voor
de zieken en zwakkeren in de samenleving en iedereen
die het economisch en sociaal weefsel ondersteunt. Hij
prees de Ledenaar ook voor het goed opvolgen van de
richtlijnen om de omvang van de coronacrisis zo beperkt
mogelijk te houden.
Geen enkele overheid kan de schade die personen,
verenigingen en ondernemingen door de coronacrisis
oplopen volledig vergoeden. Ook de gemeente niet. In
consensus gaf de gemeenteraad het college van burge
meester en schepenen de opdracht om open te staan voor
de noden en signalen en deze te analyseren. Vervolgens
worden alle haalbare initiatieven die efficiënt bijdragen om
de financiële gevolgen van de coronacrisis voor inwoners
(in de breedste zin en gefocust op de grootste noden),
bedrijven en verenigingen te beperken, voorgelegd aan de
gemeenteraad. Het college schakelt hiervoor de OCMWwerking en de adviesraden in.
Er werden drie beslissingen genomen met het oog op het
realiseren van het bindend sociaal objectief inzake sociale
huurwoningen. De gemeente ligt achter op het schema dat
Vlaanderen oplegt, met nog ruim 80 woningen te gaan. Om
dit doel te bereiken, werd de samenwerkingsovereenkomst
met de Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)
Denderstreek uitgebreid met 2 projecten.
Naast het reeds voorziene bouwproject langs de Grote
steenweg in Oordegem starten we met een bouwproject
langs de Rammelstraat. Hiervoor wordt een strook grond
langs de Rammelstraat verkocht aan SHM. Er werd ook een
principebeslissing genomen om op het domein van het
Markizaat (meer bepaald in de zone voor openbaar nut)

een 20-tal seniorenflats en een lokaal dienstencentrum te
bouwen en dat via een systeem van erfpacht aan de SHM
voor 66 jaar.
Er worden 11 automatische externe defibrillators (AED)
gekocht. Deze worden geïnstalleerd op strategische
plaatsen, ook in alle deelgemeenten. Kostprijs: 28.104 euro.
We zullen ook een vorming organiseren om de toestellen
correct te gebruiken.
De gemeente en het OCMW willen een sterke wijziging
zien in de manier waarop het personeel zich verplaatst, en
dat via de toepassing van het STOP-principe. Het bestuur,
dat hierover het personeel heeft bevraagd, gaat daarom
over tot de aankoop van 120 fietsen (93 elektrische fietsen,
16 stadsfietsen, 11 sportieve fietsen) die ter beschikking
van het personeel worden gesteld. De fietsers garanderen
een gebruik in minstens 60% van het woon-werkverkeer.
Voor de elektrische fietsen is een beperkte eigen bijdrage
voorzien. Geraamde kostprijs van de aankoop: 290.650
euro. Door de keuze voor kwaliteitsvolle onderdelen wordt
gerekend op een duurzaam gebruik gedurende minstens
5 jaar waardoor dit systeem op termijn goedkoper uitkomt
dan leasing.
Het beleidsplan van Erfgoed Denderland werd
goedgekeurd. Uit het jaarverslag van 2019 bleek o.a.
een goede deelname van Leedse verenigingen. Ook in
de toekomstplannen werden krachtige lokale thema’s
opgenomen.
Het aangepaste subsidiereglement voor sportverenigingen
werd goedgekeurd. De administratieve formaliteiten
verlopen vanaf nu eenvoudiger en digitaal. Er zijn ook
nieuwe beleidsaccenten voorzien, o.a. specifieke steun voor
sporters met een handicap of kwetsbaarheid en toepassing
van de UiTPAS om financiële drempels af te bouwen.
In de OCMW-raad werd beslist om vier kleinere percelen
landbouwgrond in Smetlede en Serskamp openbaar
te verkopen. De huidige pachters willen deze percelen
aankopen.

Zomervakantie in de kinderopvang
Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang in Wanzele
open. De kinderopvang in Oordegem zal in beperkte mate
open zijn. We zijn gesloten op maandag 20 en dinsdag
21 juli.
Inschrijven is verplicht en kan enkel via kinderopvang@
lede.be (met inschrijvingsformulier als bijlage). Omwille
van de coronamaatregelen werden de inschrijvingsdata
uitgesteld. Wij wachten voor de organisatie van de opvang op extra richtlijnen van de overheid en communiceren dit zo snel mogelijk. Hou hiervoor de website en Facebookpagina in de gaten.
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Activiteiten in Lede
Gemeentelijke activiteiten

Het college van burgemeester en schepenen besliste
alle activiteiten (indoor en outdoor) en voorstellingen die
door de gemeente georganiseerd worden tot en met 30
juni 2020 te annuleren. Dit betekent dat geen enkele
voorstelling, workshop, activiteit, sportles, kermis …
plaatsvindt in deze periode. In het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 29 april werd ook het
Volksbal toegevoegd aan dat lijstje. Het college volgt hier
het verbod van de federale overheid die stelt dat massaevenementen tot en met 31 augustus verboden zijn. Het
Volksbal, dit jaar voorzien op vrijdag 28 augustus, brengt
jaarlijks tweeduizend mensen samen op ons marktplein.
Zo kan de social distancing van 1,5 meter niet gegarandeerd worden. Het gemeentebestuur betreurt dit, maar
stelt de veiligheid van de inwoners voorop.Wie een abonnement of tickets voor een voorstelling in GC De Volkskring
heeft, kreeg intussen een mail of brief. Een aantal voorstellingen werden verplaatst naar volgend seizoen. Je ticket of
abonnement blijft geldig voor deze voorstelling(en).

Geannuleerde voorstellingen worden terugbetaald.Ook
wie betaalde voor een andere gemeentelijke activiteit,
wordt gecontacteerd door de diensten om de nodige
afspraken te maken tot terugbetaling.

Activiteiten door derden

Het college van burgemeester en schepenen besliste
eveneens om alle activiteiten die door derden georganiseerd worden tot en met 8 juni 2020 te annuleren. Het
gaat hier dus over publieke evenementen, maar ook over
privé-activiteiten. Indien de federale overheid deze periode verlengt, zullen wij dit uiteraard ook doen.
Heb je zelf een aanvraag via het evenementenloket voor
deze periode ingediend en wil je het evenement op een
latere datum opnieuw aanvragen? Mail dan naar evenementen@lede.be. Je hoeft het evenementenformulier niet
opnieuw in te dienen. Nieuwe aanvragen voor evenementen vraag je aan door het evenementenformulier te mailen
naar evenenementen@lede.be. Het formulieren en alle
info vind je op www.lede.be/cultuur.

101-jarige

Eindejaarsactie
markt 2019
De winnaars van de eindejaarsactie kregen aankoopbonnen die geldig waren tot 9 juni 2020. Aangezien er
door de coronamaatregelen voorlopig geen markten
meer doorgaan, wordt de inruildatum verlengd tot en
met 24 november 2020.
Alphonsina Grepdon °20/02/1919

TIJDELIJK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
SPEELPLEINWERKING
niveau C1-C3 - contractueel
TAKEN
Je zorgt o.a. voor de verwerking van de
inschrijvingen, het aanmaken van badges, het
tijdig afsluiten van de ongevallenverzekering,
het voorbereiden van de maandfacturatie.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je slaagt in de mondelinge en schriftelijke
selectieproef (27 of 28 mei 2020).
• Je bent voltijds beschikbaar van
15 juni tot en met 25 augustus 2020.

Heb je interesse? Richt je motivatiebrief met
een CV en een kopie van je getuigschrift h
 oger
secundair onderwijs aan het college van
burgemeester en schepenen, met uiterste
datum van poststempel 20 mei 2020. We
vragen uitzonderlijk dat naast de sollicitatie per
brief kandidaturen uiterlijk op 20 mei eveneens naar personeel@lede.be worden gemaild.
Meer informatie over de functie vind je op
www.lede.be of bij de personeelsdienst
(053 60 68 20, personeel@lede.be).

Belangrijk:
Door de coronacrisis is het mogelijk dat deze vacature en de sollicitatieprocedure worden aangepast.
De vermelde data van de selectieproeven zijn dus onder voorbehoud op het ogenblik van deze
publicatie. Consulteer de website van de gemeente voor eventuele wijzigingen.
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En jij? Zit jij op schema?
Weet je wat een medicatieschema is en waarvoor het dient?
Dan los jij deze woordzoeker op in een handomdraai!
Vul het formulier in en deponeer het tussen maandag 15 juni en maandag 22 juni
2020 in de wedstrijdbus aan het onthaal in het gemeentehuis. Je maakt kans op een
cadeaubon bij je huisapotheek ter waarde van 20 euro! Begin juli laten we een
onschuldige hand 1 winnaar trekken. Ben jij de winnaar? Dan word je persoonlijk op
de hoogte gebracht.

Naam: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefoonnummer:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mailadres: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Apotheek: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Wees loyaal en koop lokaal
Door de coronacrisis kunnen de
acties Lede zomert 2020 en de Pop-up
Handelsbeurs niet doorgaan. Om de
Leedse middenstanders toch op
een andere manier in de kijker te
zetten, lanceerde de middenstandsraad een online platform. Je vindt
een overzicht van de handelszaken
en hun gegevens op
www.middenstandsraadlede.be.
Naast de naam en activiteit van de
handelaar wordt bovendien ook

aangegeven wat onze handelaars
tijdens deze periode nog kunnen
bieden: fysiek geopend, afhalen op
afspraak, thuislevering, dringende
interventie, online beschikbaar,
online verkoop of automaat. Wanneer je op de naam van de handelszaak klikt, dan krijg je meer
gegevens te zien.

een kijkje op de website en help
onze lokale economie een handje
in deze moeilijke omstandigheden!

Je zal merken dat je nog voor heel
wat zaken terechtkan bij de Leedse
middenstand. Aarzel dus niet, neem

Sta je als Leedse handelszaak nog
niet in het overzicht, schrijf je dan
in via de website.

De bibliotheek tijdens de coronacrisis
Afhaaldienst hoofdbibliotheek Lede

De bib start met een afhaaldienst vanaf maandag 11 mei.
Enkel wie al lid is van de bib kan gebruik maken van deze
dienst. Afhalen is mogelijk in de hoofdbibliotheek in Lede,
tijdens de afhaalmomenten:
• van maandag tot en met donderdag tussen 11 en 12
uur en tussen 14 en 16 uur;
• vrijdag: in de voormiddag.
We streven ernaar om zo veel mogelijk mensen te bedienen op een veilige manier. Daarom kan afhalen enkel met
afspraak zo:
Reserveren
• Alleen wie al lid is, kan gebruik maken van de afhaaldienst. We kunnen tijdens de afhaaldienst geen nieuwe
inschrijvingen registreren.
• Check de beschikbaarheid van de materialen die jij wil
uitlenen via lede.bibliotheek.be. Je kan enkel materialen
van de hoofdbibliotheek ontlenen, niet van de uitleenpost Oordegem. Wat niet aanwezig is, belandt niet in
een afhaalpakket.
• Je mag maximaal vijf materialen ontlenen per lidkaart.
• Maak bij voorkeur een afspraak via lede.bibliotheek.be/
afhaalbib. Je mag ook telefonisch reserveren via 053 82
53 30. Je kan niet reserveren op de dag van afspraak.
• Je krijgt van ons een bevestigingsmail met jouw afspraak. Kom niet naar de bib als je geen bevestigingsmail kreeg.
Afhalen
• Als je een bevestigingsmail kreeg, kan je komen afhalen
op het afgesproken uur. Wie te laat is, moet een nieuwe
afspraak maken.
• We leggen de materialen voor jou klaar aan de ingang
van de bibliotheek van Lede. Deze staan al op jouw
kaart. Je kan niet zelf binnen in de bibliotheek.
• Je krijgt enkel materialen mee op vertoning van je lidkaart of paspoort.
• Kom bij voorkeur alleen. Hou voldoende afstand van de
andere wachtenden en het personeel.

Inleveren
Inleveren kan enkel en alleen via de inleverbus aan de
hoofdbibliotheek in Lede.
We evalueren de afhaaldienst week per week en sturen bij
waar nodig. Actuele informatie vind je op //lede.bibliotheek.be/coronavirus.

Leesplezier dichtbij dankzij de ruilbib

Wie zijn leeshonger wil stillen, kan ook terecht bij een van
de kleine ruilbibliotheken in onze gemeente. Het principe
is simpel: neem een boek, geef een boek.
Waar staan onze ruilbibliotheekjes?
• Oordegem: speelpleintje Hazel
• Papegem: kerk
• Lede: 't Kantientje, Nachtegaallaan
• Impe: Dorpsplein
• Wanzele: Dorpsplein
• Smetlede: Schildekensstraat, aan de geboorteboom
voor het voetbalplein
Denk wel aan de hygiënemaatregelen: gebruik zeker
handschoenen of ontsmet je handen grondig voor en na
het ruilen. De boeken laat je 72 uur onaangeroerd thuis
liggen. Dan kan je veilig lezen. Hou je zeker aan deze
richtlijnen, zo kan iedereen veilig gebruik maken van de
kastjes. Veel leesplezier!
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Wij gaan
op berenjacht!

Filmvoorstellingen
bibliotheek uitgesteld

Wie de benen strekt tijdens een wandeling
of fietstocht ziet ze overal opduiken: teddyberen in alle soorten en maten achter het
raam of in de voortuin bij de buren. Zij doen
mee aan de berenjacht waarbij kinderen
zoveel mogelijk knuffels moeten spotten. Zo
wordt het ommetje om de corona-isolatie te
breken net wat spannender.

BibArt Filmclub en CinéFolie zijn een reeks filmavonden van de
bibliotheek in GC De Volkskring. Omwille van het coronavirus
sluiten we het seizoen vroegtijdig af en gaan de laatste twee voor
stellingen niet door. Maar niet getreurd, we hernemen dit najaar
de vertoning van de historische film The Favourite en hebben ook
een boeiend nieuw seizoen voor jullie klaarstaan.

Deze ludieke jachtpartij werd geïnspireerd
door het prentenboek Wij gaan op berenjacht
van schrijver Michael Rosen. Daarin gaat een
gezin op tocht en moet allerlei hindernissen
overwinnen.
Wie zelf op berenjacht wil gaan, moet
uiteraard de veiligheidsmaatregels in acht
nemen. Veel plezier bij het beren spotten!

Programma
•
•
•
•
•

donderdag 24 september: The Favourite
donderdag 3 december: Jojo Rabbit
dinsdag 9 februari 2021: Little Women
donderdag 29 april 2021: Roma
donderdag 10 juni 2021: Marriage Story

Je tickets voor de afgelaste voorstellingen zijn geldig voor een film
naar keuze uit het CinéFolie-aanbod seizoen 2020-2021. Nieuwe
tickets kan je kopen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst vanaf
2 juli en kosten 5 euro in voorverkoop.

BEGELEID(ST)ER(S) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
dagcontracten zomervakantie
AANWERVINGSVOORWAARDE
Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen
zoals vermeld in het ministerieel besluit van 23 mei 2014 of een bewijs van een opleiding
in een kwalificerend traject die leidt tot het behalen van een vereist kwalificatiebewijs.
Je moet je kandidatuurstelling richten aan gemeentebestuur Lede,
dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede
en dit uiterlijk op vrijdag 29 mei 2020.
Voor meer info kan je terecht bij
de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.

Zomer van Vlieg
De lente viel deels in het water, maar we kijken uit
naar de zomer! Met de Zomer van Vlieg organiseren
we activiteiten voor het hele gezin rond het thema:
Hoor jij wat ik hoor? Doe vanaf 1 juli mee met de
verschillende acties en laat je leiden door je oren. We
organiseren een knutselwedstrijd, een speurtocht in
de bib en een nieuw cultureel sportevenement: De
Ronne van Lee. Bij elke activiteit krijgen de kinderen
een luisterrijke beloning. Bovendien maken ze kans
op een klinkende Bzzzzboxzzzz!
Meer info vind je in de volgende editie van Lede
informeert.
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Cultuurprijzen
Op 8 maart werden drie culturele prijzen uitgereikt
in GC De Volkskring. De prijs voor de Cultuurlaureaat,
bedoeld voor iemand die een bijzondere artistieke
prestatie heeft geleverd, ging naar Philip Saelens
van de vereniging Meaningfool. Hij krijgt 2 abonnementen voor de komende 2 theaterseizoenen in GC
De Volkskring. De Cultuurprijs, bestemd voor een
vereniging die cultureel actief is, werd uitgereikt aan
het processiecomité. Zij kregen een cheque van 500
euro. De C
 ultuurjubilaris, bedoeld voor iemand met
een carrière van meer dan 25 jaar in het Leedse culturele leven, werd voor de eerste keer uitgereikt. Hubert
Topke ontving deze prijs. Hij kreeg een kunstwerk gemaakt door Carine Boodts, een leerling van de klas Beeld
van de academie.

Seniorenfilms
Helaas is ook de laatste filmvoorstelling van dit seizoen, Cold
Moutain, slachtoffer van het coronavirus. Deze filmvoorstelling
wordt de eerste van het nieuwe seizoen 2020-2021. Wie al een
ticket had gekocht, kan dit dus houden voor de nieuwe datum:
26 oktober 2020. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Indien
de nieuwe d
 atum niet past, dan kan je je geld terugkrijgen bij de
cultuurdienst.

Lede herdenkt 150 jaar
Zuster Lambertine
150 jaar geleden werd Colette Van Cauter, later gekend als Zuster
Lambertine, geboren in Lede. Ze vertrok als missionaris naar Sao
Paulo in Brazilië om er weeshuizen op te richten en zowel gezonde als
melaatse weeskinderen te onderrichten en te verzorgen. In 1920 kreeg
Colette lepra en keerde verzwakt terug naar haar thuisland. Ze stierf
op 26 juni 1930.

Kadetgazet
De brochure met alle vrijetijdsactiviteiten
voor kinderen omvat voor deze editie een
iets beperkter aanbod vermits de activiteiten van mei en juni geschrapt werden.
Bovendien is alles ook onder voorbehoud,
aangezien we nog niet zeker weten in hoeverre de coronamaatregelen tegen de
zomervakantie zijn afgebouwd.
De nieuwe Kadetgazet zal worden bedeeld
op alle Leedse scholen. Gaan jouw kinderen niet in Lede naar school? Dan kan je
een exemplaar afhalen in de bib, de
sporthal of het gemeentehuis. Je kan de
Kadetgazet ook digitaal raadplegen op
onze website.

De academische zitting voor deze verdienstelijke Ledenaar werd verplaatst naar zondag 20 september om 14.30 uur. Na de zitting volgt
een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. Deze activiteit
is gratis, maar inschrijven is verplicht. Was jij al ingeschreven? Prima,
dit staat nog steeds genoteerd. Past de nieuwe datum niet? Of ben je
nog niet ingeschreven, maar wel geïnteresseerd om deze zitting bij te
wonen? Mail naar cultuur@lede.be of bel ons op 053 60 68 60.

© Dirk D’Haese
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Projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks geeft de gemeente een toelage voor een project in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De
ingediende projecten moeten leiden tot een verbetering van de situatie van de armste bevolkingsgroepen
in ontwikkelingslanden buiten Europa (vermeld op de
DAC-lijst van de OESO). De voorkeur gaat uit naar projecten, al dan niet gespreid over verschillende jaren,
waar de nadruk ligt op werkgelegenheid, zelfredzaamheid, gezondheidszorg, landbouw, scholing en vorming
van bepaalde doelgroepen. Ook stages en georganiseerde reizen voor vrijwilligerswerk in een DAC-ont
wikkelingsland komen in aanmerking voor financiële
ondersteuning.
Het reglement en het aanvraagformulier vind je terug
op www.lede.be (diensten – cultuur – ontwikkelings
samenwerking). Deze formulieren kan je ook afhalen
bij de cultuurdienst. Je moet je aanvraag indienen voor
31 juli 2020.
Vorig jaar kreeg het partnerschapsproject van PC
Ariadne een projectsubsidie. Het Leedse psychiatrisch
centrum Ariadne is al vele jaren partner van het
Rwandese psychiatrische ziekenhuis Caraes in Huye
(Butare). Caraes is een van de twee psychiatrische
ziekenhuizen in het land van de Duizend Heuvels.
Ariadne steunt zijn partner via het aanvragen van subsidies voor plaatselijke vormingen, via een tweejaarlijkse benefiet en met de steun van de gemeente Lede in
de vorm van een projectsubsidie. Zo ontving PC Ariadne vorig jaar 500 euro van de gemeente voor zijn partner in het Zuiden.

In februari gingen 7 werknemers van Ariadne tijdens
hun eigen verlof en met eigen middelen op bezoek bij
hun partner. Ze werkten mee met hun collega’s in het
Zuiden en konden met eigen ogen de resultaten zien
van de financiële steun. In de voorbije 10 jaar werd
o.a. het onthaal en het sanitair van het Rwandese
ziekenhuis vernieuwd, een nieuwe vrouwen- en mannenafdeling opgericht, een nieuwe keuken gebouwd,
labo-apparatuur en een nieuw EEG-toestel aan
gekocht. Voor de patiënten en medewerkers een hele
kwaliteitsverbetering.
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Partnergeweld? Dat slaat nergens op!
Geweld in de privé-sfeer is de meest omvangrijke vorm van
geweld in onze samenleving. Intrafamiliaal geweld komt
voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle
culturen. Slachtoffers zijn in de meeste gevallen vrouwen en
kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.
Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen:
• psychisch (dreigen, kleineren, chanteren ...);
• economisch (niet-betalen van alimentatie ...);
• fysiek (slaan, verwonden, duwen ...);
• sociaal (contacten met familie verhinderen ...);
• seksueel (veilige seks weigeren, ongewenste seksuele
handelingen ...).

Wat kan je als slachtoffer doen?

• Wanneer je je in een dringende situatie bevindt, bel je
onmiddellijk naar 101, het algemene noodnummer voor
dringende politiehulp.
• Wanneer er fysiek leed werd toegebracht is het belangrijk dat dit kan worden aangetoond. Probeer dus zeker
foto’s te nemen.
• Raadpleeg een arts. Enerzijds zal deze je een medisch
attest met eventuele arbeidsongeschiktheid geven,
anderzijds zal je doorverwezen worden naar de gepaste
hulpverlening.
• Je kan ook altijd aangifte doen bij de politie. Je maakt
best op voorhand een afspraak via www.politie.be/5441.
Heb je een doktersattest of bewijzen van voorafgaande
feiten? Breng deze dan zeker mee.

Wat als er kinderen in huis zijn?

Indien er kinderen bij betrokken zijn, wordt er best zo snel
mogelijk hulp gezocht. Wist je dat de gevolgen van het
zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als
zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt is. Denk
hierbij dus zeker ook aan het welzijn van je kinderen.

Waar kan je terecht?

Centrum Algemeen Welzijnswerk - 09 265 89 20
Samen met een hulpverlener van het Team partnerconflicten geweld wordt er gezocht naar een manier om het
geweld binnen de relatie te stoppen. De opbouw van
spanning en agressie, oorzaken van geweld, alternatieve
manieren om met agressie om te gaan en de invloed van
alcohol/drugs op geweld komen hier aan bod. Alle info
vind je op www.caw.be.
1712
Heb je vragen of wil je praten? Je kan bellen, sms’en of
chatten naar 1712 of www.1712.be.
Politie Lede - 053 60 64 64

Kampioenenhulde en verkiezing Sportlaureaten
Op 13 maart stond het Sportgala geprogrammeerd in GC
De Volkskring. De coronacrisis gooide roet in het eten en zo
werd het sportevent jammer genoeg geannuleerd. Hieronder vind je de namen van onze Sportkampioenen en
Sportlaureaten 2019.

Individuele kampioenen

Iris Bollengier - Atletiek
Basile Decock - Atletiek
Filip Eeckhout - Atletiek
Helena Everaert - Atletiek
Lisa Ghijsens - Taekwondo
Deborah Perreman - Atletiek
Lien Rubbrecht - Atletiek
Rudy Taelman - Kleiduifschieten
Febe Triest - Atletiek
Davy Uyttenhove - Atletiek

Kampioenen in ploeg

BC Lede, Pupillen U14 - Basketbal
VC Dynaco Lede, De Kater - Volleybal
BC Dynamic Lede, Heren - Badminton
KVC Jong Lede, U16 - Voetbal
KVC Jong Lede, U17W - Voetbal
KVC Jong Lede, IP19 - Voetbal
FC Smetlede, 1ste elftal - Voetbal
Vlierzele Sportief, Kadetten en Scholieren - Atletiek
Vlierzele Sportief, Miniemen meisjes - Atletiek

Verdienstelijke Ledenaar
An Vermeersch - Badminton

Sportclub van het jaar
Taisho Karate Club Lede

Lifetime Achievement Award
Roger Coppens - sportraad
Chris De Wolf - sportraad
Patrick Van Caelenberg - sportraad

Sportlaureaat

Febe Triest - Atletiek
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Speelpleinwerking
Wanneer

Van woensdag 1 juli tot en met dinsdag 25 augustus
kan je naar de speelpleinwerking komen. Op maandag 20
en dinsdag 21 juli is er geen speelpleinwerking.

Wie

Ieder kind vanaf geboortejaar 2015 tot en met de leeftijd
van 13 jaar is welkom op het speelplein. Jongere kindjes
kunnen terecht bij de buitenschoolse kinderopvang.
Kinderen worden in leeftijdsgroepen opgedeeld, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Waar

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 Wanzele
Tel 053 80 76 09 (enkel tijdens zomer)

Dagindeling

8.00 tot 09.15 uur	����������������������������������������� Inschrijving
Aanmelden kan uitsluitend met badge.
9.30 tot 12.00 uur	�����������������������������Activiteitenaanbod
of vrij spelmoment
We bieden een tussendoortje aan.
12.00 tot 13.00 uur	���������������������������������������Middageten
Je boterhammetjes niet vergeten!
Bij het middageten voorzien we water,
drankjes van thuismeebrengen is niet toegestaan.
13.00 tot 13.30 uur	��������������������������������������� Inschrijving
Aanmelden kan uitsluitend met badge.

Inschrijven

Je kan je kind(eren) inschrijven door de inlichtingenfiche(s)
2020 te bezorgen aan de jeugddienst. De fiche vind je op
www.lede.be en bij de jeugddienst. Je kan ons de ingevulde fiche ook bezorgen via het e-loket.
Op het speelplein meldt ieder kind zich aan met een
badge. Deze badge kost 2,50 euro en is herbruikbaar. Bij
verlies betaal je 5 euro voor een nieuwe kaart.
Vanaf 3 juni en na telefonische afspraak kan je een
badge kopen bij de jeugddienst.
• iedere woensdag van 14 tot 16 uur;
• iedere donderdag van 16 tot 19 uur.
Je hoeft vooraf niet door te gegeven op welke dagen je
kind naar het speelplein komt.

Openingstijden speelplein

Ochtend
Je brengt je kind(eren) naar het plein tussen 8 en 9.15 uur.
Middag
Afhalen is mogelijk van 11.45 tot 12.00 uur.
(Terug)brengen kan van 13 tot 13.30 uur.
Avond
Afhalen is mogelijk vanaf 16.30 uur. Kinderen die na 17.15
uur nog niet afgehaald zijn, worden automatisch
ingeschreven in de buitenschoolse kinderopvang.
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13.30 tot 17.00 uur	���������������������������Activiteitenaanbod
of vrij spelmoment
We bieden een vieruurtje en een drankje aan.

Zorg

Tijdens het spel wordt aan kinderen regelmatig gevraagd
om water te drinken. Geef je kind een petje en zonnecrème
mee wanneer dit nodig is. Een ongevallenverzekering is
inbegrepen in de dagprijs.

Belangrijk

Het gemeentebestuur hanteert een strenge aanpak voor
verbaal en fysiek geweld. Alle informatie vind je in het
huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking. Je
kan dit nalezen op www.lede.be of afhalen bij de jeugddienst. Wie zijn kind inschrijft voor de speelpleinwerking
verklaart zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

Betaling

De betaling gebeurt via een factuur achteraf. Op basis van
de aanwezigheid en aankoop van badges wordt begin
augustus en begin september een factuur opgemaakt.
Deze factuur wordt opgestuurd naar het adres op de inlichtingenfiche. Op het fiscaal attest dat later volgt, zijn
deze gegevens verwerkt.
De verschuldigde bedragen moeten binnen 30 dagen
betaald worden. In het huishoudelijk reglement kan je
hierover meer lezen. Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement kan de gemeente de toegang tot de speelpleinwerking weigeren.

Prijs

a) Kinderen waarvan een van de ouders gedomicilieerd is
in Lede en/of die het afgelopen schooljaar in Lede naar
school gingen, alsook voor pleegkinderen die door een
gezin in Lede worden opgevangen:
• 6 euro voor een volledige dag;
• 3 euro voor een halve dag.
b) Kinderen niet bedoeld onder a):
• 9 euro voor een volledige dag;
• 4,50 euro voor een halve dag.

c) Het sociaal tarief bedraagt 50% van bovenstaande tarieven.
Je komt in aanmerking voor een sociaal tarief met een
belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste
mag hier 1.000 euro worden bijgeteld), dit tijdens het
voorafgaande aanslagjaar.
Je kan dit sociaal tarief aanvragen door ieder jaar uiterlijk
voor 30 juni de vereiste bewijsstukken bij het gemeentebestuur binnen te brengen.
d) Houders van een UiTPAS met kansentarief:
• 1,50 euro voor een volledige dag;
• 0,75 euro voor een halve dag.

Jongerensites
Je bent jong en je hebt een probleem? Of je verveelt je dikwijls?
Surf dan zeker eens naar een van deze sites.

www.watwat.be

Als je jong bent zit je met 1001 vragen.
WAT WAT is er voor iedereen die het
even niet weet. Bij zowel spannende
als moeilijke momenten vind je het
antwoord op watwat.be.

Pleinspeelkoffer
De zomer komt eraan! Daarom plaatsen
we vanaf 1 juli Pleinspeelkoffers. Hou jij er
van om met je vriendjes buiten te spelen?
Neem dan zeker een kijkje! Er staat een
koffer in het parkje achter Huize Moens
en een op het speelplein in Papegem.
Je kan zo veel je wil spelen met het speelgoed, maar je mag het niet mee naar
huis nemen. Ruim na je spel ook alles
weer op en vergeet niet om de koffer te
sluiten zodat het speelgoed niet nat
wordt. Zo blijft het voor iedereen leuk!
Wie thuis nog bruikbaar buitenspeelgoed
heeft, mag dit altijd aan de jeugddienst
bezorgen.

www.awel.be

Zoek je iemand die naar je luistert? Heb
je het even moeilijk? Awel praat met je
via chat, mail, telefoon of het forum!
Gratis en anoniem.

www.ikbeslis.be

Samen met onze mascotte, Gustave de
Egel, helpen we jou om via leuke verhalen, coole filmpjes en nuttige tips je
privacy te beschermen.

www.uitmetvlieg.be

Hier vind je info op maat over uitstapjes
en activiteiten voor en met kinderen.
Zoek je ideeën? Neem dan zeker een
kijkje bij de Bende van Vlieg: een community van families die elkaar inspireren voor de tofste uitstappen. Deel je
mening en verzamel zo punten die je
kan inruilen voor leuke geschenken.
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Op stap in Lede
Wandelen en fietsen zijn welgekomen activiteiten om de gedachten eens te verzetten tijdens deze
coronatijden. Gelukkig heeft onze gemeente heel wat moois te bieden!

Wandelkaart Lede, anders bekeken

In één handige wandelkaart vind je zeven bewegwijzerde
wandelpaden in onze gemeente:
• Dr. Moenspad – Lede (10,4 km)
• Ronkenburgpad – Lede (8,3 km)
• Oude Molenpad – Impe (7,1 km)
• Tussenbeekpad – Wanzele (7,2 km)
• Vaerenbergpad – Smetlede (6,6 km)
• Zonnebroeckpad – Oordegem (10,2 km)
• Wijde Wereldpad – Oordegem (8,8 km)
De wandelingen nemen je mee langs mooie, vaak ongekende paden. De kaart kreeg een update en werd herdrukt in samenwerking met vzw De Streekspiegel.
Je kan deze kopen voor 2,5 euro bij de cultuurdienst of
in de bibliotheek. Ontvang je ze liever per post? Schrijf
het bedrag over op het rekeningnummer BE24 0910
1933 3038 van de cultuurdienst Lede met de mededeling ‘naam + wandelkaart’. Voor postadressen buiten
Lede vragen we 4 euro.

welkom

Lede

in

Toeristische brochure

Toeristische brochure

Vorig jaar bracht de gemeente een toeristische brochure
uit waarin je een overzicht vindt van alle deelgemeenten,
bezienswaardigheden, wandelmogelijkheden, speelterreinen … Ook als Ledenaar is de brochure interessant om
je gemeente beter te leren kennen. Je kan ze raadplegen
op www.lede.be of gratis afhalen bij de cultuurdienst.
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10.000 stappen

De Japanse onderzoeker Dr. Hatano toonde aan dat
wanneer je 10.000 stappen verspreid over een dag zet,
je je gezondheid fundamenteel verbetert. Stappen kan
je altijd en overal: thuis, op het werk, in de winkel, in je
vrije tijd …
De organisatie 10.000 stappen Vlaanderen probeerde
enkele jaren geleden iedereen aan te sporen om elke
dag voldoende te bewegen. Ook Lede deed mee en
ontwierp een Leedse wandelroute van welgeteld 10.000
stappen. De route vertrekt aan de sporthal en passeert
onder andere door het natuurgebied Honegem. De
wandeling is bewegwijzerd en je vindt het kaartje op
www.lede.be.

Plan je eigen fietstocht

Op de website van Toerisme Oost-Vlaanderen kan je
je eigen fietstocht plannen door middel van de fietsknooppunten. Je kiest zelf hoeveel kilometer je wil
fietsen en komt dankzij de knooppunten langs mooie
en verrassende wegen in onze regio. Je surft hiervoor
naar www.tov.be/nl/fietsrouteplanner.

Mooimakers

Mooimakers wil Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en
sluikstorten. Daarom roepen we iedereen op tot actie
om de straten, parken en buurten proper te maken en
te houden.
Het coronavirus houdt ons allemaal al een tijdje 'in ons
kot', waardoor onze tijd buiten schaars en kostbaar is.
Het is dus - nu nog meer dan anders - belangrijk om die
tijd zo aangenaam mogelijk te maken. We vragen dus
expliciet om je afval niet zomaar achter te laten, maar in
een vuilnisbak te gooien of mee te nemen naar huis. Wil
je graag je steentje wilt bijdragen tot een propere omgeving? Neem dan contact op met de milieudienst.

Preventiemaatregelen i.v.m. het coronavirus

In de huidige situatie is het erg belangrijk dat we afstand houden van elkaar en geen onnodige risico's nemen. Het is toegestaan om alleen, met één gezinslid of
vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de
directe omgeving van je woonplaats. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil,
maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen.
Het is dus niet de bedoeling dat je je verplaatst met de
wagen om zwerfvuil te vervoeren.
Deze preventiemaatregelen hou je best altijd in acht:
• Raap niets op met onbeschermde handen, draag dus
altijd rubberen of latex handschoenen en/of gebruik
een grijpstok.
• Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te
houden.
• Raak je gezicht niet aan, ook niet als je handschoenen
draagt.
• Was je handen regelmatig en grondig (gedurende 40
à 60 seconden).
• Neem alcoholgel mee.
• Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die daarna in de vuilnisbak.
• Indien je geen papieren zakdoekjes bij de hand hebt:
hoest of nies in je elleboog.
• Hou minimum 1,5 meter afstand van elkaar en anderen.
• Vermijd contact met kwetsbare groepen: ouderen,
kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.
• Voel je je ziek? Blijf thuis!
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CORONA: HET LEVEN ZOALS HET IS
#WijAcademieënVerder
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Hoe beleeft een dokter deze crisis?
We telefoneerden op maandag
20 april met An Lanckman,
huisarts en voorzitter van de
huisartsenkring Lede.
Dokter Lanckman: “Op dit
moment zijn er minder consultaties en huisbezoeken dan gewoonlijk. Mensen vermijden een
doktersbezoek uit angst voor
besmetting. Dat is niet zonder
risico: enerzijds kunnen een aantal belangrijke zaken zoals diabetes, hoge bloeddruk, medicatie …
minder goed opgevolgd worden
en anderzijds blijft men soms te
lang met klachten lopen.”
Het is dus wat minder druk dan anders?
Dokter Lanckman: “Helemaal niet. De administratieve
druk en telefonische consultaties zijn heel sterk toegenomen. Ook de CRA-artsen (artsen verantwoordelijk voor
een rusthuis) hebben veel extra werk. Ik probeer ook extra aandacht te besteden aan alleenstaande, oudere patiënten. Ik bel hen op om te vragen hoe het met hen gaat
en of ze extra hulp of zorg nodig hebben.”
Hoe ziet een dag in de praktijk er uit?
An Lanckman: “In het dokterskabinet wordt nu op een
volledig andere manier gewerkt. Ik draag continu een
mondmasker. Meestal draag ik ook handschoenen. Wanneer ik er geen draag, was en ontsmet ik mijn handen
heel vaak en grondig. Ook de consultatie- en wachtruimtes worden veel meer gepoetst en ontsmet. De ramen
staan ook vaak open. De patiënten komen enkel langs op
afspraak, met steeds voldoende tijd tussen zodat ze alleen
in de wachtzaal zijn. Ook daar staat ontsmettingsmiddel
en zijn mondmaskers voorhanden. Bij patiënten met
symptomen van Covid-19 draag ik een speciale schort en
een extra gelaatsscherm.”
Je bent ook voorzitter van de huisartsenkring?
Hoe loopt dat?
An Lanckman: “De samenwerking tussen de huisartsen
verloopt zeer goed, dit was ook al zo voor de corona
periode. Nu is de samenhorigheid duidelijk nog toe
genomen. Zo hebben we een Whatsapp-groep met alle
artsen zodat we altijd kunnen samenwerken, vragen stellen en raad vragen. Het beschikbaar materiaal (mondmaskers, schorten …) wordt ook altijd onderling verdeeld. Ik
heb ook hier wat extra werk als voorzitter: bijhouden en
doornemen van alle nieuwe maatregelen rond Covid-19,
iedereen op de hoogte houden, verzamelen en verdelen
van materiaal, vergaderen en de vinger aan de pols houden bij de collega's over hoe alles verloopt. Maar dat
neem ik er graag bij.”
Bedankt voor het gesprek, dokter.

Goed bezig, vrijwilligers van
de boodschappendienst!
Ouderen, mensen die behoren tot een risicogroep
en mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen
tijdens de crisis een beroep doen op de boodschappendienst van het OCMW. We werken nu met 3
vrijwilligers: Dirk en Geert waren al vrijwilliger voor
onze Minder Mobielen Centrale en ook Anja sprong
mee op de (boodschappen)kar. Zij combineert dit
engagement met haar job. Samen zorgen ze ervoor
dat de voorraadkast en frigo van zo’n 10 mensen
netjes gevuld blijft. Gewapend met boodschappenlijstjes trekken ze naar de winkel. En ook hier baart
oefening kunst, zo blijkt. Als je bijvoorbeeld niet
weet dat Pim’s koekjes zijn, kan je je wel suf zoeken
in de non-food afdeling. De volgende keer toch
maar beter de aard van het product op het lijstje
schrijven, dat kan wat zoekwerk in de rekken besparen. Ook al is het soms wat zoeken, onze vrijwilligers doen het met hart en ziel. Met volle aandacht
ook. Want, zo klinkt het, we moeten steeds aandachtig blijven dat we de hygiënevoorschriften
respecteren. De boodschappendienst biedt niet
alleen praktische hulp, het is meer dan dat. Het
contact met de vrijwilliger, ook al is het kort en
vanop veilige afstand, doet zichtbaar deugd.
We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar, onze
vrijwilligers. Ondertussen willen nog een aantal
mensen bijspringen indien nodig. Ook aan hen:
een dikke dankjewel. Van zodra er bijkomende
hulpvragen zijn, zullen ook zij ingeschakeld worden.
De sociale dienst blijft actief om de meest kwetsbaren maximaal te bereiken. Ken je iemand die hulp
nodig heeft of wil je zelf helpen? Laat het ons weten
op 053 80 20 22 of via eline.vandevelde@lede.be.

Anja De Coninck, Dirk De Gussemé en Geert Vannieuwenhuyse
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Kinderen en jongeren aan het woord
Geen school, geen vrienden en geen grootouders op bezoek. Ook voor kinderen is deze coronacrisis een vreemde
periode. Waar worstelen zij mee? Of wat vinden ze net leuk? Wij mailden met een aantal van hen (of met de papa
of mama) op maandag 20 april, de eerste dag van pre-teaching.

Naam: Amber Govaert
Leeftijd: 3 jaar
School: Kwikstaartje Oordegem
Klasje: eerste kleuterklas

Naam: Fenne Verbelen
Leeftijd: 11 jaar
School: VLS Wonderster
Klas: zesde leerjaar

Mis je de school, de juf?
Vriendjes en vriendinnetjes?
Ik mis naar school gaan. Ik zit graag in de klas van
juf Isabelle en ik wil terug met mijn vriendjes spelen.
Maar het is ook leuk om zoveel samen te zijn met
mama, papa en Felix, mijn broer. Ik hoop wel morgen terug naar school te gaan.

Heb je al veel schooltaken gekregen?
Ja, ik heb 1 meester en 2 juffen. Elke leerkracht geeft
dus taken mee voor zijn/haar vakken. Voor de paasvakantie had ik ook een extra bundeltje met taken
gekregen van mijn moeke, dat vond ik echt niet leuk.

Praat je soms over het coronavirus met mama
en papa?
Mama en papa zeggen dat door corona mensen ziek
worden en dat we veel onze handen moeten wassen.
Ik vind het wel jammer dat we niet binnen mogen
gaan bij andere mensen. Ik hoop dat corona snel
stopt, zodat ik terug naar Plopsaland kan gaan.
Wat heb je allemaal gedaan in de paasvakantie?
Ik heb veel tekeningen gemaakt en met de blokken
gespeeld. Elke dag ga ik ook fietsen en wandelen met
mama en papa. Mama knutselt vaak met mij en
samen maken we koekjes of cake. Op de trampoline
springen samen met mama en papa vind ik ook heel
leuk. Maar het allerleukste vond ik Pasen en het
zoeken naar paaseieren.

Lukt het goed om schoolwerk thuis te doen?
Ja, ik vind het niet erg om thuis te werken. Dat lukt
goed. Als ik iets niet begrijp, kan ik het aan mijn ouders vragen want zij werken allebei van thuis. Ik mis
mijn schoolvrienden wel. Het duurt nu al zo lang …
Wat heb je allemaal gedaan in de paasvakantie?
Ik game heel graag en dat mag ik nu wat vaker doen,
dat is wel leuk. Soms gaan mijn ouders en ik wandelen of fietsen. Ik speel ook af en toe basket in de tuin.
We doen ook soms een gezelschapsspel zoals Uno,
Yathzee, Scrabble of Monopoly. We hebben ook al
eens Expeditie Robinson in de tuin gespeeld.
Hoor of zie je je vrienden regelmatig?
Ik speel wel vaak op de PlayStation, zo blijf ik contact
houden met mijn vrienden. Juf Jolien en meester Hans
hebben al een paar keer een online praatgroep georganiseerd met de klas. Dat was tof!
Had je zomerplannen die nu noodgedwongen niet
doorgaan?
Normaal gezien ging ik in de paasvakantie met mijn
oma en opa naar Egypte, maar die reis maken we
waarschijnlijk in het najaar. Mijn lentefeest wordt dan
weer uitgesteld tot de grote vakantie. Ik ben bij de
Scouts en wil heel graag op kamp gaan, maar dat is
nog niet zeker. Ik hoop dat het doorgaat!
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Naam: Nina Merckx
Leeftijd: 14 jaar
School: svi Gijzegem
Klas: 3de middelbaar richting LO-sport

Naam: Jelle De Vuyst
Leeftijd: 21 jaar
School: Odisee Hogeschool Campus Dirk Martens Aalst
Klas: tweede jaar Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

Heb je al veel schooltaken gekregen?
Sinds de eerste dag dat we van thuis moeten werken, hebben we (behalve tijdens de paasvakantie)
elke dag taken gekregen die we tegen een bepaalde
deadline moesten afwerken. Als je dit goed plande,
viel het wel mee.

Krijg je les via de webcam?
Neen, de meeste lessen worden opgenomen en kan je
bekijken wanneer je wil. Bij de lerarenopleiding hoort
natuurlijk ook stage. Wanneer en of deze zal doorgaan
is momenteel nog niet duidelijk.

Lukt het goed om schoolwerk thuis te doen?
Ja, mijn bureau staat op mijn kamer en daar kan ik
rustig werken. Als ik vragen heb, mag ik mijn leerkracht mailen. Alleen de sportvakken kan ik thuis niet
oefenen. Lopen lukt wel maar het oefenen van de
techniek van kogelstoten, zwemmen of teamsporten
niet van thuis.
Wat heb je allemaal gedaan in de paasvakantie?
Door het mooie weer hebben mijn zus Fran en ik veel
op de trampoline kunnen spelen. Soms speelden we
ook badminton. Ik ben ook een paar keer gaan lopen.
Samen met ons gezin gaan we om de 2 dagen wandelen. En voor de rest speel ik veel op de computer.
Hoor of zie je je vrienden regelmatig?
Met mijn neven en nichten hebben we dagelijks contact via onze Whatsapp-groep. Met mijn klasgenoten
heb ik contact via Messenger of de app Houseparty.
We hebben het dan vaak over de schooltaken.
Had je zomerplannen die nu noodgedwongen niet
doorgaan?
Met de Chiro gingen we dit jaar op kamp naar Hongarije maar dat gaat waarschijnlijk niet door. Hopelijk gaan we toch nog ergens in België op kamp dan.
Met het gezin gingen we een weekje naar de zee en
twee weken met de caravan naar Frankrijk. Dat laatste zal waarschijnlijk ook niet kunnen doorgaan. We
zullen wel proberen om die 2 weken toch met de
caravan in eigen land op vakantie te gaan.

Lukt het studeren goed?
Voor enkele taken hadden we al een einddatum
gekregen, waardoor we deze wel kunnen plannen en
afwerken. Voor onze stage en de examens is dit minder
evident: omdat je niet kan plannen naar een specifieke
datum. Ik probeer al enkele vakken samen te vatten in
afwachting van verder nieuws.
Jouw sociaal leven ziet er heel anders uit nu. Hoor
of zie je je vrienden regelmatig?
Doordat het voetbalseizoen vroegtijdig is gestopt, heb
ik de ploegmaten van FC Smetlede al even niet gezien.
Een van onze ploegen speelde kampioen en het eerste
elftal heeft zich gered voor behoud. Die feestjes zullen
we dus nog moeten inhalen. Met de uitgaancompagnie
hou ik contact via videocalls. Enkele vrienden werken in
de zorgsector, dus een gezamenlijk videogesprek plannen is niet gemakkelijk.
Had je zomerplannen die nu niet kunnen doorgaan?
Na m’n laatste examen zou ik naar Lissabon gaan om
daar mijn favoriete groep, Foo Fighters, live te zien. Het
festivalticket, vliegticket en hotel waren geboekt, maar
vorige week kwam het nieuws dat het festival niet
doorgaat. Voor Rock Werchter had ik nog geen kaart
gekocht, maar ik was wel van plan om te gaan. Ook dat
valt dus in het water. Deze zomer ga ik voor de eerste
keer mee als kookouder met Chiro Papegem. Het is
bang afwachten of dit kamp zal doorgaan, maar de
leiding is toch volop bezig met de voorbereidingen.
Wil je graag nog iets vertellen?
Ik heb 2 weken kunnen werken in een farmaceutisch
distributiecentrum en zo toch mijn steentje bijgedragen tijdens deze crisis. Het extra centje is natuurlijk
ook mooi meegenomen.
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Werken tijdens de coronacrisis
Voor het overgrote deel van de mensen ziet hun job er nu helemaal anders uit. Sommigen werken van thuis uit,
anderen zijn technisch werkloos. Nog anderen blijven op de werkvloer, maar werken in volledig andere
omstandigheden. Dat het voor iedereen een aanpassing is, staat als een paal boven water. Maar hoe ervaren
wij dit? Wij legden ons oor te luisteren bij een aantal Ledenaars uit verschillende werkvelden. Deze interviews
werden via mail afgenomen op maandag 20 april.

Naam: Nele
Van Eetvelde
Leeftijd: 47 jaar
Beroep:
verpleegster
op de Covid19afdeling
Op welke afdeling werkte je
voor de crisis?
Ik ben psychiatrisch verpleegkundige in het
ASZ en werk dus normaal gezien op de PAAZ. Op een
week tijd moest onze afdeling ontruimd worden. De
meeste mensen met een psychische kwetsbaarheid
moesten naar huis, voor slechts enkelen was er opvang in een psychiatrisch centrum. De mentale gezondheid van deze mensen was op dat moment in de
crisis van ondergeschikt belang. Onze afdeling is nu
een Covidafdeling voor geriatrische en dialysepatiënten. 90% heeft een DNR-code, dat betekent dat we ze
niet meer reanimeren. Dat is bikkelhard.
Is het momenteel druk op de dienst?
Het is niet alleen heel druk, er heerst soms echt chaos.
Er werd een nieuw team samengesteld met verpleegkundigen die willen werken op een Covidafdeling. Dat
zijn verpleegkundigen uit de pediatrie, interne, chirurgie, PAAZ ... Deze mensen zijn allemaal heel waardevol
en perfect in hun specialisatie, maar op dat moment
nog niet volledig voorbereid op de specifieke zorgen
die Covidpatiënten nodig hebben. Wanneer mensen

achteruitgaan, sterven ze alleen op de afdeling, bij ons
zijn er dat gemiddeld 3 per dag. Het is onwezenlijk, iets
dat je niemand toewenst. We voelen ons machteloos
en bang, allesbehalve een held.
Hoe is de sfeer onder de collega’s?
Tijdens een pauze zitten we er verslagen bij. Uitgeput
en uitgedroogd. We leren elkaar kennen, maar ik vermoed dat niemand zichzelf kan zijn. Niemand is vertrouwd met deze situatie en dat maakt je onzeker.
Humor is ver zoek, en voor Covidmoppen is helemaal
geen plaats.
Heeft jouw aangepaste werksituatie een invloed op
je gezinsleven?
Ik kom thuis en ben volledig uitgeteld, fysiek en emotioneel. Maar ik ben heel blij met de hulp die ik krijg:
mijn zussen en moeke brengen soms een maaltijd en
doen boodschappen. Ook Nel, mijn dochter van 14
jaar, is heel behulpzaam. Gelukkig kan ze goed zelfstandig voor school werken, want ook daar heb ik weinig tijd voor. Ik kan me ook moeilijk ontspannen en
heb het soms lastig met de vrolijke Facebookfoto’s van
mensen die aan het aperitieven zijn. Het contrast is
gewoon te groot.
Zal er volgens jou iets veranderen in jouw werk
gebied na de crisis?
Zeven collega's van de PAAZ werken nu over de drie
Covidafdelingen. Wij beseffen nu al dat we anders zijn
gaan denken. Emotioneel zijn we ook nog meer naar
elkaar gegroeid. Het zal dus na de crisis zeker niet meer
hetzelfde zijn.

"Tijdens een pauze zitten we er verslagen bij.
Uitgeput en uitgedroogd."
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"Ik hoop dat de mensen gaan blijven gebruik
maken van alle digitale wegen die er zijn.
Zo kunnen mijn collega’s en ik extra aandacht
en tijd spenderen aan complexere dossiers."
Naam: Wendy Corstjens
Leeftijd: 40 jaar
Beroep: medewerker dienst
burgerzaken Lede
Heb je meer of minder
werk tijdens de crisis?
Niet meer of minder werk,
de focus ligt gewoon anders. In het gemeentehuis
werken de collega’s en ik
vooral aan het loket. Nu
komt heel veel werk digitaal
(via het e-loket en e-mail)
binnen en verwerk ik dit
thuis alleen. Er zijn ook dossiers die ik niet kan afwerken omdat ik thuis geen toegang heb tot de printer,
scanner … in het gemeentehuis. Na de crisis zullen we
met z'n allen een tandje moeten bijsteken om die dossiers weg te werken. Maar we zijn een goed team, dus
dat komt in orde.
Hoe run je een dienst burgerzaken op afstand?
Met heel veel geduld en respect voor collega's en burgers. Elke dag zijn er collega’s op het werk die de mensen met een afspraak verder helpen. Wij moeten onderling ook veel communiceren. Lang leve het snel internet,
de sociale media en de telefoon. Ik bel op een dag nogal
wat af: met collega's om dossiers en mogelijkheden te
bespreken, met begrafenisondernemers, met burgers ...
Er gebeurt heel veel digitaal, maar soms heb je gewoon
nog wat verduidelijking nodig. Ik probeer ook zo snel
mogelijk te reageren op de vragen die binnenkomen.
Soms kan ik niet onmiddellijk helpen, maar ik laat weten
dat ik hun vraag ontvangen heb en tegen wanneer ze
een antwoord mogen verwachten.
Wat wordt behandeld en wat kan wachten?
Ons doel is de mensen zo veel mogelijk te helpen van
thuis uit. Maar sommige zaken kunnen enkel bij de
dienst burgerzaken zelf: de aanvraag van een nieuwe
identiteitskaart of rijbewijs bijvoorbeeld. Hier kijken we
dan naar de vervaldatum en in functie daarvan maken

we al dan niet een afspraak. Wettelijk samenwonen en
erkenning voor de geboorte raden we aan uit te stellen
tot na de maatregelen of de erkenning bij de geboorte
te doen. Ook opzoekingen in het archief zijn nu niet
mogelijk. Het afleveren van documenten verloopt via
de post na een digitale aanvraag. Het afhalen van identiteitskaarten, rijbewijzen of paspoorten gebeurt na
afspraak. Adreswijzigingen worden digitaal of per telefoon doorgegeven. De meeste zaken kunnen we dus
behandelen, al is het soms met enige vertraging.
Gaan er nog huwelijken door?
Ja, onder strikte voorwaarden. Zo mogen, buiten het
huwelijkspaar, enkel de getuigen aanwezig zijn.
Lukt de combinatie thuiswerk – gezinsleven goed?
De ene dag wel, de andere niet. Ik heb een zoontje van
7 jaar en mijn echtgenoot is sinds dit schooljaar ook
weer full-time aan het studeren. Met twee studenten in
huis is het soms hectisch. Mijn zoontje heeft dat tikkeltje extra begeleiding nodig en dat valt op mijn schouders. In het begin was het moeilijk om hem duidelijk te
maken dat ik moest werken en dus niet de hele tijd
met hem bezig kon zijn. Maar ook mezelf aangeleerd
krijgen dat ik niet de hele dag strak naar mijn scherm
moest zitten kijken was moeilijk. Maar we hebben een
evenwicht gevonden, met geduld en veel liefde. En
gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals
het gaat.
Zal er volgens jou iets veranderen in jouw werk
gebied na de crisis?
Ik hoop dat de mensen gaan blijven gebruik maken
van alle digitale wegen die er zijn en dat de ontwikkelaars van de software waar we mee werken nog meer
inzetten op het digitaal loket. Zo kunnen mijn collega’s
en ik extra aandacht en tijd spenderen aan complexere
dossiers.
Wil je nog iets vertellen?
Ik wil graag onze inwoners bedanken voor hun begrip.
Het is voor iedereen een aanpassing. We moeten dus
met z'n allen nog even doorbijten. Maar het begrip en
de dankwoorden van de burgers zijn hartverwarmend.
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Naam: Steven Biebaut
Leeftijd: 46 jaar
Beroep: thuisverpleegkundige en coördinator
zelfstandig
thuisverpleegkundigen
Hoe ziet een werkdag
eruit?
Mijn werkdag begint
tussen 6 uur en 6.30 uur.
We helpen onze patiënten met opstaan, wassen
en aankleden, geven
medicatie en doen wondverzorging indien nodig. Maar
we doen soms ook een extraatje, bijvoorbeeld de vuilniszak buitenzetten. We verzorgen ook bedlegerige en
palliatieve patiënten. We onderhouden uiteraard een
nauw contact met de familie, huisartsen, kinesitherapeuten en eventueel behandelende specialisten uit het
ziekenhuis. Meestal zit onze ochtendronde erop tussen
12.30 en 13 uur. In de namiddag doe ik thuis dan nog
wat administratie en maak de planningen voor de dag
nadien. ’s Avonds is er nog een avondtoer, die loopt
momenteel tot 19.15 uur. Dat doet iedereen van ons
team wekelijks maar 1 of 2 keer.
Deze crisis brengt ongetwijfeld aanpassingen mee
in jullie manier van werken?
We hebben handschoenen, ontsmettingsalcohol,
mondmaskers, speciale schorten en spatmaskers aangeschaft. We kregen ook een twintigtal maskers van de
gemeente: dank u wel! De schorten en spatmaskers
hebben we nog niet nodig gehad omdat we nog geen
Covid19-patiënten hebben moeten verzorgen. Maar we
zijn natuurlijk steeds op onze hoede en wassen onze
handen heel vaak. Voor en na een ronde nemen we
ook altijd een douche. We ontsmetten onze gsm, onze
sleutels, de binnenkant van onze wagen … We hebben
ook al onze patiënten voorzien van een mondmasker.
Sommigen van onze mensen hebben veel nood aan
geruststelling en info. Dat proberen we hen zoveel
mogelijk te geven.
Heb je meer of minder werk dan anders?
Dat is hetzelfde gebleven. Enerzijds moeten we bij
sommige patiënten minder of enkele weken niet gaan.
Daar neemt dan bijvoorbeeld de partner voorlopig de

zorg over. Maar dat weegt enorm, vooral omdat die
partner dan meestal ook al niet meer van de jongste is.
Op andere plaatsen hebben we net meer werk omdat
familie nu niet of minder over de vloer komt waardoor
wij soms de enigen zijn die ze zien. Daardoor besteden
we nu ook wat meer aandacht aan dingen die normaal
niet tot ons takenpakket behoren, zoals bijvoorbeeld
boodschappen doen.
Heeft jouw aangepaste werksituatie een invloed op
je gezinsleven?
Ik ben het gewoon om me flexibel op te stellen en lange dagen te werken. Ook mijn gezin kan hier goed mee
omgaan. Maar doordat ik niet van thuis uit kan werken, is de opvang en het thuisonderwijs van onze kinderen Ran (9 jaar) en Eli (7 jaar) wel volledig voor Gizelle, mijn partner. Zij moet dat proberen combineren
met haar job.
Zal er volgens jou iets veranderen in jouw werk
gebied na de crisis?
Ik hoop dat we als maatschappij iets zullen bijgeleerd
hebben. Hierdoor kunnen we ons beter voorbereiden,
zowel mentaal als materieel, op een volgende keer.
Want zolang er geen vaccin is, zullen we geconfronteerd worden met kleine of grote heropflakkeringen
van het virus. In ons werkgebied zijn nu al een aantal
initiatieven ontwikkeld, zoals cohortzorg. Een vaste
equipe verpleegkundigen staat exclusief in voor de
zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn
met Covid 19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden. Andere verpleegkundigen
die geen deel uitmaken van deze equipes nemen de
zorg op voor cliënten die niet besmet zijn. Dit kan naar
de toekomst toe verfijnd en uitgebreid worden.
Wil je graag nog iets extra vertellen?
Mijn gedachten gaan vooral uit naar iedereen die iemand heeft moeten afgeven. Maar ondanks alle zorgen en leed zie ik veel mooie dingen gebeuren. Het
lokale samenhorigheidsgevoel wordt door deze crisis
sterk gestimuleerd. Familie en buren houden een oogje in het zeil en zorgen voor elkaar. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven zoals meer thuiswerk, afstandsonderwijs, interimregeringen … en oma
en opa hebben leren skypen! Hopelijk kunnen we die
goede zaken behouden. Misschien beseffen we, eens
dit achter de rug is, wel beter wat echt belangrijk is.

"Ondanks alle zorgen en leed zie ik veel mooie dingen
gebeuren. Het samenhorigheidsgevoel wordt door
deze crisis sterk gestimuleerd."
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Naam: Sofie Valcke
Leeftijd: 37 jaar
Beroep: zorgcoördinator vrije
lagere school Wonderster Lede
Wat zijn jouw taken op
school?
Als zorgcoördinator volg ik,
samen met de zorgleerkrachten, de zorgen van leerkrachten
en ouders omtrent hun kinderen nauwgezet op. Ik organiseer overlegmomenten tussen
ouders, CLB, REVA, ondersteuningsnetwerken … en de
school. Samen met alle betrokken partijen zoeken we
naar de oorzaak van de moeilijkheden en denken we na
over de toekomst van het kind. De zorgleerkrachten
werken met de kinderen die net dat extra woordje uitleg
nodig hebben of werken projecten uit met de kinderen
die wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Samen met
het zorgteam en onze directeur denken we voortdurend
na over onze zorgwerking en kijken we wat beter kan.
Het sociaal-emotionele aspect bij de kinderen neem ik
ook voor mijn rekening. Dit houdt in dat ik gesprekjes
voer met kinderen naar aanleiding van een ruzie, verdriet, hun welbevinden en nog zoveel meer.
Telewerk als zorgcoördinator is waarschijnlijk niet
evident?
De praktische en concrete zaken zoals informatie delen
met externen lukken wel via de telefoon of e-mail. Vergaderen met het zorgteam doen we dan weer via de
chat: niet evident, maar we maken er het beste van.

Naam: Nele De Cremer
Leeftijd: 44 jaar
Beroep: schadebeheerder bij
een bank-verzekeraar in
Brussel
Wat is jouw ervaring met
telewerken?
Sinds 18 maart werk ik uitsluitend van thuis. Via mijn werk
laptop log ik in op het platform van het bedrijf. Dit werkt
perfect. De meetings en opleidingen gaan nog steeds door en verlopen via Skype for
business, met of zonder videocall. Ik ben uiteraard ook
telefonisch bereikbaar voor het cliënteel en de collega’s. Naast het begeleiden van collega’s houd ik me
bezig met specifieke schadedossiers en daar zijn nu
toch wel coronagerelateerde geschillen bijgekomen.
Dat is een nieuwe uitdaging en vraagt extra opzoekingswerk om correct te kunnen adviseren.

Het grootste probleem is echter dat de gesprekken
met ouders en andere betrokken partijen niet kunnen
doorgaan. Deze gesprekken zijn vaak emotioneel beladen en vragen veel denkwerk en samenspraak waardoor ze moeilijk uit te voeren zijn via de telefoon of
chat. Daar komt nog bij dat niet elke ouder over de
nodige materialen beschikt om dit online te doen. Vanuit onze zorgfunctie willen we uiteraard alle kinderen
bereiken en ook dat is een hele uitdaging. Bovendien
gaat alles veel trager omdat de communicatie omslachtiger is. We hebben nu eenmaal een job waar we
moeten omgaan met mensen en niet met computers.
Vaak zijn het ook geen concrete zaken, maar gevoelige
informatie die wordt besproken. De werkdruk is dus
ook hoger doordat we voortdurend op zoek moeten
gaan naar manieren om het werk te kunnen uitvoeren.
Er moet ook veel werk worden uitgesteld, wat nog een
serieuze inhaalbeweging zal vragen.
Lukt de combinatie thuiswerk – gezinsleven goed?
Dat is helemaal niet gemakkelijk. Mijn man is zelfstandig schilder en is nog aan het werk, conform de coronamaatregelen uiteraard. Ik sta er dus thuis alleen
voor om, naast mijn job, het huishouden te runnen en
de kinderen te helpen bij het schoolwerk. Vooral mijn
dochter Flore heeft mijn hulp elke dag nodig. Zij zit in
het eerste middelbaar en dan komt er uiteraard veel
op haar af. Mijn zoontje Lowie, die in het 2de leerjaar
zit, eist natuurlijk ook een deel van mijn aandacht op.
In het begin begreep hij niet dat ik thuis was en moest
werken. Ik moet dus dikwijls ’s avonds nog doorwerken
om alles rond te krijgen.

Ik kan het feitelijke werk perfect uitoefenen zoals op de
hoofdzetel in Brussel. Maar het face-to facecontact met
de collega’s mis ik wel. Videocalls om bij te praten worden
wel gestimuleerd door onze werkgever, maar de spontane babbel aan de koffie-automaat of gaan wandelen of
lunchen in de stad tijdens de middagpauze stellen we
dus voorlopig nog even uit.
Lukt de combinatie thuiswerk – gezinsleven goed?
Telewerken heeft voor mij ook voordelen. Ik werk voltijds
en samen met de zorg voor twee opgroeiende tieners
(Jobbe, 17 jaar en Seppe, 14 jaar) heeft de was en de plas
daar wel al eens onder te lijden. Nu gaat dat vlotter: tijdens de middagpauze kan ik al eens een boodschap
doen of een wasje insteken. Aangezien ik geen verplaatsing moet doen, kan ik ook meer tijd investeren in de
jongens en eens wat extra tijd voor mezelf nemen.
Wil je graag nog iets kwijt?
Ik hoop toch om mijn familie, vrienden en collega’s snel
terug te zien. Goed voor elkaar zorgen en uit respect
voor iedereen de maatregelen volhouden, is dus de
boodschap!
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Naam: Jochen De Henau
Leeftijd: 52 jaar
Beroep: eerste hoofdinspecteur bij de politie
Werk je al lang bij de zone?
Mijn loopbaan startte in 1995
bij de rijkswacht en sinds 2018
werk ik bij de politiezone
Erpe-Mere/Lede. Samen met
mijn collega-hoofdinspecteur
Verthez ben ik verantwoordelijk voor de werking en sturing
van onze buurtinspecteurs.

enkele weken niet meer gezien, enkel gehoord via de
telefoon en Whatsapp. Ik mis onze humor om de dagelijkse beslommeringen en frustraties te doorbreken.
Wat me wel opvalt is dat de collega's de afstand heel
erg respecteren. 's Middags zit je links en rechts naast
een lege stoel te eten. Bij het betreden van mijn bureau blijft iedereen automatisch in de deuropening
staan. De sfeer blijft gelukkig goed.
Zal er volgens jou iets veranderen in jouw werk
gebied na de crisis?
Het zal enorm druk worden door de opgelopen achterstand van af te nemen verhoren, de opdrachten
van het parket en de bijstand aan deurwaarders.

Brengt de crisis extra werk mee?
Veel van onze taken zijn weggevallen: het organiseren
van bijstand aan deurwaarders, woonstcontroles, opdrachten van het parket (verhoren, nationaliteitsonderzoek, onderzoek eerherstel), festiviteiten ... Hierdoor is
het niet druk, althans wat het maken van de dienstplanning en het verwerken van de processen-verbaal
betreft. We krijgen wel veel vragen over de coronamaatregelen, zowel via e-mail, brief als de telefoon. Die
worden uiteraard allemaal beantwoord. Ook zijn er
regelmatig meldingen van verontruste burgers over
het gedrag van anderen. Meestal gaat het over het niet
respecteren van de maatregelen. Die informatie geven
we dan door aan onze coronaploegen, dat zijn ploegen
die rondrijden in onze politiezone om te controleren of
de maatregelen worden gerespecteerd. We hebben
ook opvallend meer processen-verbaal van oplichting
via informaticafraude. Mensen worden nu nog meer
benaderd door cybercriminelen.

Worden de maatregelen goed opgevolgd door onze
Ledenaars?
Er worden regelmatig waarschuwingen gegeven, soms
moeten we zelfs een proces-verbaal opmaken. Maar
over het algemeen doen de Ledenaars het goed!

Is je manier van werken veranderd?
Normaal zit ik samen met mijn collega in een bureau,
maar nu is er afwisselend slechts één van ons aanwezig omdat we anders de juiste afstand niet kunnen
bewaren. Ik zit dus de hele dag alleen en dat is niet
evident. We zijn het gewoon om onmiddellijk overleg
te plegen. Nu doen we dat via Whatsapp en e-mail.

Wil je graag nog iets toevoegen?
Ik hoop dat iedereen nog even volhoudt en in zijn kot
blijft. Het is echt broodnodig. Ik hoop ook dat na deze
crisis de hulpverleners niet vergeten worden. Misschien kan het bedrag van de uitgeschreven boetes
aan de hulpverleners uit de frontlinie worden geschonken. Ik denk dan vooral aan verplegend personeel,
verzorgenden, onderhoudspersoneel, thuishulp, personeel aan de kassa’s van de winkels … Iedereen waarbij het risico op besmetting groot was. Dat zou pas een
mooi gebaar zijn van onze regeringen.

Hoe is de sfeer onder de collega’s?
We zijn met minder collega's op de werkvloer, dus er is
minder contact. Mijn collega-hoofdinspecteur heb ik al

Heeft deze crisis een invloed op je gezinsleven?
Ja, ik ben nu meer thuis dan normaal. Met het goede
weer werk ik dikwijls in de tuin. Ik vind dat er voor mezelf minder druk op de ketel zit. Maar mijn echtgenote
is verpleegster in een rusthuis en de schrik om besmet
te raken zit er toch wel in. We gaan ook maar één keer
per week naar de winkel en bij de bakker kopen we
meer broden tegelijk zodat we minder uit ons kot moeten komen. We leven nu ook, meer dan ooit, met de
gedachte dat niets moet. Bijvoorbeeld: je moet niet op
reis gaan, maar als het kan, mag je. Lukt het dit jaar
niet, dan is het voor volgend jaar. Gezond blijven is
veel belangrijker.

"De Ledenaars volgen de maatregelen
over het algemeen goed op!"
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"Laat ons in de toekomst nog meer
koesteren wat echt waarde heeft
en écht luisteren naar elkaar."
Naam: Tineke Van Eetvelde
Leeftijd: 38 jaar
Beroep: psychologe en rouwen verliescounselor
Is er tijdens deze crisis meer
vraag naar een psycholoog?
Ik werk deels in de praktijk bij
me thuis, deels in de Bleekweide in Sint-Amandsberg. Ik
merk dat het aantal nieuwe
aanmeldingen minder is dan
voor de coronacrisis. Hoewel
ik online- en wandelsessies
aanbied, wachten sommige
mensen liever tot na de crisis, wanneer ze een persoonlijk contact kunnen hebben en ze zich veiliger
voelen om langs te komen. Wanneer de nood bij mensen hoog is, zetten zij zich over die drempel en kiezen
dan toch voor deze vorm van ondersteuning. Ouders
meldden in het begin van de crisis meer slaapproblemen en angsten of gedragsverandering bij hun kinderen, wat heel normaal is. De dagelijkse structuur van
de kinderen valt weg, ze zien hun vriendjes niet meer,
mama en papa zijn ineens vaker thuis ... Ze merken
dat er toch wat meer onrust is of vangen ook de boodschappen uit de media op. Ouders vragen vaker advies hoe ze het best hiermee om kunnen gaan.
Kan een psycholoog wel van op afstand werken?
Hoe gaat dat dan?
Ik had ook mijn twijfels of ik wel hetzelfde kon bieden
tijdens een online sessie dan tijdens een face-to-facegesprek. Dit valt verrassend goed mee. Er kan ook
echt een verbindend contact zijn, hoewel ik natuurlijk
liever op de vertrouwde manier werk. Met kinderen en
jongeren vraag ik dat zij wat papier en tekenmateriaal
klaar leggen, met hen duren de online sessies meestal
iets minder lang. Daarnaast stel ik ook wandelsessies
voor, op veilige afstand van elkaar.

Zal er volgens jou iets veranderen in jouw werk
gebied na de crisis?
Misschien gaan mensen die iets verder wonen zelf af
en toe kiezen voor een online sessie. Of misschien
passen we wat vaker een wandelsessie toe, dit is sowieso een fijne manier om een begeleiding te doen.
Nu kunnen mensen jammer genoeg geen afscheid
nemen van hun dierbaren zoals voorheen. Samen
afscheid nemen en verdriet kunnen delen zijn enkele
van de voorwaarden voor een goed verlopend rouwproces. Ik verwacht dat er meer mensen zich gaan aanmelden om hen te ondersteunen in hun rouwproces.
Lukt de combinatie thuiswerk – gezinsleven goed?
Ik heb het geluk dat ik van thuis uit kan werken en zelf
de begeleidingen kan inplannen. Mijn partner heeft 2
dagen per week dienstvrijstelling, waardoor we kunnen afwisselen in het helpen bij het schoolwerk van de
kinderen. Ik besef dat niet iedereen dit kan en ben
dankbaar dat we dit zo kunnen oplossen. Maar ik vind
het niet altijd evident om alles te combineren: thuiswerken, het huishouden doen en onze 2 jongens – ze
zijn 8 en 11 jaar - ondersteunen in hun schoolwerk. Ze
vragen nog vaak hulp, en ik heb niet de kennis, ervaring of het geduld dat de leerkracht heeft. Dit zorgt
regelmatig voor extra druk, bij mezelf, bij de kinderen
en bij ons als koppel. Ik hoor ook dat veel ouders hiermee worstelen. Hopelijk duurt deze periode niet al te
lang meer.
Wil je graag nog iets vertellen?
Ik hoop dat deze periode, waarin noodgedwongen
alles vertraagt, ons iets leert. Dat we nog meer koesteren wat echt waarde heeft: tijd maken om te spelen
met onze kinderen, samen lachen, ruzie maken en
weer goed maken, écht luisteren naar elkaar, zonder
meteen raad te geven, vriendschap koesteren, mensen die eenzaam zijn of het minder goed hebben extra
aandacht geven, de mensen die in de zorg werken en
degene die er blijven voor zorgen dat we eten kunnen
kopen, waardering geven. Ik ga in elk geval mijn best
doen, en als ik weer eens verval in oude gewoonten
die de rush van alledag met zich meebrengen, hoop ik
dat ik naar deze periode kan terugkijken en stilstaan
bij wat echt waarde heeft.
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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
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Communicatie
053 60 68 52
communicatie@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Evenementen
053 60 68 54
evenementen@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

Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
speelplein@lede.be

Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17

ANDERE DIENSTEN
Bibliotheek 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
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
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
gcdevolkskring@lede.be

Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

Kunstacademie
Huize Moens
Markt 5
053 60 68 70
academie@lede.be

Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be

Knutselatelier
Rammelstraat 1A
knutselatelier@lede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
053 80 20 22

Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

Sporthal
Ommeganglaan 60A
053 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
053 80 39 14
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Brandweer
Vijverstraat 2A
secretariaat@brandweer.lede.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
053 60 64 64
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
NOODNUMMERS
Ambulance en brandweer
112
Dringende politiehulp
101
Tele-onthaal
106
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
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