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Agenda
17 september >>>  shownamiddag senioren

18 september >>>  info-ochtend academie

26 september >>>  Lede septemberkermis

27 september >>>  concert Koninklijke Harmonie St. Cecilia

27 september >>>  vuurwerk Lede

28 september >>>  jaarmarkt Lede

8 oktober >>>  vuurwerk Impe

10 oktober >>>  Impe grote  kermis

15 oktober >>>  infonamiddag senioren rond diabetes

16 oktober >>>  verwendag en boekenverkoop in de bib

20 oktober >>>  vertelnamiddag voor kinderen: verhalen over Rosse Koppen

23 oktober >>>  gedichtendag

23 oktober >>>  infosessie Daisy en Audiokrant

30 oktober >>>  tiende heksentocht

11 november >>>  11.11.11 actie

11-21 november >>>  Week van de Smaak - Lede Gesmaakt!
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Kermissen
- Lede septemberkermis 
 26 september, vuurwerk maandag-

avond 27 september, 21 uur
- Impe grote kermis, 10 oktober, 

vuurwerk vrijdagavond 8 oktober, 
21 uur

Jaarmarkt Lede
- dinsdagvoormiddag 

28 september
 Ter gelegenheid van de jaarmarkt 

zorgt de marktcommissie voor 
extra animatie achter het Cultureel 
Centrum. Van 10 tot 11 uur is  
er op de kiosk de theatervoorstel-
ling “Tien kleine Boeboeks”.   
Een muzikaal Boeboekverhaal van 
Marc De Bel, bewerkt tot een mee-
speelavontuur met meeslepende 
muziek van Brian Clifton, gebracht 
door kindertheater Acaboe.

 Pit en Puf, twee koddige Boeboek-
keutels, zijn het nichtje en neefje 
van Piepel en Soeza. Ze mogen 
nog maar net het hol uit en ont-
dekken spelenderwijs de rijke  
wereld rondom hen in het Bieze-
bos.Kom met volle teugen genieten 
van hun grappen en grollen.

 Van 9 tot 12 uur ook gratis 
schminkstand en kleurwedstrijd 
met tal van leuke prijzen!

Feestcomité
CONCERT
Kom op maandag 27 september om 
20 uur naar het concert luisteren van 
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
Lede op de kiosk in het park achter 
het Cultureel Centrum.
Organisatie: gemeentelijk feest- 
comité i.s.m. gemeentebestuur Lede

HEKSENTOCHT
Kom mee griezelen op de tiende hek-
sentocht op 30 oktober!
Je kan vrij starten tussen 19.30 en 
21.00 uur aan zaal De Bron in de 
Kerkevijverstraat in Lede. Breng wel 
aangepast schoeisel en een zaklamp 
mee. Aankomen kan tot midder-
nacht, iedereen krijgt een verrassing!
Je moet niet vooraf inschrijven, je 
betaalt ter plaatse 3 euro.
Meer info bij de voorzitter van  
het gemeentelijk feestcomité,  
Marc Bosman, 0495 92 49 12

PRINS CARNAVALVERKIEZING 
2011
Als inwoner van groot Lede kan je 
deelnemen aan de Prins Carnavalver-
kiezing op zaterdag 15 januari 2011 
in polyvalente zaal De Bron, Kerke-
vijverstraat 19a, Lede.  Vanaf eind 

september kan je het inschrijvings-
formulier en het deelnamereglement 
bekomen bij de dienst patrimonium in 
het gemeentehuis, tel. 053 60 68 50.
Als kandidaat moet je het inschrij-
vingsformulier vóór 5 november 2010 
aangetekend terugsturen naar de 
dienst patrimonium (Markt 1, 9340 
Lede).  Poststempel geldt als bewijs.  
De kandidaten zullen worden bekend 
gemaakt bij opening carnaval op 
donderdag 11 november 2010 om 
11.11 uur in het Cultureel Centrum.

ONTWERP  
‘VLAG CARNAVAL 2011’
Het Gemeentelijk Feestcomité wenst 
een beroep te doen op creatieve en/
of artistieke personen, woonachtig op 
ons grondgebied, voor het ontwerp 
van het vlagje (A4-formaat, staand) 
dat uitgereikt wordt aan de deelne-
mende carnavalgroepen en promi-
nenten.  Volgende elementen moeten 
in het ontwerp worden verwerkt: 
“Carnaval” “Lee” “2011” en een 
carnavaleske Leedse vlag (3 gele T’s 
op blauwe achtergrond). Je ontwerp 
moet binnen zijn vóór 5 november 
2010 op volgend adres: Gemeentelijk 
Feestcomité Lede, dienst patrimo-
nium, p/a Markt 1, 9340 Lede.

Patrimonium
Markten
Kermissen
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Vanaf 1 augustus zijn de ope-
ningsuren van het station in Lede 
aangepast. Op weekdagen kan je 
aan het loket terecht van 5.45 tot 
20.00 uur, tijdens het weekend 
van 7.00 tot 14.15 uur.

aanpassing 
uren station
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academie
2) Info-ochtend
Zit je met vragen over de academie?
Wil je meer informatie over de initi-
atie? Vraag je je af wat al die afk. 
betekenen?
Op zaterdag 18 september om 9.30 
uur organiseren we een info-ochtend 
voor ouders en leerlingen. We geven 
voor de nieuwe ouders en leerlingen 
een woordje uitleg over de werking 
van de academie. Voor de oudge-
dienden geven we een overzicht van 
de veranderingen ten opzichte van 
het vorige schooljaar. 
De info-ochtend gaat door in de par-
ketzaal van het Cultureel Centrum, 
Markt 5, Lede . 

2) Gedichtendag
Heel Vlaanderen viert Gedichten- 
dag op de laatste donderdag van 
januari … Wij niet. Wij willen je laten 
genieten van een vroege herfst vol 
poëzie. Daarom vieren wij gedich-

1) Inschrijvingen 
academie
De academie, is dat de plaats waar 
je leert toneelspelen? Een spreek-
beurt houden, een sollicitatie- 
gesprek voeren, kun je dat leren? 
Zou je graag dat gedicht snappen,  
of achtergronden bij een theater-
tekst kennen?
In de academie leer je spelen met 
woorden, zinnen, tekst.
Je kunt je inschrijven tijdens de  
openingsuren van het secretariaat.
- maandag, donderdag, vrijdag  

van 16 tot 19 uur
- dinsdag van 16 tot 21 uur
- woensdag van 14 tot 19 uur
- zaterdag van 9 tot 13 uur

Inschrijven kan tot en met 
woensdag 30 september.  
Vanaf 1 oktober sluiten we de 
inschrijvingen voor het huidige 
schooljaar af.

tendag op zaterdag 23 oktober.
De leerlingen uit de klassen van 
Ireen Beke en Moïra Nauwens gaan 
aan de slag met beroemde gedichten 
en onbekende pareltjes, oude ge-
dichten en jong geweld, dichters van 
over heel de wereld en dichters van 
Lede. De gedichtendag begint om 
15 uur en gaat door in de parketzaal 
van het Cultureel Centrum,  
Markt 5, Lede.

4) Waar vind  
je ons?
Neem gerust maar een kijkje  
op onze virtuele academie  
(http://www.gamw.lede.be),

bezoek ons secretariaat op
Markt 5
2e verdieping
9340 Lede
of contacteer ons op: 053 60 68 70 - 
academie@gamw.lede.be



191 staats- en regerings-
leiders gaan tegen 2015 
de wereld verbeteren. Dat 
hebben ze in 2000 beloofd 
in de “Millenniumdoelstellin-
gen voor ontwikkeling”. Ze 
gingen armoede en onrecht 
eens drastisch aanpakken.

En ja, er is vooruitgang op verschil-
lende terreinen. Zo gingen er in 
2007 meer kinderen naar de lagere 
school en verkleinde het aandeel van 
de wereldbevolking dat aan onder-
voeding leed. Maar die vooruitgang 
was zo beperkt dat de financiële 
crisis van 2008 ze al voor een groot 
deel wegveegde.

De wereldleiders moeten een  
stevig tandje bijsteken. “De tijd 
loopt, waar wachten we nog op?” 
Met deze slogan lanceert de Vlaamse 
Noord-Zuidbeweging, verenigd in 
de coalitie 2015 DE TIJD LOOPT, de 

“wacht mee” campagne. De campag-
ne roept gemeentebesturen, vereni-
gingen en individuen op om “mee 
te wachten” op de realisatie van de 
Millenniumdoelstellingen.

Dit jaar staan de Millenniumdoe-
len in Centraal-Afrika in de kijker 
tijdens de 11.11.11-campagne. Nu 
er in praktisch heel de regio terug 
vrede heerst, komt het erop aan de 
schrijnende armoede met minstens 
50% terug te dringen. 80% van de 
bevolking leeft van de landbouw. 
Toch is het overwegend de platte-
landsbevolking die honger lijdt. Uit 
talloze rapporten blijkt dat investe-
ren in de verwaarloosde landbouw de 
hefboom bij uitstek is om de mensen 
in Kongo, Rwanda en Burundi kansen 
te bieden op een beter leven.

De Afrikaanse leiders hebben in 
een verklaring beloofd om 10% van 
het staatsbudget aan landbouw te 

spenderen. Maar zonder druk van de 
civiele maatschappij dreigt dit dode 
letter te blijven. Daarom voeren 
de partnerorganisaties in Centraal-
Afrika dit jaar een grootscheepse 
campagne.

De jaarlijkse 11.11.11-campagne 
komt er met rasse schreden aan.
Van 11 tot 14 november gaan dui-
zenden vrijwilligers in Vlaanderen op 
stap voor de geldinzamelingsacties. 
Voel jij je geroepen om je in te zet-
ten in onze gemeente? Wie zich voor 
een paar uurtjes wil engageren om 
een straat in Lede voor zijn rekening 
te nemen kan contact opnemen met 
de cultuurdienst (053 60 68 61 of 
cultuurdienst@lede.be).

Ga twee uur per jaar 
mee op pad tegen on-
recht in eigen gemeente.
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11.11.11
vrijdag 15 oktober
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Woensdag 10 november 
Spaans koken voor kinderen in 
het knutselatelier 
Organisatie: jeugddienst Lede
Locatie: Rammelstraat 1A te Lede
Twee sessies met telkens maximum 
15 deelnemers
1e sessie: 13.30 tot 15.30 uur
2e sessie: 16 tot 18 uur
Inschrijven via de jeugddienst
jeugddienst@lede.be

Donderdag 18 november - 
20 uur
BLOEMSCHIKKEN
Begeleiding: Meander Lede
Werkfiche wordt bezorgd na  
inschrijving.
Organisatie en locatie: 
jeugdhuis Leeuwerik 
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Zondag 21 november 
PROEVERTJESBEURS Spaanse 
keuken en Spaanse drank
Inkom: gratis
Locatie: ontmoetingscentrum te 
Oordegem
Organisatie: KAV Oordegem, 
Davidsfonds Oordegem en KVLV 
Oordegem ism culturele raad en 
cultuurdienst

Zondag 14 november 
SPAANS FEEST in de BRON
Kom proeven van dit Spaans festijn 
met allerlei randanimatie voor  
jong en oud! 
Van 14 tot 18 uur
Organisatie: cultuurdienst Lede 
ism culturele raad
cultuurdienst@lede.be

Vrijdag 19 november - 
19.30 uur
KOOKWORKSHOP:  
TAPA’S – PAELLA – SANGRIA - …
De workshop wordt gegeven door 
Yuli  Machuca van Rumbos del Mondo
Organisatie en locatie: jeugdhuis 
Leeuwerik 
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Woensdag 17 november - 
14.30 uur
KINDERWORKSHOP –  
WE KOKERELLEN ER OP LOS …
Organisatie: jeugdhuis Leeuwerik 
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Zaterdag 20 november - 
19.30 uur
DANSINITIATIE SALSA –  
MERENGUE
De initiatie wordt gegeven door Yuli  
Machuca van Rumbos del Mondo
Organisatie en locatie: jeugdhuis 
Leeuwerik 
jeugdhuis.leeuwerik@pandora.be

Week van de Smaak
lede gesmaakt!

Meer informatie over alle 
activiteiten op de gemeen-
telijke website vanaf  
30 oktober.  

Moestuinblog geeft ervaren rotten en groene blaadjes een vaste 
stek op het internet. Naast enkele vaste bloggers biedt de blog 
een vruchtbare grond voor iedereen die een moestuin heeft of 
eraan wilt beginnen. Of je nu potten op je balkon zet, een halve 
hectare bemeestert of met de kinderen tomaten kweekt, je oogst 
bestaat uit zoveel meer dan alleen groenten en fruit.

blog mee op de  
website www.moestuinblog.be
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Spreker: Nadine Van Cam-
penhout, verpleegkundige - 
diabetes educator 

Diabetes is een aandoening waarbij 
het suikergehalte in het bloed chro-
nisch verhoogd is. Daarom spreekt 
men ook van suikerziekte. Wie krijgt 
diabetes? Welke tekenen of klachten 
moet ik in het oog houden? Wan-
neer ga ik het best naar de dokter? 
Hoe wordt de diagnose gesteld? De 
belangrijkste vormen van diabetes 
zijn: de “insulineafhankelijke diabetes” 
of type 1 en de “ouderdomsdiabetes” 
of type 2. 

Dat zijn bijna twee aparte ziektes  
omdat ze zo sterk verschillen, zowel  
in symptomen als behandelingswijzen. 
Geen van beide vormen is momenteel 
te genezen, maar men kan de ziekte 
wel proberen te controleren. Dat is 
nodig om complicaties zoals coma, 
hersenletsel, blindheid, nierproble-
men … te voorkomen. 

Vrijdag 15 oktober: 
De Bron - 14.30 uur
Inkom 2,5 euro (koffie en koek 
inbegrepen). 
Meer informatie bij de cultuurdienst 
(053 60 68 61) of bij de voorzitter 
van de seniorenraad.

ouderdomsdiabetes
vrijdag 15 oktober

Shownamiddag senioren
Elk jaar in september orga-
niseert de seniorenraad een 
SHOWNAMIDDAG voor alle 
senioren. Dit jaar gaat deze 
door op vrijdag 17 september. 

De seniorenraad heeft terug een 
mooi programma voorzien: 
FILIP BAUTERS: klavier en zang - 
algemene leiding

DIRK DE MEULEMEESTER: 
trompet, beugel, klavier en zang. 
Een van de beste trompettisten van 
België. Hij is al 20 jaar eerste solist 
bij de Muziekkapel van de Marine
MARTINE FOUBERT: zangeres - 
zingt medleys van Ann Christy,  
Laura Lynn, Marva
CARDINI: muzikale clown - 
beroemd in binnen- en buitenland

Deze shownamiddag gaat door in 
zaal De Bron in de Kerkevijverstraat 
te Lede en start om 14 uur. Je moet 
vooraf inschrijven door een kaart te 
kopen via de bestuursleden van de 
seniorenraad of bij de cultuurdienst 
(Markt 1, 9340 Lede). Een kaart 
kost 8 euro. Hierin is het vieruurtje 
inbegrepen: een koffie, 2 belegde 
broodjes en een dessert. 
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Zit je in de lagere school en 
wil je de woensdagnamiddag 
graag doorbrengen op een 
creatieve manier met leef-
tijdsgenootjes? Dan is het 
knutselatelier misschien wel 
iets voor jou! 

Het programma voor  
1ste en 2de leerjaar: 
15 september: maken van een zon-
nebloemfotohouder. Je mag een foto 
meebrengen naar deze workshop. 
29 september: knutselen van een 
vrolijke varkenspot. 
13 oktober: knutselen van een 
opbergdoosje “Pierke de worm”
27 oktober: maken van leuke 
Halloweenvriendjes in blik. 

Het programma voor  
3e, 4e, 5e en 6de leerjaar:
22 september: knutselen van 
een vriendenboek / dagboek
6 oktober: knutselen van een 
voederhuisje
20 oktober: werken met klei
10 november: naar aanleiding van 
de Week van de Smaak gaan we 
Spaans koken. 

Zit je in het 6e leerjaar of al 
in het 1e, 2e of 3e middel-
baar en ben je graag creatief 
bezig met allerlei materi-
alen dan is CRE-ACTIEF 
iets voor jou. 1 keer in de 
maand wordt er een work-
shop gegeven in het knut-
selatelier, Rammelstraat 1A 
te Lede. 

18 september
Ik maak mijn eigen T-shirt. 
Tijdens deze workshop mag je een 
eigen T-shirt ontwerpen.

23 oktober
Aan de slag met naald en draad
Wil je ook wel eens een aantal 
borduursteken leren kennen en zo 
leuke figuurtjes creëren? Dan is 
deze workshop iets voor jou ;-)

20 november
Wenskaarten in 3D
Wil je leuke kaartjes in 3D leren 
maken? Het is echt niet zo moei-
lijk en heel leuk om te maken en 
met de feestdagen in aantocht een 
aanrader. 

18 december Kerst in glitters
Om de kerstboom of je kamer wat 
meer in kerstsfeer te brengen moet 
je deze workshop zeker doen. 

Deze workshops kosten 3 euro per 
sessie. Voor knutselatelier is er 
keuze uit twee sessies nl van 13.30 
tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur. 
Cré-actief gaat telkens door op  
zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur. 
Inschrijven en betalen kan op de 
jeugddienst, Markt 1, 9340 Lede 
OF via mail jeugddienst@lede.be. 
Van zodra je bevestiging krijgt 
via mail 
kan je het 
geld over-
schrijven  
op het 
rekening-
nummer 
van de 
jeugddienst. 

Het knut-
selatelier is 
gelegen in de 
Rammelstraat 
1/A te Lede. 

WORKSHOp
29 SEpTEMBER

WORKSHOp
20 OKTOBER

Knutselatelier

Jeugdflash

Cré-
Actief

18 SEpT

18 DEC

23 OKT

20 NOV
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We zoeken voor ons knutselatelier nog lesgevers die 

graag creatief bezig zijn met lagere schoolkinderen. 

Deze knutselsessies gaan telkens door op woensdag-

namiddag en duren twee uur. De groepen bestaan 

uit maximum 15 kinderen. Je helpt ook mee de 

knutselwerkjes te bepalen en vooraf uit te proberen. 

Je krijgt in ruil een vrijwilligersvergoeding. 

Ben je ouder dan 18 jaar? 

Kan je goed overweg met kinderen? 

Knutsel je graag? 

En heb je nog wat vrije tijd over op woensdagnamiddag? 

JA ?! Dan is deze oproep misschien wel iets voor jou! 

OpROEp

Woensdag 
10 november
Locatie: polyvalente zaal de Bron te LedeVan 14.00 tot 16.30 uur

pietendag

De werkgroep “Vooruit met de 

geit, Lede en zijn preventiebe-

leid” organiseert op jaarbasis 

een vijftal activiteiten. Deze 

staan open voor alle jongeren 

tussen 12 en 18 jaar en de toegang is volledig gratis.

Via diverse invalshoeken, eigentijdse methodieken en een 

aantal kunstvormen leren we jongeren bewust “neen zeg-

gen” tegen alle vormen van verslaving.

De werkgroep is samengesteld uit:

Wim De Wiest (Smc – Lede) – Marc Duquet (politiezone 

Lede – Erpe/Mere) – Isabelle Derder (jeugdraad Lede) –  

Elke Meganck (schepen voor Jeugd) – Elsie De Winne 

(Jeugddienst Lede) en Luc Rasschaert (Jeugdhuis Leeu-

werik). Sinds kort maakt Robin Broché (preventiewerker 

INDRA) deel uit van onze werkgroep. Indra staat voor een 

intergemeentelijk preventief samenwerkingsverband.

We vergaderen zeswekelijks in het jeugdhuis. Naast het 

opzetten van een gevarieerd programma, maken we ook 

kennis met andere werkingen, projecten, …

Onze eerstvolgende activiteit gaat door op vrijdag 15 okto-

ber te 19.30 uur, in de lokalen van Jeugdhuis Leeuwerik.

In samenwerking met “vzw De Eenmaking” brengen we 

twee getuigenissen.
Dit initiatief richt zich naar de leeftijdsgroep 13-14 jaar.

Contactadres werkgroep: Jeugdhuis Leeuwerik – 

053 80 48 36. • Jeugddienst Lede – 053 60 68 61.

Vooruit 
met de geit
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vzw Palliatieve  
Thuiszorg in de kijker

Net als in de vorige editie 
van Lede informeert willen 
we een organisatie voorstel-
len met wie wij samenwer-
ken om mensen die zich  
in een moeilijke situatie  
bevinden bij te staan.
Ditmaal kiezen wij voor  
vzw palliatieve zorgen Aalst.

Mensen die in hun omgeving gecon-
fronteerd worden met een palliatief 
persoon kunnen via de vzw pallia-
tieve thuiszorg Aalst een beroep doen 
op een palliatieve thuiszorgequipe. 
Deze equipe bestaat uit verschillende 
personen (palliatieve artsen, huisarts, 
verpleegkundigen, psychologe, sociaal 
assistent, vrijwilligers). Op vraag van 
de patiënt  of zijn omgeving kunnen 
ook anderen (priester, moreel consu-
lent, apotheker, kinesist, jurist…) bij 
de begeleiding betrokken worden.
Deze thuiszorgequipe treedt niet in 
de plaats van de reeds vertrouwde 
zorgverleners maar  ze wil een bijko-
mende ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning omvat:
- het onder controle houden van  

de pijn en de andere lichamelijke 
ongemakken 

- psychische, emotionele en sociale 
ondersteuning van de zieke en 
naasten bij het afscheid nemen van 
mekaar en het leven

- actief luisteren naar en respect 
hebben voor de zinvragen van het 
leven, het lijden en de dood 

- advies verlenen bij ethische vragen
- organisatie en coördinatie van de 

thuiszorg o.m. inschakelen bijko-
mende dienstverlening, aanvraag 
thuiszorgpremie, e.d.

Voor meer informatie kan je terecht 
op de website www.palliatieve.org
Je kan ook steeds contact opnemen 
met de sociale dienst van het OCMW 
op het nummer 053 80 20 22  
(contactpersoon Katleen Van  
Goethem).
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bibliotheekweek 2010
de bib, vol onverwachte ontmoetingen

De bibliotheek is de plaats 
waar het gebeurt, waar men-
sen en personages elkaar 
ontmoeten. Een ontmoeting 
met Lara Croft, Willy Vander-
steen, piet Huysentruyt of 
Kaatje en Kamiel? Je vindt 
hun avonturen in de bib!

Zaterdag 16 oktober

Verwendag met 
boekenverkoop 
van 9 tot 17u
- Kom naar de verwendag en  

ontvang een leuk cadeautje
- Neem een kijkje bij onze afgevoer-

de boeken, en ontdek pareltjes 
van boeken van 0,10 tot 0,50 EUR

- Gratis ontbijt met fruitsap en koffie
- We zijn uitzonderlijk open van  

9 tot 17u!

Wedstrijden
Gedurende de bibliotheekweek  
(van 16 tot 24 oktober) lopen er  
2 wedstrijden:
- Voor volwassenen is er voor het 

eerst ons Groot Kruiswoord-
raadsel. Er zijn boekenbonnen 
van 20, 25 en 50 euro te winnen!

- Over gans Vlaanderen loopt een 
facebook-campagne: maak je 
fan van de bibliotheek én de fan-
pagina van de bibliotheekweek en 
maak kans op een uniek design- 
bibliotheekrek!

Ontmoet elkaar 
via boeken
- Via het blad-oor (tegenhanger  

van het ezels-oor) kun je jouw 
persoonlijke mening over een boek 
doorgeven aan andere leners

- Op speciaal ontworpen bladwijzers 
kan iedereen zijn boeken top 3 
noteren. Alle bladwijzers worden 
opgehangen, zodat iedereen elkaar 
kan inspireren!

Zaterdag 23 oktober

Infosessie Daisy  
+ Audiokrant
De bibliotheek beschikt over 2 uitleen-
bare Daisyspelers. Deze laat inwoners 
van Lede toe om Daisy-boeken, inge-
sproken boeken sinds kort ook in onze 
collectie, te beluisteren. In samen-
werking met Kamelego organiseert de 
bib nu een infosessie over hoe je met 
deze speler kan werken en hoe je de 
Audiokrant kan raadplegen. Van 10  
tot 12u, inschrijven bij Kamelego via 
02 467 27 66 of via de website op 
www.kamelego.be.

Van 16 tot 24 oktober
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aanleg van je tuin:
een pleidooi voor autochtone  
en streekeigen bomen en struiken
Hoe zou u zich voelen als 
u morgen opeens gebakken 
meeltor als ontbijt voorge-
schoteld krijgt in plaats van 
boterhammen? Of als onze 
vertrouwde bakstenen hui-
zen plots vervangen blijken 
te zijn door lemen hutjes 
met een strooien dak? U zou 
zich op z’n minst ontheemd 
voelen, misschien hongerig 
en tijdens de eerste stevige 
regenbui zou u op zoek gaan 
naar een huis dat van een 
beter dak voorzien is. Vlin-
ders, vogels en andere dieren 
vertonen net hetzelfde ge-
drag als ze plots geconfron-
teerd worden met de exoti-
sche planten in uw tuin en 
zullen er met een grote boog 
om lopen. Daarom is het be-
langrijk om uw tuin naadloos 
te laten aansluiten bij het 
omliggende landschap. 

Streekeigen – of inheemse – bomen 
en struiken zijn soorten die van 
nature voorkomen in een bepaalde 
streek. Ze hebben zich in de loop der 
tijd aangepast aan het lokale klimaat 
en de plaatselijke bodem. Voor-
beelden van streekeigen bomen en 
struiken zijn de beuk, linde, zomereik, 
tamme kastanje, hazelaar, haagbeuk, 
meidoorn, taxus, ...

Waarom kiezen voor streekeigen 
bomen en struiken in je tuin?
Streekeigen soorten hebben talrijke 
voordelen. Streekeigen bomen en 
struiken groeien sneller, hebben een 
langere levensduur en zijn beter 
bestand tegen plaatselijke weers-
grillen, ziekten en (insecten)plagen. 
Streekeigen planten zorgen bovendien 
voor een vrolijk en wisselend kleu-
renpallet het hele jaar. In de winter 
zijn er bijvoorbeeld kale takken waar 
het zonlicht doorheen komt piepen, in 
de lente barst de boom/struik van de 

bloesems en of knopjes, in de zomer 
kleurt hij groen en in het najaar krijg 
je prachtige herfsttinten.

Met streekeigen bomen en struiken 
kan je tuin als het ware naadloos 
aansluiten op het omringende land-
schap. De plaatselijke dierenwereld 
(vlinders, vogels, egels, ...) hoeft 
geen wijde bocht om je tuin heen te 
maken, maar wordt net uitgenodigd 
om er te komen schuilen, eten en ver-
blijven. De vruchtjes en zaadjes van 
de streekeigen soorten leveren een 
feestmaal voor deze beestjes.

De voordelen op een rijtje:
1. het plantsoen is niet duur
2. ze kunnen oud worden
3. landschapselementen met  

streekeigen soorten vormen een 
onvervangbaar cultuurpatrimonium 
uit ons agrarisch verleden

4. ze zijn goed bestand tegen  
ziekten en plagen

5. ze zijn aangepast aan de grillen 
van ons klimaat en onze bodems

6. streekeigen planten brengen  
natuur in je tuin

Wat is autochtoon plantgoed?
Streekeigen plantgoed kan soms au-
tochtoon zijn. Dat zijn plantensoorten 
die rechtstreeks afstammen van hun 
voorouders die na de laatste ijstijd, 
10.000 jaar geleden het landschap 
“veroverden”. Hun genen zijn dus 
van onschatbare waarde omdat deze 
planten perfect afgestemd zijn op hun 
leefomgeving. Ze zorgen voor een 
evenwicht in de natuur. Dit noemen 
we autochtoon plantgoed.

Het planten van streekeigen, inheems 
plantgoed is aan een opmars bezig. 
Maar deze zijn meestal van buiten-
landse afkomst en hebben andere 
genen dan de planten van hier. Dit 
plantgoed is dus niet autochtoon maar 
kan zich hier wel handhaven.
Waarom is autochtoon (nog) beter 
dan inheems?

Het autochtoon plantgoed maakt deel 
uit van ons cultuurhistorisch patrimo-
nium. Het is daarom van bijzonder be-
lang om er voor te zorgen dat ze niet 
verdwijnt. Daarnaast zijn er aanwij-
zingen dat het buitenlands plantgoed 
minder is aangepast aan ons klimaat 
en dus gevoeliger is voor ziektes en 
vorst. Meidoorn, sleedoorn of veld-
esdoorn uit de mediterrane streken 
komen hier sneller in de problemen.

Tijd voor actie
De autochtone populaties komen 
steeds meer in het gedrang. Daarom 
hebben de regionale landschappen 
actie ondernomen. Op verschillende 
locaties worden autochtone zaden en 
vruchten geoogst om vervolgens op-
gekweekt te worden. Dit gebeurt door 
erkende kwekers. Zo zal er binnen 
enkele jaren een zelfstandige markt 
ontstaan van autochtoon plantgoed. 
Iedereen zal een authentieke boom 
of struik in zijn tuin kunnen plan-
ten. Ook bij werkzaamheden van de 
landschapsteams van de Regionale 
Landschappen zal dit plantgoed ge-
bruikt worden.

Bron: www.rld.be

Een lijst van streekeigen plan-
tensoorten vind je op de website 
van gemeente Lede: http://www.
lede.be/product.aspx?id=773
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Wespenverdelging - 
053 80 68 03
Voor het verdelgen van wespen, weg-
nemen van bijen- en hommelnesten, 
contacteer je best het zonale num-
mer (Zone Zuid-Oost-Vlaanderen) 
voor de wespenverdelging: 053 80 
68 03. Een dispatcher zal er je ge-
gevens noteren en we proberen nog 
dezelfde dag bij je langs te komen. 
Dit gebeurt ’s avonds. Is het verdel-
gen echter dringend (slaapkamer, 
kinderkamer…) te noemen, contac-
teer 100 of 112. 

Niet-dringende  
interventies  
Niet dringende boodschappen kunnen 
steeds worden ingesproken op ons 
antwoordapparaat 053 80 07 07. 

Tarieven
• bij voor- en naschoolse kinderopvang: 

0,90 euro per begonnen halfuur
• op schoolvrije dagen, woensdag-

namiddagen, vakantiedagen
 < 3 uur: 3,25 euro
 tussen 3 en 6 uur: 4,90 euro
 >6 uur: 9,80 euro

Verdere  
Informatie
Nathalie Verstuyft, Gemeentebestuur 
Lede, Afdeling vrije tijd, Dienst  
kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede, 
053 60 68 63, kinderopvang@lede.be.
Uw kind is welkom in de kinderopvang 
vanaf het moment dat wij het volle-
dige inschrijvingsdossier in ons bezit 
hebben, hiervoor kunt u terecht bij de 
coördinator op het gemeentehuis.

Vrijwillige  
brandweerdienst lede
contact en info

Hou er wel rekening mee dat onze 
kazerne niet permanent bemand is 
en het even kan duren voor we je 
contacteren. 

Vragen en info
Heb je nog andere specifieke vragen 
(bv. rond preventie, bezoeken, aan-
schaf kalender Leedse brandweer…) 
en vind je het antwoord niet terug 
op onze website www.brandweer.
lede.be, dan kan je terecht op ons 
emailadres secretariaat@brandweer.
lede.be  of eventueel op ons ant-
woordapparaat 053 80 07 07.  We 
proberen je nadien zo snel mogelijke 
te contacteren.

Groeten en HOU HET VEILIG!

Inschrijvingen 
herfstvakantie
De opvang gaat door vanaf woensdag 
3 november tot en met vrijdag 5 no-
vember. Tijdens iedere vakantieperiode 
is afzonderlijk  inschrijven verplicht 
en dit kan enkel via het inschrijvings-
formulier of via email kinderopvang@
lede.be. Inschrijven voor de herfst-
vakantie kan vanaf maandag 4 
oktober (vanaf 9 uur!) Enkel e-mails 
verzonden vanaf 9 uur en inschrij-
vingsformulieren die wij na 9 uur 
ontvangen, zullen worden aanvaard 
en verwerkt. De inschrijvingen zullen 
worden aanvaard zolang de maximale 
opvangcapaciteit niet wordt over-
schreden. Let op: gelieve de ingevulde 
inschrijvingsstrookjes niet terug te 
geven aan de school of te deponeren in 
de brievenbus van het gemeentehuis. 
Inschrijvingsstrookjes kunnen enkel 
binnen gebracht worden bij de dienst 
kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede.

Dringende  
interventies -  
100 of 112 
Het gebeurt heel vaak dat mensen bij 
incidenten volledig in paniek slaan en 
plots zelfs het nummer van de brand-
weer niet meer weten. Daarom toch 
even herhalen: heb je onze dringende 
hulp nodig, dan kan je ons voor steeds 
bereiken op de nummers 100 en 112 
(gsm). Blijf kalm, geef aan de dispat-
cher je naam door, je adresgegevens, 
vertel wat er aan de hand is en of er 
slachtoffers bij betrokken zijn. Het 
Hulpcentrum 100/112, dat zich in Gent 
bevindt, verwittigt in een minimum 
van tijd de manschappen in Lede zodat 
we heel snel bij je kunnen zijn en je de 
snelste en meest adequate hulp kun-
nen bieden die maar mogelijk is.

Met dit nieuwe schooljaar, 
kampen velen onder u met 
problemen voor de opvang 
van hun kinderen voor en na 
de schooltijd, op woensdag-
namiddagen en tijdens de va-
kantiedagen. In antwoord hierop 
organiseert de gemeente op 3 vesti-
gingsplaatsen buitenschoolse opvang. 
Deze staat open voor alle kinderen uit 
het kleuter- en lager onderwijs.

Openingsuren
De opvang is telkens van 6.45 uur ’s 
morgens tot 18.30 uur ’s avonds open. 
Op woensdagnamiddag en tijdens de 
vakantiedagen bieden wij een gevari-
eerd en creatief spelaanbod: motorisch 
spel, rustig spel, knutselen, fantasie-
spel,… De kinderen kunnen kiezen of 
zij zich binnen of buiten uitleven.
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Thuiscomposteren…iets voor jou?
Composteren is niet moei-
lijk. Het volgen van een 
aantal basisregels volstaat 
om je groenten- en tuinafval 
tot gezonde compost om te 
zetten. Die basisregels zijn 
echter niet altijd even goed 
gekend. 

Daarom organiseert ILvA samen  
met Vlaco (Vlaamse Compostorgani-
satie) en gemeente Lede een cursus 
“Composteren in de kringlooptuin”. 
Deze cursus bestaat uit drie lessen 
van telkens ongeveer drie uur: een 
theorieles, een uitstap en een prak-
tijkles. Deelname is gratis, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. Wees er 
dus snel bij!

Wat?
In de eerste les wordt het compos-
teren theoretisch benaderd. Wil je 
goed kunnen composteren, dan moet 
je immers enkele vuistregels kennen: 
wat is composteerbaar, wat niet, wat 
gebeurt er precies tijdens het com-
posteringsproces en welke organis-
men zijn er actief? Welk systeem is 
het meest geschikt voor je tuin?
 
Tijdens een rondleiding op een 
gespecialiseerd bezoekerscentrum 
bekijk je de afbraakorganismen van 
dichterbij, krijg je uitleg over de mo-
gelijke toepassingen van compost en 
verneem je meer over andere vormen 
van afvalvoorkoming in de tuin: ver-
snipperd snoeihout als bodembedek-
king, ecologisch gazonbeheer met de 
mulchmaaier, nuttig gebruik van grof 
snoeihout,…
 
Je gaat zelf aan de slag tijdens de 
praktijksessie. Dankzij de deskun-
dige begeleiding van een ervaren 
lesgever krijg je de fijne kneepjes van 
het thuiscomposteren onder de knie. 
Hoe zit een doeltreffende compostbak 
in elkaar? Hoe belucht je de inhoud 
van je compostvat? Hoe kan je zelf de 
kwaliteit van je compost bepalen?

 
Mensen die zich daarna verder willen 
specialiseren, kunnen later, na een 
stage in het compostmeesterteam, 
een uitgebreide opleiding tot com-
postmeester volgen. 

Wanneer?
Theorie:  
woensdag 29 september (avond)
Uitstap: 
zaterdag 2 oktober (voormiddag) 
Praktijk:  
zaterdag 9 oktober (voormiddag)

Interesse?
Inschrijven kan bij Valérie Willequet 
(telefonisch op het nummer 053 85 
85 71 of via e-mail valerie.willequet@
ilva.be). Ingeschrevenen ontvangen 
in september verdere praktische info. 
Deelname is gratis.



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,  
9340 Lede,  
tel. 053 80 82 84
sporthal@lede.be

Lede informeert
geMeenTedIenSTen www.lede.be
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Uitbreiding e-loket
Een goede en snelle dienstverlening aan 
de burger is voor het gemeentebestuur van 
Lede van groot belang. Vandaar dat je via 
het e-loket ook buiten de openingsuren 
van het gemeentehuis een aantal admini-
stratieve documenten kan aanvragen.  
Het elektronisch loket is 24 uur op 24 en  
7 dagen op 7 toegankelijk.

De formulieren worden automatisch naar de bevoegde 
dienst gestuurd en je krijgt hiervan meteen een ont-
vangstmelding in je mailbox. Het gemeentebestuur 
bezorgt je het gevraagde document met de post.

Het e-loket werd onlangs uitgebreid met volgende 
formulieren:
- melding dansactiviteit
- melding hond
- aanvraag putwateranalyse
- aanvraag bodemontleding
- aanvraag verdelgen van wespennest
- aanvraag vullen van waterput/zwembad
- aanvraag machtiging vogelschrikkanon
Al deze formulieren zullen verder worden behandeld 
door onze milieudienst.

Bezoek onze website www.lede.be en ontdek  
welke documenten je nog meer kan aanvragen via  
het e-loket!



17-06-2010
Politie: aanduiding  
politieraadslid
Aanduiding van Norbert De Smet, 
raadslid, als politieraadslid ter  
voleinding van het mandaat van  
Peter Venneman, ontslagnemend

Kerkfabrieken:  
rekeningen 2009: advies
Gunstig advies omtrent de rekenin-
gen over het dienstjaar 2009 van de 
hierna vermelde kerkfabrieken: Sint-
Denijs te Impe, Sint-Martinus te Lede, 
Sint-Martinus te Oordegem, Sint-Pha-
raïldis te Smetlede, Sint-Fledericus te 
Vlierzele en Sint-Bavo te Wanzele.
 
Projecten in het kader van  
ontwikkelingssamenwerking
Vaststelling toelagen 2009 en  
aanvulling jaarlijkse betoelaging  
van één of meerdere projecten

Straatnaamgeving
Vaststelling straatnaam “Vijver-
broekstraat” voor de nieuwe straat  
in de verkaveling langsheen de  
Vijverstraat

Brandweerdienst
Goedkeuring hulpverlenings- 

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)

overeenkomst voor de zone  
Zuid-Oost-Vlaanderen

Buitengewoon herstel  
KWS-wegen
Vaststelling bestek, gunning na  
openbare aanbesteding en raming 
van de kost op 147.594 euro  
(excl btw)

Wegenis- en rioleringswerken  
in de Bredestraat
Verhoging van de geraamde kost tot 
1.556.066,86 euro (excl btw)

Herstel dak magazijn  
technische dienst
Vaststelling bestek, gunning bij on-
derhandelingsprocedure en raming 
van de kost op 32.270 euro (excl btw)

Reglement voor de uitleen  
van muziekinstrumenten
Goedkeuring nieuw reglement  
en retriburiereglement voor de  
academie van muziek en woord 
vanaf 1 september 2010

Reglement voor het gebruik  
van de gemeentelijke  
sportinfrastructuur
Vaststelling van de tarieven voor  
het gebruik van de nieuwe sporthal

Afsluiting buitenschoolse  
kinderopvang Lede
Vaststelling bestek, gunning bij 
onderhandelingsprocedure en raming 
van de kost op 5.730 euro (excl btw)

Vervoer van en naar de  
buitenschoolse kinderopvang
Vaststelling bestek, gunning bij 
onderhandelingsprocedure en raming 
van de kost op 51.107,44 euro  
(excl btw)
 
Reglement met betrekking  
tot de leegstand
Goedkeuring reglement

 

Lopende werken
Collector Wellebeek - riolerings- 
en wegeniswerken - Diepestraat 
Duur: Aanvang oktober, daaropvol-
gend zullen de werken opschuiven 
Serskampstraat
Opdrachtgever: Aquafin, 
gemeentebestuur en TMVW
Herdergemestraat en Vossedreef 
- aanleg nieuwe voetpaden en 
rijweg wordt van nieuwe toplaag 
voorzien
Duur: tot de eerste helft oktober
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershin-
der door manifestaties
24 september, stratenloop:  
afgesloten parcours Kasteeldreef, 
Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat, 
Kleine Ommegangweg, Burgemees-
ter Coppensstraat, Markizaatstraat, 
Stationsstraat, Kasteelstraat.
25 en 26 september, kermis 
Lede: Markt afgesloten
28 september, jaarmarkt: 
centrum Lede afgesloten
9 oktober, wielerwedstrijd: te 
Oordegem, aankomst Oordegemdorp
9 en 10 oktober, Impe kermis:  
Impedorp afgesloten

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


