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agenda - colofon

Agenda
21 april >>> Marokkaanse kookavond
door 11.11.11.-comité

21 april >>> knutselatelier 1-2e lj (Sokpop)
21-24 april >>> Alice – door theateratelier

van het SMC ism de Academie

23 april-2 mei >>> Week van de amateurkunsten
24 april >>> Cre-Actief (6e lj - 3 sec)
26 april >>> Cursus ‘Groot worden doen ze vanzelf,
luisteren niet’

28 april >>> knutselatelier 3-6 lj (Bijenmobiel)
30 april, 1 en 2 mei >>> Lede Creatief
2 mei >>> Festival voor de amateurkunsten
4 mei >>> Chileense kookavond door
11.11.11.-comité

5 mei >>> knutselatelier 1-2 lj (Tulpenmandje)
9 mei >>> Papegemkermis
10 mei >>> vuurwerk Papegem
9-13 mei >>> Blauwe Kanne kermis Oordegem
12 mei >>> knutselatelier 3-6 lj (Dag en nacht)
12 mei >>> concert door de klassen kamermuziek
16 mei >>> kleine kermis Smetlede
19 mei >>> knutselatelier 1-2 lj (Placemat)
22 mei >>> Cre-Actief (6e lj - 3 sec)
23 mei >>> kleine kermis Wanzele

26 mei >>> knutselatelier 3-6 lj (koken)
28 mei >>> infonamiddag seniorenraad
28 mei >>> concert van de laatstejaarsstudenten
29 mei >>> opendeurdag woord
30 mei >>> auto-ommegang
30 mei-6 juni >>> ommegangkermis
30 mei-6 juni >>> Leedse Kunstenaars
2 juni >>> knutselatelier 1-2 lj (decoratieve potjes)
6 juni >>> paardenommegang
6 juni >>> Mariale processie
9 juni >>> knutselatelier 3-6 lj (sleutelhanger)
16 juni >>> knutselatelier 1-2 lj (snoephuisje)
19 juni >>> Roefel
21 juni >>> Seniorenraad: dagreis Nederland
23 juni >>> knutselatelier 3-6 lj (zomerfeestje)
26 juni >>> Cre-Actief (6e lj - 3 sec)
1 juli >>> start speelpleinwerking
2 juli >>> avondmarkt

Colofon
Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede
en wordt vijf maal per jaar verspreid.
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 / e-mail communicatie@lede.be
Oplage: februari 7600 ex.
Website: www.lede.be
E-mail: gemeente@lede.be
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op 15 juni. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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PATRIMONIUM patrimonium@lede.be

Patrimonium
Markten
Kermissen
Gemeentelijk
feestcomité
Leedse kunstenaars stellen
tentoon

raadzaal gemeentehuis,
gratis toegang
- zondag 30 mei van 15 tot 21 uur
- maandag 31 mei tot
vrijdag 4 juni van 18 tot 21 uur
- dinsdag 1 juni van 9 tot 12 uur
en van 18 tot 21 uur
- zaterdag 5 juni van 15 tot 21 uur
- zondag 6 juni van 9 tot 12 uur
en van 15 tot 21 uur

Kermissen

- Papegem kermis: zondag 9 mei
- Papegem afsluiting kermis
met vuurwerk: maandag 10 mei
- Oordegem Blauwe Kanne:
zondag 9 mei tot en met
donderdag 13 mei
- Smetlede kleine kermis:
zondag 16 mei
- Wanzele kleine kermis:
zondag 23 mei

Uitslag stoet

Carnaval 21 februari 2010
NR.
NAAM GROEP
STOET

CATEGORIE

PLAATS

18

LKV DE SMOELENTREKKERS

D

1

19

LKV KIENJEROZJE

D

2

17

LKV DE MALOTEN

C

7

20

LKV DE KEIBERGPLEKKERS

C

5

21

LKV KARTOUSJ & KARTASJ & COKEN

C

4

22

LKV DE POTTERS

C

2

23

LKV DE SCHELLEKES

C

6

24

LKV DWEIS & OAVERECHT

C

3

25

LKV DE SLEKKETISJEN

C

1

26

LKV OETSJEWAAA

B

5

27

LKV TOETERNIETOE

B

3

28

LKV D’ENGELEN

B

1

29

LKV JUST NIET

B

2

30

LKV VEUR DE LEUT

B

4

31

LKV DE KONTENBONKERS

A

3

32

LKV ZJAREG & LKV FOERT

A

4

33

S.C.F.V. GOEDEMOR

A

2

34

LKV SPECIAL

A

1

MILIEU milieu@lede.be

Verbijsterende bijen
Bijen zijn heel belangrijke wezens voor
onze landbouw en botanische biodiversiteit. De laatste tijd hebben bijen
het omwille van heel wat redenen
moeilijker. Een belangrijk knelpunt
is het tekort aan nectar, vnl. in het
najaar. Een extra aanbod aan nectarhoudende planten is zeer welkom.
De Provincie Oost-Vlaanderen wil hier
iets aan doen door bloemen en planten te zaaien die bijen aantrekken en
verwennen. Wil jij ook verbijsterd
worden? Dit kan door een gratis
zakje bloemenmengsel (12 bloemensoorten) af te halen. Eén zakje
bloemenzaad van 50 g is goed voor
het inzaaien van een oppervlakte van

50 m². Per persoon kan je maximum 1 zakje krijgen. De actie loopt
zolang de voorraad strekt. Je kan het
mengsel afhalen:
- vrijdag 9 april, 10-16 uur:
PAC Het Zuid, Woodrow
Wilsonplein 2 – Gent
- woensdag 21 april, 10-16 uur:
Domein Puyenbroeck,
Puyenbrug 1a – Wachtebeke
- donderdag 22 april, 10-16 uur:
Domein Het Leen,
Gentsesteenweg 80, Eeklo
- zondag 9 mei, 10-16 uur:
Domein De Gavers, Onkerzelestraat 280, Geraardsbergen
- zaterdag 22 mei, 14.30-18 uur:

Natuureducatief Centrum De
Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16,
Zwalm (Meilegem)

Goed gezien?

Na het inzaaien van de zaadjes
kan je op de webpagina www.oostvlaanderen.be/bijen foto’s van je
eigen bloemenveldje opladen. Je kan
hier ook aanduiden welke bezoekers
van bloemen (bijen, hommels,
wespen, …) je het meeste zag.

Info

Provincie Oost-Vlaanderen,
dienst Landbouw en Platteland,
landbouw@oost-vlaanderen.be
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academie academie@gamw.lede.be - www.gamw.lede.be

Academie
1) Oude muziek

Op 4 maart was Philippe Malfeyt te
gast in de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord. Hij wijdde
een 100-tal geïnteresseerden in in
de geheimen van de tokkelinstrumenten uit de middeleeuwen, de
renaissance en de barok.
Geflankeerd door 18 instrumenten,
die hij allemaal bespeelde, vertelde
hij het verhaal van de evolutie van de
luiten, de gitaren en de cisters tussen
de elfde en de achttiende eeuw.
Voor sfeerbeelden kun je terecht op
www.gamw.lede.be. Daarna klik je
op fotoarchief.

2) Alice

Reeds vele jaren organiseert het
SMC een theateratelier voor zijn
leerlingen. Initiatiefnemer en

bezieler is Jean-Pierre D’Hondt.
Voor het vierde jaar op rij verzorgt
Jan Huib Nas, directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek
en Woord, de muziek. Samen met
enkele leerlingen brengen zij live
muziek die zij grotendeels voor
deze voorstellingen schreven.
Alle informatie over de voorstellingen
vind je op www.theatersmc.be.

“Over Carnaval… en misschien over
dieren”. De voorstelling begint om 15
uur en gaat door in de kleine aula van
het Universiteitsforum (UFO), SintPietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent.
Alle informatie over het festival en
het volledige programma vind je op:
www.festivalvandeamateurkunsten.be.

4) Concert
3) Festival van de Kamermuziek
Notenleer volg je om een instrument
amateurkunsten te leren spelen ...
Op 2 mei wordt Gent het decor van
het ‘Festival van de Amateurkunsten’
met maar liefst duizenden gepassioneerde amateurkunstenaars en
liefhebbers in de hoofdrol!
Onze leerlingen dragen hun steentje bij. Leerlingen uit de klassen van
Ireen Beke en Marc Gerain brengen

Een instrument leer je spelen
om samen met anderen muziek te
maken ...
en samen muziek maken dat is ...
kamermuziek.
De leerlingen uit de klassen
kamermuziek nodigen je uit op hun
openbaar examen. Dit examen gaat
door op woensdag 12 mei om 20 uur
in de parketzaal van het Cultureel
Centrum. Inkom is gratis.

5) Zij die ons
gaan verlaten,
groeten u.

Tien jaar is een lange tijd,
maar soms vliegt hij voorbij.
Ook dit jaar staat er weer een lichting leerlingen paraat die tien jaar
in onze academie gestudeerd heeft.
Zij nodigen je uit op hun afscheidsconcert. Zij willen je absoluut laten
horen wat zij het afgelopen decennium leerden.
Het concert gaat door op vrijdag
28 mei in de Parketzaal van het
Cultureel Centrum. Het start om
20 uur en de inkom is gratis.

6) Waar vind
je ons?

Neem gerust maar een kijkje
op onze virtuele academie
(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
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Bibliotheek

Van 2 tot 30 april richt de
Literaire Lente alle ogen op
de nieuwe boekenoogst aan
de hand van 24 nieuwe
eigentijdse romans.
De Literaire Lente 2010 kleurt erg
internationaal, met naast een aantal
bekende namen uit eigen land –
o.a. Frank Adam, Marita de Sterck,
Jeroen Theunissen en Christophe
Vekeman – een bontgekleurd schrijversgezelschap van over de hele
wereld: van Tsjechië, Denemarken,
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Slovenië en Spanje tot Amerika, Argentinië, Colombia en Zuid-Afrika.
Vanaf 2 april in je bib!

Jeugdboekenweek
We mochten tijdens de afgelopen
jeugdboekenweek een 600-tal kinderen ontvangen voor het BibRad-spel.
Ook de Bib-Shake viel goed in de
smaak…

Doe mei maar
een doeboek

In mei richten we de focus op onze
hobbyboeken, met de actie Doe mei
maar een doe-boek. In de rubrieken
Koken & co, Hobby & creatief, Wellness & psycho en Huis & tuin zet de
bibliotheek een aantal inspirerende
hobbyboeken in de kijker.

Knutselwedstrijd
Goesting

Vanaf 16 april tot 2 mei loopt onze
knutselwedstrijd rond het thema
Goesting, naar aanleiding van de
Week van de amateurskunsten.
Versier een houten lepel en maak
kans op enkele mooie prijzen!
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Kookavonden
11.11.11.-comité
Elk jaar organiseert het 11.11.11.comité een aantal kookavonden
rond een bepaald land met een kok
afkomstig van dat land.
Dit jaar zijn er twee kookavonden
gepland. De eerste gaat door op
woensdag 21 april waarbij Saïda ons
laat genieten van haar Marokkaanse
kookkunst.

De tweede kookavond gaat door
op dinsdag 4 mei waarbij Pieternelle
ons toont hoe je lekker Chileens
kan koken.
Beide kookavonden gaan door in het
ontmoetingscentrum te Impe, Essestraat 1 en starten om 19.30 uur.
Aangezien het aantal deelnemers
beperkt is, moet je vooraf een kaart

Marokko

Aanvraag
projectsubsidie
ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks geeft de gemeente een
toelage voor een project in het
kader van ontwikkelingssamenwerking.
De ingediende projecten moeten leiden
tot een verbetering van de situatie van de
armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden buiten Europa. De voorkeur gaat uit
naar projecten met nadruk op werkgelegenheid, zelfwerkzaamheid, gezondheidszorg,
landbouw, scholing en vorming van bepaalde doelgroepen en ook naar deze die
gespreid zijn over verschillende jaren.
Het reglement vind je terug op de website
www.lede.be onder diensten – cultuur –
ontwikkelingssamenwerking waar je ook het
aanvraagformulier in PDF terugvindt. Dit
formulier kan je ook verkrijgen bij de cultuurdienst en moet afgegeven worden vóór
20 juni 2010 bij de cultuurdienst.

aankopen bij de cultuurdienst of bij
de leden van het 11.11.11.-comité.
Meer informatie?
Bel naar 053 60 68 62.

Chili

Lede Creatief

Tijdens de week van de amateurkunsten (23 april – 2 mei) gaat
in Lede de hobbybeurs ‘Lede Creatief’ door. Tijdens het weekend
van 1 en 2 mei vind je in de polyvalente zaal van de Bron allerlei
standen terug van creatieve Leedse inwoners. Op zaterdag kan
je langskomen tussen 14 en 19 uur. Op zondag verwelkomen we
je graag tussen 10 en 12 uur en 14 en 19 uur. Tot dan!

Toerisme

Half april verschijnt de nieuwe toeristische
gids van Scheldeland. In deze pocket vind je
informatie over de verschillende gemeenten,
wandelroutes, weetjes over streekproducten,
attracties, doe-tips en nog zoveel meer. Als
bijlage vind je een toeristische kaart met
allerlei nuttige adressen. De pocket is gratis
te verkrijgen bij de cultuurdienst zolang de
voorraad strekt.
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Senioren

INFONAMIDDAG

Vrijdag 28 mei 2010

“Van Windsor tot Wales,
het Engelse vorstenhuis
in opspraak”
Na de gekke leden van het huis
van Hannover bezetten andere stamgenoten de Engelse troon: de man-

nen en de vrouwen van SaksenCoburg en Gotha. Die waren zo Duits
dat Engeland er genoeg van kreeg,
zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In 1917 herdoopte koning Georges V
het vorstenhuis tot Windsor, Engelser
kon niet. George hield het aanzien
van de Windsors hoog. Dat deed
zijn zoon en opvolger Edward een
pak minder. Edward koos na enkele
maanden de vrouw van wie hij hield
- de tweemaal gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson - boven de
koningskroon. Volgens een journalist
“het grootste nieuws sinds de
verrijzenis van Christus”.
George VI volgde zijn broer (gedegradeerd tot hertog van Windsor)
als nieuwe koning op. Aan hem
waren schandalen niet besteed. Ook
niet aan zijn dochter Elisabeth die
na hem op de troon ging zitten. Als

Elisabeth sterft - maar zal dat ooit? zal haar zoon Charles de nieuwe
koning worden. Een moeilijke opgave
voor de prins van Wales. Hij leeft
niet enkel in de schaduw van zijn
moeder, maar nog meer in die van
zijn ex-vrouw Diana Spencer, beter
gekend als Lady Di. De gewezen
prinses van Wales stierf in een autoongeval. Haar dood schokte de halve
wereld. Maar was ze wel de heilige
die sommigen van haar nu proberen
te maken?
Van Windsor tot Wales, ‘t is altijd
iets met het Britse vorstenhuis.
Vergaderzaal de Bron
Start: 14.30 uur
Inkom: 2,5 euro
(koffie en koek inbegrepen)

technische dienst
wijnmakerij en de confituurmakerij
en kan een lekker wijntje proeven. Je
krijgt ook de mogelijkheid om in de
winkel ambachtelijk gemaakte zwarte
bessenproducten aan te kopen.

DAGREIS

maandag 21 juni 2010
Op maandag 21 juni kan je met de seniorenraad op dagreis naar Nederland.
Je bezoekt de wijnmakerij Boonman in
Nieuwdorp en de tuin in Vlake.
Wijnmakerij Boonman:
Een van de landbouwvormen die je
in Zuid-Beveland tegenkomt is de
zwarte bessenteelt. De zwarte bessen worden gebruikt voor o.a. de
frisdrank cassis, vruchtensap, confituur en bessenwijn. Je krijgt uitleg
over de bessenteelt (met o.a. een
tentoonstelling van de bessenteelt
vroeger) en de wijn, je bezoekt de

Sequoaihof in Vlake:
Verborgen in het Zeeuwse land aan
de rand van het dorpje Vlake ligt de
Sequoaihof, een betoverende tuin vol
bloemen, stoere bomen en schitterende struiken. De Sequoaihof dankt
zijn naam aan één van de machtigste
bomen ter wereld, de Sequoiaboom,
die wel 115 meter hoog kan worden.
Het middagmaal en het avondmaal
gaan door in Café-restaurant
“De Boei” in Wolphaartsdijk.
Senioren die willen meegaan, nemen
best contact op met de voorzitter van
de seniorenraad, Arnold Meuleman
(053 80 35 14).
Kostprijs: 45 euro per persoon.
Vertrek op de markt: 7.30 uur –
rondrit langs bepaalde ophaalpunten
start om 7 uur.

Elektronische
nieuwsbrief
Het gemeentebestuur zal een
elektronische nieuwsbrief verspreiden om de bevolking op de
hoogte te houden van de stand
van zaken van de wegeniswerken in de gemeente.
Geïnteresseerde burgers kunnen
zich hiervoor persoonlijk inschrijven op gemeente@lede.be.
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Knutselatelier
en Cré-Actief
• afhalen roefelpasje tussen
12.30 en 12.50 uur
• de activiteiten starten stipt
om 13.00 uur
• einde voorzien om 17.15 uur

Ben je tussen 7 en 15 jaar
en knutsel je graag? Dan
hebben we een leuke tip
voor jou!
Kinderen uit het 1e t.e.m. het 6de
leerjaar kunnen terecht in het knutselatelier. Elke woensdag wordt er
voor een bepaalde leeftijd knutselen
gegeven in 2 sessies. Er is keuze uit
de sessie van 13.30 tot 15.30 uur
of de sessie van 16 tot 18 uur.

Tieners uit het 6e leerjaar tot en met
het 3e middelbaar kunnen terecht
in het knutselatelier voor
‘CRE-ACTIEF’. Dit gaat één
keer per maand door op
zaterdag telkens van
14.30 tot 16.30 uur.

Data:

Data:

- 21 april: handpop
(1ste en 2de leerjaar)
- 28 april: bijenmobiel
(3de - 6de leerjaar)
- 5 mei: tulpenmandje
(1ste en 2de leerjaar)
- 12 mei: dag en nacht
(3de - 6de leerjaar)
- 19 mei: zomerse placemat
(1ste en 2de leerjaar)
- 26 mei: koken rond het thema
‘rood’ (3de - 6de leerjaar)
- 2 juni: decoratieve potjes  
(1ste en 2de leerjaar)
- 9 juni: rubberen sleutelhanger
(3de - 6de leerjaar)
- 16 juni: snoephuisje
(1ste en 2de leerjaar)
- 23 juni: zomerfeestje
(3de - 6de leerjaar)

- 24 april: allemaal beestjes
- 22 mei: glitter,
glamour juweeltjes

Roefel
Roefel, dag van het kind, is
een dag vol speelplezier voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Elk
jaar in de maand juni wordt het
gemeentelijk speelplein in Wanzele omgetoverd tot een heuse
kinderhappening.
Dit jaar gaat de ROEFEL door
op ZATERDAG 19 JUNI. Een
namiddag roefelen kost slechts
4 euro per kind.

Voor Roefel kan je enkel vooraf
inschrijven op volgende data:
• vrijdag 28 mei:
17.00 tot 18.45 uur
• zaterdag 29 mei:
9.30 tot 11.30 uur
• woensdag 2 juni:
14.00 tot 16.00 uur
• dinsdag 8 juni:
9.00 tot 12.00 uur
Er worden geen telefonische
inschrijvingen aanvaard! Geldig
inschrijven kan enkel met het
volledig ingevulde inschrijvingsformulier dat via de scholen
verspreid wordt en je ook
terugvindt in de sporthal, het
gemeentehuis, de bibliotheek en op
de website.
Inlichtingen:
Elsie De Winne, jeugddienst,
Markt 1, 9340 Lede,
tel: 053 60 68 62, jeugd@lede.be
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g
Speelpleinwerkin
zomervakantie 2010
Tijdens de zomermaanden
juli en augustus kan je acht
weken naar het speelplein
komen! De werking gaat door
vanaf donderdag 1 juli tot en
met woensdag 25 augustus.
Er is geen speelplein op
woensdag 21 juli.

Waar?

De speelpleinwerking gaat door in
Wanzele op het gemeentelijk
speelplein, Watermolenstraat 11.

Voor wie?

Deze werking wordt georganiseerd
voor jongens en meisjes die op
1 januari 2010 minstens 3 jaar zijn
en geen 15 jaar geworden zijn op
1 juli 2010.

Dagprijs weekprijs

De dagprijs voor de opvang van
de kinderen bedraagt:
- 4,50 euro voor een volledige dag
(zonder abonnementskaart)
- 2,25 euro voor een halve dag
(zonder abonnementskaart)
In de prijs zijn koekjes, drankjes
en een ongevallenverzekering
inbegrepen.

Inlichtingenformulier

Voor elke kind moet je vóór de aanvang een inlichtingenformulier ‘speelpleinwerking 2010’ volledig ingevuld
aan de jeugddienst bezorgen. Dit
inlichtingenformulier is verkrijgbaar
bij de jeugddienst en downloadbaar
op de website (diensten – jeugd –
speelpleinwerking).

Abonnementen

Je kan kiezen voor een abonnementskaart die 18 euro kost. Deze
abonnementskaart is geldig voor tien
halve dagen. De kaarten staan op
naam van je gezin en zijn twee jaar
geldig. Als gezin worden beschouwd:
alle kinderen die op eenzelfde adres
ingeschreven zijn. Bij aankoop van
vier kaarten tegelijk krijg je een
vijfde kaart gratis. In de prijs zijn
koekjes, drankjes en een ongevallenverzekering inbegrepen.

Nieuwe abonnees
Vooraf aankopen van
abonnementen is verplicht:
Wens je gebruik te maken van het
abonnementensysteem, dan kan je
enkel op volgende dagen abonnementskaarten aankopen:
- woensdag 2 juni
van 14.00 tot 16.00 uur
- dinsdag 8 juni
van 9.00 tot 12.00 uur
- zaterdag 12 juni
van 09.30 uur tot 11.30 uur
- woensdag 23 juni
van 14.00 tot 16.00 uur

Verlengingen

Om lange wachttijden te vermijden
de eerste weken is het wenselijk om
verlengingen van een bestaand abonnement op voorhand aan te kopen
en dit op de dagen en uren voorzien
voor de nieuwe abonnees.
Op het speelplein zelf kan je
de eerste twee weken geen
abonnementen aankopen.
De verkoop gaat door in het gemeentehuis, jeugddienst, Markt 1 te 9340 Lede.

Meer info?

Jeugddienst Lede, 053 60 68 62,
Elsie De Winne of jeugd@lede.be
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Stoken verpest
lucht en longen
Stoken verpest lucht en
longen. Afval verbranden in
de tuin is veel schadelijker
dan we denken. Slechts
0,2% van de totale dioxineuitstoot wordt nog veroorzaakt door huisvuilverbrandingsinstallaties.

koolwaterstoffen (PAK’s). Telkens als
we zelf afval verbranden in de open
lucht, komen een pak schadelijke
stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
Vooral dioxines, PAK’s en fijn stof
vormen een reëel gevaar.

Ook industriële dioxinebronnen zijn
inmiddels aan strikte normen onderworpen. Maar terwijl het aandeel van
de industriële bronnen afneemt, blijft
het relatieve aandeel van de dioxineuitstoot door de bevolking toenemen.

Bij het verbranden in de open lucht
komen kankerverwekkende dioxines
vrij. Door hun vetoplosbaarheid vinden we ze vooral in vetrijke dierlijke
producten zoals vis, melk en andere
zuivelproducten. Ze stapelen zich op
in lichaamsvetten waardoor hun dosis
stijgt naarmate we ouder worden.

Er is een beangstigend hoge dioxineuitstoot (5000 maal de norm) bij het
verbranden in de open lucht van allerhande hout- en plasticafval (waaronder pvc-flessen). Ook de verbranding van ‘onschuldig’ tuinafval zoals
snoeihout en bladeren zorgt voor
aanzienlijke concentraties dioxines,
stof en polycyclische aromatische

De groei en ontwikkeling van kinderen wordt er ernstig door verstoord.
PAK’s kunnen niet alleen kankers
in het spijsverteringsstelsel en in de
longen veroorzaken, maar ook voortplantings- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast beïnvloeden ze
de lichaamsweerstand en geven ze

aanleiding tot hart- en vaatziekten.
Bij korte periodes van luchtvervuiling
worden bestaande gezondheidsproblemen, zoals luchtwegeninfecties
en astma, erger. Op lange termijn
kan blootstelling aan fijn stof leiden
tot een vermindering van de longfunctie, een toename van chronische
luchtwegenaandoeningen en een
verminderde levensverwachting. Het
zijn precies al die kleine, onschuldige
vuurtjes die onze gezondheid ernstig
in gevaar brengen.
Denk aan de buren
Vuurtjes in de tuin zijn niet alleen
schadelijk voor onszelf, maar ook
voor onze buren. Bovendien bezorgen we hen behoorlijk veel hinder.
Onze vuurtjes verspreiden smerige,
stinkende lucht, die allesbehalve
aangenaam is voor omwonenden en
voorbijgangers. Vuurtje stoken in de
tuin getuigt van weinig burgerzin en
weinig respect voor anderen.
Bron: www.lne.be
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MILIEU milieu@lede.be

Energielening

Je woning isoleren, een
hoogrendementsketel plaatsen, superisolerend glas
gebruiken, … het zijn allemaal maatregelen die er
voor zorgen dat je heel wat
minder energie verbruikt en
je energiefactuur drastisch
daalt. Deze investeringen
kosten echter ook geld en
dat geld heb je niet altijd
opzij staan.
Daarom kan je nu via SOLVA tot
10.000 euro lenen bij het Fonds voor
de Reductie van de Globale Energiekost. Dit is een federaal fonds
dat leningen aan 2% toestaat voor
energiebesparende maatregelen.
Je betaalt de lening binnen 5 jaar
terug. Van de intrest van 2% wordt
voor de meeste werken nog eens
1,5% terugbetaald door de federale
overheid. De resterende 0,5% kan
in de personenbelasting worden
ingebracht, wat deze lening quasi
renteloos maakt.

Iedereen kan de lening aanvragen,
met een maximum van 3 woningen
per persoon. Er is geen inkomensgrens aan verbonden. De woning
moet wel in een deelnemende
gemeente (Denderleeuw, Erpe-Mere,
Geraardsbergen, Herzele, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Ninove,
Oudenaarde, Ronse, Sint-LievensHoutem, Wortegem-Petegem,
Zingem en Zottegem) liggen en
de aanvrager mag niet buiten het
werkingsgebied van SOLVA wonen.
Bovendien kan wie het financieel
moeilijk heeft beroep doen op extra
begeleiding door SOLVA. In dat geval
volgt SOLVA de werken op van bij
de start tot het eind, van het zoeken
van een aannemer tot het regelen
van de facturen.
Welke werken komen
in aanmerking?
• het vervangen van je oude
stookketel
• de installatie van een warmtepomp
• de plaatsing van

hoogrendementsglas
• de investering in dakisolatie
• de plaatsing van
thermostatische kranen
• de investering in vloerisolatie
• de plaatsing van een kamerthermostaat met tijdsindeling
• de energie-audit van de woning
• de installatie van een zonneboiler
• de investering in muurisolatie
De werken moeten gebeuren door
een geregistreerd aannemer. De uitbetaling gebeurt op basis van facturen. Een controle van de uigevoerde
werken is mogelijk.
Je vindt het aanvraagformulier
op www.lede.be en op www.so-lva.
be. Wees er snel bij, want per jaar
kunnen slechts 200 leningen worden
toegestaan!
Meer info:
• Dienst milieu en landbouw
(tel. 053 60 68 25)
• SOLVA (tel. 053 64 65 25)
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SPORT sport@lede.be

Doe Aan Sport
Beurs 2010
De gemeentelijke sportdienst organiseert op
zondag 27 juni opnieuw
een Doe Aan Sport Beurs
in het Sportcomplex
De Ommegang.
Iedereen – zowel jong als minder
jong – kan gedurende de volledige namiddag (van 14.00 tot
17.30 uur) kennismaken met
een waaier van sporten (aërobic,
atletiek, basketbal, badminton,
circustechnieken, jiu jitsu, judo,
minitennis, rope skipping, tafeltennis, twirling, tumbling, turnen,
voetbal, volleybal en … nog
vele andere) en een fantastisch
programma aan randactiviteiten
(speedminton, snaggolf, springkasteel, in-line-skate, speleobox, klimmuur, acrobatiefietsen,
mountainbike, boogschieten, karabijnschieten, rolstoelbasketbal,
powerplaysoccer en pullpaintball).
Wie gedurende een korte tijd van
voldoende verschillende sporten
proeft, verdient een leuk gadget.
Daarnaast is dit een buitenkans
om kennis te maken met diverse
sportverenigingen, informatie in
te winnen om sportieve plannen
te maken naar het volgend sportjaar en/of seizoen; wie, wat, waar
en hoe ?
Vooraf inschrijven is niet vereist
en kan ter plaatse vanaf 13.30
uur. De deelname is gratis.

Uitbreiding Sporthal De Ommegang
De werken aan de nieuwe sporthal vorderen goed en de aannemer Pellikaan uit Zaventem garandeert Lede een opening voor begin september
2010. Sporthal De Ommegang zal worden uitgebreid met een grote zaal
van 38 x 28 meter en met een polyvalente parketzaal van 20 x 10 meter.
Tevens zullen de sporters kunnen gebruik maken van vier extra aparte
kleedkamers en een nieuw vergaderlokaal. Potentiële gebruikers moeten
alvast vóór eind april 2010 een aanvraag (aanvraagformulier is te downloaden via www.lede.be ) indienen via de sportdienst.

Regiotour 2010
I.s.m. de regiopartners (Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele,
Ninove, en Zottegem) organiseert onze sportdienst op 12 juni de Regiotour.
Doorheen de Vlaamse Ardennen kan je op deze mountainbikehappening
alvast een sportieve uitdaging aangaan voor 70, 100 of 130 kilometer.
Via de website www.regiosport.be kan je alle nuttige en praktische info
bekomen.

“Back-to-basics”:
Fit-o-meter
In het kader van het verhogen van de
toegankelijkheid zal onze sportdienst
in het Sportcomplex De Ommegang
een fit-o-meter aanleggen. In deze tijd
van gesofisticeerde fitnesstoestellen in
nog meer gesofisticeerde fitnesscentra
biedt de nieuwe fit-o-meter een waardig alternatief in de open natuur. Alle
toestellen zijn geschikt voor zowel de
recreatieve als de competitieve sporter. De opening wordt gepland midden
mei 2010 en jong en oud zullen gratis
de toestellen kunnen gebruiken om
de fysieke fitheid op peil te houden.  
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STEDENBOUW stedenbouw@lede.be

SPORT

Mesen
De archeologische opgravingen
op het domein eindigden eind maart.
De oudste sporen dateren uit de
Romeinse tijd. In de volgende Lede
informeert zullen de resultaten
uitgebreid belicht worden.
Op 12 april ving de eerste fase van
de slopingswerken en renovatie van
het domein aan. Naast de kapel en
de zuidelijke schoolvleugel (zijde
Kasteeldreef – met behoud van de
kelder) worden ook het Hollands
paviljoen en de orangerie gesloopt.

Windsurfkamp
2010
Voor de eerste keer
organiseert onze sportdienst een sportkamp
windsurfen.
Het sportkamp wordt georganiseerd voor de doelgroep 11 tot
18 jarigen en zal doorgaan te
Heusden van 5 tot en met 9 juli
2010 telkens van 9 tot 16 uur.
Voor de prijs van 90 euro (inbegrepen: transport, deelname aan
alle sportactiviteiten, verzekering
en brevet) kunnen jongeren proeven van deze initiatie onder begeleiding van ervaren instructeurs.
De inschrijvingen zijn beperkt!
Inschrijvingen en info:
• Sportdienst Lede, Markt 1,
9340 Lede, tel 053 60 68 64
sportdienst@lede.be
• Sporthal De Ommegang,
Ommeganglaan 60 A,
9340 Lede, tel 053 80 82 84
sporthal@lede.be  

De firma Verstraete & Van Hecke
uit Wilrijk is hiervoor aangesteld.
De oude kelders onder het Hollands
paviljoen worden bewaard en opengesteld voor het publiek. Bovenop
de kelders van de schoolvleugel
wordt een promenade voorzien die
zal fungeren als verbinding tussen
het op te richten woon- en zorgcentrum (rusthuis) en de assistentiewoningen (serviceflats) en die ook
kan omgevormd worden tot podium
bij activiteiten op het binnenplein.

Ruimtelijk
uitvoeringsplan
zonevreemde
bedrijven
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan laat de
gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven
opmaken door het Gentse studiebureau SUM. Het RUP moet dergelijke
bedrijven ontwikkelingsmogelijkheden en rechtszekerheid bieden. Het
betreft niet enkel bedrijven die momenteel zonevreemd zijn, maar ook
bedrijven die momenteel niet kunnen uitbreiden omwille van achterliggend landbouwgebied.
Om de behoeften en wensen van de zonevreemde bedrijven te kennen
werd in samenspraak met SUM een bedrijvenenquête opgesteld. Aan de
hand van deze enquête is het de bedoeling om een zo volledig mogelijk overzicht te hebben van de bestaande economische activiteiten en
dynamiek van de bedrijven, hoe het bedrijf historisch ontwikkeld is en
de specifieke behoeften naar ruimte en mobiliteit.
De omzendbrief omtrent de opmaak van het RUP moet een volledige
inventaris van de zonevreemde bedrijven omvatten. Voor een bedrijf
dat niet in deze lijst is opgenomen, kan later geen RUP meer opgemaakt
worden.
Is je bedrijf zonevreemd of wil je je bedrijf regulariseren of uitbreiden,
dan kan je de enquête invullen. Ze is te bekomen bij de dienst stedenbouw. Ze is ook terug te vinden op de website van de gemeente
(www.lede.be – bij nieuws).
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BURGERZAKEN burgerzaken@lede.be

Kom tijdig
je kids-ID aanvragen!!!

EID roadshow
Start nieuw e-loket

Heb je reisplannen met je kinderen?
Vergeet dan niet op tijd een kids-ID aan te
vragen voor je kinderen jonger dan 12 jaar!

Op 25 februari ging in De Bron de
infoavond door over de elektronische
identiteitskaart. Elke aanwezige kreeg
een kaartlezer mee naar huis.

De kids-ID is verplicht bij een reis naar een land waarvoor je geen reispas (paspoort) nodig hebt. De kids-ID
Vervangt het witte kartonnen pasje van vroeger en
ziet eruit als een gewone elektronische identiteitskaart.
Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het
buitenland vertrekt, moet je de kaart gemiddeld 15
dagen vóór je vertrek bij de gemeente aanvragen.
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 paspoort voor je kind
te bekomen via de spoedprocedure. De kostprijs van
beide spoedprocedures ligt veel hoger dan die van
een Kids-ID.
Vóór elk vertrek naar het buitenland, is het aangeraden je te informeren over de vereiste reisdocumenten.
Deze informatie vind je in je reisbureau of op de
website van Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be.
Je bent natuurlijk ook met je vragen altijd welkom
bij de dienst burgerzaken!
Goede reis!

Tegelijk werd ons nieuwe e-loket opgestart. Je kan
van thuis uit officiële documenten opvragen met je
elektronische identiteitskaart. Zo kan je een adreswijziging aangeven, een uittreksel uit het strafregister
opvragen of een verklaring van je laatste wilsbeschikking afleggen. Neem gerust een kijkje op onze
website bij het e-loket!

Infoavond tax-on-web

Vul je belastingen in met je identiteitskaart

eID kost vanaf 1 april e14

Voor elke aangemaakte elektronische identiteitskaart
moet het gemeentebestuur een bepaald bedrag
doorstorten aan de staat. De minister besliste die
door te storten prijs op te trekken.

Volgende prijzen gelden vanaf 1 april 2010
gewone
procedure

Het werd een overdonderend succes. De zaal zat afgeladen vol, er waren in totaal meer dan 400 mensen
aanwezig. Er waren door het ministerie niet voldoende
kaartlezers voorzien. Personen die er geen meer hadden, kregen een tegoedbon in de plaats. Zij kunnen
met dat bonnetje de kaartlezer nog steeds ophalen
bij de dienst burgerzaken.

eID (+12 jaar)

kidsID (-12 jaar)

14

3

spoedprocedure 120

110

superspoedprocedure

180

190

Het invullen van je belastingsbrief via tax-on-web is
veel eenvoudiger dan het invullen van de papieren
versie. Het enige wat je nodig hebt, is een internetverbinding, een kaartlezer en je elektronische identiteitskaart. Op 6 mei komt iemand van het Ministerie
van Financiën uitleg geven over het invullen van je
belastingsbrief, maar ook over het raadplegen van
je eigen fiscaal dossier. De uitleg start om 20 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te Lede.
Ben je geïnteresseerd om naar deze infoavond te
komen, dan kan je gratis komen luisteren.
Je moet je wel verplicht inschrijven bij de dienst
burgerzaken, 053 60 68 10, burgerzaken@lede.be.
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kinderopvang

kinderopvang@lede.be

Lede informeert
gemeentediensten www.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

Buitenschoolse
kinderopvang
Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is de kinderopvang
doorlopend open vanaf 6.45 tot 18.30 uur voor
kinderen vanaf 2,5 jaar.
Vanaf donderdag 1 juli tot en met woensdag 25
augustus: Het is noodzakelijk om op voorhand in te schrijven voor de kinderopvang. Kinderen tussen 2,5 jaar en
3,5 jaar krijgen voorrang. (De gemeente Lede organiseert
tijdens deze periode speelpleinwerking te Wanzele voor
kinderen die minstens 3 jaar zijn op 1 januari 2010.
Voorafgaande inschrijving voor speelplein is niet nodig.
Verdere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de
jeugddienst - jeugddienst@lede.be of 053 60 68 62). We
verzorgen eveneens de vooropvang (van 6.45 tot 8.00 uur)
en de naopvang (van 17.30 tot 18.30 uur) van het speelplein. Hiervoor moet niet op voorhand worden ingeschreven.
Vanaf donderdag 26 augustus tot en met dinsdag
31 augustus: er is geen speelpleinwerking meer.
De kinderopvang is wel open voor alle schoolgaande
kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
Inschrijven hiervoor is noodzakelijk!

Inschrijvingen

Inschrijven kan enkel schriftelijk via het inschrijvingsformulier bij de dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede of
via email (kinderopvang@lede.be).
01/07 tot en met 25/08
- kinderen van 2,5 jaar - 3,5 jaar kunnen inschrijven
vanaf woensdag 26 mei 9 uur
- kinderen ouder dan 3,5 jaar kunnen inschrijven
vanaf woensdag 2 juni 9 uur
26/8/2010 tot en met 31/8/2010
(geen speelpleinwerking):
- inschrijven voor deze periode kan vanaf
woensdag 2 juni 2010 vanaf 9 uur.
De inschrijvingen zullen aanvaard worden zolang de
maximale capaciteit niet wordt overschreden.

Informatie

Nathalie Verstuyft, Gemeentebestuur Lede, Dienst
Buitenschoolse kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede,
053 60 68 63, kinderopvang@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 (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, Oordegemdorp 29, Oordegem,
tel. 09 366 03 08
Wanzele, Watermolenstraat 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 Werkgelegenheidsagentschap
(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@skynet.be

Uit de gemeenteraad van …
21-01-2010

Vernieuwen elektriciteit in de
Sint-Fledricuskerk te Vlierzele
Principebeslissing en raming van de
kosten op 112.730 euro (inclusief
btw). Tenlasteneming van 19% van
het niet-gesubsidieerde gedeelte
Belasting op tweede verblijven
Opheffing vanaf 1 januari 2010
Aanvullend verkeersreglement
voor de Damstraat
Invoeren bij aanvullend verkeersreglement van eenrichtingsverkeer
Grote Steenweg Oordegem
Overeenkomst met IMEWO tot het
ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het vervangen van de
openbare verlichting
Kinderopvang Oordegem:
aankoop container Vaststelling
bestek, gunning na onderhandelingsprocedure en raming van de kosten
op 25.000 euro (exclusief btw)
BNIP carnavalstoet
Goedkeuring van het bijzonder
nood- en interventieplan
Assistentiewoningen Mesen
Vaststelling gunningsvoorwaarden voor

de oprichting in het kader van een
publiek-private samenwerking. Gunning na onderhandelingsprocedure.
Bijzondere toelage
Toekenning van 1000 euro voor hulp
n.a.v. de aardbevingen in Haïti

18-02-2010

Belasting op het storten
van afval
Goedkeuring van een dading  met
de gemeente Sint-Lievens-Houtem
inzake het aanvoeren van afvalstoffen op erkende stortplaatsen.
Schilderwerken dekenij
Goedkeuring meerwerken
Samenwerkingsovereenkomst
Forum Lokale Werkgelegenheid
Zuid-Oost-Vlaanderen
Goedkeuring in dat kader van een
samenwerking omtrent de werkwinkel

18-03-2010

Belasting op afgifte van
administratieve documenten
Wijziging vanaf 1 april 2010:
de prijzen van de elektronische identiteitskaarten wordt opgetrokken

Wegeniswerken
Lopende werken

Smetledestraat: rioleringswerken
Duur: Vermoedelijke openstelling
midden april. Omleiding via Molenhoek, Oordegemkouter, 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, Papegemstraat, Essestraat, Langehaag
Opdrachtgever: Aquafin,
gemeentebestuur en TMVW
Herinrichting kruispunt
Damstraat – Reymeersstraat –
Grotekapellelaan Duur: vermoedelijk tot half mei. Omleiding via
Reymeersstraat – Ledezijdestraat Overimpestraat. Opdrachtgever:
gemeentebestuur en TMVW

Wachtdienst

naar 14 euro. Ook de dringende
procedure wordt duurder
Aanschaf informaticamaterieel
Vaststelling lastvoorwaarden en
wijze van gunning. Raming van de
kosten op 7.235 euro. Gunning na
onderhandelingsprocedure.
Aanschaf foorkasten
Goedkeuring van een overeenkomst
met IMEWO. Raming van de kosten
op 7.414 euro
Wijziging arbeidsreglement
voor de Academie van
Muziek en Woord
Tevens vaststelling afspraken inzake
functieomschrijvingen en
evaluaties

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

Herdergsemestraat en
Vossedreef – aanleg nieuwe
voetpaden en rijweg wordt van
nieuwe toplaag voorzien
Duur: 90 werkdagen
Opdrachtgever: gemeentebestuur
Stichelendries – rioleringswerken en nieuwe rijweg en
voetpaden Duur: 150 werkdagen,
vermoedelijk eind: september 2010.
Omleiding via Ouden Heirweg, Varkensmarkt en N9 Opdrachtgever:
gemeentebestuur en TMVW

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
2 mei, wielerwedstrijd:
Vogelenzang en Suikerstraat
9 mei, wielerwedstrijd
Oordegem, aankomst Speurtstraat
13 mei, wielerwedstrijd
Oordegem, aankomst Speurtstraat

23 mei, wielerwedstrijd Wanzele,
aankomst Wanzeledorp
30 mei, auto-ommegang in de
voormiddag, centrum afgesloten,
parcours via volgende straten: Markt,
Kasteeldreef, Kleine Ommegangweg,
Bellaertstraat, Ommeganglaan, Grote
Kapellelaan gedeelte tussen Hoogstraat en Molenbergstraat
2 juni, wielerwedstrijd Oordegem, aankomst Oordegemdorp
6 juni, Mariale processie en
ruitersommegang, centrum afgesloten, parcours via volgende
straten: Rammelstraat (N442 –
vanaf kruispunt met Vijverstraat
tot Markt), Markt, Kasteeldreef, Kleine Ommegangweg, Bellaertstraat,
Ommeganglaan, Grote Kapellelaan
gedeelte tussen Hoogstraat en
Molenbergstraat, Molenbergstraat,
Rosselstraat, Julius De Geyterstraat

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)

