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Beste Ledenaar,
Sinds half maart ziet de wereld
er anders uit. De corona
crisis heeft, in grote of kleine
mate, een impact gehad op
iedereen. Maar we hebben dat
samen, in onze bubbel en als
maatschappij, goed doorstaan.
Dankzij jullie inspanningen mogen we de komende
weken en maanden meer en meer uit ‘ons kot’. Toch is
het virus nog niet verdwenen. Het is van groot belang dat
de uitbreiding van de sociaal-economische, familiale en
persoonlijke omgeving veilig gebeurt. Er moet dus een
duurzame gedragsverandering komen. Alleen de juiste
gewoonten kunnen ons beschermen tegen het virus.

Deze basisgewoonten blijven dus heel belangrijk:
•
•
•
•

Blijf thuis als je ziek bent.
Was je handen regelmatig met water en zeep.
Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen.
Ben je op een openbare plaats ? Bedek je neus en je
mond met een mondmasker of een alternatief (bv. sjaal).
Je vindt op pagina 9 een artikel over het belang van
mondmaskers.

Door op een veilige en gezonde wijze om te gaan met
anderen, bescherm je ook jezelf. Zo kunnen we er als
samenleving in slagen om een heropflakkering van het
virus te voorkomen.

De verschillende overheden zullen uiteraard blijven
communiceren over het risico, de evolutie en de
maatregelen m.b.t. het coronavirus:
• De website www.info-coronavirus.be in beheer van het
Nationaal Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid
blijft de referentiewebsite voor alle informatie over het
coronavirus.
• Ook het informatienummer 0800 14 689 van de FOD
Volksgezondheid blijft bereikbaar.
• Registreer je op BE-Alert en ontvang na elke Nationale
Veiligheidsraad het persbericht van de eerste minister.
• Uiteraard vind je ook op onze website (www.lede.be/
corona) en Facebookpagina de algemene en lokale
communicatie rond corona.
Deze crisisperiode heeft ons allen geraakt, op
verschillende vlakken. Door alle inspanningen, de
moeilijkheid van de situatie, alle aanpassingen ... voelen
vele mensen zich boos, gefrustreerd, bang, verdrietig ...
Hoe kan je hiermee omgaan? In het dossier over mentaal
welzijn op pagina's 15 t.e.m. 19 geven we een aantal tips.

CORONACRISIS

Herstelplan van het gemeentebestuur

Het coronavirus heeft hard toegeslagen: veel handelaars, verenigingen en inwoners bleven niet gespaard.
Het lokaal bestuur ontwierp daarom een herstelplan voor de lokale economie, het sociale leven en het w
 elzijn van
onze inwoners. De lokale middenstand en verenigingen vormen het hart van onze bruisende gemeente. Het is dan
ook noodzakelijk om hen extra zuurstof te geven. Maar ook onze inwoners willen we helpen waar we kunnen.
We blijven ons dus uiteraard ook voor de Ledenaars inzetten.
De gemeenteraad keurde in de zitting van 18 juni 2020 het coronaherstelplan goed.
De initiatieven van dit plan focussen zich op de volgende drie krachtlijnen en prioriteiten:
• ondersteuning van verenigingen en vrijetijdsbeleving;
• ondersteuning van de economische heropleving;
• de zorg en het welzijn van al onze inwoners en ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen in onze gemeente.
Je kan de volledige tekst nalezen op www.lede.be.

Tenslotte nog dit: als lokaal bestuur is het voor ons van
het grootste belang onze inwoners te helpen waar we
kunnen. Wij hebben hiervoor een herstelplan klaar.
Je leest er alles over op pagina's 3 t.e.m. 5.
Hou het veilig en gezond!
Roland Uyttendaele
Burgemeester

Naar het gemeentehuis … of toch niet?
De veranderingen die de coronapandemie met zich mee
brengt, vormen voor onze maatschappij een hele uitda
ging. Ook voor het lokaal bestuur. We hebben noodge
dwongen onze dienstverlening bijgestuurd: meer digitaal
werken, op afspraak naar het gemeentehuis komen, af
stand houden aan het loket, je handen reinigen bij het
binnenkomen ... Sommige maatregelen hebben zo hun
voordeel: werken op afspraak betekent uiteraard dat je
(bijna) niet moet wachten. Voor jouw en onze veiligheid en
om de hygiënemaatregelen te kunnen nakomen, blijft het
lokaal bestuur dan ook tot en met 31 augustus 2020
enkel op afspraak werken. Alle diensten blijven bereikbaar
via telefoon en e-mail tijdens de loketuren. Op donderdag
23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus zijn de diensten
gesloten vanaf 16 uur.
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Maak je afspraak online!
Nieuw is dat je vanaf nu ook een afspraak kan maken
via het afsprakensysteem op de website. Snel en een
voudig! Surf naar www.lede.be voor alle informatie.
Heb je geen internet? Dan kan je ook telefonisch een
afspraak maken.
Attesten beschikbaar via Mijn DOSSIER
Mijn DOSSIER is de online toepassing van de FOD
Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt jouw
persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en
attesten (wettelijke samenwoning, hoofdverblijfplaats
met historiek …) te downloaden. Deze attesten bevatten
de digitale stempel van het Rijksregister en hebben dus
dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door
de gemeente. De attesten zijn onmiddellijk beschikbaar
en bovendien gratis. Je bent dus niet afhankelijk van de
openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest
van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen
digitaal doorsturen naar de instantie die er om vroeg.
In Mijn DOSSIER kan je ook je gegevens in het
Rijksregister nakijken, fouten in jouw dossier
rapporteren en vrijwillig (bepaalde) contactgegevens
communiceren. Meer info vind je op
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier.

Vrije tijd – verenigingsleven
Lede moet opnieuw kunnen leven! Het lokaal bestuur
nam daarom een aantal initiatieven om ook de
verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen:
• Het bestuur zal alle voorziene, gebudgetteerde
subsidies en toelagen ook effectief uitbetalen.
Na overleg met de diverse raden zal de exacte
verdeelsleutel bepaald worden.
• De verenigingen die gedurende de lockdown hun
activiteiten in een van onze gemeentelijke lokalen
geannuleerd zagen, mogen op een later moment de
zaal 1 keer gratis gebruiken.
• Verenigingen die een lening bij de gemeente hebben,
kunnen opschorting vragen voor de terugbetaling
voor max. 6 maanden.
• Verenigingen die omwille van de coronacrisis in
ernstige financiële moeilijkheden verkeren kunnen bij
de gemeente een gemotiveerd dossier indienen.
• Door allerhande creatieve projecten en events uit te
werken hopen we de bevolking een zinvolle vrije tijd
te kunnen bieden. Mensen op een verantwoorde
manier ‘uit hun kot’ halen, kan ook belangrijk zijn om

de verenigingen in Lede te ondersteunen.
In dit kader zullen we lokale muzikanten engageren
om als straatmuzikanten op te treden in juli,
augustus en september. Dit is een win-winsituatie
voor de muzikanten, horeca en onze burgers door de
grote spreiding in tijd en plaats (zie ook pagina 7). We
vertonen bovendien ook 6 films in openlucht, op 6
verschillende datums en locaties. Je vindt alle info
over de pop-upcinema op pagina 21.
Bovendien:
• Wie een sportabonnement heeft, ontvangt een
waardebon voor het geleden verlies.
• Tickets voor geannuleerde voorstellingen in
GC Volkskring worden terugbetaald.
• De Vlaamse overheid richtte een Vlaams noodfonds
corona op. Hiervan zal 30% worden toebedeeld aan
de gemeenten via het gemeentefonds voor cultuur,
sport en jeugd. Onze diensten bekijken passende
voorstellen hieromtrent.
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Zorg en welzijn

Lokale economie
Het gewone leven komt weer op gang. Vele mensen
konden de voorbije maanden niet werken en/of moes
ten hun zaak sluiten. Het bestuur voorziet dan ook een
aantal financiële impulsen voor de Leedse economie:
• De gemeente zal 2.000 cadeaucheques van 25 euro
verkopen met 20% korting. Deze maatregel is gericht
op natuurlijke personen en iedere inwoner kan per
bezoek max. 4 cadeaucheques van 25 euro per stuk
aankopen voor de prijs van 20 euro per stuk. Deze
steunmaatregel genereert bij de lokale handelaars
een omzet van 50.000 euro.
• Er zullen extra koopzondagen en shopping events
toegelaten worden.
• Er zullen ook, conform de federale wetgeving en
richtlijnen, afwijkingen op de normale openings
tijden toegestaan worden.
• Op de nieuwe gemeentelijke website komt een
online platform voor de lokale middenstand.
Hier kunnen ze hun bedrijf voorstellen. De bedrijven
zullen de informatie zelf kunnen aanpassen, wat het
platform efficiënt en doelgericht maakt.
• Er werd vanuit het gemeentebestuur ingezet op
promotie om de inwoners zoveel mogelijk te stimule
ren om lokaal te kopen, o.a. via het oprichten van de
FB-groep Steun de lokale horeca in Groot-Lede. Samen
tegen corona.
• Er komt ook een promotiecampagne rond Koop lokaal.
• De terrassen groeien! Zolang er beperkende corona
maatregelen voor horecazaken gelden, krijgen uit
baters zoveel mogelijk de kans om cliënteel buiten te
ontvangen. Waar dit mogelijk is, zullen op het open
baar domein nieuwe terrassen gecreëerd of bestaande
terrassen uitgebreid worden.
• De terrasbelasting moet niet betaald worden voor
het dubbele van de periode dat handelszaken
gesloten waren.
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• Uitbaters van eet- en drankkramen opgesteld op het
openbaar domein moeten geen belasting betalen
voor de periode dat ze hun werkzaamheden niet
konden uitvoeren.
• De marktkramers moeten geen standgeld betalen
voor het dubbele van de periode dat ze geen stand
plaats konden innemen. Ook het gemeentepersoneel
leverde een enorme inspanning om de dinsdagmarkt,
met inachtname van de talrijke veiligheidsmaatregelen
die ons werden opgelegd, vlot te laten verlopen (bv.
shuttledienst voor de mensen die minder mobiel zijn).
• Foorkramers kunnen per gemiste kermis op ons
grondgebied 1 keer gratis een standplaats innemen
op de eerstvolgende kermis.
• De taxibedrijven moeten geen belasting betalen voor
de periode dat zij hun werkzaamheden niet hebben
kunnen uitvoeren.
• Handelszaken die omwille van de coronacrisis in
ernstige financiële moeilijkheden verkeren kunnen
bij de gemeente een individueel gemotiveerd dossier
indienen.
Los van deze maatregelen inzake lokale economie
heeft het bestuur ook nog enkele specifieke steun
maatregelen voorzien:
• Er moet geen retributie betaald worden voor
huwelijken die plaatsvonden in de coronaperiode
(en dus opgelegde beperkingen hadden wat het
aantal aanwezigen betrof).
• Ondersteuning en erkenning voor het personeel van
het WZC Markizaat. Het personeel heeft de voorbije
maanden moeten werken in zeer stress- en risico
volle omstandigheden. Allen hebben zij een uitzon
derlijke prestatie verricht waarvoor het bestuur hen
een gepaste erkenning wil bieden. We onderzoeken
hiervoor de piste die de federale overheid voorziet.
Daarbij zou de werkgever cadeaucheques kunnen
geven aan de werknemer die fiscaal vrijgesteld zijn.
We wachten momenteel op meer duidelijkheid van
de federale overheid.

We willen zorg dragen voor elke Ledenaar.
Daarom zet het bestuur ook in op zorg en welzijn:
• Als we de lokale economie en het socio–culturele leven
weer op gang willen brengen, dan moet de Ledenaar
vertrouwen hebben dat dit op een veilige manier
kan gebeuren. Daarom heeft het lokaal bestuur de
keuze gemaakt om elke inwoner één gratis maar
herbruikbaar mondmasker met filters ter beschikking
te stellen. Het personeel stond in voor de verdeling
van 21.300 mondmaskers. We hebben ook voorzien
in een reserve voor de pluskinderen (die niet in
Lede gedomicilieerd zijn maar hier wel verblijven),
kinderen van de speelpleinwerking of voor andere
omstandigheden. Bij een lokaal ondernemer kochten
we eerder al mondmaskers voor de schoolgaande
jeugd ouder dan 12 jaar zodat ook een veilige
heropstart van de scholen kon gegarandeerd worden.
• De gemeente zorgt voor de zorgsector en kocht 15.430
mondmaskers voor alle personeelsleden van het
woonzorgcentrum, alsook voor de dokters, apothekers,
thuis- en andere verpleegkundigen, kinesisten,
tandartsen en logopedisten in Lede. Er werden ook
nog 57.970 mondmaskers van de federale overheid
verdeeld aan verschillende zorgberoepen in Lede.

• Het lokaal bestuur biedt hulp op maat aan:
voorschotten op uitkeringen, dringende steun,
leefloon, voedselbonnen … Om onze meest
kwetsbare doelgroep op langere termijn te kunnen
ondersteunen en deze moeilijke periode te helpen
overbruggen, voorzien we crisissteun voor de
mensen met een leefloon en/of schuldhulpverlening.
We willen eerlijke kansen geven aan iedereen.
We bekijken wie dit extra budget het meest
nodig heeft en zorgen voor een eerlijke verdeling
van deze middelen via een objectief systeem
met een indeling in categorieën (alleenstaande,
alleenstaande met kinderen, gezin met kinderen).
• De sociale dienst van het OCMW is meer dan ooit
het aanspreekpunt voor burgers die ondersteuning
nodig hebben op verschillende levensdomeinen (huis
vestiging, tewerkstelling, inkomen, financiële noden,
schulden …). Er wordt steeds gezocht naar de meest
passende dienst- en hulpverlening zodat een mens
waardig leven gewaarborgd kan worden. Tijdens deze
coronacrisis is extra ingezet op de bekendmaking
van deze hulpverlening via de website, Facebook,
coronafolder ….
om zoveel mogelijk mensen te bereiken:
-	 Acties waar burgers elkaar helpen zoals boodschappendienst hebben hun nut zeker bewezen.
-	 De sociale dienst organiseerde al twee keer een belronde: de eerste keer gericht naar alle gebruikers van
de sociale dienst, de tweede keer gericht naar alleen
staande Ledenaars, ouder dan 85 jaar. Deze dienst
verlening werd goed onthaald en wordt verdergezet.
-	 Huis van het Kind en Katrolwerking maakten
vrijetijdspaketten voor 72 gezinnen.
• In samenwerking met Eerstelijnszones Regio Aalst
en Dender Zuid werkte Lede ook mee aan de op
richting van het schakelzorgcentrum in Aalst.
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Reizen in coronatijden
Reizen buiten Europa kunnen voor
lopig nog niet. Maar sinds 15 juni zijn
de Belgische grenzen wel geopend
voor reizen naar en vanuit de Euro
pese Unie, met inbegrip van het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,
Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.
Elk land beslist echter zelf of het zijn
grenzen al dan niet opent.

De reisadviezen worden per land
voortdurend bijgewerkt in functie
van de evolutie van de situatie.
Raadpleeg dus zeker het reisadvies
in het land van jouw bestemming.
Heb je nog vragen?
Surf naar www.info-coronavirus.be
of bel 0800 14 689.

Uit de gemeente- en OCMW-raad
van 14 mei 2020

Door de verlenging van de coronamaatregelen en de
snel wijzigende voorschriften van het binnenlands
bestuur ging de zitting deze keer door zonder
publiek. De audio-opname van de zitting kan je
beluisteren via de website van de gemeente.
In het kader van de coronacrisis werd in Aalst een
regionaal schakelzorgcentrum opgericht om de
ziekenhuizen te ontlasten. De besluiten van die oprichting
werden bekrachtigd. De gemeenteraad nam ook kennis
van de door het college van burgemeester en schepenen
reeds gegunde bestelling van 21.300 mondmaskers
met filters. Kostprijs: 57.799,68 euro (incl. btw).
Kennisname van de brief van de wnd. gouverneur
waarbij de beslissing van de gemeenteraad van 17
oktober 2019 met de aanstelling van de leden van de
GECORO van rechtswege nietig wordt verklaard omwille
van het niet tijdig beantwoorden van een klacht over
die beslissing aan de gouverneur. De geagendeerde
heraanduiding van de leden van de GECORO werd
verdaagd omdat de klacht zelf niet was toegevoegd aan
het dossier opgesteld ter voorbereiding van dit punt.
De dagorde van zeven, door vertegenwoordigers uit de
gemeenteraad bij te wonen, algemene vergaderingen
van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(o.a. betreffende gas, windturbines, elektriciteit,
water, klimaat, sociaal woonbeleid, crematorium,
afvalophaling, recyclageparken) werd goedgekeurd.
Met SOLVA wordt een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten rond het functioren van een Energiehuis.
Dit Energiehuis moet o.a. energiescans uitvoeren
en inwoners begeleiden bij energiebesparende
investeringen in woningen.
Voor de doelgroep met een beperkt inkomen zijn
energieleningen over een looptijd van 10 jaar aan 0%
rente voorzien om isolatiewerken uit te voeren.
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Het Energiehuis ondersteunt de uitvoering
van de werken van begin tot einde. Er komt
daarvoor een vaste zitdag in de gemeente.
Er werd een principebeslissing tot het verkopen van
twee percelen bouwgrond genomen. Het betreft een
perceel gelegen Kerkevijverstraat 20 en een perceel
aan de Bremenhulweg 6. Het college van burgemeester
en schepen zal deze beslissingen verder uitvoeren.
Er werden twee technische correcties aan het
leegstandsreglement aangebracht, zodat het mogelijk
is om de gewenste heringebruikname van voorheen
leegstaande woningen financieel aan te moedigen.
Voor de kerkfabriek Sint-Martinus Oordegem werd een
buitengewone toelage van 15.045 euro ter financiering
van het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie
goedgekeurd.
Op de grens van Lede met Wetteren en Wichelen gebeurt
in overleg met de drie besturen een aanpassing van de
voorrangsregeling aan twee kruispunten ter hoogte
van het lusvormig straatgedeelte Oud- Smetlede Smetledestraat (Wetteren) - Braektestraat (Wichelen).
De voorrang van rechts wordt er afgeschaft.
De gemeente onderneemt op vraag actie om de door de
aanpalende eigenaar afgesloten voetweg 38-42 in Impe
opnieuw te openen. Een landmeter wordt aangesteld
om een rooilijnplan op te stellen overeenkomstig
de adviezen van de gemeenteraadscommissies en
daarbij ook de meerwaarde door de gedeeltelijke
verlegging te ramen. De betrokken eigenaar zal die
meerwaarde verschuldigd zijn aan de gemeente.
Na een grondige ordening in 2012 zal - op vraag opnieuw een inspanning worden geleverd om nodige
zorg voor het deels historische archief in de gebouwen
van het OCMW te garanderen, dit met de steun van
de functionaris inzake gegevensbescherming.

Elektrisch autodelen
nu ook in Lede!
Staat jouw (tweede) wagen
het grootste deel van de
tijd stil? Dan is autodelen
waarschijnlijk goedkoper
en gemakkelijker!
Onze gemeente heeft sinds
kort twee deelauto’s. Er is
een standplaats voorzien
ter hoogte van de laadpaal
op de parking van GC De
Volkskring. De andere
standplaats is ingericht ter
hoogte van de laadpaal op
de parking van de Brilstraat
(aan Hoogstraat 1).
Om gebruik te kunnen
maken van de elektrische
deelwagens van Valckenier
Share moet je je enkel
registeren bij het deel
systeem en daarbij een
geldig rijbewijs voorleg
gen. Er zijn geen instap- of
abonnementskosten aan
verbonden! Als gebruiker

betaal je enkel voor het ef
fectief gebruik van de deel
wagen. Ook handig: je kan
de auto weken vooraf re
serveren of op het moment
dat je hem nodig hebt.
Dit project wordt gerea
liseerd met de steun van
het Vlaams gewest.
In het kader van de
klimaatambities van de
gemeente werd bovendien
bewust g
 ekozen om enkel
met elektrische voertuigen
te werken.
Interesse? Kom naar de
infosessie op woensdag
9 september om 20 uur
in De Bron. Je kan dan
ook vrijblijvend een testrit
maken.
Meer info op
www.valckeniershare.be.

Wijk-werken
Jaarlijks verlof kantoor Lede: donderdag 6 t.e.m.
woensdag 26 augustus 2020
Tijdens deze periode kan je terecht bij
Lindsay Van Herreweghe op 0485 07 81 04 of
via lindsay.vanherreweghe@vdab.be.

Oproep
straatmuzikanten
Ledenaars kunnen binnen
kort genieten van straat
optredens! Check de Face
bookgroep Er zit muziek in
Lede om te weten waar de
optredens dorgaan.
Het lokaal bestuur wil voor
muzikanten een kans creë
ren om op te treden en zo
bijdragen aan een geleide
lijke heropstart van het

normale sociale leven.
Zo stimuleren we ook de
economische heropleving
van de lokale midden
stand.
Speel jij muziek? Wil je
deze zomer graag optre
den? Lees de afspraken
nota op www.lede.be en
registreer je als straat
muzikant!

ERPE-MERE · LEDE

Elke ouder of opvoeder heeft wel
eens vragen, twijfels of z orgen in
verband met de opvoeding van de
kinderen en jongeren. Vaak kan je
dan terecht bij vrienden of familie,
maar soms is dat niet voldoende.
Met al je grote of kleine vragen over kinderen en jon
geren tussen 0 en 24 jaar kan je terecht bij Tatjana
Van derschueren, de opvoedingsconsulente van Huis
van het Kind Erpe-mere/Lede. Je kan hier gratis en
anoniem op consultatie komen. Per gezin kan je tot 5
keer ondersteuning krijgen.

Permanentie vanaf september 2020

• elke dinsdag van 16 tot 18 uur:
Huis van het Kind Erpe-Mere
• 1ste en 3de donderdag van de maand
van 17 tot 18 uur: gemeentehuis Lede
• 2de en 4de vrijdag van de maand van 10
tot 12 uur: Huis van het Kind Erpe-Mere
Je kan ook een afspraak maken op het
nummer 0475 78 03 90 of via huisvanhet
kind@erpe-mere.be, skype, zoom …

Ticketverkoop
GC De Volkskring
De cultuurdienst stond te
popelen om begin juli van
start te gaan met de online
ticketverkoop voor de voor
stellingen in GC De Volks
kring. Helaas is er op dit
moment nog onvoldoende
duidelijkheid over de co
ronaveiligheidsmaatrege
len voor dit najaar.
Om jullie, onze toeschou
wers, op een veilige en
aangename manier een
plaatsje te geven in GC De
Volkskring, wachten we op
meer informatie en fede
rale richtlijnen. We schui
ven de start van de ticket
verkoop dus op naar het
einde van de zomervakan
tie. De abonnementen
verkoop start op zaterdag
22 augustus, de losse
ticketverkoop start op
dinsdag 25 augustus.

Voor de filmvoorstellin
gen, lezingen en de voor
stelling van Frank Galan
mogen de toeschouwers
een vrije plaats innemen
waardoor we social dis
tance kunnen garanderen
indien we starten aan
verminderde capaciteit.
Voor deze activiteiten
wordt al een beperkt aan
tal plaatsen opengesteld
voor verkoop vanaf 2 juli.
We duimen dat we dit
najaar opnieuw samen
kunnen genieten van fan
tastische artiesten op het
podium in De Volkskring.
We hopen jullie snel weer
in goede g
 ezondheid te
mogen begroeten!
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Ik bescherm jou – jij beschermt mij
Ict-coördinator

niveau B4-B5 - voltijds contractueel onbepaalde duur

TAKEN
• Je ontwerpt en werkt de strategische en operationele
doelstellingen m.b.t. ICT uit. Deze doelstellingen toets
je aan de missie en visie van de organisatie en je stuurt
bij waar nodig.
• Je staat in voor de planning, organisatie, aansturing en
opvolging van de dienst en bepaalt concrete opdrachten
en doelstellingen voor het team en de externe partners.
• Je beheert het computer- en telefoniepark en begeleidt
en adviseert alle diensten binnen de organisatie om
trent telefonie, hard- en software.
• Je staat in voor het onderhoud van soft- en hardware.
• Je pakt dienstoverschrijdende projecten op een gestruc
tureerde en klantgerichte wijze aan.
• Je organiseert de overheidsopdrachten op een correcte
manier.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma
(of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld
diploma) dat toegang verleent tot betrekkingen van
het niveau B.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor
de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Deskundige milieu en klimaat
niveau B1-B3 - halftijds contractueel onbepaalde duur

TAKEN
• Je bepaalt de beleidsdoelstellingen m.b.t. milieu en
klimaat en werkt deze uit.
• Je handhaaft de regels omtrent ruimtelijke omgeving.
• Je behandelt vergunningsaanvragen waarbij de regle
mentaire voorschriften in acht worden genomen en
een appreciatiebevoegdheid mogelijk is.
• Je organiseert en evalueert projecten en initiatieven
m.b.t. milieu en klimaat(-educatie).
• Je onderhoudt externe contacten, sensibiliseert, infor
meert en communiceert over milieu en duurzaamheid.
Je informeert de burgers over natuurbehoud en het
milieubeleid aan de hand van didactisch materiaal.
• Je voert taken uit die nodig zijn voor een efficiënte en
effectieve werking van het containerpark en afvalbeheer.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma (of bij over
gangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat
toegang verleent tot betrekkingen van het niveau B.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor
de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.
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Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang
niveau C1-C3 – 3/5 = 22,8 uren contractueel onbepaalde duur

Het belang van mondmaskers
Het sociale leven wordt geleidelijk
aan hervat. Dit betekent dat men
sen opnieuw meer in contact
komen met elkaar. Om te voor
komen dat de epidemie een nieu
we piek bereikt, is het dus heel
belangrijk dat we solidair zijn. Het
correct gebruik van een mondmas
ker speelt hierin een grote rol.

TAKEN
• Je zorgt voor de begeleiding en staat in voor de
dagelijkse verzorging van de kinderen.
• Je organiseert activiteiten.
• Je verzorgt het contact met de ouders.
• Je draagt verantwoordelijkheid in verband met de
infrastructuur en inrichting.
• Je vervult administratieve taken met betrekking tot de
kinderopvang.

Het dragen van een mondmasker
helpt om de omgeving niet te be
smetten. Dat is minder belangrijk
als het een omgeving is waar enkel
jij komt of als het in open lucht is,
maar op de bus, in de supermarkt
… is het nuttig om een mondmas
ker te dragen. Het aantal personen
in openbare ruimtes neemt boven
dien toe, waardoor het ook moeilij
ker wordt om 1,5 meter afstand te
houden.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent in het bezit van een diploma zoals bepaald in
het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014
(BS 17 september 2014) houdende de voorwaarden
voor erkenning en attest van toezicht en het kwali
teitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en
groepsopvang.
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor
de categorie B.
• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Administratief medewerker burgerzaken

niveau C1-C3 - voltijds - vervangingscontract
TAKEN
• Je bent verantwoordelijk voor het beheren en behan
delen van dossiers m.b.t. bevolking, burgerlijke stand
en vreemdelingenzaken.
• Je informeert en helpt de burgers met het oog op
een correcte en klantvriendelijke dienstverlening,
waarbij je hen zowel te woord staat aan het loket als
vragen telefonisch en via e-mail beantwoordt.
AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in een aanwervingsexamen.

Sollicitatieprocedure
Om deel te nemen aan de selectieprocedures mail je
uiterlijk 21 augustus 2020 jouw sollicitatiebrief met je
cv en het vereiste diploma naar beleidsondersteu
ning@lede.be. Vermeld duidelijk of je in het bezit bent
van het gevraagde rijbewijs.
Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden,
het examenprogramma en de functiekaarten kan je
raadplegen op www.lede.be of opvragen bij de
personeelsdienst via personeel@lede.be.

Een mondmasker dragen, be
schermt jezelf en anderen. Beeld je
in dat je een confettimachine bent.

De druppels die je produceert als je
niest, hoest, praat of ademt zijn
confetti, mogelijk besmet met het
virus. Hoe voorkom je dat deze con
fetti andere mensen bereikt? Door
een fysieke barrière te plaatsen
tussen de confettimachine (jezelf)
en andere mensen. Waar moet deze
barrière staan om de verspreiding
van confetti te voorkomen? Recht
streeks voor de machine die de con
fetti uitstuurt. Deze barrière is het
mondmasker. Jouw mondmasker
beschermt anderen tegen jouw con
fetti. Het mondmasker van een an
dere persoon beschermt jou tegen
zijn confetti.
Een mondmasker is dus heel be
langrijk als extra bescherming. Af
stand van 1,5 meter houden en re
gelmatig je handen wassen, blijven
de meest e
 ffectieve maatregelen.
Samen zorgen we voor elkaar!

Leesplezier tijdens de zomer!
Een bezoekje aan de bib?

De bibliotheken in Lede en Oordegem zijn sinds 8 juni
opnieuw open volgens de gewone openingsuren
(zie lede.bibliotheek.be), maar met een beperkte
dienstverlening. Uitlenen en inleveren is mogelijk
onder voorwaarden. We laten maximum 30 bezoekers
tegelijk in Lede en maximum 5 bezoekers tegelijk
in Oordegem toe. We rekenen ook op jullie om het
bibbezoek zo veilig mogelijk te houden. Lees zeker alle
voorzorgsmaatregelen op lede.bibliotheek.be.

Bestemming: bib!

We willen tijdens deze zomervakantie iedereen aan het
lezen krijgen. Nu er heel wat vakanties niet meer door
gaan en het onderwijs op een lager pitje stond, willen
we kinderen en jongeren stimuleren om hun vakantie
tijd goed te gebruiken door te lezen. Want geen reis is
sneller en voordeliger dan een reis door een boek! Haal
dus snel je reispas in de bibliotheek met daarin 6
leestrips, waar telkens een genre bijhoort: historische
boeken, strips, spannende lectuur… Voor elk gelezen
boek krijg je in de bib een stempel op je reispas. Wie zijn
volgestempelde reispas inlevert, maakt kans op mooie
prijzen! Dit is een actie van Iedereen Leest.

Spannende Zomer

Ontdek in onze bibliotheek nieuwe of aan te raden
spannende boeken of films. We plaatsen zoals elk jaar
avonturen, detectives en thrillers in de kijker. Met dit
jaar speciale aandacht voor materialen rond virussen en
plagen, apocalyptische boeken, over epidemieën en
lockdowns. Je vindt onze aanraders in de volwassenenen de jongerenafdeling.
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Vakantietoezicht
Heel veel mensen laten hun woning
tijdens een reis of dagtrip min of
meer onbewaakt achter. Een paar
tips om je huis beter te beveiligen:

Wees discreet

Plak, wanneer je niet thuis bent,
geen briefje op je deur/raam voor
de bakker of melkboer die aan huis
levert. Wees ook uiterst voorzichtig
met wat je op Facebook, Twitter of
andere sociale netwerksites schrijft.
Dieven lezen namelijk mee. Zorg
ervoor dat iemand je brievenbus
regelmatig komt leegmaken wan
neer je voor enkele dagen/weken
weggaat. Een volle brievenbus is
voor een dief een signaal dat de
bewoner voor langere tijd afwezig
is. De persoon die je brievenbus
leegmaakt, kan ook de rolluiken of
gordijnen openen of sluiten en in
dien nodig het gras maaien of de
haag snoeien.

Bescherm je goederen

Het lijkt vanzelfsprekend, maar
toch vergeten mensen het af en
toe: sluit alle deuren, ramen (ook
die van de kelder), koepels en dak
vensters. Laat ook geen ladder of
gereedschap slingeren in de tuin.
Bedenk dat een inbreker na ge
middeld drie minuten zijn poging
staakt, o
 mdat na die tijd het risico
aanzienlijk vergroot. Bewaar waar
devolle voorwerpen in een kluis en
wanneer dat niet kan, noteer dan
de serienummers en leg ze op een
niet-evidente plaats.

Kleuren voor kansen
Lokale politie

Ook de lokale politie kan een oogje
in het zeil houden tijdens je afwezig
heid. Deze service is gratis. Je kan dit
aanvragen via police-on-web of op
het commissariaat. Bezorg het inge
vulde formulier minstens 7 dagen
voor vertrek. Tijdens je afwezigheid
komt de politie regelmatig een kijkje
nemen aan jouw woning. Dat ge
beurt zowel overdag als 's nachts.
Wanneer problemen of onregel
matigheden worden vastgesteld,
verwittigt de politie een van de con
tactpersonen die je hebt opgegeven.

Sleutels en alarm

Laat je sleutels niet in het slot zit
ten: geef ze aan de persoon die je
brievenbus komt leegmaken of
neem ze mee.
Activeer het alarm wanneer je ver
trekt en breng de alarmcentrale op
de hoogte van je afwezigheid.

#STROOM – Erfgoed langs spoor en Dender
Deze zomer zullen we allemaal wat
meer thuis en in onze eigen regio
moeten blijven. Maar niet getreurd!
Want ook in eigen streek is er zoveel
te ontdekken: het erfgoed langs de
Dender bijvoorbeeld of de restanten
van de spoorontwikkeling in Dender
land. Je ontdekt het allemaal in de
fiets- en wandelgids #STROOM –
Erfgoed langs spoor en Dender.
Langs de kronkels van de Dender
ontstonden in de loop der eeuwen
dorpen en steden. De rivier verbond
gemeenschappen en maakte handel
mogelijk, maar vormde ook een na
tuurlijk obstakel dat met kanalisatie
werken, sluizen en bruggen overwon
nen moest worden. In de loop van de
19e eeuw vestigden zich vele fabrie
ken langs de Dender. Midden 19e
eeuw werd Denderland via het spoor
verbonden met grote steden en de
Waalse steenkoolbekkens. De eerste
stoomlocomotieven denderden door
heen de regio. De invloed was enorm.
Naast stations verschenen ook
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 ieuwe ondernemingen, werd
n
pendelarbeid mogelijk en konden
goederen makkelijker in- en uit
gevoerd worden. Kortom, de wereld
werd een stukje kleiner.
Vandaag vinden we langs het spoor
en de Dender heel wat (industrieel)
erfgoed. Wist je bijvoorbeeld dat
Lede ook een goederenstation had?
Aan café Bascul was er een weeg
brug voor de goederenwagons,
een zogenaamde bascule.
Dit en nog veel meer ontdek je in
deze toeristische erfgoedgids.
Je kan hem online kopen via
erfgoedceldenderland.be of bij de
cultuurdienst. De gids kost 5 euro.
Je kan de brochure ook gratis krijgen
met je UiTPAS, in ruil voor 15
UiTPAS-punten.
Meer info vind je op
www.erfgoedceldenderland.be.

meerj
Wil ook
meer beweg

Eerlijke kansen voor iedereen, nu en na corona!
Door de coronaperiode kregen nog
meer mensen p
 roblemen op vlak
van onderwijs, voeding, inkomen,
wonen en vrije tijd.
Welzijnsschakels vzw is een Vlaamse
vereniging met 8.000 vrijwilligers
waar armen het woord nemen. Wel
zijnsschakels gaat niet alleen in dia
loog met het beleid, maar voert ook
actie. Wij willen dat beleidsmakers
meer dan ooit gaan inzetten op eer
lijke kansen voor iedereen, nu en na
corona!

Wil jij onze actie steunen? Dat kan!
Download de kleurplaten via
www.lede.be, print ze uit of haal ze
af in de bib in Lede. Kleur de platen
of maak er iets creatief van, hang ze
voor jouw raam en/of post een foto
op sociale media met de #kleuren
voorkansen. Zo laat ook jij zien dat
je armoede uit de wereld wil helpen!

“Ik doe zoveel mo
zelf de boodscha
op aanraden van mij
Zo kom ik aan mijn st
kom ik meer onder de

Leo – 85 jaar

Meer info vind je op
www.welzijnsschakels.be.

Bewegen op verwijzing
Je wil meer bewegen en gezonder
leven, maar je weet niet hoe?
Laat je begeleiden door een
Bewegenopverwijzing-coach!
Een professionele coach helpt je ge
zond te bewegen. Jullie maken sa
men een beweegplan op maat op
basis van je interesses: een dagelijk
se fietstocht naar het werk, een we
kelijks dans- of zwemuurtje in de
buurt, petanque spelen in het park ...
Alles is mogelijk! We leggen de na
druk niet op sporten (al kan dat wel),
maar bewegen. Elke stap telt!
De coach zal je ondersteunen en
motiveren. Je ontdekt nieuwe kansen
om te bewegen, op je eigen tempo
en dicht bij huis. Je zal je fitter voelen,
meer energie krijgen en minder last
hebben van stress. En dat allemaal
aan een voordelig tarief! 5 euro per
kwartier voor een individuele sessie
en 1 euro per kwartier voor een
groepssessie. Wie recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming krijgt
een extra korting.
Hilde Melckenbeeck is alvast
overtuigd! “In april 2018 kreeg ik te
horen dat ik borstkanker had. Alles
verliep vlot: de operatie, radiologie,
revalidatie … Maar de vermoeidheid
bleef en de zetel was mijn beste vriend!
Terwijl mijn man Hendrik de boel draaiende hield, kampeerde ik uren in de
zetel. Te moe om een boek te lezen, te
moe om een wandeling te maken, zelfs
te moe om TV te kijken. Op een dag had

schoenen liever op het rek laat staan en
ik er genoeg van en met de laptop op
dan lonkt de zetel weer. Op zulke moschoot begon mijn zoektocht naar een
menten duiken de gesprekken van de
oplossing. De artikels over moe zijn na
coach weer op. Ik krabbel weer overborstkanker hadden allemaal dezelfde
eind, ik ga lopen en kom terug met een
boodschap: bewegen, bewegen, beweleeg hoofd en een lijf vol energie. Aangen. Zo kwam ik op de website van
kloppen bij Bewegen
opcoach
verwijzing
Bewegen op verwijzing terecht. Ik
“Mijn
heeft mijn leven
terug
op
de railsaan.
gezet
schoot direct in actie. Ik ging bij de
raadde wandelen
en is een van mijn beste beslissingen
dokter langs voor de nodige formulieMijn kinderen gaan mee en
ooit.”
ren en belde voor een afspraak. De
we
vinden het echt leuk om
trein was vertrokken. “Mijn
Ik kwam
terecht
coach
samen
meer te bewegen.”
Heb je last
van bijvoorbeeld
diabetes
bij Yente De Brucker en had meteen het
raadde wandelen aan. of overgewicht? Of wil je gewoon
gevoel dat ik de juiste beslissing had
Nathalie – 40 jaar
Mijn
gaan
genomen. Dit
waskinderen
wat ik nodig
had:mee en graag meer beweging in je leven
we vinden het echt leuk om plannen? Surf naar www.bewegenop
samen meer te bewegen.” verwijzing.be of praat erover met je
huisarts! Je heb van je huisarts een
Nathalie – 40 jaar
verwijsbrief nodig.
In Lede zijn 2 coaches actief: Toon
Van Der Kelen en Leen Triest. Je kan
met een van hen, na verwijzing door
je huisarts, een afspraak maken. Op
www.regioaalst.be/bov/coaches.php
vind je hun contactgegevens.

Je huisar

Je huisarts
helpt je
www.bewegenopver
Bewegen op verwijzing is een initiatief
van het Vlaams Instituut Gezond
Leven, met steun van de Vlaamse
overheid.

www.bewegenopverwijzing.be
een extra professionele duw in de rug!
De coach stelde een beweegplan op
maat op. Het was niet makkelijk en de
zetel lonkte nog altijd, maar na iedere
training voelde ik weer energie door
mijn lijf stromen. Dit maakte me zo blij,
opgeven was geen optie! Tijdens het
lopen ben ik nog één keer langs geweest bij mijn beweegcoach en daarna
mailde of belde ik mijn vorderingen
door. Ik heb periodes dat ik mijn loop-
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Speelplein Krawietel

Zomer=spelen

De speelpleinwerking gaat door van maandag 6 juli
tot en met vrijdag 21 augustus. Op maandag 20 en
dinsdag 21 juli is er geen speelpleinwerking. De zomer
werking staat open voor ieder kind vanaf geboortejaar
2015 tot en met de leeftijd van 13 jaar.

Vrij spelen

… dat is pas echt vakantie!
In onze gemeente vind je speel
toestellen op het speelplein in
Papegem en het park van M
 esen.
Je kan er van 8 uur tot zonsonder
gang terecht. Buiten klimmen kan
ook op het speeltoestel in het park
je achter Huize Moens, in Oorde
gem naast de kinderopvang en in
de Lijsterstraat in Lede.
Spelen maar!

Nieuwe werkwijze

Omwile van de coronamaatregelen moet er dit jaar
op voorhand worden ingeschreven. Dat kan uitsluitend
per week.
Kinderen kunnen enkel een volledige dag naar het
speelplein komen, ze nemen een boterhammendoos en
een drinkfles (met hun naam op) mee. Een vieruurtje en
een drankje tussendoor worden op een veilige manier
aangeboden.
Op het terrein worden geen ouders toegelaten. Je kan
met je vragen telefonisch terecht bij de animatoren of
aan het onthaal op het speelplein of bij de jeugddienst.
Op het speelplein in Wanzele zijn er twee bubbels voor
kinderen tot 12 jaar. De tienerbubbel wordt georgani
seerd aan het knutselatelier in Lede.
Dit jaar kan er geen gebruik gemaakt worden van de
voor- en na-opvang van de kinderopvang. We voorzien
daarom op het speelplein zelf van 7.30 tot 8 uur en van
16 tot 18 uur opvang door de monitoren.

Inschrijvingen

Helaas kunnen we deze zomer slechts een beperkt
aantal kinderen opvang aanbieden. We maken nood
gedwongen gebruik van voorrangregels voor kinderen
die in Lede wonen of waarvan een van de ouders in
Lede woont. Allereerst komen kinderen uit kwetsbare
gezinnen aan bod en is er ruimte voor kinderen van
alleenstaande ouders of kinderen van personeel. We
vragen ouders om dit jaar alleen op de speelpleinwer
king beroep te doen wanneer dit echt nodig is. Voor de
kinderen tot 12 jaar kan je nog inschrijven voor de
weken van 22-24 juli en 27-31 juli. Alle andere weken
zijn volzet. Je kan je kind wel op de wachtlijst zetten.
Aarzel niet om te informeren of er plaatsen zijn vrij
gekomen. De tieners kunnen nog voor alle speelplein
weken inschrijven.
Hoe ga je te werk?
Voor ieder kind stuur je de gegevens van de inlichtingen
fiche 2020 digitaal door. Dit kan via het e-loket. Je kan
hiervoor ook op afspraak bij de jeugddienst terecht.
Indien je kind nog geen badge heeft, maken we er een
aan en sturen we ze op. Deze badge kost eenmalig 2,5
euro en je kan ze ieder jaar opnieuw gebruiken. Ben je
de badge verloren, maak hier dan melding van. Een
nieuwe badge aanmaken na verlies kost 5 euro.
Naast de inlichtingenfiche vul je het inschrijvings
formulier in. Inschrijven kan enkel per week via het e-lo
ket. Opgelet: enkel wanneer je de bevestiging van de
inschrijving kreeg, kan je kind zich voor die bepaalde
we(e)k(en)op het speelplein melden met een badge.
Dit jaar is er ook een bijkomende medische fiche nodig.
Die bezorgen we jou van zodra het kind definitief in
geschreven is. Voor kinderen uit risicogroepen is er ook
een attest van een arts vereist.

Betaling

De betaling gebeurt met een factuur achteraf. De
tarieven blijven onveranderd: 30 euro per week voor
inwoners van Lede of kinderen die in Lede schoollopen.
Voor niet-inwoners kost het 45 euro per week. Met een
sociaal tarief betaal je 50% minder. Met een UiTPAS met
kansentarief is de prijs 7,50 euro per week.

Speelplein Krawietel

De zomer op het speelplein zal er
dit jaar wat anders uitzien, dat is
zeker. Maar het hele team werkt
hard om er een onvergetelijke zo
mer-in-bubbels van te maken!

Speelideetjes in de buurt?
Raadpleeg het Doe-boek!

Het wordt een zomer zoals we er
nog nooit één hebben
meegemaakt. Een verre reis ma
ken, zit er waarschijnlijk niet in.
Reden te meer om v
 olop op ont
dekking te gaan in onze eigen
buurt! De jeugddienst verrast daar
om elke inwoner van 6 tot 12 jaar
met een toegankelijk blijf-in-jebuurtboek, een doe-boekje boorde
vol ideeën om volop te genieten, te
spelen en te bewegen in Lede. Heb
je inspiratie nodig, duik dan in het
Doe-boek. Binnenkort valt het
boekje in je b
 rievenbus!

De zomer van Vlieg

Doe je ogen dicht en zet je oren
open. Hoor jij wat Vlieg hoort? Deze
zomer is hij in de ban van klanken.
Geluiden zijn er zo goed als altijd en
overal. Van sommige geluiden word
je heel rustig of blij en van andere
wil je liefst zo snel mogelijk je vin
gers in je oren stoppen. Doe mee
met de verschillende acties en laat
je leiden door je oren. Bij elke
activiteit krijg je een luisterrijke
beloning. Bovendien maak je ook
kans op een klinkende Bzzzzboxzzzz!
Schattenjacht:
hoor jij wat ik hoor?
Ssssst, hoor jij dat ook? Er klinkt
een leuk muziekje in Lede! Weet jij
hoe het heet? Trek van woensdag
1 juli tot 31 augustus je wandel
schoenen aan en ga op speurtocht.
Vertrekken doe je aan de biblio
theek, de schattenjacht is ongeveer
7 km lang. Verzamel tips om het
favoriete deuntje van Vlieg te
achterhalen. De speurtocht is vrij
toegankelijk. Er zijn aangepaste
vragen voor kinderen vanaf 3 jaar
en kinderen vanaf 6 jaar. Speurders
kunnen na de zoektocht een
beloning ophalen in de bib.

Knutselactie:
maak een windorgel
Download vanaf woensdag 1 juli
de knutselinstructies op de website
lede.vlieg.be of haal ze af bij de
jeugddienst.
Laat je inspireren door je omgeving
en ga aan de slag met materialen
die je zelf verzameld hebt: kroon
kurken, takjes uit het bos, schelpen,
parels … Het kan allemaal! Laat
onze gemeente mooier klinken dan
ooit tevoren en breng je windorgel
voor 31 augustus binnen in de bib
of bij de jeugddienst. Je krijgt dan
een beloning!
Schattenjacht:
digitale speurneus
Omwille van het coronavirus zorgen
we dit jaar voor een online speur
tocht i.p.v. de jaarlijkse zoektocht in
de bib. Surf naar lede.vlieg.be en
waag je aan een online schatten
jacht door de bib! Alles opgelost?
Dan verdien je een beloning die je
kan ophalen in de bib.

Meer info op www.lede.be of bij de jeugddienst.
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Dinsdagmarkt
Een markt organiseren in
coronatijden is niet eenvoudig.
Dankjewel aan de marktkramers,
marktbezoekers, bewoners, de
school en de medewerkers voor de
geleverde inspanningen. De foto’s
spreken boekdelen!
Voor je agenda: de wekelijkse
dinsdagmarkt op 21 juli gaat door.

DOSSIER MENTAAL WELZIJN
Geef je mentale gezondheid alle aandacht die ze verdient!
De dichte aanwezigheid van het coronavirus heeft voor veel mensen niet alleen een impact
(gehad) op de fysieke gezondheid, maar ook op het psychosociaal welzijn. Door alle inspanningen,
onzekerheden, aanpassingen ... voelen sommige mensen zich minder goed in hun vel. B
 ovendien
zijn we geneigd om minder of zelfs geen a
 andacht te b
 esteden aan onze mentale g
 ezondheid.
Tijd voor verandering!

Veerkracht maakt macht!
Gezondheidsjournalist Jos Vranckx roept op om ze
ker nu aan veerkracht te werken. “Vertrouwen dat we
eruit zullen geraken, dat hebben we nodig. Dat betekent
ook: de coronastatistieken nuchter bekijken en in perspectief plaatsen. Zonder te minimaliseren, natuurlijk,
maar ook zonder te over-dramatiseren. Als we weten dat
er een uitzicht is, als we een houvast hebben, is het makkelijker om de harde maatregelen te aanvaarden en goed
door te komen. Even belangrijk zijn concrete adviezen om
zélf iets voor onze gezondheid en immuniteit te doen.”
Je kunt dus proberen om jouw veerkracht te
verhogen. Maar hoe doe je dat?

Wat is veerkracht?

Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Er komt
dagelijks heel wat op ons af. En dat kan veel van je
vragen. Hoe komt het dat sommigen daar beter mee
omgaan dan anderen? Dat ligt o.a. aan je veerkracht,
die bepaalt voor een stuk hoe jij je kan aanpassen aan
stress en tegenslag. Veerkracht is dat wat je nodig
hebt om je goed in je vel te blijven voelen, ondanks
een tegenslag of dip en daar misschien zelfs sterker
uit te komen. Je kan je veerkracht testen op
www.fitinjehoofd.be.

Goed nieuws: veerkracht kan je trainen!

Veerkracht kan schommelen. Een hoge veerkracht wil
niet zeggen dat je onkwetsbaar bent. Een lage veer
kracht betekent niet dat je hulpeloos bent. Zoals je
een spier traint, kan je ook je veerkracht trainen en je
zo beschermen tegen psychische problemen.
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Wees niet te streng voor jezelf
Soms is het leven (even) te veel. Je kan nu eenmaal niet
vermijden dat je soms stress hebt. Het is dan cruciaal om
lief te blijven voor jezelf. Dat geeft minder spanning dan
jezelf verwijten maken omdat je je slecht voelt. Vraag je
ook af of het wel de moeite is om je druk te maken. Je
kan hiervoor bijvoorbeeld eens noteren wat echt belang
rijk is voor jou.
Lukt er iets niet? Oordeel niet te kritisch en neem
jezelf niets kwalijk. Accepteer dat je fouten kan maken.
Niemand is perfect! Leg de lat ook niet altijd te hoog
(want dan kan je er niet meer aan).

“Geef me de moed om te
veranderen wat ik kan
veranderen; geef me de
sereniteit om te accepteren
wat ik niet kan veranderen
en geef me de wijsheid om het
verschil tussen beide te zien.”

Geef jezelf ook af en toe eens een schouderklopje.
Je doet het zo vaak bij vrienden, het is minstens even
belangrijk dat ook bij jezelf te doen! Zo ontdek je je posi
tieve kanten en versterk je je zelfvertrouwen. Onthoud
deze complimenten, schrijf ze desnoods op! Ze zorgen
ervoor dat je niet te streng bent voor jezelf wanneer de
zaken niet helemaal lukken.

-Franciscus van Assisi

Fitinjehoofd.be is een interactief plat
form dat je veerkracht test en oefe
ningen en tips aanreikt om hieraan
te werken. Geen wondermiddeltjes
of toverformules maar enkele con
crete stappen om je geestelijke ge
zondheid te versterken.
Surf naar www.fitinjehoofd.be
of download de app via de website.
Je vindt er 10 stappen en oefenin
gen om je op weg te helpen. Kies
de stap(pen) die bij jou pas(t)(sen):
1. Vind jezelf oké
2. Praat erover
3. Beweeg
4. Probeer iets nieuws
5. Reken op vrienden
6. Durf nee zeggen
7. Ga ervoor
8. Durf hulp vragen
9. Gun jezelf rust
10. Je hoofd boven water houden
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Ga dus op zoek naar wat jou rust geeft en zet dit bewust
in wanneer je hoofd vol lijkt te zitten. Beter nog: gun jezelf
elke dag dit rustmoment – hoe moeilijk het ook is om dit
in te plannen.

Blijf niet bij de pakken zitten

Probeer regelmatig te bewegen, gezond te eten en
drinken en voldoende te slapen. Ook hier geldt: leg de
lat voor jezelf niet te hoog. Doe wat voor jou haalbaar is.
Je kent jezelf het best.
Word je toch overvallen door onaangename emoties of
stress? Borrelt de frustratie op? Zoek uitlaatkleppen om je
op een positieve manier af te reageren: ga hardlopen,
stamp met stevige schoenen de blikjes voor de pmd-zak
zo klein mogelijk, scheur het oude papier in miljoenen
reepjes, ga dat onkruid in de tuin of het mos op je balkon
te lijf … Dat kan zo’n deugd doen.

Aan de slag!
10 tips voor een mentaal fitte geest

Ook kleuren, tekenen, muziek spelen of tijd in de natuur
doorbrengen ... kan dit effect hebben: jezelf verliezen in
waar je mee bezig bent in plaats van verloren te lopen
tussen je gedachten.

#CHECK
CHECK
CHECK
JEZELF
Gaat het nog? Zorg je

wel goed voor jezelf?
#check
check check jezelf
Er staat hulp klaar.

Kijkjezelf?
op checkjezelf.be
Heb jij aandacht voor
Zorg je
Voor als het moeilijk is, of nog
beter: vóór het moeilijk wordt.
goed voor jezelf? De
Vlaamse over
heid lanceerde een campagne rond
het belang van mentaal welzijn en
geeft ook enkele tips.
CHECKJEZELF.BE
ACTIEPLAN ZORGEN VOOR MORGEN

Kijk eens met een andere bril
We hebben allemaal al kleine en
grote teleurstellingen moeten slik
ken. Van een feestje dat niet door
ging tot ontslag: tegenslag hoort
nu eenmaal bij het leven.

De gebeurtenissen zelf kan je niet
veranderen. Je hierover druk ma
ken, verandert niets aan de situatie
en is eigenlijk zinloos. Wat je wel
kan veranderen, is je blik. Probeer
eerst de situatie en je gevoelens
hierover te aanvaarden. Richt dan je
aandacht op de positieve dingen: de
zon die schijnt, de vogels die fluiten
…
Doetip: Som elke avond voor het
slapengaan drie positieve dingen
op die vandaag zijn gebeurd.
Soms lijkt het leven alleen te be
staan uit tegenslag. Nochtans ge
beurt er iedere dag wel iets dat de
moeite waard is. Zoek het niet te
ver! Een straaltje zonneschijn in
een regenachtige week, de glim
lach van een kind, mooi verzorgde
nagels, met smaak een appel op
eten ... Het telt allemaal mee! Het
vraagt wat oefening om deze posi
tieve zaken te herkennen, maar het
helpt om je batterijen op te laden!

Bouw rust in voor je geest
Ons leven is de afgelopen maanden erg overhoop gehaald.
Het is dus niet zo vreemd dat je hierdoor stress, onzeker
heid of angst ervaart. Duw deze negatieve emoties niet
weg: besteed er bewust aandacht aan en probeer daarna je
geest ook cruciale rust te geven. Hoe kan je dat doen?
• Maak je je zorgen? Benoem je bezorgdheden, spreek ze
uit of schrijf ze op. Zo structureer je je gedachten en kan
je er een beetje afstand van nemen. Die zorgen zijn dan
niet weg, maar wegen dan even minder zwaar.
• Voorzie elke dag een ‘piekermoment’: maximaal een uur
om te piekeren. Voel je niet schuldig als je piekert, maar
beperk je gepieker tot dat ene uurtje: parkeer je zorgen
daar. Duiken de piekergedachten buiten dit uurtje op?
Laat het niet toe, zeg luidop ‘stop’ en zoek een activiteit
die je kan afleiden: een klusje in huis, even naar de win
kel, luisteren naar de radio ...
• Laat af en toe je hoofd even helemaal tot rust komen:
geen nieuwsberichten, sociale media of e-mails. Een
moment waarop je helemaal niets moet. De ene per
soon komt helemaal tot rust in een warm bad, terwijl
de andere net nood heeft aan een stevige wandeling.
Je kan ook yoga of mindfulnessoefeningen doen.
Zo focus je je volledig op je houding, lichaam en adem
haling, waardoor je geest al de rest even vergeet.

Surf zeker eens naar www.zorgenvoormorgen.be.
Je vindt er o.a. ook tips voor kinderen, jongeren
en ouders en nog veel meer nuttige info!
Kinderen en jongeren kunnen een kijkje nemen op
www.noknok.be. Deze site richt zich op kinderen tussen
12 en 16 jaar. Zij vinden er informatie en
opdrachten om zich goed in hun vel te voelen.

Meer dan een dipje?
Dit tips hierboven zijn een wegwijzer om zelf aan de slag
te kunnen wanneer je je (even) wat minder voelt. Krijg je
je gedachten niet meer geordend? Functioneer je al een
hele tijd niet meer zoals je zou willen? Heb je het gevoel
dat je niet meer de baas bent over je gedrag en reacties?
Heb je geen fut meer om iets te doen of heb je je emoties
helemaal niet meer in de hand? Dan kan je beter hulp zoe
ken. Je vindt in dit dossier meer info en contactadressen.
Een psychische aandoening is niet hetzelfde als een dipje.
Je kunt in de put zitten door zaken die gebeuren in je le
ven: een ontslag, een overlijden, een scheiding … Hoe
moeilijk deze gebeurtenissen ook zijn, we passen er ons
meestal snel aan aan. Duurt de dip lang, dan kan er
meer aan de hand zijn. Blijf hier niet alleen mee zitten.

17

Praat erover

Professionele hulp

In onze samenleving heerst nog
steeds een taboe over onze gees
telijke gezondheid en psychische
klachten. We praten er liever niet
over. Bijna 60% van wie psychische
problemen heeft, zwijgt en zoekt
ook geen hulp. Mensen schamen
zich of willen niemand ‘lastigvallen’.
Nochtans verdienen deze proble
men zorg en aandacht. Daarom
moet je ze ook durven benoemen.
Aanvaarden dat psychische proble
men bij veel mensen deel uitma
ken van het leven is een eerste
stap om er zorgzaam en begripvol
mee te leren omgaan.

Praten is dus heel belangrijk.
Al moet deze boodschap wat genu
anceerd worden. Praat erover met
mensen waarvan je denkt dat ze
voor je verhaal openstaan. Soms
kan je trouwens echt versteld staan
van de steun die je krijgt. Een goed
gesprek met een goede vriend(in),
partner of familielid kan wonderen
doen. Samen kunnen jullie meer
dan alleen.
Vind je het moeilijk om erover te
praten? Je hoeft geen uitleg te ge
ven. Laat weten dat je het moeilijk
hebt, maar er niet graag over praat.
Wedden dat ook dat al helpt?

Chatboxen en hulplijnen

Als je je mentaal niet goed voelt, kan je zeker ook contact
opnemen met je huisarts. Hij/zij kent je het best en heeft
een goed zicht op je achtergrond en voorgeschiedenis. De
huisarts is een vertrouwenspersoon en bovendien gebon
den aan het beroepsgeheim. Hij/zij zal een eerste luiste
rend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar verde
re gespecialiseerde zorg.
Daarnaast kan je ook altijd terecht bij een Centrum voor
Algemeen Welzijnswerk (CAW). Contact opnemen met
een CAW is zeer eenvoudig. Het CAW heeft een lage
drempel en is vlot bereikbaar. Je kan hen berieken op het
gratis nummer 0800 13 500 of via www.caw.be.
Ouders, maar ook kinderen en jongeren, kunnen met
problemen rond bv. faalangst of pesterijen aankloppen
bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Zowel de huisarts, het CLB of CAW kent de weg in de
hulpverlening goed en kan je doorverwijzen als je psy
chosociale begeleiding nodig hebt.
Je kan ook contact opnemen met een centrum
voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Zij bieden me
disch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverle
ning aan mensen met ernstige psychische problemen.
Een CGG heeft een aparte werking voor kinderen en
jongeren, volwassenen en ouderen en bestaat uit een
team van 1 of meerdere psychiaters, psychologen en
maatschappelijk werkers. De hulpverlening gebeurt tij
dens consultaties. Er is geen opname of verblijf. Je moet
op voorhand een afspraak maken.
In de buurt van Lede zijn er 2 centra, erkend door Zorg
en Gezondheid:
• Aalst, 078 15 55 70, cgg.aalst@zov.be;
• Wetteren, 03 369 49 41,
cggwetteren@dedriestromen.be.

Wil je dringend en/of anoniem praten over jouw zorgen of problemen?
Contacteer dan een van deze hulplijnen.

Tele-onthaal
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www.tele-onthaal.be

Hulplijn
geweld

1712

www.1712.be

Zelfmoordlijn

1813

www.zelfmoord1813.be

Druglijn

018 15 10 20

www.druglijn.be

Kinderen en jongeren:
Awel
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www.awel.be

JAC

www.caw.be/jac

Nu praat ik
erover

www.nupraatikerover.be

Gaat het niet goed
met iemand anders?
Merk je dat het niet goed gaat met iemand uit je omge
ving? Probeer met hem of haar in gesprek te gaan. Doe
dat heel voorzichtig. Hou in je achterhoofd dat je in
gesprek gaat enkel en alleen om die persoon te helpen.
DO’S
• Wees alert voor signalen en neem ze serieus.
• Houd contact via telefoon, chat, videogesprek, brief,
mail ...
• Betrek de omgeving.
• Zoek professionele hulp indien nodig.
• Zorg voor jezelf.
DON’TS
• De problemen minimaliseren.
• Kwaad worden.
• Oplossingen aanreiken.
• Beloven dat je er met niemand anders over zal praten.
• Beloven dat je alle problemen kan oplossen.

19

Pop-upcinema
Zomersportkampen
Ben je op zoek naar sportieve activiteiten tijdens de vakantie?
Schrijf je dan in voor onze zomersportkampen!

Lager onderwijs

Kinderen uit het lager onderwijs zijn welkom van maandag
17 tot en met vrijdag 21 augustus. Je sport van 9 uur tot 16
uur, vanaf 8.15 uur en tot 17 uur is er toezicht.
Kinderen die ’s middags blijven eten, brengen een lunchpak
ket en zakgeld voor een drankje (minimum 2 euro) mee.
Breng ook een drankje en een koek of fruit mee voor tijdens
de pauze.

Kleuteronderwijs

Kinderen uit het kleuteronderwijs zijn welkom van maandag
24 tot en met vrijdag 28 augustus. Je sport van 9 uur tot 12
uur, vanaf 8.15 uur en tot 12.15 uur is er toezicht. Breng een
drankje en een koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

Tarieven

Lager

Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand)

60 euro

30 euro

Niet-Ledenaar

90 euro

45 euro

UiTPAS met kansentarief

15 euro

7,50 euro

10 UiTPAS-punten
Sociaal tarief

-2,50 euro
-50%

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel van je
inschrijvingsgeld terug.

Films in openlucht

Sportacademie

Kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde
leerjaar kunnen tijdens het schooljaar een uurtje komen
sporten op woensdagnamiddag. De sportacademie start
vanaf 2 september in de sporthal.

Lesuren schooljaar 2020 - 2021

Programma

• derde kleuterklas en eerste leerjaar: 14 – 15 uur
• tweede en derde leerjaar: 15 – 16 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16 – 17 uur

Tarieven

Lager

Kleuter

Ledenaar (inwoner/schoolgaand)

60 euro

25 euro

Niet-Ledenaar

90 euro

37,50 euro

UiTPAS met kansentarief

15 euro

6,25 euro

10 UiTPAS-punten
Sociaal tarief

-2,50 euro
-50%

Inschrijvingen zomersportkampen
en sportacademie
Wanneer?
• Lager onderwijs:
van maandag 6 juli tot en met vrijdag 7 augustus
• Kleuteronderwijs:
van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus
• Sportacademie:
van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus
Hoe?
• Online via www.lede.be
• Via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage)
naar sport@lede.be
Betalen
• Via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met vermel
ding van de activiteit en de naam van de deelnemer
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De vrijetijdsdiensten moesten de voorbije maanden met pijn in het hart een heleboel activiteiten schrappen. Maar deze
zomer staan we er terug: met een openluchtcinema dan nog! We vertonen 6 films op 6 unieke locaties, gratis bovendien!
De films starten om 21.45 uur. We vragen wel om in te schrijven via www.lede.be. Het aantal plaatsen is beperkt omdat we
volgens de geldende veiligheidsmaatregelen de nodige afstand tussen de toeschouwers moeten bewaren. Indien je niet
aanwezig bent voor 21.30 uur, dan wordt je plaats vrijgegeven aan last-minute bezoekers. We voorzien enkele strandstoelen
en andere zitmogelijkheden. Breng gerust zelf een dekentje en/of je eigen picknick mee.

Donderdag 13 augustus : Bohemian Rhapsody
Park Huize Moens
De jonge Farrokh Bulsara ontdekt in Engeland zijn grote
passie voor muziek. Hij ontmoet enkele muzikanten en al
snel wordt de band Queen gevormd. Farrokh verandert zijn
naam naar Freddie Mercury en Queen wordt een van de
grootste rockbands van de wereld.

Donderdag 20 augustus: Tonio
Binnenkoer bib en OC Oordegem
Tonio, de bijna 22-jarige zoon van een schrijver, wordt nabij
het Amsterdamse Vondelpark doodgereden door een auto.
De schrijver en zijn vrouw zoeken naar een reconstructie van
de laatste levensdagen van hun zoon.

Zaterdag 15 augustus: I, Tonya
Voetbalterrein sportcomplex De Ommegang
De getalenteerde kunstschaatsster Tonya Harding komt in de
aanloop naar de Olympische Winterspelen van 1994 in opspraak wanneer haar entourage betrokken blijkt bij een brutale aanval op haar ploeggenote en rivale Nancy Kerrigan.

Donderdag 27 augustus: La La Land
Kerkstraat Smetlede
Mia is een serveerster en droomt ervan om actrice te worden.
Ondanks de talloze audities die ze doet, heeft ze geen succes.
Jazzmuzikant Sebastian droomt van een eigen club. Ze ontmoeten elkaar een paar keer toevallig en worden verliefd.

Maandag 17 augustus: A Star is Born
Weide Essestraat
Countryzanger Jackson Maine is onder de indruk als hij op een
avond beginnend zangeres Ally hoort zingen in een bar. De
liefde tussen Ally en Maine groeit en hij helpt haar op weg in
haar muzikale carrière terwijl zijn eigen leven langzaam uit
elkaar valt door zijn alcohol- en drugsverslaving.

Zaterdag 29 augustus: Mary Poppins Returns
Speelplein Wanzele
1935, ten tijde van de Grote Depressie in Londen. Jane en
Michael Banks zijn volwassen geworden en krijgen, nadat het
noodlot toeslaat, opnieuw een bezoek van Mary Poppins.
Deze voorstellingen worden georganiseerd met de
steun van provincie Oost-Vlaanderen.
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Omwille van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige activiteiten niet of anders doorgaan.
Contacteer altijd eerst de organisator.
Vergadering AA-groep
De Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
SMC Lede, Bellaertstraat 11
Info ADB Antwerpen, 03 239 14 15
of deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.
Fietstocht
elke woensdag van 19 tot 21 uur
(tot 30 september)
Kerk Smetlede
15 - 30 km met tussenstop.
Inschrijven via tinyurl.com/
fietstochten.
12 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be
Beheerwerkdagen
in Natuurgebied Lede
elke 1ste zaterdag van de maand,
van 9 tot 13 uur
Geelstervallei of Papegembos
Omdat de locatie wisselend is,
moet je je aanmelden via chris.
lindavdv@gmail.com of via saerens_
yvette@hotmail.com. Vergeet je
werkhandschoenen niet.
Natuurpunt Lede
Info 0486 92 05 90,
www.natuurpunt.be
Bootcamp: THE WAY
elke zaterdag van 11 tot 12 uur
(tot 26 september)
Park Van Mesen
Nodig: fitnessmat & water.
Inschrijven is verplicht.
10 euro, 10-beurtenkaart: 80 euro
Milestone
Info 0472 95 94 50,
info@milestonecoaching.be,
milestonecoaching.be
Tentoonstelling: Kunst is
de afbeeling van het leven
elke vrijdag, zaterdag en zondag
vanaf 10 uur en op donderdag
vanaf 18 uur (tot eind augustus)
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Marnik Vander Heyden maakt
beelden uit staal, keramiek
of brons en schilderijen uit
acrylverf of canvas. Zonderlinge
creaturen die gevoelens van angst,
ontgoocheling, onmacht of verdriet
uitdrukken.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Open Zomer Fietstocht:
Kom uit uw kot blijf in uw dorp
1 juli - 31 augustus
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Een uitgestippelde route van 35 km
die je kan fietsen wanneer je wil.
Route vanaf 1 juli te downloaden
via routeYou. De wegen zijn
geschikt voor gewone fietsen
en mountainbikes, niet voor
koersfietsen. Hier koppelen we een
prijskamp aan. Maak de mooiste
landelijke foto of selfie.
Landelijke gilde Lede.

Nikola Hendrickx (IOA), Geinz,
Bert Vanstiphout, wachtmaarlater,
Barbara-dot, liezekribbels, Kim
Duchateau, Bart Vantieghem, Lise
Vanlerberghe.
1,50 euro
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Groepswandeling
dinsdag 14 juli
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal
Begeleide wandeling (10 km) in en
rond Lede. Elke tweede dinsdag van
de maand.
WSV Gezellige Blommes
Info 0494 23 49 19, wsv-gezelligeblommes.webnode.be

Zomeraanbod : 4 Corona
wandelingen langs mooie
landelijke hoekjes van Lede
1 juli - 31 augustus
Routes downloaden op RouteYou.
Afstandentussen 6 en 11 km. Goede
stapschoenen zijn aan te raden, niet
geschikt voor rolstoelen. Blijf op de
paden en houd hond(en) aan de
leiband.
Landelijke gilde Lede.

Astrid Sioen
zondag 5 juli van 14 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Astrid Sioen speelt accordeon
en is lesgever muzisch beleven
voor kinderen met extra
ondersteuningsnood. Astrid speelt
op afstand, gelieve de coronamaatregelen te volgen, enkel 65
zitplaatsen. Reserveren kan!
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Zomerconcert:
Thijs en Luc De Clus
zondag 19 juli
van 15.30 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Geocaching met het gezin langs
de oevers van de Molenbeek
1 juli - 31 augustus
7 km. Zie onze website/Facebook
voor verdere details.
Landelijke gilde Lede.
Zomer van Vlieg
1 juli - 31 augustus
Zie pagina 11.

Euraudax Lede
zaterdag 4 juli van 7 tot 12 uur
Café ‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Groepswandeling aan 6 km/u.
Start lus 2 om 12 uur. Natuurrijk
parcours door natuurgebieden
Honegem-Solegem, de bossen van
Lede en Serskamp. Geen honden
toegelaten.
3 euro, leden: 2,50 euro
Euraudax België
Info 0484 78 05 17
Zomercartoonwandeling
opening op zondag 5 juli om
14 uur, daarna elke vrijdag,
zaterdag en zondag
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
We maken een brug naar
geschiedenis, natuur en de dingen
rond de mens. Cartoonisten:
Erwin Vanmol, Leslie Saurus, Fien
Cools, Joris Vermassen, AAaRGH,

Zomerfietsen
elke dinsdag om 19 uur, 
7 juli - 25 augustus
Markt
20 km. Infolijn bij regen: 0477 59 87
49. Er is geen tussenstop voorzien
(coronamaatregelen).
Davidsfonds Lede - Gezinsbond
Lede - Sport Vlaanderen
Info 0477 59 87 49,
www.gezinsbondlede.be
Bloed geven
dinsdag 7 en woensdag 8 juli
van 18.30 tot 21 uur
De Bron
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat
je 71 jaar wordt. Schrijf je in via
rodekruis.be.
Rode Kruis Lede
Ontmoetingsmoment
Welzijnsschakel Lede 
zaterdag 11 juli
van 13.30 tot 16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Poëzie in het bos
zaterdag 11 juli van 19 tot 22 uur
Café De Oude Mol, Impedorp
Poëtische avondwandeling. Elke
deelnemer mag een zelf gekozen
poëtisch werk brengen. Gedichten,
teksten en verhalen gelinkt aan de
natuur of een liedje zingen.
1 euro
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477,
www.natuurpunt.be

Zomerconcert: Mr & Mss
dinsdag 21 juli
van 15.30 tot 18 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Mr Michiels speelt gitaar in
verschillende bands. Moeder, Mrs
Michiels-Van Langenhove zingt ook
in verschillende groepen. Dochter
Miss Michiels speel (bas) gitaar en
zingt. Semi-akoestische set met
nummers van artiesten die ze zelf
graag horen: Bonnie Raitt, Neil
Young, First Aid Kit, PJ Harvy, Johny
Cash, Norah Jones ...
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Sneukeltocht
zondag 2 augustus
Bosstraat 54
In plaats van het Gildenfeest
organiseren we een sneukeltocht
met vaste inschrijvingen en vertrek
in tijdsblokken. Dagtocht: 18 km,
namiddagwandeling: 6 km. Met
hapjes en drankjes.
Landelijke gilde Lede
Zomerconcert: Bruno Deneckere
en Kathleen Vandenhoudt
zondag 9 augustus van 15.30
tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Rasmuzikanten met een blues-hart.
Bruno begon in 1986 als frontman
van de Pink Flowers. Kathleen is
één van de sterkste stemmen uit
Vlaanderen.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Dance Fever Dansstage:
Do The Dance
maandag 10 augustus vrijdag 14 augustus
Sporthal
Zonder overnachting, gratis show
op vrijdag. Verschillende groepen.
Van 8.30 tot 16.30 uur, opvang
vanaf 8 uur tot 17 uur.
90 euro, kleuters: 45 euro, UiTPAS
met kansentarief: 22,5 euro
Groepswandeling
dinsdag 11 augustus
van 19.30 tot 21.30 uur
Sporthal
Begeleide wandeling (10 km) in en
rond Lede. Elke tweede dinsdag van
de maand.
WSV Gezellige Blommes
Info 0494 23 49 19, wsv-gezelligeblommes.webnode.be
Pop-upcinema:
Bohemian Rhapsody
donderdag 13 augustus
Zie pagina 21.
Pop-upcinema: I, Tonya
zaterdag 15 augustus
Zie pagina 21.
Zomerconcert: Sisters On Sofa
zondag 16 augustus
van 15.30 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Muzikanten/zangeressen uit het
Aalsterse met een gevarieerd
programma met Nedelands-,
Frans- en Engelstalige covers.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
Pop-upcinema: A star is Born
maandag 17 augustus
Zie pagina 21.
Zomersportkamp lager onderwijs
17 - 21 augustus
Zie pagina 20.

Pop-upcinema: Tonio
donderdag 20 augustus
Zie pagina 21.
Pop-upcinema: La La Land
donderdag 20 augustus
Zie pagina 21.
Nacht van de Vleermuis
in de Geelstervallei
zaterdag 22 augustus
van 20 tot 23 uur
Taverne Wijmenier, Ledezijdestraat 74
In heel België tellen we 21 soorten,
waarvan er 13 met uitsterven
bedreigd zijn. Hoe kan je je tuin
vleermuisvriendelijk maken? Kom
naar onze vleermuizeninfoavond.
Wij kijken bij onze terugkomst
naar de nachtvlinders die
ondertussen verschalkt zijn in de
nachtvlinderbak. Stevig schoeisel
en waterdicht indien regenweer honden aan de leiband - niet voor
rolwagens of buggy’s.
1 euro
Natuurpunt Lede
Info 0479 302 477,
www.natuurpunt.be
Zomersportkamp
kleuteronderwijs
24 - 28 augustus
Zie pagina 20.
Pop-upcinema:
Mary Poppins Returns
zaterdag 29 augustus
Zie pagina 21.
Kubbnamiddag
zondag 30 augustus
van 15 tot 20 uur
Veerleheem, Smetlededorp 20
Met randanimatie en iets voor de
honger en dorst. Inschrijven via
tinyurl.com/kubbnamiddag.
3 euro
Gezinsbond Smetlede
Info 0498 40 13 33, ineke.hutse@
telenet.be, smetlede.gezinsbond.be
Zomerconcert: Meermens
zondag 30 augustus
van 15.30 tot 18.30 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Bram Verstappen probeert te
troosten, te ontroeren, gelukkig te
maken, gedachten te verzetten en
antwoord te bieden op de vragen
van elke dag.
Meaningfool
Info 0499 11 77 09,
info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org
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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
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
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

Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
speelplein@lede.be
053 80 76 09
Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
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

De Bron
Kerkevijverstraat 19A

Dringende politiehulp
101

GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
gcdevolkskring@lede.be

Tele-onthaal
106
Antigifcentrum
070 24 52 45

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

Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be

Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be

OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
053 80 20 22

Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be,
www.apotheek.be

Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be

Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be

Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95
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