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COLOFON - AGENDA

Agenda
Colofon

21 juni

Lede informeert is een uitgave van
het gemeentebestuur Lede en wordt
vijf maal per jaar verspreid.

23 juni

Verantwoordelijke uitgever:
Het college van burgemeester
en schepenen
Communicatieambtenaar
en eindredacteur:
Renske De Bremme
Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar
Gemeente Lede
Markt 1 - 9340 Lede
tel. 053 60 68 10
fax 053 80 33 09
email burgerzaken@lede.be
Oplage: april 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be

> Roefel

> dagreis senioren

2 juli

> start speelplein

4 juli

> avondmarkt

4 juli

> zomerconcert: Quitny

18 juli

> zomerconcert: In Essence

8 augustus

> zomerconcert: Whisky & the Consequences

15 augustus

> ﬁetstocht Dwars door Lede

18-22 augustus

> zomersportkamp voor kleuters

22 augustus

> zomerconcert: The Honey’s
Het volgende nummer verschijnt
op 15 september. Heb je geen exemplaar
ontvangen, geef dan zeker een seintje!

24 augustus

Agenda

Niets uit deze publicatie mag worden
overgenomen behoudens toelating van
het gemeentebestuur.

> kermis Oordegem, vuurwerk op maandagavond

25-29 augustus

> zomersportkamp voor lager onderwijs

26 augustus
> einde speelplein

31 augustus

> kermis Smetlede, vuurwerk op maandagavond

13-14 september
> Open monumentendag

14 september

> kermis Wanzele, vuurwerk op maandagavond
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renske.de.bremme@lede.be
jeroen.janssens@lede.be

Wedstrijd
We zijn volop bezig met de
ontwikkeling van een nieuwe
website en ook de informatieverspreiding via ons infoblad
Lede informeert draait op volle toeren. Het is echter elke
keer weer een heel gedoe
om voor alles aan voldoende
beeldmateriaal te raken.
We legden ons oor te luisteren bij andere gemeenten,
we zochten zelf en kwamen
uiteindelijk met de volgende
oplossing: we organiseren
een fotowedstrijd!

Iedereen die geboren is vóór 1990
kan deelnemen en kan tot 10 werken
inzenden. Je schrijft in aan de hand van
een deelnemingsformulier. De wedstrijd
start op 15 april en loopt af op
1 oktober.
In principe moet je de werken en het
formulier persoonlijk komen afgeven
in het gemeentehuis. Je krijgt dan een
ontvangstmelding mee. Bij uitzondering kan alles op eigen risico worden
opgestuurd.
Je moet de foto’s op een CD of DVD
binnenbrengen. Op deze CD of DVD
moet je naam duidelijk vermeld staan.

Het thema van de wedstrijd is vrij,
maar de foto’s moeten wel op ons grondgebied genomen zijn. De foto’s moeten
bovendien originele ontwerpen zijn.
Aangezien de foto’s zullen gebruikt
worden voor het infoblad en voor de
website, moeten ze van voldoende
kwaliteit zijn en moeten ze in kleur zijn.

Eens je meedoet, geef je de toelating
aan het gemeentebestuur om je werk
tentoon te stellen in de gemeentelijke gebouwen, om ze te gebruiken in
publicaties van de gemeente en op de
gemeentelijke website. Je wordt als
deelnemer verondersteld de toelating
tot publicatie te hebben van de even-

Gemeentelijk feestcomité
Lede organiseert:
ZOMERCONCERTEN

4 juli 2008 om 20 uur: Quitny
18 juli 2008 om 20 uur: In Essence
8 augustus 2008 om 20 uur:
Whisky & the Consequences
22 augustus 2008 om 20 uur:
The Honey’s
> gratis toegang

tuele personen die je fotografeert.
De jury zal de werken anoniem beoordelen en ook kijken naar de bruikbaarheid van de foto’s voor de website
en Lede informeert. Er komt in het
gemeentehuis een tentoonstelling van
de door de jury geselecteerde foto’s.
De winnaars worden bekendgemaakt
op de vernissage ervan op 5 november
2008. De hoofdprijs is 200 euro, de
tweede prijs 100 euro, de derde
50 euro en de vierde en vijfde prijs
elk 25 euro. Je kan ook een eervolle
vermelding krijgen van de jury.

Het volledige wedstrijdreglement kan je aanvragen bij
volgende contactpersonen:
Renske De Bremme,
renske.de.bremme@lede.be,
053 60 68 11
Jeroen Janssens,
jeroen.janssens@lede.be,
053 60 68 09

Avondmarkt Lede
vrijdag 4 juli 2008 van 17-22 uur

KERMISSEN

28 september 2008: septemberkermis Lede, vuurwerk op maandagavond
24 augustus 2008: grote kermis Oordegem, vuurwerk op maandagavond
31 augustus 2008: grote kermis
Smetlede, vuurwerk op maandagavond
14 september 2008: grote kermis
Wanzele, vuurwerk op maandagavond

MARKTEN

4 juli 2008: avondmarkt
30 september 2008: jaarmarkt

Met ondermeer oude ambachten, belleman,
volksspelen, Lichtaartse Kloppers, …
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academie@gamw.lede.be
www.gamw.lede.be

Academie

1 Uit de woordklas *
Een gebouw hoogbejaard
Elegant als een paard
Niets valt er in de vaart
Recht op recht
Kracht om kracht
Allen gelijk voor de wet
Niemand aan de kant gezet
Waarom O waarom
- ‘t is het plezier
mij zoveel waard Alles draait om
Die ene speelkaart
Laat ‘t spel
Nooit eindigen
Mogen we dan nu
Een verjaardagstaart?
Zo één die eeuwig
Voortgroeit
En nooit opgeraakt
Joachim Cobbaut

2 Proclamatie

Op zaterdag 21 juni om 10 uur ben je
welkom op de jaarlijkse proclamatie van
de academie. In een eerste gedeelte
kan je luisteren naar een optreden van
leerlingen die zich op de een of andere
manier onderscheidden tijdens de afgelopen examenperiode. In het tweede
gedeelte krijgen de leerlingen die afstuderen in de lagere, de middelbare en
de hogere graad hun diploma.
De proclamatie gaat door in zaal
‘De Volkskring’, Kasteeldreef, Lede.
De inkom is gratis.

3 Opendeurdag

Wil je weten wat er allemaal gebeurt in
dat gebouw aan de post? Wil je weten
waar al die gekke klanken vandaan
komen? Heb je zin om toneel te leren
spelen?
Op dinsdag 24 juni kan je tussen 18 en
20 uur langskomen tijdens onze opendeurdag in de gemeentelijke academie
voor muziek en woord - Markt 5 - Lede.

4 Uit de woordklas *
HONDERD
Bak
Steen
Bak
Steen
Hoger en hoger
Een plek
Mijn plek

Daar waar ik voel
Waar ik kruip
In jouw huid
In jouw gedachten
Waar ik speel
Daar ben ik veilig
Tenminste
Voor zo’n
Honderd
Jaar
Honderd jaren
Honderd
Drama’s
Laura De Kerpel
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burgerzaken@lede.be

Buurtcomité
Kleine Kouter

5 schooljaar
Inschrijvingen voor het
2008-2009

7 huren?
Kan ik een instrument

Je kunt je in juni al inschrijven voor
het volgende schooljaar.

Als beginnend muzikant kun je bij
ons de eerste twee jaren violen, celli,
ﬂuiten, klarinetten, saxofoons, trompetten, hoorns en tuba’s huren.

- Maandag 23 juni van 16 tot 19 uur
- Dinsdag 24 juni (opendeurdag)
van 16 tot 21 uur
- Woensdag 25 juni van 14 tot 19 uur
- Donderdag 26 juni van 16 tot 19 uur
- Vrijdag 27 juni van 16 tot 19 uur
- Zaterdag 28 juni van 09 tot 13 uur
- Maandag 30 juni van 14 tot 17 uur
- Dinsdag 1 juli van 14 tot 20 uur
- Woensdag 2 juli van 14 tot 17 uur
Je kunt je ook inschrijven vanaf
25 augustus en gedurende de maand
september. Het inschrijvingsgeld voor
het komende schooljaar bedraagt:
- volwassenen: 184 euro
- volwassenen - verminderd tarief:
109 euro
- jongeren: 60 euro
- jongeren - verminderd tarief: 41 euro
Alle informatie over de inschrijvingen
vind je op http://www.gamw.lede.
be/inschrijvingen.

8 Uit de woordklas *
Woorden uit gedachten
Van ‘n schrijver
Uit mijn mond
De kamer in - vliegen rond
Op zoek naar een luisterend oor
Mode - ‘t speelt geen rol
Jij wél - met anderen en jezelf
« wie, wat, waar, wanneer,
hoe en waarom
Ben ik ?
Ben jij ? »
Ogen staren
Ik begin - het spel
Mijn voorhoofd verhit
Lijkt wel te verdampen
En op het einde
Handen, handen, heel veel handen
Hypnose handen
Van muziek
Ann-Sophie De Ganck

6 Opleidingscheques

In het kader van “levenslang en levensbreed leren” geeft de overheid de
mogelijkheid om bepaalde opleidingen
te betalen met opleidingscheques. Door
deze cheques is het mogelijk dat je de
helft van het inschrijvingsgeld recupereert. Je kan je inschrijving in de academie op deze manier betalen.
Alle details over het hoe, wat, wanneer
en waarom vind je op de website van
de VDAB: http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

*

9 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

Deze gedichten werden geschreven door leerlingen
die in de academie voordracht volgen.

Eind vorig jaar deden we hier een
oproep aan de inwoners van de wijk
Kleine Kouter om zich kandidaat te
stellen voor een nieuw op te richten
buurtcomité.
Het comité is intussen opgericht,
telt negen leden en heeft al drie vergaderingen achter de rug. Het comité
fungeert naar het gemeentebestuur
toe als doorgeeﬂuik van allerlei kleinere
problemen van speciﬁeke of private
aard. Bovendien geeft het adviezen
over algemene beslissingen die de wijk
aangaan (bijvoorbeeld plaatsing van
speeltuigen, hondentoilet). Tot slot wil
het comité de leefbaarheid verhogen en
ervoor zorgen dat het sociaal weefsel in
de wijk wordt versterkt.
Het gemeentebestuur, de wijkagent en
de vertegenwoordiger van Denderstreek
waren aanwezig op de laatste vergadering. Op deze vergadering werd gepraat
over heel concrete problemen.
In de loop van de maand juni zal een
ideeënbus worden opgehangen in de
inkom van het kantientje. De ideeën,
klachten, ... die in deze bus belanden
zullen eerst worden besproken door
het buurtcomité. Zij zullen dan bekijken wat er wordt doorgegeven aan het
gemeentebestuur, aan de politie of aan
Denderstreek.
De leden van het comité zullen ook
een oogje in het zeil houden in verband
met sluikstorten. We hopen dat een
inspanning van alle bewoners ervoor
zal zorgen dat de wijk een aangename
en propere omgeving mag worden!
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Gemeente Lede tekent de
samenwerkingsovereenkomst
met het Vlaams Gewest
Het gemeentebestuur van
Lede heeft beslist om de
samenwerkingsovereenkomst
voor duurzaam milieubeleid
met het Vlaams Gewest te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente
zich ertoe volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren:
1° het voorkomingsbeginsel of beginsel
van preventief handelen: milieuschade moet worden voorkomen;
2° het voorzorgsbeginsel: ernstige
aanwijzingen zijn voldoende om een
mogelijk probleem aan te pakken,
zonder dat wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk verband
tussen verontreiniging en effect
nodig is;
3° de voorkeur voor brongerichte maatregelen: het probleem wordt aan de
bron aangepakt;
4° het stand-still-principe: de bestaande
kwaliteit blijft minimaal behouden;
5° het beginsel van ‘de vervuiler
betaalt’: wie schade of verstoring
veroorzaakt, moet ook instaan voor
de (kosten van de) opruiming of
hersteloperatie.
In de overeenkomst zijn drie verschillende mogelijkheden (niveaus) om rond
tien thema’s samen te werken:
- Basisniveau: de gemeente moet de
basisverplichtingen uitvoeren.

- Onderscheidingsniveau: de gemeente
verbindt er zich toe de speciale vergevorderde maatregelen te treffen.
- Projectniveau: er kunnen projecten
worden ingediend. Deze milieuvriendelijke projecten kunnen voor maximum 50% worden gesubsidieerd.
Dit niveau kan samen met zowel het
basis- als het onderscheidingsniveau
worden gekozen.
Als de gemeente in het basisniveau
alle verplichtingen nakomt zal door het
Vlaams Gewest een subsidie worden gegeven van 1,4 euro per ha en 1,7 euro
per inwoner. Voor Lede zal deze subsidie
ongeveer 34.000 euro bedragen.
De jaarlijkse voorwaarden voor deze samenwerkingsovereenkomst zijn in tien
thema’s verdeeld, de verplichtingen van
de gemeente zijn de volgende:

1 Thema Instrumentarium

Organisatie van het milieubewust
werken:
- een milieudienst met een milieuambtenaar en een meldpunt klachtenbehandeling
- handhaving van de milieuwetgeving:
iemand met Vlarem-bekwaamheidsbewijs houdt toezicht op de milieuen natuurvergunningen en meldingen, er gebeuren controles op deze
vergunningen klasse 2 en 3
- opstellen van een milieujaarprogramma en informatie geven aan verschillende databanken
- een milieuraad
- een gemeentelijke visienota
“milieubeleid”

2 Thema Afval

Organisatie van het afvalbeheer:
- afvalpreventie en hergebruik:
middelen ter beschikking stellen voor
thuiscomposteren, antireclamestickers en samenwerkingsakkoord met

een kringloopcentrum (kringwinkel)
- selectieve inzameling en restafval: organiseren van selectieve inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen, sensibiliseren over de inzameling van bestrijdingsmiddelen (KGA) en hoeveelheid restafval per inwoner reduceren
- selectieve inzameling: inzamelen van
hechtgebonden asbesthoudend afval
op het containerpark (200 kg gratis
per gezin per jaar)
- verwerken van het geproduceerde
bermmaaisel

3 Thema
Milieuverantwoord
productgebruik

Gebruik van duurzaam geëxploiteerd
hout (FSC-label) en gekeurd breekpuin
binnen de gemeentelijke diensten

4 Thema Water

- risico-evaluatie waterhuishouding
- pesticidentoets gemeentelijk
pesticidengebruik vanaf 2009
- sensibilisatie rond het thema water

5 Thema Hinder

- digitaal opvolgen van de milieuklachten
- passieve sensibilisatie rond hinder in
het milieujaarprogramma opnemen

6 Thema Energie

- meewerken aan de energieprestatieregelgeving rond bouwaanvragen
- uitvoeren van een energieboekhouding voor de gemeentegebouwen
- sensibilisatie rond rationeel energiegebruik

7 Thema Mobiliteit

- sensibilisatie rond mobiliteit
- deelname van de milieuschepen/

> LEGENDE TEKENING:
A: zonnepaneel/PV-module • B: Omvormer • C: Meterkast • D: Kwh meter • E: Netkoppeling
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milieuambtenaar aan de vergaderingen van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit

8 Thema Natuur

- bermbeheer: rapporteren over de
modaliteiten van het bermbeheer
- promotie streekeigen groen: initiatieven nemen voor het promoten bij
de bevolking van het gebruik van
streekeigen groen en autochtoon
plantmateriaal
- toepassing van de code van goede
natuurpraktijk

9 Thema Bodem

Juni Compostmaand
Compostdemo
Wil je graag persoonlijk advies over verschillende aspecten van composteren
en compostgebruik? Je kan beroep doen op onze compostmeesters tijdens
de eerstvolgende compostdemo.
wanneer?
zaterdag 28 juni 2008 van 9.30 tot 11.30 uur
waar?
compostdemoplaats in het centrumpark Vijverstraat te Lede
Je kan er ook tips opdoen uit de diverse brochures van de OVAM: Composteren in vaten en bakken, Composteren in een wormenbak, Waarheen met
je keuken- en tuinafval?, Waarheen met je grasmaaisel?, De ecologische tuin,
en zoveel meer.

Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij bodemverontreiniging
en vergunnen van tijdelijke grondopslagplaatsen volgens de regels van
goede praktijk

10Ontwikkeling
Thema Duurzame
Sensibilisatie rond duurzame
ontwikkeling
Naast deze basisvereisten voor het
1e niveau van de samenwerkingsovereenkomst zal het gemeentebestuur na
het eerste jaar (2008) evalueren of een
ander niveau (onderscheidings- en /of
projectniveau) wordt aangevraagd
voor 2009.
De milieudienst zal de implementatie
van de verschillende maatregelen
coördineren en opvolgen zodat de vooropgestelde subsidies kunnen worden
bekomen. Verder zal via sensibilisering
de bevolking worden opgeroepen om
milieubewust en natuurvriendelijk te
gaan handelen.
Het gemeentebestuur is ervan
overtuigd dat deze beslissing belangrijk
is om in Lede een milieubewust
en natuurvriendelijk beleid te voeren.

Energiescans aangeboden
door gemeente Lede en Eandis
Eandis sloot een contract af met het gemeentebestuur om in Lede een aantal
woningen te laten scannen. Kringwinkel Aalst voert deze energiescans uit.
De energiescanner gaat samen met jou op zoek naar nutteloos energieverbruik. Hij bekijkt je woning volledig en noteert alle energiegegevens. Hierna
krijg je tips waardoor je energie kan besparen. De energiescanner zal ook
gratis een aantal aanpassingen doen in je woning zoals:
- enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen
- buizen waar warm water doorstroomt isoleren
- folie bevestigen achter radiatoren om warmte te laten terugkaatsen
- een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop
Heb je het WIGW-statuut (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen), dan kan je deze energiescan laten uitvoeren. Stel je kandidaat vóór 14
augustus 2008 bij de dienst milieu en landbouw in het gemeentehuis. Breng
een klever of een attest “verklaring verhoogde tegemoetkoming” van het ziekenfonds mee als bewijs van je statuut. De inschrijvingen worden afgesloten
als er 98 kandidaten zijn gekend.
Meer informatie
dienst milieu en landbouw, Markt 1, 9340 Lede, milieu@lede.be, 053 60 68 25
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Jeugdﬂash
Gemeentelijke Speelpleinwerking
Vakantiespeelplein “De Tuimelaar”
Wie kan deelnemen aan
de vakantiespeelwerking?
Deze werking wordt georganiseerd
voor jongens en meisjes die op
1 januari 2008 minstens 3 jaar zijn
(vanaf geboortejaar 2004) en geen
15 jaar geworden zijn op 1 juli van het
lopende jaar. Jongere kindjes (vanaf
2,5 jaar) kunnen steeds terecht bij de
‘Buitenschoolse kinderopvang Klavertje
Vier’ (meer informatie bij Nathalie
Verstuyft op het telefoonnummer
053 60 68 63).

- 2,25 euro voor een halve dag
zonder abonnementskaart
De weekprijs voor de opvang
van kinderen bedraagt: 18 euro met
abonnementskaart. Bij aankoop van
vier kaarten tegelijk krijgt het gezin
een vijfde kaart gratis. De kaarten
staan op naam en zijn twee jaar geldig. Als gezin wordt beschouwd: alle
kinderen die op éénzelfde adres ingeschreven staan. In de prijs zijn koekjes
en drankjes inbegrepen alsook de
kosten voor de ongevallenverzekering.

Wanneer?
Er wordt 8 weken speelpleinwerking
gegeven tijdens de zomermaanden juli
en augustus vanaf woensdag 2 juli tot
en met dinsdag 26 augustus 2008, met
uitzondering van vrijdag 11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus
2008.

Hoe ziet een dagje speelplein eruit?
- Van 8.00 tot 9.15 uur:
inschrijving met aanmeldingsplicht spontaan spel
- Van 9.15 tot 11.45 uur: activiteitenaanbod (+ tussendoortje: koek)
- Van 11.45 tot 12.00 uur:
spontaan spel onder toezicht
- Van 12.00 tot 12.30 uur:
middagmaal
- Van 12.30 tot 13.30 uur:
spontaan spel
- Van 13.00 tot 13.30 uur:
inschrijving met aanmeldingsplicht
- Van 13.30 tot 16.00 uur:
activiteitenaanbod
- Van 16.00 tot 16.10 uur:
4-uurtje (koek + drankje)
- Van 16.10 tot 17.00 uur:
spontaan spel onder toezicht

Waar?
De speelpleinwerking gaat door in
Wanzele op het gemeentelijke speelplein, Watermolenstraat 11.
Telefoon: 053 80 76 09
Dagprijs - weekprijs?
De dagprijs voor de opvang van
de kinderen bedraagt:
- 4,50 euro voor een volledige dag
zonder abonnementskaart

Buitenschoolse Kinderopvang
(verdere inlichtingen
Tel: 053 60 68 63 Nathalie Verstuyft)
Vooropvang vanaf 6.45 uur:
0,90 euro per begonnen halfuur
Naopvang tot 18.30 uur:
0,90 euro per begonnen halfuur
Tijdens het spontane spel van 11.45 tot
12 uur en vanaf 16.30 uur kunnen de
kinderen door ouders, grootouders …
afgehaald worden. Gelieve deze uren
te respecteren.
Meer informatie?
Gemeentebestuur Lede,
Markt1, 9340 Lede
Afdeling vrije tijd Jeugddienst - Lieve De Kimpe
053 60 68 62
* Verzekering: kinderen zijn niet
verzekerd op weg van en naar
het speelplein.

Lede
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Open Monumentendag
13 en 14 september 2008
1

‘Lede, 10 keer in de 20ste eeuw’
Plaats: De Bron, Kerkevijverstraat, Lede
Onderwerp: met deze tentoonstelling willen we, wandelend tussen 10 diverse
stands, een visueel en tekstueel overzicht geven van ‘wat, hoe, wanneer en wie’
onze gemeente veranderde tijdens de 20ste eeuw?
Open: zaterdag van 14 tot 18 uur
zondag van 10 tot 18 uur doorlopend

2
‘De 7 kapellen van
Lede-ommegang’
Plaats:
- Grote Kapel (5de wee), ook de
Bettekapel genoemd, naar de
opdrachtgever Jan Bette, opgericht in 1615
(Grotekapellelaan, Lede)
- wandeling langs de zeven ommegangkapellen
- zoekwedstrijd voor de kinderen
Onderwerp: met deze tentoonstelling willen we
drie aspecten tonen van
deze ommegangkapellen:
- het historisch verhaal van de kapellen vanaf 1598
- de heropbouw en restauraties gedurende de 20ste
eeuw van alle kapellen
- de nog steeds vastgeankerde
geloofstraditie, zelfs nog na de
moderne 20ste eeuw
Open:
- zaterdag van 14 tot 18 uur
- zondag van 10 tot 18 uur doorlopend
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Fietsknooppunten
Scheldeland komen eraan!
Je zult ze de komende
weken meer en meer zien
opduiken langs onze wegen:
de groen-witte bordjes met
de nummers van de ﬁetsknooppunten.
Ze zijn de voorbode van het splinternieuwe recreatieve ﬁetsnetwerk van
Scheldeland, dat eind juni volledig af
zal zijn. Net als dat van het Waasland
trouwens, zodat je vanaf deze zomer
de hele provincie Oost-Vlaanderen kunt
verkennen door van knooppunt naar
knooppunt te ﬁetsen.
Voel je nu al de kriebels om op de ﬁets
te springen om langs de knooppunten
van Scheldeland te rijden? Dan zul je
nog heel eventjes geduld moeten oefenen. Om je tocht uit te stippelen heb je
de ﬁetskaart van het Oost-Vlaamse deel
van Scheldeland nodig en die rolt pas
tegen de zomervakantie van de drukpersen. Vanaf dan houdt niets je nog
tegen en kan je op pad langs de 180
knooppunten van Scheldeland, goed
voor ruim 840 kilometer ﬁetsplezier!
De ﬁetskaart van het Oost-Vlaamse
deel van Scheldeland zal te koop zijn bij

de diensten voor Toerisme, de toeristische infokantoren, de Standaarden Fnac-boekhandels en een aantal
avontuurlijke sportwinkels. Ze worden
gedrukt op onscheurbaar en waterafstotend papier en zullen 6 euro per stuk
kosten. Deze ﬁetskaart is eveneens te

verkrijgen vanaf juli in het gemeentehuis bij de cultuurdienst.

Lees alles over de ﬁetsnetwerken op de
website van Toerisme Oost-Vlaanderen:
www.tov.be.

Wat zijn ﬁetsknooppunten?
Het systeem van de ﬁetsknooppunten
is even geniaal als eenvoudig. Samen
met de Oost-Vlaamse steden en
gemeenten van de toeristische regio
Scheldeland heeft Toerisme Oost-Vlaanderen alle baantjes gezocht waar het
rustig, veilig en mooi ﬁetsen is. Die
hebben ze op een kaart gezet.
De kruispunten waar deze baantjes
elkaar ontmoeten, dat zijn de knooppunten. Elk knooppunt kreeg een
nummer. Het nummer staat op de kaart
en op een bordje aan het kruispunt.
Wegwijzertjes tonen de weg van het

ene genummerde knooppunt naar het
andere. Met de knooppunten stippel je
zelf ﬁetstochten uit, zo kort of zo lang
je zelf wilt. Voor je vertrekt, zet je alle
knooppunten van jouw tocht op een
rijtje. Daarna ﬁets je gewoon van het
ene knooppunt naar het andere. Wil je
onderweg het traject aanpassen? Met
de ﬁetskaart bij de hand doe je dat in
een handomdraai!

We wensen je alvast veel zomers ﬁetsplezier langs de wegen in Scheldeland.
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Scheldeland ﬁetszomer
Naar aanleiding van het nieuwe ﬁetsnetwerk worden onder de noemer
‘Scheldeland ﬁetszomer’ vijf ﬁetsfeesten
georganiseerd. Per evenement worden
een aantal (twee à drie) tochten op
het ﬁetsnetwerk uitgestippeld. Onderweg kunnen deelnemers op een aantal

plaatsen dingen doen, zien, beleven,
proeven.
De vijf evenementen die plaatsvinden zijn:
- 25/07: Fietseling Faluintjesstreek
(deze tocht passeert in Lede)
- 03/08: Fietsen met Suske en

Wiske en de Hellegathonden in
de Rupelstreek
- 17/08: Fietsfeest Wetteren
- 23-24 en 30-31/08:
Open Ateljeeroute Klein-Brabant
- 21/09: Fietsen over de
heuveltjes van … in Ninove

Alle informatie hieromtrent (voor de deelnemers)
zal terug te vinden zijn op de website www.ﬁetszomer.be

Boottochten op Schelde,
Dender en Rupel?

Na lang wachten is ze er
eindelijk, de nieuwe boottochtenbrochure Scheldeland.

Brochures wandelpaden en
ﬁetsroutes te verkrijgen bij
de cultuurdienst:

De volledig nieuwe, 16 pagina’s tellende
brochure in magazineformaat maakt
je wegwijs in het ruime aanbod boottochten die deze zomer op Schelde,
Dender en Rupel worden georganiseerd.
Je wordt op sleeptouw genomen langs
Schelde, Dender en Rupel en krijgt een
overzicht van alle schepen die in de
regio varen. Een echte must voor al wie
geïnteresseerd is om de regio ook eens
van op het water te leren kennen.
De brochure is gratis te verkrijgen bij
de cultuurdienst.

1) Fietsroutes:
- Fietsen in en om Aalst – de Faluintjesroute
- Fietsen in en om Dendermonde – Reuzenroute
- Fietsen van Wetteren tot Wichelen – Rozenroute
- Het Scheldeland Turfputten ﬁetsroute 34 km
- Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen
- Fietsnetwerk Scheldeland NIEUW
(te koop vanaf 7 juli)
2) Gemeentelijke wandelpaden - gratis
3) Provinciaal wandelpad ‘Vier Uitersten’ te
koop aan 1,25 euro
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Gemeentelijke Seniorenraad Lede
organiseert:
1 Leopoldsburg
Dagreis Beringen -

Maandag 23 juni 2008

Met de autocar, die je op verschillende
plaatsen in Lede ophaalt, rijden we richting Beringen. Na een tas kofﬁe brengen
we een bezoek aan het mijnmuseum
onder begeleiding van een gids. In het
museum beleef je het verhaal van de
mijnwerker en de mijnontginning. Een
nagebouwde pijler geeft een goed beeld
van het werk in de ondergrond. Na het
middagmaal in Heppen is er een rondrit
langs het historische gedeelte van het
kamp van Beverlo en Leopoldsburg. Een
gids vertelt verhalen tijdens de tocht
door het kamp, de oefenterreinen, de
schietstanden en het executieoord.
Verder bekijk je ook de soldatenkamers,
verblijven van politiek gevangenen en
zie je oude legervoertuigen en uniformen. Het bezoek wordt afgesloten met
een Kampse borrel in de mooie exclusieve bar van de Cavalerie. Op de terugreis
naar Lede stoppen we nog in Westmalle
voor een belegde boterham.
Prijs per persoon: 45 euro

Bib

2 en
Kaarten voor dames
heren (sjoelen

enkel voor dames)
Vrijdag 1 augustus 2008
Vrijdag 8 augustus 2008
Vrijdag 22 augustus 2008

Zaal “De Bron”, 14.30 uur
Inleg: 1,50 euro
Vooruit kaarting: 75 euro
Vooruit sjoelen: 75 euro
Iedereen krijgt een boterham met kop.

3 Vrijdag
Shownamiddag
19 september 2008
Met optredens van: Jenny J:
zangeres, Bart Boullart: buikspreker,
Professor Sarkos: goochelaar, Ronny
marino: orgelist & begeleider
Zaal “De Bron” – 14.30 uur
Inkom: 8 euro
Vieruurtje: kofﬁe, twee belegde
broodjes en een dessert

Meer info bij de voorzitter van de seniorenraad:
Arnold Meuleman, Nieuwstraat 51, Lede, tel. 053 80 35 14
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Budgetbegeleiding,
budgetbeheer en
collectieve schuldbemiddeling
Moeilijkheden bij het regelen
van je geldzaken, betalingsproblemen, schulden?
Ben je bang om je brievenbus leeg te
maken omdat je denkt dat er opnieuw
betalingen zullen inzitten? Zijn je maandelijkse betalingen een hele opdracht?
Blijf er niet mee zitten! Het OCMW van
Lede kan je helpen!

Budgetbegeleiding
en budgetbeheer
Wanneer je een beroep doet op budgetbegeleiding of budgetbeheer maakt de
maatschappelijk werker een overzicht
van je inkomsten en uitgaven en van je
eventuele schulden. Aan de hand van
deze gegevens zal de maatschappelijk
werker een afbetalingsplan opstellen.
Indien je te weinig inkomsten hebt om
al je schulden in één keer te behandelen zal de maatschappelijk werker
met de schuldeisers onderhandelen om
haalbare maandelijkse afbetalingen te
bekomen.
Bij budgetbegeleiding behoud je zelf de
verantwoordelijkheid over je rekening.
Samen met de maatschappelijk werker
wordt er bekeken wanneer wat betaald
moet worden.
Bij budgetbeheer wordt het beheer van
je inkomsten overgedragen aan een
maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker zal je inkomsten en
uitgaven beheren en er wordt gezorgd
voor een menswaardig leefgeld in verhouding met je inkomsten en je gezinssamenstelling.

Collectieve schuldenregeling
Wanneer het niet mogelijk is om via
budgetbegeleiding of budgetbeheer op

een redelijke termijn uit de ellende te
geraken is er de collectieve schuldenregeling. Deze procedure zorgt ervoor
dat je tijdelijk onttrokken wordt aan de
druk van de verschillende schuldeisers.
Het OCMW zal je helpen bij het samenstellen van je dossier en zal contact
leggen met een advocaat die pro-deo
het verzoekschrift zal indienen bij de
rechtbank.
Als de rechtbank het verzoek toelaatbaar acht wordt er een schuldbemiddelaar aangesteld. Die schuldbemiddelaar
ontvangt je inkomsten, regelt je vaste
betalingen en zorgt ervoor dat je maandelijks over een menswaardig leefgeld
beschikt. Hij tracht met de schuldeisers
tot een overeenkomst te komen over de
aanzuivering van de schulden. Wanneer de schuldbemiddelaar hier niet in
slaagt zal de rechter beslissen over een
aanzuiveringsregeling. De schuldeisers
moeten zich dan bij deze regeling
neerleggen.
Voor meer informatie kan je steeds
terecht bij de verantwoordelijke maatschappelijk werksters.

Budgetbegeleiding:
Ellen Smolders
053 60 56 36
ellen.smolders@ocmw.lede.be
Wanneer: maandag tot en met
vrijdagvoormiddag tijdens de
kantooruren.
Maandag tot 18.45 uur.
Budgetbeheer en
collectieve schuldenregeling:
Ria Vandormael
053 60 56 37
ria.vandormael@ocmw.lede.be
Wanneer: maandag tot en met
donderdagvoormiddag tijdens de
kantooruren.
Maandag tot 18.45 uur.

Dienstenchequebedrijf OCMW Lede
Prijsverhoging
dienstencheques
Sinds 1 mei 2008 zijn de dienstencheques duurder geworden. Een dienstencheque kost nu 7 euro. De dienstencheques die je voor 1 mei gekocht
hebt blijven wel geldig.
Het systeem blijft ﬁscaal aantrekkelijk.
Je blijft recht hebben op een belastingaftrek van 30%. Dit betekent dat de
werkelijke kost van een dienstencheque
nu 4,90 euro wordt.
Meer informatie over het dienstenchequebedrijf van het OCMW kon je
lezen in het vorige nummer van Lede
informeert. Je kan natuurlijk ook terecht bij de verantwoordelijke 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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Veilig barbecueën:
Het moet een feest blijven!
Barbecueën is een populaire bezigheid.
Dat is niet verwonderlijk, want een lekker stukje vlees of vis van de barbecue
smaakt heerlijk en het is reuze gezellig om samen buiten te eten. Toch kan
barbecueën ook heel gevaarlijk zijn,
want vuur is vuur en met vuur kan men
niet voorzichtig genoeg zijn. Er zijn
eenvoudige regels die ervoor zorgen dat
barbecueën feestelijk is en vooral blijft.

•

Voorbereiding

in combinatie met open vuur een
steekvlam veroorzaken. De steekvlam kan zeer ernstige brandwonden
veroorzaken in het gezicht of aan
hals, borst, armen en handen.
De vlam kan ook in de ﬂes slaan
(ﬂes waarmee de vloeistof op de
barbecue wordt gegoten), zodat die
ontploft.
Overgiet een brandende barbecue
nooit met extra brandstof om aan
te wakkeren.
Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk, onbeperkt houdbaar,
reukloos en niet giftig. Plaats bruine
aanmaakblokjes altijd bovenop en
nooit onder houtskool of briketten.
Zo is de juiste zuurstoftoevoer
gegarandeerd.
Steek de breukzijde aan met een
lange lucifer.
Wacht ± 20 minuten,
dan is de barbecue gebruiksklaar.
Blaas niet in het vuur,
gebruik een blaasbalg of waaier.

• Dek de houtskool eventueel af met
een laag zand. Hou er rekening mee
dat zand de hitte niet wegneemt.
Kooltjes blijven nadien nog urenlang
gevaarlijk heet.
• Verplaats nooit een nog warme
barbecue.
• Hou ook nu nog kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme
barbecue.
• Ruim de as pas op als de barbecue
helemaal afgekoeld is!
• Draai de gaskraan bij een gasbarbecue dicht en zet de thermostaat uit.
• Haal bij een elektrische barbecue de
stekker uit het stopcontact als deze
niet meer gebruikt wordt.

• Plaats de barbecue op een goede,
stevige, vlakke ondergrond.
• Zet de barbecue nooit op een
wankele (tuin)tafel.
• Zet de barbecue op een windvrije
plaats.
• Plaats de barbecue niet te dicht bij
tafellakens, parasols, tuinmeubels en
struiken.
• Rol de verlengkabel (van de elektrische BBQ) volledig af.
• Wie bakt drinkt NIET, ook bij BBQ is
er een BOB.
• Laat kinderen (en huisdieren) niet in
de buurt van de barbecue (spelen).
• Eén persoon bedient de barbecue en
is verantwoordelijk.
• Draag een linnen schort (NOOIT
SYNTHETISCH) en handschoenen.
Lichtontbrandbare kleding (bv.
nylon), zwempak, zwembroek of
ontbloot bovenlijf zijn uit den boze.
• Gebruik spiezen met een houten
handvat. Metalen handvatten kunnen
lelijke brandwonden veroorzaken.
• Gebruik vleestangen en -vorken.
• Prik niet in het vlees, dit spat en
geeft extra vlammen.
• Zorg ervoor dat er geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de
barbecue staan. Door de hitte kunnen de alcoholdampen ontvlammen.
• Verplaats nooit een brandende
barbecue.
• Afstand houden!

•

Veilige aanmaaktips

Veilig opruimen

• Mocht iemand onverhoopt met het
vuur in aanraking komen, raak dan
niet in paniek. Laat het slachtoffer niet rennen (niet hollen, maar
rollen!), want daardoor kunnen
vlammen aanwakkeren, maar leg
het slachtoffer op de grond en doof
de vlammen met water of met een
blusdeken of met een zwaar stuk
textiel, zoals een jas of een deken.
Rol eventueel het slachtoffer over de
grond (altijd van u af!) tot de vlammen doven.
• Bij brandwonden geldt altijd: eerst
water, de rest komt later. Koel de
wond of wonden minimaal vijftien
minuten af met koud zachtstromend
leidingwater. Is er geen stromend
water, gebruik dan natte doeken.
Zelfs slootwater is nog beter dan
niets doen.
• Smeer nooit (brand)zalf of crème op
de brandwond. Gebruik alleen water.
• Verwijder kleding alleen als die niet
vastzit aan de brandwond.
• Geef het slachtoffer geen eten
of drinken.
• Waarschuw een arts.

• Houtskool blijft urenlang nagloeien,
zorg ervoor dat alles goed dooft.
Gebruik, indien nodig, zand of water
bij het doven.

Smakelijk eten en hou het veilig!

• Gebruik nooit methanol, benzine,
brandgel (brandpasta) of petroleum
als aanmaakmiddel! Deze kunnen

•
•
•

Barbecuen op gas
• Controleer de datum op de gasﬂes
en controleer (eventueel met een
beetje zeepsop) de gasslang regelmatig op gaatjes want na verloop
van tijd wordt die poreus.
• Zet de gasﬂes rechtop naast de
barbecue.
• Steek de barbecue direct aan op het
moment dat het gas wordt opengedraaid.

Barbecuen op elektriciteit
• Zet nooit een elektrische barbecue
in de buurt van water/zwembad.
• Let op met regenweer.
• Leg het snoer zo min mogelijk in de
looproute en laat het over de grond
lopen. Bij struikelen kan de barbecue
omvallen.

En wat als het
toch fout loopt …
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GEMEENTEDIENSTEN

technische.dienst@lede.be

www.lede.be

Onderhoud
straatlampen
door Eandis
Tijdens de zomermaanden – juni tot en met
september – worden er door Eandis onderhoudsrondgangen aan de openbare verlichting georganiseerd.
Deze zijn gespreid over alle gemeenten en krijgen de
volgende prioriteit:
• herstellend in functie van de defectmeldingen
• preventief volgens frequentie op basis van levensduur
type lampen
• ook dit jaar is er een algemeen nazicht voorzien
(d.w.z. dat alle niet gemelde defecte lampen en alle
niet aan preventieve vervanging onderworpen lampen
gecontroleerd worden en bij defect vervangen worden)
De activiteiten van de door Eandis aangestelde aannemer
Maes gebeuren enkel ‘s nachts. De voordelen zijn duidelijk: minder storing dagverkeer, makkelijker werken aannemer in het kader van parkeerproblemen ter hoogte van
het lichtpunt, alle lampen branden op dat ogenblik, enz.
Uitgangspunt: tegen eind september moeten alle armaturen volledig nagezien en indien noodzakelijk hersteld
zijn om “clean” de winter in te kunnen gaan. Defecte
lampen kan je nog steeds melden op het gratis nummer
0800 635 35 of via de website www.straatlampen.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 burgerzaken en patrimonium).
BURGERZAKEN (bevolking
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
Vestigingen
Lede, Steenstraat 7, Lede
tel. 053 80 89 21
Wanzele, Watermolenstraat 13, Wanzele,
tel. 053 82 85 00
Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
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 WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
(PWA)
Vijverstraat 2, 9340 Lede
tel. 053 60 68 78
pwa.lede@skynet.be
SPORTHAL
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede,
tel. 053 80 82 84
sporthal.lede@skynet.be

Wegeniswerken
Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties

26 juli 2008
Groenstraatfeesten te Lede >
21 juni 2008
Groenstraat afgesloten vanaf
Roefeldag > gedeelte Watermo- 16 uur. Wegomlegging via
lenstraat tussen Wanzelekouter Ronkenburgstraart en
en Processieweg verkeersvrij
Barrevoetsehoek

22 augustus 2008
zomerconcert > Administratief
centrum afgesloten
23 augustus 2008
criterium te Oordegem >
afgesloten parcours vanaf 17 u,
Oordegemdorp, Oordegemkouter, Dr. Prieelslaan, Rodtstraat,
Klinkaard en Speurtstraat

22 juni 2008
wielerwedstrijd te Lede
> aankomst kasteeldreef

23 juli 2008
wielerwedstrijd te Impe
> aankomst Impedorp

4 juli 2008
avondmarkt en zomerconcert >
Markt, Nieuwstraat en Administratief centrum afgesloten

1 augustus 2008
criterium te Lede > afgesloten
parcours van 18.30 uur,
Kasteeldreef, Markt,
Nieuwstraat, Pastorijstraat,
Kleine Ommegangweg,
Burgemeester Coppensstraat,
Markizaatstraat, Stationsstraat en Kasteelstraat

23 tot 25 augustus 2008
Oordegem kermis > Oordegemdorp afgesloten, wegomlegging
via Grote Steenweg en Beekstraat

8 augustus 2008
zomerconcert > Administratief
centrum afgesloten

31 augustus 2008
kermis Smetlededorp

13 juli 2008
Klinkaardfeesten > Klinkaard
gedeelte tussen Speurtstraat
en Schoot afgesloten. Wegomlegging via Speurtstraat,
Houwstraat en Schoot
18 juli 2008
zomerconcert > Administratief
centrum afgesloten
20 juli 2008
doortocht wielerwedstrijd >
te Oordegem, Smetlede,
Impe en Papegem

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:
053/80 91 91
www.huisartsenlede.be

14 augustus 2008
criterium te Lede > afgesloten
parcours vanaf 18u30, Keiberg,
Bellaertstraat, Ommeganglaan,
Keibergkerkweg en Rode
Kruislaan

26 augustus 2008
wielerwedstrijd te Oordegem
> aankomst Oordegemkouter

13 september 2008
wielerwedstrijd te Wanzele
> aankomst Nonnenbosstraat
14 september 2008
kermis Wanzele
> Wanzeledorp afgesloten

Van zaterdag 28 juni
tot zaterdag 5 juli
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053 80 24 56

Van zaterdag 9 augustus
tot vrijdag 15 augustus
VANDENBERGHE, Rammelstraat 12,
Lede, tel. 053 80 11 30

Van zaterdag 5 juli
tot zaterdag 12 juli
VANDENBERGHE,
Rammelstraat 12, Lede,
tel. 053 80 11 30

Van vrijdag 15 augustus
tot zaterdag 16 augustus
STROBBE, Gentsesteenweg 42,
Erpe, 053 80 52 91

Van zaterdag 12 juli
tot zaterdag 19 juli
CLEVERS, Schildekensstraat 85,
Smetlede, tel. 09 369 56 43

Van zaterdag 16 augustus
tot maandag 18 augustus
VAN DE WEGHE, Nonnenbosstraat 107, Wanzele, tel. 053 80 76 79

Van zaterdag 19 juli
tot zaterdag 26 juli
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

Van maandag 18 augustus
tot zaterdag 23 augustus
VAN DER CRUYSSEN,
Poortendriesstraat 29, Lede
tel. 053 80 35 21

Van maandag 16 juni
tot zaterdag 21 juni
D’HAESE, Markt 12, Lede
tel. 053 80 66 11

Van zaterdag 26 juli
tot zaterdag 2 augustus
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

Van zaterdag 23 augustus
tot zaterdag 30 augustus
ASSELMAN, Grote Steenweg 193,
Oordegem, tel. 09 369 02 39

Van zaterdag 21 juni
tot zaterdag 28 juni
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

Van zaterdag 2 augustus
tot zaterdag 9 augustus
VERYSER, Kerkevijverstraat 3,
Lede, tel. 053 80 24 56

Van zaterdag 30 augustus
tot zaterdag 6 september
ASSELMAN, Markt 35, Lede
tel. 053 80 84 83

De wachtdienst begint elke keer om 9.00 uur. Apothekers met nacht- en zondagsdienst voor dringende gevallen.
Van 19 uur tot 8 uur en op zon- en feestdagen wordt een extra ereloon aangerekend, behalve voor een prestatie
met tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

