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Wegeniswerken
Riolerings- en wegeniswerken - Schildekensstraat
Duur : vermoedelijk tot eind december
Omleiding : Schildekensstraat - Molenhoek –
Oordegemkouter – N9 – Papegemstraat – Essestraat – Langehaag - Smetledestraat
Opdrachtgever : gemeentebestuur
Riolerings- en wegeniswerken – Bredestraat en Wanzeledorp
Start : vermoedelijk vanaf oktober 2011
Duur : vermoedelijk tot juli 2012
Omleiding : Wanzelesteenweg (Serskamp), Smetledestraat (Serskamp), Serskampstraat, Smetledestraat,
Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat, Watermolenstraat
Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
• 16 september, kampvuur Scouts Lede, Impse Dam afgesloten
• 23 september, stratenloop, afgesloten parcours Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat,
Kleine Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat
• 24 en 25 september, kermis Lede, Markt afgesloten
• 25 september, opendeurdag Brandweer, Vijverstraat, Administratief centrum afgesloten
• 27 september, jaarmarkt, centrum Lede afgesloten
• 14,15 en 16 oktober, Impe kermis, Impedorp afgesloten

G e m e e n t e r a a d
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Uit de gemeenteraad van 16 juni 2011
Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang
Verhoging van de tarieven met ingang van 1 september 2011 (zie ook elders in dit nummer)
Wijziging bebouwde kom en zone 70
Goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement waarbij de bebouwde kom op verschillende plaatsen wordt
uitgebreid en de zone 70 wordt gewijzigd
Vernieuwing diverse voetpaden
Vaststelling bestek, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 402.240 euro (excl. btw)
Heraanleg Impedorp
Vaststelling ontwerp, gunning na openbare aanbesteding en raming van de kost op 567.383,25 euro (ecxl. btw)
Consolideren Markizaat
Principebeslissing tot het consolideren als ruïne van het Markizaat in het domein van Mesen. Opdracht tot het
opmaken van een bestek en het aanstellen van een ontwerper bij onderhandelingsprocedure
Beheersorgaan voor de plaatselijke openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum
Omvorming van het bestuursorgaan voor bibliotheekwerking tot een Beheersorgaan voor de plaatselijke openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum. Vaststelling van het organiek reglement voor dit beheersorgaan
Cultuurprijzen
Goedkeuring reglement

PATRIM O NIUM
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Concert
Kom op maandag 26 september
om 20 uur naar het concert luisteren
van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Lede op de kiosk in het park achter Huize
Moens (voorheen het Cultureel Centrum).
Organisatie: gemeentelijk
feestcomité i.s.m.
gemeentebestuur Lede

Kermissen en vuurwerk
Lede septemberkermis 25 september
Vuurwerk maandag 26 september om 21 uur
Impe grote kermis 16 oktober
Vuurwerk vrijdag 14 oktober 21 uur

Jaarmarkt Lede

dinsdagvoormiddag 27 september
Ter gelegenheid van de jaarmarkt zorgt de marktcommissie voor extra animatie.
“Band on the run” is een crimineel grappige marching band die je hart steelt.
Van 9 tot 12 uur is er doorlopend een roofvogeldemonstratie door Valkerij De Kaproen
achter Huize Moens (voorheen Cultureel Centrum).

Prins Carnavalverkiezing 2012
Als inwoner van groot Lede kan je deelnemen aan de Prins Carnavalverkiezing op vrijdag 13 januari 2012.
Vanaf eind september kan je het inschrijvingsformulier alsook het deelnamereglement bekomen bij
de dienst patrimonium in het gemeentehuis (Gemeentelijk Feestcomité).
Als kandidaat moet je het inschrijvingsformulier vóór 5 november aangetekend terugsturen naar
bovenvermelde dienst, Markt 1, 9340 Lede. Poststempel geldt als bewijs.
De kandidaten zullen worden bekend gemaakt bij opening carnaval op 11 november
om 11.11 uur in Huize Moens (voorheen Cultureel Centrum).

Ontwerp vlag carnaval 2012
Het Gemeentelijk Feestcomité wenst een beroep te doen op creatieve en/of artistieke personen,
woonachtig op het grondgebied van de gemeente Lede, voor het ontwerp van het vlagje (A4-formaat,
staand) dat uitgereikt wordt aan de deelnemende carnavalgroepen en prominenten. Volgende elementen
dienen in het ontwerp te worden verwerkt “60 jaar Carnaval” “Lee” “2012” en een carnavaleske Leedse
vlag (3 gele T’s op blauwe achtergrond). Ontwerpen dienen binnen te zijn vóór 5 november op volgend
adres: Gemeentelijk Feestcomité Lede, dienst patrimonium, p/a Markt 1, 9340 Lede.

Heksentocht
Kom mee griezelen op de elfde heksentocht op zaterdag 29 oktober in OC Impe
(Essestraat 4, 9340 Lede – Impe).
Vrije start tussen 19.30 en 21.00 uur - Aangepast schoeisel en zaklamp meebrengen
Aankomst tot middernacht, iedereen krijgt een verrassing!
Geen inschrijving vooraf. Prijs 3 euro
Meer info bij de voorzitter van het gemeentelijk feestcomité, Marc Bosman 0495 92 49 12
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Duurzaamheid en milieu in de praktijk
Milieuvriendelijk kantoormateriaal
Maak gebruik van milieuvriendelijk kantoormateriaal. Meer informatie vind je op www.milieukoopwijzer.be.
Kringlooppapier
Kringlooppapier is papier dat gemaakt wordt uit een grondstoffenpakket met een overwegend aandeel oud papier.
We vinden op de markt “pre-consumer” kringlooppapier dat doorgaans een vrij “witte” tint heeft en “post-consumer”
kringlooppapier wanneer het oud papier dat gebruikt werd, een echte economische levenscyclus heeft doorlopen wat
resulteert in een karakteristieke “grijs-gele” tint.
Een aantal labels garanderen de kwaliteit van het kringlooppapier:
Het Blaue Engel-label, het NAPM-label, het Nordic Swan-label en de Milieukeur zijn verschillende labels uit verschillende
landen. De Percentagepijl duidt het percentage gerecycleerd materiaal aan dat aanwezig is in het product of de verpakking.
Moedig je collega’s en werknemers aan tot gebruik van de fiets, openbaar vervoer of het carpoolsysteem!
Fietsen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor het milieu.
Autogebruik zorgt voor de uitstoot van schadelijke gassen die onze gezondheid en ons leefmilieu aantasten. Denk maar
aan smogvorming, verzuring van gebouwen, aantasting van gewassen, enz…
Motiveer daarom je medeburger om meer de fiets te gebruiken :
• fietspremies stimuleren het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer
• koop een “bedrijfsfiets”. De aanschaf van een bedrijfsvoertuig is duur. Een fiets verbruikt geen brandstof,
de werknemers staan niet in de file, ook parkeren vormt geen probleem
• fietsende werknemers leveren een hogere productiviteit omdat ze fitter zijn en minder last hebben van stress.
Ze zijn bijgevolg minder afwezig door ziekte
• slimme werkgevers stellen regenkledij kosteloos ter beschikking van hun personeel
• comfortabele fietsstalling kost geld en ruimte, maar is nog steeds goedkoper dan de aanleg van parkeerplaatsen.
Tien fietsen nemen de plaats in van 1 wagen!
Moedig je medemens aan tot gebruik van het openbaar vervoer. Samen op de bus betekent minder auto’s op de weg.
Schoonmaakmiddelen
Maak gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
Gebruik onderhoudsproducten die voldoen aan de criteria van het Europees Ecolabel of kies voor een middel met ingrediënten die geen of weinig schade veroorzaken aan de gezondheid of het milieu.
Eerbiedig steeds de aanwijzingen wat betreft de dosering.
Voorkom afval
Afval verminderen = geld sparen op twee manieren.
Afval bestaat uit producten die werden aangekocht. Door zuiniger en efficiënter met producten om te springen, kunnen
we zowel besparen op de aankoopkosten als op de kosten met betrekking tot verwijdering en opslag, want afval opslaan
of verwijderen kost geld
Hanteer de regel “druk niet onnodig af” en gebruik verkeerde prints als kladpapier!
Maak gebruik van herbruikbare verpakking.

Bron: CDO en gemeente Brugge
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Verplichte keuring van de aansluiting
van de private waterafvoer
Waarom keuring?
Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en hemelwater toegepast en dit zowel op het openbaar
domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen als op het private domein.
Met de scheiding van de waterafvoer beoogt men een verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Door de gescheiden afvoer kan het afvalwater quasi onverdund naar
de zuiveringsinstallaties worden gebracht, waar het wordt
gezuiverd vooraleer het in de waterlopen wordt geloosd.
De scheiding op de private terreinen wordt sinds 2004 bij
nieuwbouw en grondige verbouwingen opgelegd via de
stedenbouwkundige vergunning. Vanaf 1 augustus 2008
bestaat er, als gevolg van de gewijzigde milieuwetgeving
(Vlarem II), bovendien een ‘afkoppelingsplicht’ voor alle
woningen die aansluiten op nieuw aangelegde gescheiden
rioleringen. De afkoppelingsplicht houdt in dat op het private terrein het hemelwater gescheiden van het afvalwater
wordt afgevoerd.
Scheiding van hemelwater vergt belangrijke financiële inspanningen, zowel van de rioolbeheerders als van de particulieren. Kwaliteitsvolle uitvoering is dan ook een vereiste
om de investeringen ten volle te laten renderen.
Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer
opgenomen in het Algemeen Waterverkoopreglement van
de Vlaamse Regering.
In de praktijk blijkt immers dat de scheiding en de afkoppelingen op de private percelen niet altijd correct worden uit

gevoerd. Een correcte scheiding en afkoppeling is nochtans
noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren, ongezuiverde lozingen
in de oppervlaktewaters te voorkomen en wateroverlast te
vermijden.
De keuring van je private waterafvoer geeft je tevens als
particulier een bijkomende zekerheid dat de scheiding van
je privéwaterafvoer correct werd uitgevoerd.
Keuring verplicht?
Ja. De Vlaamse Regering keurde het Algemeen Waterverkoopreglement goed. Dit Algemeen Waterverkoopreglement is van toepassing vanaf 1 juli 2011 en maakt de keuring van de private waterafvoer verplicht.
In de hierna opgesomde gevallen dient een keuring uitgevoerd:
1. voor de eerste ingebruikname;
2. bij belangrijke wijzigingen;
3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid,
op verzoek van de exploitant;
4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar
domein, met de verplichting om af te koppelen op
privaat domein, conform de bepalingen van Vlarem II.
Wat de keuring precies inhoudt en hoe en bij wie je deze
kan aanvragen, lees je in de folder ‘Keuringen van uw private waterafvoer’. De folder kan worden gedownload via
www.water-link.be of afgehaald worden bij de milieudienst.

Nieuwe regeling bij verborgen waterlek
De Vlaamse regering keurde het nieuw Algemeen Waterverkoopreglement goed. Deze Vlaamse regelgeving, die van kracht
is vanaf 1 juli 2011, legt de krachtlijnen vast van de relatie tussen de drinkwatermaatschappijen en hun klanten.
Een van de bepalingen in het waterverkoopreglement gaat over de toepassing van een solidariteitsfonds.
Dit fonds biedt klanten, die door een lek geconfronteerd worden met een abnormaal hoog verbruik van leidingwater, de
mogelijkheid om eventueel een tussenkomst te bekomen op hun waterfactuur. TMVW, partner van water-link, past reeds
lang een solidariteitsfonds toe. Dit fonds krijgt voortaan een wettelijke basis.
Voornaamste voorwaarden om beroep te kunnen doen op het solidariteitsfonds:
•
het lek moet een verborgen oorzaak hebben
•
wat nieuw is: het abnormaal hoog verbruik mag niet veroorzaakt of in stand gehouden worden door een inbreuk
op de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de sanitaire binneninstallatie
Laat uw sanitaire binneninstallatie keuren
Wil je je ervan verzekeren dat je installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften, dan laat je deze best keuren. Deze
keuring is vrijblijvend voor installaties in gebruik genomen vóór 2005, waar geen wijzigingen aan zijn gebeurd, maar ze is
verplicht voor recentere installaties.
Je vindt meer informatie met betrekking tot de wettelijke en technische voorschriften van sanitaire binneninstallaties op
www.water-link.be/tmvwdrinkwaterkeuring. Je kan een afspraak maken voor een keuring of informatie aanvragen via het
algemeen waternummer van AquaFoon, elke werkdag van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur: 078 35 35 99. Je
kan ook een mail sturen naar klantendiensten@tmvw.be.
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Bibliotheek-aan-huis

De bibliotheek bezorgt via vrijwilligers al meer dan twee jaar bibmaterialen aan huis,
bij mensen die door ouderdom of ziekte niet langer naar de bibliotheek kunnen komen.
Tot nu toe bedienden we al een twintigtal klanten, zowel in Lede als in de deelgemeenten.
Wil je ook van deze dienst gebruik maken? Dan komt er maandelijks iemand langs
met boeken (eventueel in grote druk), strips, dvd’s of luisterboeken: we selecteren op maat.
Of zie je een maandelijks boekenbezoekje als vrijwilliger bij een van onze klanten wel zitten?
Neem contact op met de bibliotheek. Je kan ons bereiken tijdens de kantooruren
en tijdens de openingsuren op 053 82 53 30 of mail naar bibliotheek@lede.be.
Meer info op onze website, op facebook of bekijk het promofilmpje op Youtube.



w w w. b i bl i o t h e e k . l e d e . b e
b i bl i o t h e e k @ l e d e . b e 
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Bibliotheekweek 2011:
Dankzij de bib…
Je kent de bib. Of toch weer niet helemaal, want de bib
is voor iedereen wat anders. En dat maakt onze plek zo leuk
om telkens weer te herontdekken.
Denk maar aan Kasper, die op Facebook graag meepraat
over de nieuwste bundel van Lanoye. Of Fabienne, die haar
familie culinair verwent met vondsten uit de bib. Of Marco,
die tuk is op filmklassiekers. Of Viktoria, die als het even
kan de bib binnenglipt om haar mails te lezen op een van
de bibcomputers. Of de klas van Milo, die periodiek de bib
bestormt om stof te vinden voor de volgende spreekbeurt.
Of Eric, die zich in het zweet leest, want misschien doet hij
ooit wel mee met Blokken op tv. Of Katia, die haar huis wil
vergroten, maar haar ecologische voetafdruk wil verkleinen.
Deze bibliotheekgebruikers vertelden het ons zelf, wat ze te
danken hebben aan de bib. Dankzij de bib…
De bib is honderdenéén bibs.
En je kan ze allemaal ontdekken!

Di. 25 oktober:
Lezing Dr. Hendrik Cammu (dokter Laatste Show)
over zijn ‘Boek van leven & dood’

Za. 15 oktober:
verwendag & boekenverkoop,
doorlopend van 9 uur tot 16 uur
Dankzij de bib… kan je gratis ontbijten, met lekkere koffie of fruitsap van de stand van de Wereldwinkel, en een
lekkere pannenkoek
Dankzij de bib… laat je je naam, huisnummer of lievelingsspreuk in kalligrafie schrijven door een bibgebruiker
Dankzij de bib… kunnen je kinderen een dagje prinses zijn,
of je zoon een stoere ridder, of een tijger, clown of tovenaar. … De schminkster van dienst zorgt ervoor!
Dankzij de bib… laat je een ballonnenvouwer een hond,
kat, bloem of wat dan ook voor je maken!
Dankzij de bib… vul je de boekenkast met afgevoerde
werken voor een prijsje: betaal 0,50 euro voor een boek
voor volwassenen, 0,20 euro voor een kinderboek, en 0,10
euro voor een tijdschrift of stripverhaal

Hendrik Cammu (1956) is professor gynaecologie aan de VUB, maar
bij het grote publiek werd hij bekend door zijn medische rubriek in De
Laatste Show. Wekelijks wist hij bijna een miljoen Vlamingen te boeien
met alle ins en outs van het menselijk lichaam.
Hendrik Cammu heeft steeds zijn twee passies, wetenschap pur sang
en populariseren van wetenschap, gecombineerd. “Al van in mijn studententijd schrijf ik regelmatig teksten om medische thema’s toegankelijk te maken voor een breed publiek. Ik gaf ook zwangerschapsbegeleiding en merkte hoe leuk ik het vond om medische zaken uit te
leggen aan leken.”
Dankzij de bib… te gast in de bibliotheek, polyvalente zaal op
dinsdagavond 25 oktober, 20 uur. Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar in de bibliotheken (4 euro). Aan de kassa betaal je 6 euro.
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Veldloop
Op zondag 18 september organiseert de Ouderraad Vrije Lagere School Lede i.s.m. gemeentelijke sportdienst Lede en
Stichting Vlaamse Schoolsport de 22ste editie van “VELDLOOP ‘90”. Dit jaar zal het doorgaan – zoals de zeven vorige jaren – in
de Suikerstraat rechts naast huisnummer 46. Deelnemen kan vanaf 5 jaar tot en met 14 jaar. De eerste start vangt aan om
14.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13 uur. Voor de eerste 400 volwassenen hangt er een kleine verrassing aan vast.

Stratenloop
De Stratenloop is op vrijdag 23 september aan haar 10de editie toe. In het centrum van Lede kunnen atleten en supporters
genieten van een sportieve avond. Op het parcours van ‘de acht van Lede’ kunnen atleten van alle leeftijden deelnemen
aan loopwedstrijden over verschillende afstanden. Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. De kleuters (geboren
na 2006) lopen dan hun wedstrijd over 100 meter. Daarna is het de beurt aan de duiveltjes, benjamins, pupillen en
miniemen. Mario Vervaeke bouwt samen met een team van vrijwilligers aan een ijzersterke organisatie om de wedstrijd
vlekkeloos te laten verlopen. De gemeente Lede is ook dit jaar medeorganisator. Atletiekclub Vlierzele Sportief zorgt voor
de elektronische tijdopname en het verwerken van de resultaten. De provincie Oost-Vlaanderen - Puur voor de Sport - biedt
financiële ondersteuning. De handelaars op en naast het parcours dragen ook hun steentje bij. Voorinschrijven kan door je
inschrijvingsgeld (3 euro voor kinderen en 5 euro voor volwassenen) te storten op rekeningnummer 363-0318413-02 met
vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en reeks. Meer info op www.stratenlooplede.be.

Curve Bowls Herzele
De ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert, met steun van de Provincie en BLOSO, een streekontmoeting
Curve Bowls. In tornooivorm spelen deelnemers uit de regio per ploeg (3 personen) een aantal ends tegen elkaar. Deze
activiteit gaat door op dinsdag 18 oktober van 14 tot 17 uur in Sporthal “De Steenoven”, Kerkkouter 40, 9550 Herzele,
053 70 73 46. Voor informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de sportdienst. Inschrijven vooraf is noodzakelijk (ten laatste
12 oktober). Het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro per deelnemer (inbegrepen: deelname, verzekering, koffie en gebak).

Boemelacademie en Sportacademie
Inschrijven kan vanaf 27 augustus. Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen iedere
woensdag (met uitzondering van schoolvakantieperiodes) naar de sporthal komen vanaf 7 september tot en met 27 juni.
Alle kinderen krijgen een gevarieerde sportopleiding. Op speelse wijze worden nieuwe dingen aangeleerd. Deze sportieve
namiddag gaat door in de sporthal.
3de kleuterklas: 13.30 uur - 14.30 uur		

2de + 3de leerjaar: 15.30 uur - 16.30 uur

1ste leerjaar: 14.30 uur - 15.30 uur			

4de + 5de + 6de leerjaar: 16.30 uur - 17.30 uur

Boemelen & Sporten kan voor de prijs van 20 euro (trimester) of 50 euro (jaar). Inschrijven kan online (www.lede.be) of
via het ingevuld inschrijvingsstrookje (e-mailen of indienen). Verdere informatie is te verkrijgen bij de Sportdienst Lede,
053 60 68 64, sportdienst@lede.be of 053 80 82 84, sporthal@lede.be.

Zzzappp
Alle leerlingen van het secundair onderwijs kunnen iedere vrijdag van 30 september tot
en met 22 juni vanaf 16.15 uur tot 17.15 uur terecht in de sporthal voor een uurtje
Zzzappp. Wij bieden een gevarieerd sportaanbod, waarbij beweging en amusement
centraal staan. Verschillende sporten en spelen worden op een speelse manier ontdekt: bumball,
korfbal, honkbal, dans, beachvolley, badminton, … zijn een greep uit ons aanbod. Voor 40 euro kan je een heel schooljaar
komen sporten. Je kan ook kiezen voor een 10-beurtenkaart voor 20 euro. Voor degene die willen proberen betaal je
3 euro per beurt. Heb je zin om er stevig in te vliegen of jezelf gewoon te amuseren samen met je vriend(inn)en? Kom het
proberen! Opgelet! Betalen doe je ter plaatse.

k i n d e r o p v a n g 
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Nieuwe tarieven in de kinderopvang
In juni besliste de gemeenteraad om de tarieven van de retributies voor de buitenschoolse kinderopvang te verhogen met
ingang van 1 september 2011.
Volgende tarieven zijn nu van kracht:
* Bij voor- en naschoolse kinderopvang:
0,90 euro per begonnen halfuur
* Op schoolvrije dagen, woensdagnamiddagen, vakantiedagen:
< 3 uur: 3,70 euro
tussen 3 en 6 uur: 5,60 euro
> 6 uur: 11,20 euro
* Wanneer een kind laattijdig wordt afgehaald, wordt een extra bedrag van 5 euro aangerekend per begonnen half uur
* Bij geen of laattijdige annulatie van een vakantiedag of een schoolvrije dag is een bedrag van 5 euro per kind per
opvangdag verschuldigd. Bij ziekte kan de dag zelf worden geannuleerd. Mits voorlegging van een ziekteattest wordt er
geen boete aangerekend
* Er bestaat een sociaal tarief (korting van 50 %) (zie verder)
* Kinderen uit hetzelfde gezin die samen aanwezig zijn, krijgen een korting van 25 % op de totale ouderbijdrage. Deze
vermindering is cumuleerbaar met het sociale tarief

Sociaal tarief
De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang hanteert sociale tarieven voor de kinderopvang. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) genieten een sociaal
tarief van 50 % van de ouderbijdrage. (Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen. Voor wat
samenwonenden betreft: de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners.)
Ieder jaar vragen wij het meest recente aanslagbiljet op te sturen zodat wij de sociale tarieven voor de kinderopvang kunnen toepassen. Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze sociale tarieven, bezorg dan een kopij van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2010, inkomsten van het jaar 2009) aan de dienst Buitenschoolse Kinderopvang.

Herfstvakantie IBO ’t Klavertje 4 Wanzele
Alle kinderen uit het kleuteronderwijs en alle kinderen uit het lager onderwijs zijn welkom in de buitenschoolse kinderopvang te Wanzele tijdens de herfstvakantie op donderdag 3 november en op vrijdag 4 november. Inschrijven kan vanaf
woensdag 5 oktober om 13 uur.

Inschrijvingsdossier
Je kind is welkom in de kinderopvang vanaf het moment dat wij het volledige inschrijvingsdossier in ons bezit hebben.
Wat hebben wij nodig?
* je handtekening voor akkoord met het huishoudelijk reglement
* inschrijvingsfiche						
* uittreksel uit het bevolkingsregister

* individuele fiche per kind
* bewijs van kinderbijslagfonds

Wist je dat...
... in zitting van 9 februari 2010 van het college van burgemeester en schepenen werd beslist om ouders die hun facturen
tijdig betalen voorrang te geven om hun kinderen in te schrijven voor vakantieperiodes.
... wie zich persoonlijk aanmeldt voor een inschrijving heeft voorrang op wie zich via mail inschrijft.
... de dienst kinderopvang is verhuisd! Vanaf nu vind je de medewerkers in het gemeentehuis op de eerste verdieping.

??
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Omdat het Zuiden
onze klimaatrekening betaalt
Zin om iets te doen aan de klimaatopwarming? Dat is dringend nodig, dat weet je.
Maar weet je ook dat miljoenen mensen in het Zuiden nu al de gevolgen dragen van onze levensstijl? Dat partners van 11.11.11. daar actie voeren om de schade van de klimaatverandering in te
dijken? Zij kunnen je stem en je steun goed gebruiken!
Boeren in het Zuiden staan met hun twee voeten in het water of zien hoe de woestijn hun
landbouwgronden inpalmt. Hun natuurlijke rijkdommen verdwijnen en zij blijven met de rotzooi
achter. Elke kilogram CO2 die wij uitstoten, legt een hypotheek op hun toekomst. Maar ook ontwikkelingslanden moeten andere en meer duurzame keuzes maken.
Onze partners trekken aan de alarmbel en schieten in actie. 11.11.11 ondersteunt hun inzet voor
het behoud van natuurlijke rijkdommen in Indonesië, Congo, Ecuador, Peru,…Het zijn zij die ons
oproepen om dringend onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom zet 11.11.11. het Zuiden
centraal in een tweejarige klimaatcampagne.

Het actieweekend
De deur-aan-deur verkoop van 11.11.11.-materiaal zal doorgaan van 11 tot 12 november. Wie zich voor een paar
uurtjes wil engageren voor deze actie kan contact opnemen met de dienst cultuur op het nummer 053 60 68 61 of
via mail naar cultuurdienst@lede.be.

Voorstelling
“De Low Impact Man Klimaat show”
Ook het 11.11.11.-actiekomitee Lede engageert zich
Het komitee nodigt u uit om te komen kijken en luisteren naar DE LOW IMPACT MAN
KLIMAAT SHOW. Steven Vromman, alias de Low Impact Man, is bekend geworden door
zijn experiment om te gaan leven met een zo klein mogelijke voetafdruk. Samen met zijn
kinderen gaat hij op zoek naar een goede manier van leven binnen de grenzen van één
planeet. Zijn CO2-uitstoot is ongeveer 70% minder dan die van de gemiddelde Belg. Na
drie jaar experimenteren kent hij alle kneepjes om het te doen met minder energie, aankopen en afval. De Low Impact Man leeft gezonder, goedkoper en socialer dan voordien.
Wil je het geheim kennen van een manier van leven met meer geluk en minder voetafdruk? De Low Impact Man Klimaat Show is een interactieve voorstelling met de nodige
humor, confronterende cijfers en beelden, entertainment en tips. Iedereen gaat naar huis
met een hoop concrete suggesties om zelf aan de slag te gaan en het besef dat we zelf
een deel van de oplossing kunnen zijn.

Seniorenraad - infonamiddag over oogziekten
Op vrijdag 14 oktober geeft oogarts Eva Leloup een voordracht over oogziekten die leeftijdsgebonden zijn, zoals
cataract, glaucoom en maculaire degeneratie. Deze aandoeningen leiden tot een vermindering van het zicht. Dit
heeft heel wat sociale gevolgen: autorijden, uitoefenen van hobby’s en gebruik van media worden soms onmogelijk.
Je hoort meer over de verschillende oogonderzoeken en de behandelingsmogelijkheden.
Deze voordracht gaat door om 14.30 uur in de vergaderzaal van de polyvalente zaal de Bron.
Inkom 3 euro (koffie en koek inbegrepen)

CU L TUUR

cu l t u u r @ l e d e . b e 

Zondag 13 november
Van 14 tot 18 uur - Inkom GRATIS
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“Lede Gesmaakt”
Zaal “De Bron” Kerkevijverstraat Lede

• proef de heerlijke hapjes en drankjes • ontdek het originele Leeds bier “Hovaardig
Boerken” • proef de heerlijke pannenkoeken voor u gebakken… door het schepencollege! • laat u inspireren voor een prachtig gedekte tafel met de kerst • ontdek de vele
Vlaamse specialiteiten die onze plaatselijke verenigingen en professionals u aanbieden

‘Hovaardig Boerke’ wordt het bier van Lede
De naam ‘Hovaardig Boerke’ verwijst naar de spotnaam van een Ledenaar. De oorsprong is onzeker, maar het feit dat hier de voorbije
eeuwen een markies heeft gewoond zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Lede was (en is) bovendien een landelijke gemeente met in
het verleden heel wat boerderijen onder de kerktoren. De toren is voorzien van een vrij luxueuze buitenkroon en het interieur van de
kerk werd aangekleed door bekende kunstenaars. Onder deze toren werd dit bier op 25 februari 2011 door maar liefst vijf jubilerende
verenigingen voorgesteld. Het bier is amberkleurig met hergisting op de fles. Gebrouwen met Vlaamse en Amerikaanse hop smaakt het
fris fruitig met een zoet zuur hoppige afdronk. Geschonken tussen 6-8°C en in de herfst van zijn bestaan smaakt het ‘Hovaardig Boerke’
op zijn best. Het college van burgemeester en schepenen mocht het bier al proeven en het smaakte naar meer…

2 WEDSTRIJDEN! MEEDOEN!!
Word jij de beste taartenbakker van 2011?
Heb jij het heerlijkse recept van rijstpap?
Om mee te doen moet je in Lede wonen en inschrijven vóór 31 oktober. Je gegevens en recept mag je afgeven
bij de cultuurdienst in het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat je voor de taart ingrediënten van eigen bodem
gebruikt. Maak je taart of rijstpap thuis en geef je creatie af op 13 november in de voormiddag in zaal De Bron.
Een jury zal de taart en de rijstpap beoordelen op smaak en presentatie. De inrichters vragen het akkoord van de
deelnemers om de taarten na de wedstrijd te verkopen voor het goede doel. Het beste recept krijgt een plaatsje in
Lede informeert! De winnaars krijgen een leuke attentie, de eeuwige roem van “beste amateurbakker van Lede”
en ”het enig écht recept van Leedse rijstpap”.
Meer informatie volgt in Aktueel en op onze website www.lede.be
EEN ORGANISATIE VAN DE CULTUURDIENST EN DE CULTURELE RAAD.

Toerisme in Lede
In Lede zijn er heel wat mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Op de cultuurdienst kan je heel
wat folders aankopen of gratis verkrijgen.
- gratis folder wandelpad 10.000 stappen met startplaats aan de sporthal
- wandelkaart “Lede, anders bekeken” met de 7 gemeentelijke wandelpaden aan 2,50 euro
- 10 erfgoedwandelingen: een uitgave van de culturele raad te koop aan 5 euro
- provinciaal wandelpad “Vier Uitersten” aan 1,25 euro
- fietsknooppuntennetwerkkaarten Scheldeland, Waasland en Vlaamse Ardennen aan 6 euro
- gratis brochures van Scheldeland waaronder de toeristische gids

De broodzak is gezien!
Jaarlijks komt de 11.11.11.-boodschap bij honderdduizenden gezinnen letterlijk
op tafel. Hartelijk dank aan de Leedse bakkers die hieraan meewerken!
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Indra heeft een logo!
Eind vorig jaar is het officiële startsein gegeven voor de oprichting van de nieuwe dienst
INDRA, wat staat voor de Integrale Drugsaanpak Regio Aalst. Vijf gemeenten uit de regio
(Aalst, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw en Haaltert), ondersteund door de provincie OostVlaanderen, slaan de handen in elkaar om het drugprobleem aan te pakken. Om de herkenbaarheid van de dienst(verlening) te bevorderen, is er nu ook een eigen logo ontwikkeld.
Robin Broché is parttime drugpreventiewerker en vroeginterventiebegeleider. Hij tekent een
drugpreventiebeleid uit en coördineert dit. Daarnaast kan iedereen die vragen heeft over
drugs in de brede zin van het woord aankloppen bij Robin. Hij zal dan trachten om, samen met jou, op al je vragen een
antwoord te bieden. Tot slot is INDRA een centraal aanspreekpunt voor de gebruiker en zijn/haar omgeving. Wanneer er
sprake is van beginnende problemen met alcohol, drugs, gamen, internet… (experimenteel en regelmatig gebruik) zorgt
de dienst voor aangepaste en individuele begeleiding.
Liesbeth Noens zorgt voor de uitwerking van het tweede luik binnen INDRA, namelijk zorgcoördinatie en case-management. Op het vlak van beleid zijn er enkele centrale thema’s waarrond Liesbeth werkt, bv. crisisopvang voor mensen met
een drugproblematiek, de mogelijkheden omtrent spuitenruil,… Op cliëntniveau gebruikt Liesbeth de methodiek casemanagement. Een case-manager werkt met gebruikers waarbij er sprake is van een vergevorderde verslaving. Deze mensen
hebben daarom vaak (grote) problemen op verschillende levensterreinen (lichamelijk, alcohol, psychisch, woonst, inkomen,
werk, schulden, administratie, justitie, sociale relaties). Liesbeth zoekt samen met de cliënt oplossingen. De nadruk ligt
hierbij op het uitbouwen en coördineren van een zorgnetwerk.
Tot slot is er nog de derde sector, handhaving. De verantwoordelijkheid van deze sector wordt opgenomen door Sabine Jamar, fenomeenmagistraat drugs van het parket Dendermonde, en Didier Demelin, Lokale Politie Denderleeuw/Haaltert. Zij
staan in voor een grotere aandacht en zorg voor mensen met een verslaving die in aanraking komen met politie en justitie.
Dit zal gebeuren door middel van een toenemende afstemming op de sectoren hulpverlening en preventie.
Belangrijk hierbij is te weten dat de sectoren preventie, vroeginterventie en hulpverlening uiteraard gebonden zijn aan het
beroepsgeheim en bijgevolg geen informatie doorgeven aan politie, justitie en parket over de inhoud van de begeleidingen.
INDRA stelt zich louter tot doel de samenwerking tussen de drie sectoren op beleidsmatig niveau te optimaliseren. Vandaar
de cirkels in het logo: het gaat om een integrale aanpak.
Nu wordt het echte startschot gegeven en zal de dienst meer en meer bekend worden in onze regio. Verdere
vragen en aanvragen van brochures en flyers: INDRA Algemeen, Dendermondsesteenweg 178, 9300 Aalst, tel.
053 73 24 45, indra@aalst.be
Intergemeentelijke preventiedienst INDRA – Robin Broché
Maak een telefonische afspraak (op din, woe en don): 0470 92 12 03 of stuur een mail: robin.broche@aalst.be.
Zorgcoördinatie-case-management – Liesbeth Noens
Telefoneer voor een afspraak (elke werkdag): 0470 92 15 51 of mail naar:
liesbeth.noens@aalst.be.

Jeugdraad - Pietendag
woensdag 9 november
Op woensdag 9 november organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugddienst
een heuse pietennamiddag voor kleuters en lagere schoolkinderen tot en met het tweede leerjaar.
Deze pietendag gaat door in de Bron. Meer info via website en folders verdeeld via de scholen,
bibliotheek en gemeentehuis.

KNUTSELATELIER
Vanaf september starten we terug met KNUTSELATELIER.
Voor de lagere schoolkinderen uit het eerste en tweede leerjaar
starten we op woensdag 21 september en
voor het derde tot en met het zesde leerjaar
op woensdag 28 september.

b u rge r z a ke n @ l e d e . b e 

b u r g e r z a k e n

Mammobiel dit jaar niet in Lede
Dit jaar gaat voor de Leedse vrouwen opnieuw de borstkankerscreening door. Alle vrouwen van 50 kregen intussen een
kaartje waarin ze worden opgeroepen deel te nemen. Dit maal zal de mammobiel niet in Lede staan. We bekijken in 2013
opnieuw of er een mogelijkheid bestaat hem op ons grondgebied in te zetten. Ben je twee jaar geleden naar de mammobiel
geweest, dan zullen je foto’s van toen naar de radiologische eenheid worden gestuurd waarheen je nu wordt opgeroepen.
Wil je liever naar een andere radioloog dan die die op je uitnodiging staat, dan kan dat. Vraag dan wel of de foto’s kunnen
bezorgd worden aan die radioloog waar jij een afspraak maakt.

Griepvaccinatie nog steeds het overwegen waard
Vorig jaar verliep het griepseizoen rustig. Toch kregen meer dan 200.000 Belgen griep. Vaccinatie blijft het beste middel
om je tegen griep en de gevolgen ervan te beschermen. Dat is vooral belangrijk voor risicogroepen zoals mensen met een
chronische ziekte en zwangere vrouwen.
“Deze winter wordt er een gelijkaardig griepseizoen verwacht als vorig jaar” zegt griepcommissaris Van Ranst. Griepvaccinatie blijft een aanrader voor iedereen die aan een chronische ziekte lijdt. Lijd je aan diabetes, een hart- en vaatziekte of
longziekte, dan ben je extra gevoelig aan de complicaties van griep en laat je je best vaccineren.
Ben je in oktober of november drie maanden zwanger dan laat je je ook best vaccineren, want griep tijdens de zwangerschap kan ernstige complicaties veroorzaken bij jou en je kind. Zwangere vrouwen kunnen veilig gevaccineerd worden
omdat het griepvaccin geen actief virus bevat en je dus niet kan besmetten.
Hoewel een van de aangekondigde griepvirussen minder de 65-plussers ziek maakt, laat je je als 65-plusser toch best vaccineren omdat er nog twee andere virussen kunnen circuleren. Zeker als je aan bovengenoemde chronische ziekten lijdt of
in een rusthuis of ziekenhuis verblijft, is vaccinatie wenselijk.
Twijfel je of vaccinatie voor jou nuttig is, vraag dan raad aan je huisarts of apotheker.
De maanden oktober en november zijn de voorkeursmaanden voor vaccinatie omdat het een tweetal weken duurt vooraleer het vaccin bescherming biedt en griep toch al vanaf kerstmis kan toeslaan.
Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be.

Winnaars tutti frutti
Prijsuitreiking 1 juni
Dit jaar organiseerde LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg regio Dender) opnieuw tutti
frutti! Dit project wil kinderen aansporen tot het voldoende eten van fruit. Elke school
kon zich inschrijven voor de actie.
Dit jaar mochten LOGO en de schepen van sociale zaken Roland Uyttendaele op twee
plaatsen prijzen gaan uitreiken. De eerste leerjaren van de vrije basisschool in Smetlede
en hun afdeling in Wanzele haalden de eerste prijs binnen!
De twee klassen werden bezocht. Alle 18 leerlingen kregen
een waardebon, de mok van de gemeente Lede en een
appeldoosje. Waren dit jaar ingeschreven voor de tutti frutti
wedstrijd: beide vestigingen van De Groene Vijver (Lede),
Sint-Jozef (Impe), de Vrije Basisschool (Smetlede en Wanzele)
en het Kwikstaartje (Oordegem).
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Nieuwbouw OCMW woonzorgcentrum
staat in de startblokken
Met de zorg voor ouderen als een van de prioritaire opdrachten van het OCMW en met de toenemende vergrijzing
in het vooruitzicht, wil het OCMW verder investeren in het realiseren van een kwaliteitsvolle ouderenzorg. De
bouw van een nieuw woonzorgcentrum vormt hierbij een belangrijk aspect. Na een jarenlange voorbereiding zijn
de bouwwerken voor het nieuwe woonzorgcentrum gestart op het domein van het kasteel van Mesen. Het nieuw
op te richten woonzorgcentrum zal 90 woongelegenheden bevatten, met bijkomend 3 woongelegenheden voor
kortverblijf.

Ligging nieuw woonzorgcentrum
Het nieuwe woonzorgcentrum maakt deel uit van een masterplan voor het kasteeldomein Mesen. In samenspraak
met de gemeente werd een belangrijk deel van het domein gereserveerd voor het nieuwe woonzorgcentrum.
Het woonzorgcentrum zal volledig geïntegreerd worden in de heraanleg van het kasteeldomein. Door het park open
te stellen als schakel tussen het station en het centrum, wordt het woonzorgcentrum opgenomen in de publieke
ruimte. Door zijn ligging en architectuur moet het woonzorgcentrum ook voor mensen van buiten de woon- en
zorgomgeving uitnodigend zijn om te bezoeken. Het publieke karakter van het nieuwe woonzorgcentrum moet
ervoor zorgen dat de bewoners het contact met de maatschappij kunnen behouden.
Tenslotte is de groen, licht- en buitenbeleving van groot belang, de omgeving van het parkdomein is hiervoor
uitermate geschikt.
Naast de bouw van een woonzorgcentrum voorziet het masterplan van het gemeentebestuur ook in de bouw van
assistentiewoningen of serviceflats. De bestaande kelders van het kasteel van Mesen worden behouden om het
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen met elkaar te verbinden.
De bouwwerken
In juli werd gestart met een aantal voorbereidende werken zoals het maken van een doorgang in de Kasteelstraat,
het rooien van een aantal bomen en de werfinrichting en –ontsluiting.
Na het bouwverlof, op dinsdag 2 augustus, zijn de werken officieel gestart. Vanaf die datum heeft de
bouwonderneming Jan De Nul het terrein ingenomen en hervormd tot een werf. Momenteel bevinden de werken
zich nog in een beginfase. De geplande uitvoeringstermijn voor de werken is tweeënhalf jaar.
Het gebouw
Het woonzorgcentrum heeft een totale bouwoppervlakte van 6.045 vierkante meter. Het gebouw zal bestaan uit
drie bouwlagen. Een eerste bouwlaag, op het niveau van het park, bestaat uit een cluster van woongelegenheden
voor dementerenden en een keukenzone. De tweede bouwlaag is een verdieping voor de gemeenschappelijke
functies zoals het onthaal, de cafetaria, de polyvalente ruimte en administratie. Tenslotte is er een derde bouwlaag
die voorziet in een tweede cluster van woongelegenheden.



AGENDA

15

16 september:
shownamiddag senioren
16 september:
compostdemo
25 september:
septemberkermis Lede
26 september:
vuurwerk Lede
26 september:
concert Koninkl. Harmonie St. Cecilia
27 september:
jaarmarkt Lede
14 oktober:
infonamiddag senioren
over ‘oogziekten’
14 oktober:
vuurwerk Impe
15 oktober:
verwendag en boekenverkoop
bibliotheek
15 oktober:
compostdemo
16 oktober:
Impe grote kermis
25 oktober:
Lezing Hendrik Cammu, bibliotheek
29 oktober:
heksentocht
2 november:
uitstap Boekenbeurs met de bib
11 november:
11.11.11 actie
13 november:
Lede Gesmaakt!
15 november:
BibArt Filmclub:
Exit through the gift shop
29 november:
‘Gaan jullie ons nu doodschieten’,
muziek en verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog

Deze brochure is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC®) mag
dragen.Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Een flink deel van
de grondstof is afkomstig uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC®. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.

g e m e e n t e d i e n s t e n 
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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 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
jeugd@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
sport@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

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 / communicatie@lede.be
Oplage: september 7800 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 november.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

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),
secretariaat@brandweer.lede.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
sport@lede.be

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)

