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16 februari >>> clown op de markt

20 februari >>> reuze karamellenworp en machtsoverdracht

20 en 21 februari >>> kermis

21 februari >>> 58ste carnavalstoet

22 februari >>> prijsuitreiking 58ste carnavalstoet en popverbranding

5 maart >>> stoempfestijn jeugdraad

6-13-20-27 maart >>> 

vertelmoment in de bib van 11 tot 11.30 uur voor kinderen van 6 tot 11

11 maart >>> Cursus ‘Creatief denken in opvoeding’

13-28 maart >>>Jeugdboekenweek

31 maart >>>buitenspeeldag

april >>>paaseierenworp

23 april - 2 mei >>> Week van de amateurkunsten

26 april >>> Cursus ‘Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet’

30 april, 1 mei en 2 mei >>> Lede Creatief
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Feestcomité
Zaterdag 20 februari
- Kindercarnaval:  

verkiezing jeugdprinsenpaar
 Zaal De Bron, Kerkevijverstraat  

te Lede om 14 uur
- Reuze Karamellenworp 
 Hoofdprijs ‘Gouden Boer’,  

geschonken door Prinsenhof  
en Juwelier Bart Oste

 Gemeentehuis, Markt 1 te Lede  
om 17.30 uur

- Machtsoverdracht
 Zaal De Bron, Kerkevijverstraat  

te Lede om 20 uur

Zondag 21 februari 
om 15 uur gaat de 58ste 
Carnavalstoet uit. Onze Leedse 
carnavalisten zorgen zoals elk jaar 
voor spektakel!

Maandag 22 februari
Prijsuitreiking 58 ste carnavalstoet
Zaal De Bron, Kerkevijverstraat  
te Lede om 21 uur 
aansluitend popverbranding  
in het park van Lede en
carnavalfuif, zaal Volkskring,  
Kasteeldreef te Lede om 22.30 uur

13 - 14 februari  
en 20 - 21 februari
Kermis carnaval Lede

Marktcommissie
Iedereen welkom op de markt op 
dinsdag 16 februari 2010 van 9 uur 
tot 12 uur. De clown loopt op de 
markt en deelt snoepjes uit!
Ben je jonger dan 12 jaar dan kan 
je je gratis laten schminken of een 
ballonfiguurtje laten plooien in het 
Cultureel Centrum.

Patrimonium
Markten
Kermissen

Op 1 januari vond er in het college van bur-
gemeester en schepenen een wissel plaats.
Steven Henderickx (VLD) is nu schepen in de plaats van 
Paul De Winne (CD&V). Alle bevoegdheden van schepen 
De Winne worden overgenomen: informatica, ruimtelijke 
ordening en stedenbouw, huisvesting, sociale woningbouw, 
toerisme, leefmilieu en reiniging. De spreekuren van schepen  
Henderickx zijn op vrijdag van 17 tot 19 uur en op afspraak.

Je kan hem steeds bereiken:
- via mail: steven.henderickx@lede.be
- telefonisch : 0475 91 33 58

Nieuwe schepen
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archeologie 
in Mesen

te zien waarop met tekst en beeld 
wordt uitgelegd wat er allemaal is 
gevonden. De kinderen luisterden vol 
overgave naar archeologe Cateline, 
die een heel interessante en boeiende 
uitleg gaf!

De botten van paarden werden rond-
gegeven en ook een aantal scherven.
Daarna stapte de groep naar het do-
mein zelf waar nog een bezoek volgde 

In het najaar van vorig jaar 
werden alle scholen aange-
schreven met de kans een 
bezoek te brengen aan de 
archeologische opgravingen 
in Mesen.

Op 22 januari kwam meester Ides 
met het vijfde leerjaar van de Vrije 
Lagere School naar het gemeen-
tehuis. Hier waren nog de posters 

aan de opgravingen zelf. Zo was nog 
een goed bewaarde waterput te zien.
Het bezoekje was de moeite waard 
en zeker een opsteker voor even-
tueel toekomstige archeologen!

De opgravingen zelf zijn momenteel 
afgerond. De putten zijn opnieuw 
gevuld en de eeuwenoude resten 
verdwijnen (voorgoed?) terug onder 
de grond.
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Vanaf 15 
januari zijn 
in de biblio-
theek van 
Lede zo’n 100 
Daisy-boeken 

uitleenbaar. Met deze boeken 
richten we ons op mensen 
met leesproblemen, zowel jong 
als oud. De bibliotheek zal 
zowel in Lede als in Oordegem 
ook een speciale Daisy-speler 
beschikbaar stellen voor uit-
leen. De collectie zal halfjaar-
lijks vernieuwd worden.

Een Daisy-luisterboek wordt in een 
studio voorgelezen en op cd-rom ge-
zet. Zo’n luisterboek op cd-rom noe-
men we een Daisyboek. De voorlezers 
zijn vrijwilligers met een aangename 
stem, maar ook auteurs lezen gere-
geld hun eigen boeken bij ons in. Zo’n 
bijzondere band met de schrijver heb 
je alleen bij een luisterboek.

Een boek staat meestal op één 
schijfje, heel dikke boeken nemen 
soms twee schijfjes in beslag. Som-
mige boeken duren erg lang, andere 
heb je in een viertal uren beluisterd.

Het grote voordeel van Daisy-boeken 
is dat je zo’n ‘boek’ kunt hanteren 
net zoals een gewoon boek. Je  kunt 
in één ruk door lezen, maar ook 
door het boek bladeren, van zin naar 
zin, van bladzijde naar bladzijde en 
van hoofdstuk naar hoofdstuk. Je 
kunt stukken opnieuw beluisteren, 
stiekem vooruit lezen, een bladwij-
zer plaatsen, enz. Dit kan op je pc, 
maar nog makkelijker op de speciale 
Daisy-spelers. Die zijn vanaf nu uit-
leenbaar in de bibliotheken van Lede 
en Oordegem. 
Met steun van het Gemeentebestuur 
Lede, Provincie Oost-Vlaanderen en 
de Luisterpuntbibliotheek.

Ontdek onze  
luisterboeken  
en graphic novels
Steeds meer mensen horen graag 
een boek vertellen. Zit je vaak in de 
file, of ben je vaak onderweg met je 
auto, of ga je op reis met de auto? 
Ontdek onze collectie luisterboeken. 
De collectie bevat momenteel zo’n 
40-tal titels, maar zal geleidelijk  
aan uitbreiden.

Ook graphic novels en de volwas-
senstrips in het algemeen vallen 
blijkbaar erg goed in de smaak in de 
bibliotheek. Het aanbod is enorm, 
wij proberen de lezers een goede 
selectie voor te schotelen.  
Ontdek ze in de bib! 

 Bibliotheek- 
aan-huis
Onze bibliotheek-aan-huis dienst, 
net 1 jaar oud, bereikte tot nu toe 
11 mensen. Zij krijgen maandelijks 
een bezoekje van een vrijwilliger 
die hen een aantal boeken naar 
keuze bezorgt. Voor mensen met 
een verplaatsingsprobleem is dit een 
aangename en sociale oplossing om 
toch nog te blijven lezen.

Ken je iemand, zowel in Lede als in 
de deelgemeenten, die daar graag 
gratis gebruik zou van maken?  
Aarzel niet en bel ons gerust op  
053 82 53 30.

daisy-boeken 
in de bibliotheek

Cursussen in 
de bibliotheek
11/03/2010: Creatief 
denken in opvoedinG 
[19.30u-22u, vergaderzaal 
bibliotheek]
Elke mens heeft creativiteit in 
zich, wist je dat? Hoe kan je 
creatief zijn in het opvoeden van 
je kind? Hoe kan je dagelijkse 
beslommeringen: boodschappen 
doen, poetsen, afwas, afspraken 
maken,... speels aanpakken?  
In het ontdekken van je eigen 
creativiteit en door creatief te 
handelen wordt de uitwisseling 
met je kind een boeiend en  
uniek gebeuren. 

26/04/2010: Groot Worden 
doen Ze vanZeLf, Luisteren 
niet [19.30u-22u, 
vergaderzaal bibliotheek]
Deze vormingssessie richt zich tot 
ouders van kinderen tot 10 jaar. 
Als kinderen klein zijn, kunnen 
we hen nog gemakkelijk de baas. 
Maar al snel groeien ze ons boven 
het hoofd. Als we beter begrijpen 
hoe kinderen denken en leren, 
kunnen we hen ook gemakkelijker 
helpen een mooie toekomst op te 
bouwen. 

Inschrijvingen enkel 
via Vormingplus
Vormingplus vzw
Tel +32 054 41 48 02
Fax +32 054 41 34 93 
www.vormingplusvlad.be
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fietspromotiecampagne 
“Met belgerinkel naar de winkel’

hippe (dubbele) fietstas, ontworpen 
door een bekende modeontwerper. 
Exclusief voor de campagne en 
een absoluut hebbeding. Enkel wie 
deelneemt aan de campagne kan er 
eentje op de kop tikken – de tas is 
niet verkrijgbaar in de handel. Een 
heus collectors item dus. Per winkel-
beurt bij handelaars die deelnemen 
aan de fietsactie krijg je een stempel 
op je spaarkaart. Is je kaart vol, dan 
kan je de fietstas aan een spotprijs 
aankopen. En maak je kans om de 
“Belgerinkel fiets” of tal van andere 
prijzen te winnen.

Je mag zo vaak deelnemen als je wil 
en een onbeperkt aantal spaarkaar-
ten indienen.

Bericht aan 
de handelaars 
groot-Lede
Als handelaar kan je eenvoudig 
deelnemen. Je geeft de klanten een 
spaarkaart.  Telkens ze voor een 
aankoop op de fiets springen geef je 
hen een stempel op hun spaarkaart. 

Op zaterdag 8 mei 2010 start de 
BBL (Bond Beter Leefmilieu) in 
samenwerking met UNIZO (Unie van 
Zelfstandige Ondernemers) en de CM 
(Christelijke Mutualiteit) de campag-
ne “Met Belgerinkel naar de Winkel” 
om het fietsen naar de winkel aan  
te moedigen en dit tot zaterdag  
12 juni 2010. Ook wij als gemeente 
zullen deze campagne voor de  
zevende maal steunen.

Fietsen is milieuvriendelijk en ge-
zond. Met de fiets naar de winkel 
om de hoek is tevens één van de 
oplossingen om de handelszaken 
bereikbaar en toegankelijk te maken 
voor iedereen. Het is de bedoeling 
om jullie er toe aan te zetten de fiets 
te nemen wanneer je boodschappen 
doet. Met je deelname help je niet 
alleen het milieu maar ook wordt je 
winkel toegankelijk voor een nieuw 
winkelpubliek.

Dit jaar gaat men verder op het elan 
van vorig jaar. Doe je tussen 8 mei 
en 12 juni met de fiets boodschap-
pen, dan kan je sparen voor een 

Na je inschrijving ontvang je een 
actiepakket (de bijdrage in onkosten 
voor promotiemateriaal per deelne-
mende handelaar wordt gedragen 
door het gemeentebestuur). Dit pak-
ket omvat een aantal spaarkaarten 
voor de klanten, een raamaffiche die 
kenbaar maakt dat je deelneemt aan 
de campagne alsook een spaardoos 
en zegels. Op die manier kunnen 
mensen herkennen dat je als hande-
laar de fiets wenst te promoten.  

Meer info vind je op www.belgerin-
kel.be. Je ontvangt later ook een 
overzicht van alle deelnemende han-
delaars op grondgebied groot-Lede. 

Ben je als handelaar bereid aan  
deze campagne deel te nemen, 
aarzel dan niet en vraag het inschrij-
vingsformulier aan bij de dienst 
verkeer 053 60 68 50 / verkeers-
dienst@lede.be. Dit formulier kan je 
ook downloaden op de gemeentelijk 
website: www.lede.be. Dit formulier 
moet uiterlijk op 29 februari 2010 
in ons bezit zijn. Wij hopen op een 
enthousiaste deelname!



fietspromotiecampagne 
“Met belgerinkel naar de winkel’
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Niet alle landen aanvaarden de Kids-
ID als geldig identiteitsdocument. 
Om te weten in welke landen de 
Kids-ID aanvaard wordt als reisdocu-
ment, kan je de tabel raadplegen die 
terug te vinden is op de website van 
het Rijksregister  op volgend adres: 
www.ibz.rrn.fgov.be. 

Vóór elk vertrek naar het buitenland, 
is het aangeraden je te informeren 
over de vereiste reisdocumenten. 
Deze informatie vind je in je reisbu-
reau of op de website van Buiten-
landse Zaken: www.diplomatie.be.

Spoedprocedure
Als je de Kids-ID niet binnen deze 
termijn bij de gemeente aanvraagt, 
zal het enkel nog mogelijk zijn om 
ofwel een Kids-ID ofwel een pas-
poort voor je kind te bekomen via de 
spoedprocedure. De kostprijs  
van beide spoedprocedures ligt  
veel hoger dan die van een Kids-ID. 

Vraag je de kaart niet tijdig aan, dan 
kan je vanaf 1 april geen voorlopig 
identiteitsbewijs meer krijgen! Voor 
meer info hieromtrent, kan je ons 
altijd contacteren. 
Goede reis!

De Kids-ID is het elektroni-
sche identiteitsdocument en 
het beveiligde reisdocument 
dat ouders voor hun kind 
kunnen aanvragen.  
De kaart is drie jaar geldig.

Met oog op de paas- en de grote 
vakantie en reizen naar het buiten-
land willen we jullie eraan herinneren 
de Kids-ID voor je kroost tijdig aan 
te vragen. Heb je nog een geldig wit 
kartonnen identiteitsbewijs met foto, 
dan kan je dat nog gebruiken.

Een kind jonger dan 12 moet in het 
bezit zijn van een geldige Kids-ID, 
die het paspoort (reispas) vervangt 
voor reizen binnen Europa.
Als je een Kids-ID wil aanvragen bij 
je gemeente, moet je aan enkele 
voorwaarden voldoen:
-  het ouderlijk gezag hebben over je 

kind
-  je kind moet aanwezig zijn bij 

de aanvraag
-  je moet een pasfoto van het kind 

hebben die aan dezelfde normen 
moet voldoen als voor de EIK.

Om je Kids-ID tijdig te ontvangen 
voor je naar het buitenland vertrekt, 
moet je de kaart gemiddeld 15 da-
gen vóór je vertrek bij de gemeente 
aanvragen. Deze termijn is vereist 
voor de aanmaak en levering van de 
Kids-ID. 

Kom tijdig 
je kidsId 
aanvragen!!!

De eID roadshow 
komt naar Lede
We gaan van 
start met  
ons e-loket

De nieuwe elektronische identi-
teitskaart (eID)… Ook jij hebt ze 
waarschijnlijk al een tijdje op zak, 
zonder echt te weten welke mo-
gelijkheden ze biedt. Daar komt 
weldra verandering in. De Federale 
Overheid organiseert een infocam-
pagne onder de slogan “in 1,2,3 
met je eid”, waarin concreet 
wordt getoond hoe de eid het 
dagelijks leven een stuk mak-
kelijker maakt.

Misschien heb je al wel gehoord 
van Tax-on-web? En wist je bij-
voorbeeld dat je met je eID  aan 
de politie kan vragen om een oogje 
in het zeil te houden wanneer je  
op vakantie vertrekt? Voor een 
hele reeks officiële documenten 
hoef je voortaan ook niet meer 
naar het gemeentehuis, maar je 
kan ze thuis aanvragen via ons 
nieuwe e-loket. Je dossier opvra-
gen bij de tandarts, een boek lenen 
in de bib, diefstal van je fiets rap-
porteren, veilig chatten, concert-
tickets bestellen, etc. Het aantal 
toepassingen dat de eID vandaag 
biedt is groot.  En in de toekomst 
zal dat aantal nog groeien.

Gratis kaartlezer
Wil je voortaan je eID optimaal  
benutten? Kom dan gerust een 
kijkje nemen op het Community 
Event, dat het hele land rondtoert. 
Op 25 februari 2010 komt het 
ook bij ons langs. Die dag kan je 
de infosessie bijwonen in het cc 
de Bron in Lede. Elke aanwezige 
(1 per gezin) krijgt zelfs een gra-
tis eid kaartlezer mee naar huis!

Programma
19.45 uur: registratie (enkel in-
dien je persoonlijk aanwezig bent, 
krijg je een gratis kaartlezer!)
20 uur: in 1, 2, 3 met je eID
21 uur: einde
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Jeugdflash

Knutselatelier  
en Cré-Actief

Ben je tussen 7 en 15 jaar  
en knutsel je graag? Dan 
hebben we misschien een 
leuke tip voor jou!

Kinderen uit het 1e t.e.m. het 6de 
leerjaar kunnen terecht in het knut-
selatelier. Elke woensdag wordt er 
voor een bepaalde leeftijd knutselen 
gegeven in 2 sessies. Er is dus keuze 
uit de sessie van 13.30 tot 15.30 uur 
of de sessie van 16 tot 18 uur. 

Programma  
knutselatelier 
(1 tem 6e leerjaar)
Voor het 1ste tot en met 2de leerjaar:
- 24 februari: windgong
- 10 maart: minituintje maken 
- 24 maart: Paaseierdopjes

Voor het 3de tot en met 6de leerjaar: 
- 3 maart: minituintje maken 
- 17 maart: junglelandschap
- 31 maart: paasmandje 

Tieners uit het zesde leerjaar tot 
en met het 3e middelbaar kunnen 
terecht in het knutselatelier voor 
‘Cre-aCtief’. Dit gaat één keer per 
maand door op een zaterdag telkens 
van 14.30 tot 16.30 uur.  

Speelplein-
werking  
De Tuimelaar 
te Wanzele

Ben je tussen 16 en 25 jaar oud? 
Hou je van plezier maken? 
Ben je een echte speelvogel en hou 
je van kinderen? 
In het bezit van een animatorattest 
of bereid om een cursus animator te 
volgen?
Nog wat vrije momenten in de  
zomervakantie over? 
JA ! ??
Dan ben JIJ diegene die we zoeken! 
Kom langs op de jeugddienst voor 
meer info over de animatorcursussen 
en de speelpleinwerking in Wanzele. 

tot later!?

Programma  
cré-actief
- 27 februari: horoscopen
- 27 maart: in de bloemetjes
- 24 april: allemaal beestjes

Beide initiatieven kosten maar 3 euro 
per sessie. Er kunnen maximum 15 
deelnemers inschrijven dus wees er 
tijdig bij. 

Inschrijven doe je best door langs  
te komen en direct te betalen bij  
de jeugddienst. Indien dit echt  
niet mogelijk is kan je ons bellen  
(053 60 68 62) of mailen  
(jeugddienst@lede.be). 

Het knutselatelier is sinds september 
2009 gevestigd in de Rammelstraat 
1a te Lede. 
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Nieuws-
brieven

Zoals jullie misschien al gezien hebben is het speelplein in Wanzele  

omgetoverd tot een kleurrijk nieuw speelparadijs voor het jonge volkje.

Nu zoeken we nog een nieuwe naam en logo voor de speelpleinwerking.

Verzin een originele naam, ontwerp een gloednieuw logo en win zo deze 

wedstrijd !!! De winnaar krijgt een toffe prijs en wordt op de officiële 

opening uitgenodigd! Geef je ontwerp binnen bij de jeugddienst in het 

gemeentehuis.

Wedstrijdreglement:

- uiterste indiendatum 15 maart 2010

- je mag maximum twee maal deelnemen

- je bent een inwoner van Lede

Vergeet je naam, adres en telefoonnummer  

niet te vermelden op de  

achterzijde van je  

ontwerp!

Abonneer je op de nieuws-

brief van de JEUGDDIENST 

en blijf zo mee op de hoogte 

van allerlei nieuws rond 

jeugdactiviteiten georgani-

seerd door de jeugddienst  

en de jeugdraad. 

Abonneer je op de nieuws-

brief van de CULTUUR-

DIENST en blijf zo mee 

op de hoogte van allerlei 

nieuws rond cultuuractivi-

teiten georganiseerd door  

de cultuurdienst en de  

culturele raad.

Stoempfestijn

Speelplein-
werking  
De Tuimelaar 
te Wanzele

Wedstrijd:
verzin een leuke naam en logo 
voor het speelplein

De Leedse jeugdraad organiseert allerlei activiteiten voor  

kinderen en jongeren zoals de zeepkistenrace, de tienerfuiven, 

de zwarte pietendag en nog zoveel meer maar deze kosten  

natuurlijk geld. Om de kas te spijzen organiseert de jeugdraad 

op vrijdag 5 maart 2010 een stoempfestijn.  

Dit jaar gaat dit door in zaal de Bron te Lede.  

Je kunt komen eten tussen 18 en 22 uur. 

Volwassenen betalen 11 euro voor soep, 3 soorten stoemp en 

3 soorten vlees. Voor de kinderen is er een aangepaste prijs en 

menu: 7 euro voor soep, 2 soorten stoemp en 2 stukken vlees. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van de jeugdraad  

en de jeugddienst.

 

Stoempfestijn
Jeugdraad Lede

Vrijdag 5 maart 2010
van 18.00 uur tot 22.00 uur

Volwassene: 11,00 euro

soep • 3 soorten stoemp • 3 soorten vlees

Kind: 7,00 euro

soep • 2 soorten stoemp • 2 soorten vlees

De Bron, Kerkevijverstraat 19A, Lede

Kaarten verkrijgbaar bij leden jeugdraad  

of op de jeugddiest van Lede
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Wandelen en 
openbaar vervoer?

Het kan dankzij de Groene 
Halte-wandelingen van 
TreinTramBus! Deze wan-
delingen leiden je langs de 
prachtigste groene plekjes 
in Vlaanderen. De begin- en 
eindpunten zijn vlot be-
reikbaar met het openbaar 
vervoer. Goed voor jezelf én 
het milieu!

Het idee is eenvoudig: je reist met 
het openbaar vervoer naar Groene 
Halte A waar een wandeling ‘in 
rechte lijn’ vertrekt. Op het eindpunt 
van de wandeling stap je aan Groene 
halte B terug op het openbaar ver-
voer. Deze ‘groene haltes’ kunnen 
stations of bus- en tramhaltes zijn 
en er is een minimumfrequentie van 
één trein, tram of bus per uur, ook in 
het weekend. 

Elke wandeling staat beschreven in 
een handige brochures met wandel-
kaart, uitgebreide routebeschrijving 
en informatie over openbaar vervoer, 
cultuur en toerisme.

De cultuurdienst van Lede  
beschikt over de volgende Groene 
Halte-wandelingen: 

- Langs Lieve en Leen 
(Meetjesland – 13 km)

- vlaamse ardennen 
(Vlaamse Ardennen – 11-17 km)

- in het Land van stille Waters 
(Scheldeland – Waasland –  
11,5 – 16,5 km)

Kostprijs: 1,5 euro 
Verkrijgbaar bij de cultuurdienst, 
Markt 1 te Lede
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Op zondag 4 april kan je 
opnieuw naar de paaseieren-
worp komen in Lede!

Alle kleuters worden om 11 uur 
verwacht aan de parking aan zaal de 
Bron (ingang Kerkevijverstraat) waar 
ze in groep eitjes kunnen rapen. De 
lagere schoolkinderen worden om 
11.30 uur aan het gemeentehuis 
verwacht. Zowel bij de kleuters als 
bij de lagere schoolkinderen zal er 
telkens 1 gouden ei zijn dat op het 
einde mag ingeruild worden voor een 
smakelijke hoofdprijs. Elk kind krijgt 
in ruil voor de gevonden eieren een 
pakje chocolade-eieren aangeboden.
 

Paaseierenworp
Ook in de deelgemeenten worden 
activiteiten georganiseerd: in Wan-
zele op zaterdag 3 april in de vrije 
basisschool, in Smetlede op zondag 
4 april in het Veerleheem, in Impe 
en Papegem op zondag 4 april aan 
de respectievelijke kerken en in Oor-
degem op paasmaandag 5 april in 
de tuin aan het ontmoetingscentrum 
achter de kerk.

Meer concrete informatie vind  
je binnenkort op de website.

Lede neemt al enkel jaren deel aan de week van de ama-
teurkunsten door het organiseren van een hobbybeurs in 
zaal de Bron. Op zaterdag 1 en zondag 2 mei gaat de 15e 
editie van “Lede Creatief” door. 

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan dit 
initiatief doen we een warme oproep! Heb je een creatieve 
hobby waar je fier op bent en waar je wel eens mee naar 
buiten wil komen? Laat het ons dan weten en dan nemen 
we contact met je op voor een stand op Lede Creatief.

Geef je gegevens door aan de cultuurdienst (053 60 68 61  
of cultuurdienst@lede.be) of aan de voorzitter van de  
culturele raad, Hubert Topke (053 41 47 40). 

lede 
creatief
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Sporthal Lede 
heeft nieuw 
e-mailadres 
Sporthal De Ommegang beschikt 
over een nieuw e-mailadres. Heb 
je vragen? Zoek je informatie? 
sporthal@lede.be tot uw dienst! 

De emails, verzonden naar  
sporthal.lede@skynet.be,  
zullen worden beantwoord via 
sporthal@lede.be.

Digitale 
Nieuwsbrief 
Eén van de doelstellingen uit het 
sportbeleidsplan 2008-2013 is  
om meer Ledenaars te informeren 
inzake sport in onze gemeente. 
Blijf je graag op de hoogte van  
alle activiteiten, nieuwtjes en 
weetjes, tarieven, infrastructuur,... 
van de sportdienst? Aarzel dan niet 
en ga naar de website www.lede.
be. Abonneer je bij sport op onze 
nieuwsbrief en ontvang alle nieuws 
uit Lede in je mailbox!

Paassportkamp Kleuters 
De gemeentelijke sportdienst van Lede organiseert van dinsdag 6 tot en 
met vrijdag 9 april 2010 het paassportkamp voor alle kinderen uit het 
kleuteronderwijs. Alle jongens en alle meisjes van de eerste tot en met  
de derde kleuterklas kunnen terecht in de sporthal De Ommegang,  
Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede en dit vanaf 8.15 tot 12.15 uur. De prijs 
bedraagt 20 euro en inschrijven kan vanaf maandag 1 tot en met maan-
dag 29 maart 2010. Een inschrijving is enkel en alleen geldig en definitief 
nadat alle nuttige info op de sportdienst werd ontvangen met betaling.

Opening  
Mountainbike-
parcours Lede 
Sinds zaterdag 19 december 2009 beschikt onze gemeente over een 
nieuw permanent mountainbikeparcours. Aan Sporthal De Ommegang 
werd de eerste startplaats officieel ingehuldigd. In het Bloso te Oordegem 
werd nadien de tweede startplaats ingehuldigd. Een 50-tal sportievelingen 
trotseerde weer en wind. De opening werd afgesloten met een warm natje 
en een droogje in Cafetaria De Ommegang.

Paassportkamp Omnisport 
De gemeentelijke sportdienst van Lede organiseert vanaf maandag 12 
tot en met vrijdag 16 april 2010 het paassportkamp voor alle kinderen 
uit het lager onderwijs. Alle jongens en alle meisjes van het eerste tot 
en met het zesde leerjaar kunnen terecht in de sporthal De Ommegang, 
Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede en dit vanaf 8.15 tot 17.00 uur. De prijs 
bedraagt 50 euro en inschrijven kan vanaf maandag 1 maart tot en met 
maandag 5 april 2010. Een inschrijving is enkel en alleen geldig en defini-
tief nadat alle nuttige info op de sportdienst werd ontvangen met betaling.

Sportgala
Op vrijdag 18 december organi-
seerde de sportdienst i.s.m. de 
sportraad het Sportgala 2009 in 
Sporthal De Ommegang. Tijdens 
dit uniek sportevenement werden 
de kampioenen en de laureaten 
van het voorbije jaar gehuldigd. 
Het geheel werd gepresenteerd 
door Tom Boudeweel en het 
talrijk opgekomen publiek kon er 
genieten van diverse optredens.

Overzicht  
Sportlaureaten 2009
individuele sportlaureaat 
2009 – Competitiesport
Droessaert Stijn – Atletiek
eervolle vermelding 2009
Cobbaut Eddy – Wielrennen
Eeckhout Frederick – Atletiek
Roggeman Dirk – Wandelen
Becker Michael – Motorcross
Bogaert Lauren – Karate
Nys Gerald – Atletiek
Taisho Karate – Karate
individuele  
Jeugdsportlaureaat 2009
Beeckman Arnaud – Mountainbike
individuele sportlaureaat 
2009 – recreatiesport
De Buyne Johan – Wandelen
sportclub 2009 
Vlierzele Sportief – Atletiek
verdienstelijke ledenaars  
ten dienste van de sport
Droessaert Dirk – Sportraad 
Sterck Eddy – Stratenloop
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konden instaan voor de verdeling 
van de knuffels. In Lede werden  
wij gecontacteerd door wasserij 
Sint Antonius uit de Nieuwstraat. 
Wij hebben geen moment getwijfeld 
om mee te werken aan deze actie. 
Deze actie was ook ideaal getimed: 
vlak voor de kerstperiode. Heel wat 
kinderen vonden dankzij deze actie 
dan ook een ’zo goed-als- nieuwe-
knuffel’ onder de kerstboom.

Operatie 
winter Defensie
We kunnen het niet ontkennen,  
we beleefden tot nu toe een enorm 
strenge winter. Ons warm kleden 
was dus de boodschap. Winterkledij 
is echter niet goedkoop en voor som-
migen is het financieel niet haalbaar 
om zich echt warme kleren aan te 
schaffen. Om tegemoet te komen 
aan de noden van deze mensen  
tekende het OCMW dit jaar in voor 
de “operatie winter” van Defensie. 
Hierdoor kregen we van Defensie 
een pakket bestaande uit jassen,  
bodywarmers, handschoenen, mut-
sen, truien en hemden. Dit materiaal 
konden we dan meegeven aan  
cliënten die er nood aan hadden  
zodat ook zij zich konden bescher-
men tegen het koude winterweer.

Het OCMW verleent niet  
enkel financiële hulp. Soms 
geven wij ook steun in na-
tura. Dit kan bijvoorbeeld 
onder de vorm van voedsel-
paketten. De afgelopen  
periodes waren er echter 
twee bijzondere initiatieven.

De knuffelactie
Ieder kind heeft recht op een knuf-
fel, op een pakkerd of een zoen. 
Maar zeker ook op een fluffy-zachte 
teddybeer, een Disney-figuur of  
een handgemaakte, stoffen pop. 
Voor mensen  die het moeilijk heb-
ben om de eindjes aan elkaar te 
knopen is het echter niet vanzelf-
sprekend om een knuffel te kopen. 
Tegelijkertijd liggen er op veel zol-
ders hopen knuffels onder een dikke 
laag stof. Waarom deze knuffels 
geen tweede leven geven en er tege-
lijkertijd een kind gelukkig mee ma-
ken. Daarom werden er in november 
door wasserijen en droogkuiszaken 
verspreid over het hele land knuffels 
ingezameld. Mensen die een knuf-
fel binnenbrachten kregen een bon 
van vijf euro. De knuffels werden 
professioneel gereinigd en bezorgd 
aan instellingen of goede doelen die 

Twee bijzondere 
initiatieven

Uitbreiding 
taken diensten-
chequebedrijf

Sinds kort zijn de taken 
van ons dienstenchequebe-
drijf uitgebreid. Onze huis-
houdhulpen mogen vanaf 
nu ook boodschappen 
doen. Het gaat hier over 
dagelijkse, huishoudelijke 
boodschappen zoals naar 
het postkantoor, de bakker 
of de apotheker gaan. 

Wordt niet beschouwd als  
dagelijkse behoefte: aankoop  
van meubelen, huishoudtoestellen,  
audiovisueel materiaal, de aan-
koop van warme maaltijden, de 
periodieke verdeling van kranten 
en weekbladen.

Voor meer informatie over het 
dienstenchequebedrijf van het 
OCMW kan je terecht op de  
website van het OCMW Lede:  
www.ocmw.lede.be of bij de ver-
antwoordelijke maatschappelijk 
werker.

karolien Meert
053 60 58 44 
karolien.meert@ocmw.lede.be
Wanneer: maandag tot en  
met vrijdagvoormiddag tijdens  
de kantooruren
Maandag tot 18.45 uur
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buitenschoolse 
kinderopvang 
Paasvakantie

Alle kinderen uit het kleu-
teronderwijs en alle kinderen 
uit het lager onderwijs zijn 
welkom in de buitenschoolse 
kinderopvang te Wanzele tij-
dens de paasvakantie: vanaf 
dinsdag 6 april 2010 tot en 
met vrijdag 16 april 2010.

Openingsuren
De opvang is telkens van 6.45 uur 
’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds 
open. Tijdens de vakantiedagen 
bieden wij een gevarieerd en creatief 
spelaanbod: motorisch spel, rustig 
spel, knutselen, fantasiespel,… 
De kinderen kunnen kiezen of zij 
zich binnen of buiten uitleven.

Inschrijvingen
Tijdens iedere vakantieperiode  
is inschrijven verplicht en dit kan 
enkel via het inschrijvingsformulier 
of via email kinderopvang@lede.be. 

Annulatie
Annulatie van een inschrijving tijdens 
vakantiedagen kan enkel schriftelijk 
worden doorgegeven ten laatste de 
tweede werkdag voorafgaand aan de 
gereserveerde opvangdag. Annulatie-
formulieren zijn te verkrijgen bij de 
lokale coördinator of op de drie vesti-
gingsplaatsen. Bij geen of laattijdige 
annulatie van een vakantiedag is 
een bedrag van 5 euro per kind/per 
opvangdag verschuldigd. Bij ziekte 
kan de dag zelf worden geannuleerd. 
Wanneer je een ziekteattest voorlegt, 
wordt er geen boete aangerekend.

Inschrijven kan vanaf maandag  
8 maart 2010 (vanaf 9 uur !) 
Enkel e-mails verzonden vanaf 9 uur 
en inschrijvingsformulieren die wij 
na 9 uur ontvangen, zullen worden  
aanvaard en verwerkt. De inschrij-
vingen zullen worden aanvaard  
zolang de maximale opvangcapaci-
teit niet wordt overschreden.

Informatie
Nathalie Verstuyft,  
Gemeentebestuur Lede,  
Afdeling vrije tijd,  
Dienst kinderopvang,  
Markt 1, 9340 Lede,  
053 60 68 63,  
kinderopvang@lede.be.



Gelieve alle briefwisseling te 
richten aan het college van 
burgemeester en schepenen, 
Markt 1, 9340 Lede.  
Je kan ook mailen naar
gemeentebestuur@lede.be

Alle informatie kan je ook 
terugvinden op de website 
www.lede.be.

 

Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
openingsuren
Elke werkdag van  
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag  
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00  
tot 19.00 uur (enkel de 
afdeling grondgebiedzaken 
en de diensten burger- 
zaken en patrimonium).

Burgerzaken (bevol-
king en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be
Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugddienst@lede.be
Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
tel. 053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
tel. 053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
tel. 053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
tel. 053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Sport
tel. 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
Stedenbouw
tel. 053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
tel. 053 60 68 30
technische.dienst@lede.be

Andere diensten
Academie voor
Muziek en Woord
Cultureel Centrum,  
Markt 5, 9340 Lede
tel. 053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A, 
9340 Lede
tel. 053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
openingsuren
ma  17.00 - 20.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  14.00 - 18.00 uur
do  13.30 - 16.30 uur
vr  16.00 - 20.00 uur
za  09.00 - 12.00 uur
uitleenpost oordegem
Oordegemdorp 29,  
9340 Oordegem
tel. 09 365 08 05
ma  18.00 – 20.00 uur
wo  14.00 - 16.00 uur
za  10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A, 9340 Lede
100 of 112 (gsm), lede@ 
brandweervlaanderen.be
Buitenschoolse 
kinderopvang 
‘t Klavertje 4
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
oordegem, Oordegem-
dorp 29, Oordegem,  
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolen-
straat 13, Wanzele,  
tel. 053 82 85 00
OCMW
administratie
Rammelstraat 7, 9340 Lede
sociale dienst
Kasteeldreef 50, 9340 Lede
tel. 053 80 20 22
rusthuis villa Letha
Kasteeldreef 46, 9340 Lede
tel. 053 80 39 14
Politie
Administratief centrum 2, 
9340 Lede
tel. 053 60 64 64
Plaatselijk Werkgele-
genheidsagentschap 
(PWA)
Rammelstraat 1A,  
9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
Sporthal
Ommeganglaan 60A,  
s9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Lede informeert
geMeenTedIensTen www.lede.be

15 Lede informeert
TechnIsche dIensT

Wegeniswerken 
in onze gemeente

Project collector Welle-
beek - aanleg persleiding 
in de Smetledestraat
Om de hinder voor de omwonenden en het door-
gaand verkeer tot een minimum te beperken werd  
er geopteerd om de persleiding te realiseren met een 
gestuurde boring. Bij het uitvoeren van die boring  
zijn er problemen opgedoken en verstopte het boor-
kanaal. De vloeistof die onder druk ingespoten werd 
om de boring vrij te maken, heeft een andere uitweg 
gezocht en heeft de betonnen platen van de rijweg 
omhoog getild.

Momenteel wordt er door experts onderzocht welke 
schade er aangericht werd en wat een gepaste oplos-
sing kan zijn. Waarschijnlijk moet de rijweg volledig 
vernieuwd worden.

We hopen zo snel mogelijk tot een oplossing te  
komen zodat de rijweg opnieuw kan opengesteld  
worden voor het verkeer. Vermoedelijk zal de weg in 
de loop van april terug worden opengesteld.

De politiezone  
Erpe-Mere/Lede 
verkoopt twee  
afgeschreven  
politievoertuigen
Het betreft
- een lichte vrachtwagen Volkswagen Transport 2500 

cc - diesel - bouwjaar 2001 - kilometerstand 182000.
- een monovolumewagen Ford Galaxy 2300 cc -  

benzine - bouwjaar 2001 - kilometerstand 125000.
 
Voor alle inlichtingen kan u zich wenden tot inspecteur 
Peter Van Impe op het nummer 053 60 64 83.



19-11-2009
oCMW-budget 2010 Aktename van 
het budget: de gemeentelijke tussen-
komst bedraagt 1.990.007,30 euro
Bijzondere toelage Toekenning van 
1.000 euro voor hulp n.a.v. de natuur-
rampen in Zuidoost Azië
aanvullend verkeersreglement 
voor de Wichelsesteenweg 
Invoeren bij aanvullend verkeersreg-
lement van een snelheidsbeperking 
tot 50 km/uur tot voorbij het kruis-
punt met de Kleiweg
aanvullend verkeersreglement 
voor de n9 Invoeren bij aanvullend 
verkeersreglement van een snelheids-
beperking tot 70 km/uur vanaf het 
kruispunt met de Pontweg tot aan de 
gemeentegrens met Erpe-Mere
vernieuwen elektriciteit in de ge-
bouwen van de technische dienst 
en de brandweer Vaststelling 
bestek, gunning na openbare aanbe-
steding en raming van de kosten op 
78.607 euro (exclusief btw)

Uit de gemeenteraad van …

Wachtdienst Wachtinfo: 0900 10500 of www.avlva.be of www.apotheek.be
Antigifcentrum: tel. 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: tel. 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: tel. 053 80 91 91 - www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 (0,50 euro/min)

park van Mesen: verwijderen  
van slib uit de vijver Vaststelling 
bestek, gunning na onderhandelings-
procedure en raming van de kosten 
op 64.500 euro (exclusief btw)

17-12-2009
Belasting op de afgifte van  
administratieve documenten
Wijziging van september (steden-
bouwkundige attesten en vergunnin-
gen) gaat pas in op 1 januari 2010
Bijzondere toelage Toekenning van 
500 euro voor hulp n.a.v. de tyfoons 
in de Filippijnen
Gemeentelijke dotatie aan de 
politiezone erpe-Mere/Lede
Goedkeuring van de dotatie ten  
bedrage van 1.268.097 euro
Wegenis- en rioleringswerken 
Bredestraat Vaststelling bestek, 
gunning na openbare aanbeste-
ding en raming van de kosten op 

1.405.005,20 euro (exclusief btw)
speelplein Wanzele: aankoop 
blokhut Vaststelling bestek, gunning 
na openbare aanbesteding en raming 
van de kosten op 15.000 euro  
(exclusief btw)
installatie individuele behande-
lingsinstallaties van afvalwater 
(iBa’s) Goedkeuring modaliteiten 
voor plaatsing en exploitatie
aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting
Behouden van 7,5 % voor 2010
Gemeentelijke opcentiemen op 
de onroerende voorheffing
Behouden van 1.300 opcentiemen 
voor 2010
Budget 2010 Vaststelling en aan-
gepast financieel meerjarenplan  
(zie tabel onderaan)
schepenwissel Eedaflegging van 
Steven Henderickx, opvolger van 
Paul De Winne.

BudGet 2010 Ontvangsten Uitgaven Saldo
Gewone dienst 22.382.185,69 18.556.320,00 3.825.865,69
Buitengewone dienst 13.017.059,00 13.017.059,00 –

Lopende werken
Werken Heiplas: Heiplasstraat – oude 
Wichelse steenweg onderbroken.
duur: Vermoedelijk tot eind februari 
(naar gelang de weersomstandighe-
den). Enkel hinder voor plaatselijk 
verkeer in Heiplasstraat en Oude 
Wichelsesteenweg
opdrachtgever: Ministerie v/d Vlaam-
se gemeenschap afdeling wegen en 
verkeer, gemeentebestuur en TMVW
smetledestraat: rioleringswerken
duur: vermoedelijk tot april 2010.
Omleiding via Molenhoek, Oorde-
gemkouter, N9, Papegemstraat,  
Essestraat, Langehaag
opdrachtgever: Aquafin
Collector Wellebeek – riolerings- 
en wegeniswerken – herinrichting 
smetlededorp
duur: Aansluitend op de werken 
in de Smetledestraat. Omleiding 
via Oordegemkouter, N9, Papegem-
straat, Essestraat, Langehaag

opdrachtgever: Aquafin, 
gemeentebestuur en TMVW
Herinrichting kruispunt damstraat – 
reymeersstraat – Grotekapellelaan
duur: vermoedelijk tot begin mei
Omleiding via Reymeersstraat –  
Ledezijdestraat - Overimpestraat
opdrachtgever: gemeentebestuur 
en TMVW
Herdergemsestraat en vossedreef – 
aanleg nieuwe voetpaden en rijweg 
wordt van nieuwe toplaag voorzien
duur: 90 werkdagen, 
vermoedelijke start: begin maart
opdrachtgever: gemeentebestuur
stichelendries – rioleringswerken  
en nieuwe rijweg en voetpaden
duur: 150 werkdagen, vermoedelijk 
tot najaar 2010. Omleiding via  
Ouden Heirweg, Varkensmarkt en N9
opdrachtgever: gemeentebestuur en 
TMVW

Tijdelijke verkeershin-
der door manifestaties
21 februari 2010, carnaval Lede,  
parcours: Vijverstraat, Markt, 
Kasteeldreef, Kasteelstraat, Stations-
straat, Markizaatstraat, Olmendreef, 
Nieuwstraat, Kerkevijverstraat
omleiding: Komende van Erpe-Mere 
richting Wichelen: Hoogstraat, Bril-
straat, Zuster Lambertinestraat, Ram-
melstraat. Komende van Erpe richting 
Impe, Wanzele en Smetlede: Hoog-
straat, Grotekapellelaan, Overimpe-
straat, Ledestraat. Komende van Wi-
chelen richting Erpe-Mere: Wijstraat, 
Guchtstraat, Reymeersstraat, Ledezij-
destraat, Ledestraat, Overimpestraat, 
Grotekapellelaan, Hoogstraat
28 februari 2010: wielerwedstrijd 
Oordegem, aankomst Oordegemdorp
10 maart 2010: wielerwedstrijd 
Wanzele, aankomst Nonnenbosstraat
13 maart 2010: wielerwedstrijd 
Oordegem, aankomst Speurtstraat

Wegeniswerken
Alle wegenwerken en omleidingen zijn ook te  
volgen op de website www.lede.be.


