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patrimonium@lede .be

Septemberkermis Lede
Vrijdag 21 september
Able2Sport organiseert i.s.m. de sportdienst, Provincie Oost-Vlaanderen en Atletiekclub Vlierzele Sportief de elfde editie
van de Stratenloop Lede. Door de centrumstraten van Lede, met start en aankomst in de Kasteeldreef, kunnen atleten,
supporters en sympathisanten genieten van een sportieve avond.
Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. De kleuters (jongens en meisjes geboren na 2007) lopen dan een
wedstrijd over 100 meter. Daarna is het de beurt aan de duiveltjes, benjamins, pupillen, miniemen en volwassenen.
Inschrijving gebeurt ter plaatse en kost 5 euro voor kinderen en 8 euro voor volwassenen.
21 uur: Rock It Out in jeugdhuis Leeuwerik met Caesar’s Walkman, Painted Motion (winnaar rockrally JH Leeuwerik 2012)
en The Crowd. De toegang is gratis.

Zaterdag 22 september
Van 14 tot 20 uur: tentoonstelling in galerij ’t Hof te Puttens (Wichelsestraat 20-22, Lede) met schilderijen van Distel,
bronzen beelden van Helena Jacubowitz en grote permanentie van meerdere beeldhouwers en kunstschilders. In het
beeldenpark vind je sculpturen van 32 kunstenaars. Info: www.hofteputtens.be of Joris.de.smet@hofteputtens.be.
Vanaf 21 uur: Saharafuif in megatent jeugdhuis Leeuwerik met StuBru-dj Bram Vandendriessche

Zondag 23 september
Derde grote rommel- en antiekmarkt ter hoogte van Huize Moens
Van 14 tot 20 uur: tentoonstelling in galerij ’t Hof te Puttens (zie 22 september)

Maandag 24 september
9.30 uur: solemnele kerkdienst voor de overleden parochianen
20 uur: concert op de kiosk in het gemeentepark, verzorgd door de Koninklijke Harmonie St.- Cecilia Lede, aangeboden
door het gemeentebestuur. De toegang is gratis.
21 uur: vuurwerk in het gemeentepark, aangeboden door het gemeentebestuur

Dinsdag 25 september: jaarmarkt
De marktcommissie zorgt dit jaar opnieuw voor een fijn marktgebeuren mét animatie.
Karikaturist Bob Vincke schetst in slechts 5 minuten een humoristisch picturaal portret.
In het park, achter Huize Moens, start om 10 uur de kindermeespeelshow De Groene Planeet, waarbij leuke prijzen te
winnen zijn. De presentatie gebeurt door Ignace Crombé.
Voor extra sfeer tijdens de jaarmarkt zorgt Marino Punk. Deze volksmuzikant-punker speelt de pannen van het dak op
zijn accordeon.

Afwijking wekelijkse rustdag
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de handelaars en ambachtslui die een zaak uitbaten op het
grondgebied van de gemeente Lede een afwijking inzake verplichte rustdag toegestaan voor volgende periodes:
•
van vrijdag 28 september tot en met donderdag 4 oktober 2012
•
van vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 1 november 2012
•
van vrijdag 2 november tot en met donderdag 8 november 2012
•
van vrijdag 9 november tot en met donderdag 15 november 2012
•
van vrijdag 30 november 2012 tot en met donderdag 3 januari 2013

Allerheiligen: standplaats
verkoop van bloemen aan het kerkhof
Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn er vier standplaatsen ter beschikking aan het kerkhof in Lede, één aan het kerkhof
in Impe, één aan het kerkhof in Oordegem, één aan het kerkhof in Smetlede en één aan het kerkhof in Wanzele.
Ben je als handelaar geïnteresseerd, dan kan je een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst patrimonium
vóór 26 september 2012. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van je leurkaart of machtiging ambulante
handel en gericht worden aan het gemeentebestuur, dienst patrimonium, Markt 1.
De toewijzing gebeurt door lottrekking op het eerstvolgende college.

pat ri m o n i u m @ l e d e . b e 
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Ontwerp affiche Carnaval 2013
Ben je creatief? Woon je in Lede? Dan kan je meedoen aan onze wedstrijd voor het ontwerpen van de affiche
Carnaval Lede 2013. Bovendien komt je ontwerp op het vlagje dat uitgereikt wordt aan de carnavalisten.
Het ontwerp moet gemaakt zijn op A4 formaat, staand. Volgende elementen moeten er in verwerkt zijn:‘61 jaar
Carnaval’, ‘Lee’, ‘2013’ en een carnavaleske Leedse vlag (met de 3 gele T’s op een blauwe achtergrond). Je moet
je ontwerp vóór 3 november indienen bij de dienst patrimonium.

Verkiezing Prins Carnaval 2013
Als inwoner van groot Lede kan je deelnemen aan de Prins Carnavalverkiezing. Vanaf eind september kan je het
inschrijvingsformulier en het deelnamereglement verkrijgen bij de dienst patrimonium (tijdens de openingsuren).
Kandidaten moeten het inschrijvingsformulier vóór 3 november 2012 aangetekend terugsturen naar gemeentebestuur
Lede, dienst patrimonium, Markt 1, Lede. Poststempel geldt als bewijs. De kandidaten worden bekend gemaakt bij de
opening van het carnavalsjaar op 11 november om 11.11 uur in Huize Moens.

Heksentocht gemeentelijk feestcomité
Kom mee griezelen op de twaalfde heksentocht op zaterdag 27 oktober. Starten kan tussen 19.30 en 21.00 uur aan De
Bron. Je moet niet vooraf inschrijven. Breng aangepast schoeisel en een zaklamp mee. Je kan aankomen tot middernacht.
Iedereen krijgt een verrassing. Prijs: 3 euro. Meer info bij de voorzitter van het gemeentelijk feestcomité, Marc Bosman
(0495 92 49 12).

ve rke e r @ l e d e . b e 
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Wegenwerken
Riolerings- en wegeniswerken Bredestraat en Wanzeledorp
Duur: vermoedelijk tot eind september 2012
Omleiding: Smetledestraat (Serskamp), Wanzelesteenweg (Serskamp), Serskampstraat, Schildekensstraat, Smetledestraat,
Hofsmeer, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat, Watermolenstraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Riolerings- en wegeniswerken Heiplasweg, gedeelte tussen Wichelse steenweg en Langenakker
Duur: 40 werkdagen, vermoedelijk tot eind oktober 2012
Omleiding: Wichelsesteenweg, Heiplasstraat, Langenakker
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Riolerings- en wegeniswerken Kleiweg (KMO-zone Heiplas)
Duur: vermoedelijk tot eind 2012
Opdrachtgever: gemeentebestuur en TMVW
Heraanleg Impedorp
Duur: 125 werkdagen, vermoedelijk tot februari 2013
Omleiding: Wijmenstraat, Molenstraat, Essestraat, Langehaag, Hoogledezijdestraat, Rijststraat, Reymeersstraat,
Grotekapellelaan, Overimpestraat en Ledestraat
Opdrachtgever: gemeentebestuur

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
• 21 september, Stratenloop Lede: afgesloten parcours Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat, Kleine
Ommegangweg, Burgemeester Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat, Kasteelstraat
• 22 en 23 september, kermis Lede: Markt afgesloten
• 22, 23 en 24 september, dorpsfeesten Smetlede: Smetlededorp afgesloten
• 25 september, jaarmarkt: centrum Lede afgesloten
• 29 en 30 september, kermis Lede: Markt afgesloten
• 12, 13, 14 en 15 oktober, kermis Impe: Impedorp afgesloten
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Seniorenvoormiddag met Knoppenwinkel
Op vrijdagnamiddag 21 september is de bibliotheek gesloten naar aanleiding van de Stratenloop. Dit is een
prima gelegenheid om de bibliotheek in de voormiddag te openen. We nodigen in het bijzonder alle senioren
uit voor een aangename voormiddag.
Programma:
• Vanaf 9 uur: gratis ontbijtkoek met koffie. Je kan ook in de leeshoek terecht om een van onze vier kranten lezen.
• 10.30 uur: lezing Marieke Vervoort. Marieke kreeg op haar vijftiende een zeldzame ziekte en kwam in een
rolstoel terecht. Deze atlete haalde zilver en goud op de Paralympics. De lezing kost 6 euro aan de kassa en 4
euro in voorverkoop en komt in aanmerking voor de Uitpas aan kansentarief. Zij gaat door in de vergaderzaal
van de bibliotheek.
• De bibliotheek is voor één dag Knoppenwinkel. Heb je het moeilijk met het bedienen van apparaten zoals
je gsm, fototoestel of computer? Kom dan langs bij de Knoppenwinkel in de leeshoek van de bibliotheek. Vrijwilligers staan er klaar om je op weg te helpen. Ook voor opzoekingen via het internet, het opstellen van een
e-mail, of het werken met programma’s als Word, kan je bij de vrijwilligers terecht. Of wil je graag eens een
iPad uittesten? Vraag het aan de balie.
• Altijd al willen weten hoe de bib werkt en wat je er kan doen? Vraag een uitgebreide rondleiding aan de
balie. Er is ook een infostand over de bibliotheek-aan-huis, bedoeld voor mensen die graag lezen maar zelf niet
meer naar de bib kunnen komen. Of misschien zie je zelf wel een baantje als vrijwilliger zitten?
• Bibrad: draai aan ons prijzenrad en maak kans op een klein geschenkje.

Veelgestelde vragen
Ik heb net een e-reader/tablet gekocht. Verhuren jullie e-books in de bib?
We krijgen steeds meer de vraag of we ook digitale boeken verhuren in de bibliotheek. Momenteel werkt men op Vlaams niveau
aan een soort leensysteem, maar dat staat nog niet helemaal op punt. Een eerste probleem is van juridische aard: het uitlenen
van e-boeken is niet geregeld door het leenrecht. Dit leenrecht laat het ontlenen van werken (tekst, muziek, film...) op een fysieke
drager toe. Om e-boeken online voor een beperkte duur ter beschikking te stellen van leners, moeten er dus eerst afspraken
gemaakt worden met de boekensector. Voor die afspraken onderhandelt het Vlaams e-boekplatform met de uitgevers. En daar
duikt het tweede probleem op: voorlopig slaagt men er niet in om tot afspraken te komen met de uitgevers. Onder andere Apple
en Amazon kwamen op deze markt en men is er na enkele jaren onderhandelen nog niet in geslaagd om tot een compromis te
komen. Het doel is via de bibliotheek e-boeken uitleenbaar te maken aan onze klanten, bijvoorbeeld door een e-boek voor een
redelijke prijs te verhuren voor een drietal weken. Na deze periode is het boek niet meer leesbaar.

Nieuw tijdschrift voor kinderen: Dada
Nieuw in onze bib is het kunsttijdschrift Dada (voor kinderen vanaf 6 jaar). Wil je lezen en zien wat hedendaagse kunstenaars én kunstenaars als Renoir en Matisse gemaakt hebben, dan kan dat in dit tijdschrift. Dada
verschijnt vijf maal per jaar en bevat 52 full-colour pagina’s. In elk nummer staat een bepaalde kunstenaar of
kunststroming centraal. Dada is te vinden in de jeugdafdeling bij de kunstrubiek. Het laatste exemplaar kan
niet worden ontleend.

Mindfulness i.s.m. VormingPlus
Mindfulness is een aandachttraining die boeddhistische meditatietechnieken met de westerse psychologie combineert. Je leert te leven in het hier en nu, rust te vinden en milder te worden voor jezelf.
Stress mag dan onvermijdelijk zijn, het is de manier waarop je ermee omgaat die je geluksgevoel bepaalt.
Deze cursus gaat door in de bibliotheek en bestaat uit zes sessies:15 en 22 oktober, 5, 12, 19 en 26
november, telkens van 19.30 tot 22.00 uur. Deelnemen kost 95 euro of 47 euro (omniotarief). In de
prijs zijn vier cd’s inbegrepen. Inschrijven kan enkel bij Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender via
www.vormingplus-vlad.be of op 054 41 48 02 (code 12104LE). Deze cursus wordt gegeven door Marijke
De Waele. Breng een matje mee.

j u b il e a

info@lede.be 



Het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, bracht
hulde aan ondervermelde echtparen ter gelegenheid van hun platina, diamanten en gouden huwelijksjubileum en bood hen, samen met hartelijke gelukwensen, het traditionele geschenk aan.

Platina bruiloft (70 jaar)
Loeman Augustin & Meert Maria
Aalst, 22 juli 1942

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Verleyen Achilles & Uyttendaele Simonne Leontine
Lede, 10 juli 1952
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Briljanten bruiloft (65 jaar)
1) Van den Bremt Camiel & Van Hemelrijck Elvire, Lede, 1 augustus 1947
2) Van Nedervelde Marcel & Brondeel Yvonne, Wanzele, 9 augustus 1947
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Gouden bruiloft (50 jaar)
3) De Kerpel Alfons & Tavernier Yvonne, Vlierzele, 14 juli 1962
4) De Moor Maurits & De Pelecyn Lucette, Bavegem, 14 juli 1962
5) Van der Putten Etienne & De Visscher Agnes, Schoonaarde, 9 augustus 1962
6) Noël Gustaaf & De Palmenaer Jacqueline, Uitbergen, 11 augustus 1962
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Vacatures
Het gemeentebestuur van Lede streeft naar een optimale en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor is onze
organisatie in volle ontwikkeling en verwelkomen we graag dynamische medewerkers. Wil je meewerken aan
de verdere ontwikkeling van de gemeente Lede? Heb je zin voor initiatief en hou je van een nieuwe professionele
uitdaging? Grijp dan nu je kans!

WERKLEIDER TECHNISCHE DIENST (M/V)
technisch medewerker - niveau C1-C3 - voltijds - statutair
Als werkleider sta je in voor het organiseren, coördineren, leiden en opvolgen van de openbare werken, zodat
de uitvoering kwaliteitsvol verloopt.
VOORWAARDEN
• Je bezit een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het technisch onderwijs in de richting bouwkunde of openbare werken
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B
• Je slaagt in een aanwervingsexamen
AANBOD
• Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief
• Een flexibele vakantieregeling
• Ruime opleidingsmogelijkheden
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar

TECHNISCH ASSISTENT (M/V)
sportdienst - niveau D1-D3 - voltijds - statutair
VOORWAARDEN
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B
• Je slaagt in een aanwervingsexamen
AANBOD
• Een boeiende en afwisselende functie waarbij je instaat voor het onderhoud en het beheer van de
gemeentelijke sportinfrastructuur
• Een flexibele vakantieregeling
• Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding
• Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
• Aanleg van een wervingsreserve voor de duur van één jaar

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
dienst burgerzaken - vervangingscontract - niveau C1-C3 - voltijds - contractueel
AANWERVINGSVEREISTEN
• Houder zijn van één van de diploma’s of studiegetuigschriften welke in aanmerking komen voor de
toelating tot een betrekking van niveau 2 bij de rijksbesturen
• Slagen in een selectieproef

Voor al deze vacatures moet je sollicitatiebrief samen met je CV en een kopie van het vereiste diploma per post
gestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede en uiterlijk afgestempeld zijn op 5 oktober 2012.
Vermeld in je sollicitatie duidelijk voor welke functie je solliciteert!
Voor inlichtingen over deze vacatures kan je terecht bij de personeelsdienst op 053 60 68 21 of via mail naar
personeel@lede.be. De gedetailleerde functiekaarten van de vacatures zijn te raadplegen op www.lede.be.

ac a d e m i e @ l e d e . b e 
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Inschrijvingen
schooljaar 2012-2013
Inschrijvingsdata
Je kan je inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat:
•
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 uur
•
woensdag van 14 tot 21 uur
•
zaterdag van 9 tot 13 uur
Inschrijven kan tot en met zaterdag 29 september.
Vanaf 1 oktober sluiten we de inschrijvingen voor het huidige schooljaar af.
Kan je een instrument huren?
Je kan bij de academie de eerste twee lesjaren een viool, cello, fluit,
klarinet, saxofoon, trompet, hoorn of tuba huren.
Je bent nooit te oud om te leren
Voor de vakken algemene muzikale vorming (notenleer) en algemene muziekcultuur (muziekgeschiedenis)
organiseren we aparte cursussen voor volwassenen. Als volwassene kan je direct met een instrument beginnen.
Je hoeft dus niet eerst een jaar enkel notenleer te volgen.
Voel je je meer aangetrokken tot voordracht en toneel, dan kan je je inschrijven voor de cursus woord voor
volwassenen. Je krijgt elke week één uur verbale vorming (dictie) en één uur voordracht of toneel.
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je regelmatig sollicitatiegesprekken af? Of wil je iets zelfverzekerder
overkomen bij je baas? Misschien is de cursus welsprekendheid iets voor jou.

De academie en de verenigingen
organiseren een play-in
Op zaterdag 6 oktober organiseert de academie samen met een aantal verenigingen uit de buurt een gezamenlijke
play-in. Blazers en slagwerkers delen een hele dag het podium onder leiding van vier verschillende dirigenten.
De dag start om 9.15 uur en eindigt om 19.00 uur. Overdag werken we aan vier verschillende stukken telkens onder
leiding van een andere dirigent. Om 16.45 uur houden we een doorloop en om 18.00 uur laten we het werk van de
afgelopen dag horen aan het publiek.
De deelnemende verenigingen zijn:
•
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Lede
•
Showkorps Sint-Martinus Oordegem
•
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe
•
Concertband Da Capo Wichelen
Deelnemers en dirigenten nodigen je uit om het resultaat te komen beluisteren om 18 uur in De Bron.
De inkom is 2 euro.
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burgerzaken@lede .be

Buddywerking Vlaanderen:
georganiseerde vriendschap voor
mensen met psychische problemen
Sociale contacten met familie en vrienden zijn jammer genoeg niet vanzelfsprekend voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Vaak hebben deze mensen enkel nog contact met een lotgenoot of hulpverlener.
Vereenzaming en isolatie zijn vaak het resultaat. Iedereen heeft echter nood aan gewoon sociaal contact.
Buddywerking Vlaanderen wil dit sociaal isolement helpen doorbreken en koppelt personen met een langdurige
psychische kwetsbaarheid aan een vrijwillige buddy voor een alledaags vriendschappelijk contact. Samen kan dit
duo op regelmatige basis activiteiten zoals wandelen, naar de film gaan … ondernemen.
Buddywerking Vlaanderen overkoepelt dertien werkingen in Vlaanderen en Brussel. Deze buddywerkingen
tellen ongeveer tweehonderd duo’s die geregeld met elkaar op stap gaan. In de regio Zuid Oost-Vlaanderen (AalstOudenaarde) ging de buddywerking van start begin 2012.
De vraag van mensen met psychische kwetsbaarheid naar dit alledaagse contact is groot. Daarom zijn wij blijvend
op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die buddy willen zijn voor iemand met een psychische kwetsbaarheid.
Heb je interesse? Bezoek onze website www.buddywerking.be, contacteer ons op 078 15 55 70 of mail naar zuidoostvlaanderen@buddywerking.be

Laat je tijdig vaccineren
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien
mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de ziekte ernstige
gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en zijn gevolgen te beschermen.
Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?
Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes, long- of hartproblemen is het belangrijk om extra
waakzaam te zijn voor griep. Omdat de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd, wordt vaccinatie ook
voor 65-plussers sterk aangeraden. Ook wie nauw in contact komt met mensen uit deze risicogroepen, doet er
goed aan zich te laten vaccineren. Als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis
of woonzorgcentrum, kan een vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen griep beschermen.
Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan
je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar de huisarts om je te laten vaccineren. Het
griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald
aan mensen uit risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.
Toch griep?
Het is een veel gehoorde misvatting dat het vaccin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms
lichte ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het
zijn dat je net voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas
na twee weken en helpt alleen tegen de ‘echte’ griep, veroorzaakt door het
influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op het al dan niet krijgen van
een gewone verkoudheid of een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit niet volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de kans op griep is aanzienlijk kleiner en
ook de kans op complicaties neemt drastisch af.
Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op de websites
www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be, of vraag raad aan je
huisarts of apotheker.

b u rge r z a ke n @ l e d e . b e
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Lede kleurt roze
Oktober is de internationale borstkankermaand. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar laten
massaal naar hun borsten kijken: gezonde
vrouwen, creatieve vrouwen, elegante vrouwen, sportieve vrouwen, vrouwen met pit en
gezellige vrouwen. Maar de helft van de vrouwen uit die leeftijdsgroep heeft nog een extra
duwtje nodig om deel te nemen aan het gratis
onderzoek naar borstkanker. Zo’n deelname is
belangrijk om borstkanker vroegtijdig op te
sporen en de kans op genezing te vergroten.
In Lede zelf worden de oproepingen voor de
screening steeds verstuurd in de onpare jaren.
In 2013 gaat er dus een nieuwe screeningsronde door voor onze gemeente.

www.borstkankeropsporing.be

Roze kookles
Ook wij doen mee! Met roze kleuraccenten
in de gemeente pakken we de maand van de
borstkanker in met een roze strik.
Op 25 oktober kan je bovendien een echte
roze kookles volgen. In de les zal je actief kunnen meewerken en natuurlijk eten we daarna lekker alles op. We organiseren twee sessies: er is een les voorzien om
10.00 uur en een les om 18.30 uur. Let wel op, per kookles kunnen maar 15 personen deelnemen. Alles gaat door in
het ontmoetingscentrum van Impe (Essestraat 4).
Je kan je inschrijven via mail: burgerzaken@lede.be of persoonlijk aan het onthaal in het gemeentehuis. Zeg wel
duidelijk op welk uur je wil deelnemen. Je betaalt 10 euro, alles inbegrepen. Wel vragen we je zelf een snijplankje,
mesje, keukenhanddoek en schort mee te brengen.
Meer info bij de dienst burgerzaken of bij Logo Dender – logo@logodender.be – 053 41 75 58.

m i d d e n st a n d @ l e d e . b e
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Informatieavond hart- en vaatziekten
Als middenstandsraad willen wij graag ondernemende en inspirerende dorpsgenoten in het licht stellen. Op
donderdagavond 27 september bijt Ledenaar Pedro Brugada de spits af. Dokter Brugada is een wereldberoemd hartspecialist. Hij specialiseerde zich na zijn diploma cardiologie in Barcelona. Na Catalaanse en Nederlandse omzwervingen kwam hij in Aalst terecht.
Dokter Brugada zal het belang van een goede algemene gezondheid en de preventie van hart- en vaatziekten
toelichten, alsook waarom de cardioscreening bij jonge sporters een van zijn stokpaardjes is. Tijdens de pauze
komt het Rode Kruis Lede het gebruik van de defibrillator toelichten. In sommige openbare gebouwen hangen
ze ter beschikking, maar niet iedereen weet hoe je zo een toestel moet gebruiken. De avond wordt in goede
banen geleid door Sporza-journalist Tom Boudeweel. De opbrengst gaat integraal naar de Vlaamse Diabetes
Vereniging. Kaarten zijn verkrijgbaar via de bestuursleden van MRL en bij de dienst patrimonium van de gemeente. Een kaart kost 7 euro. Meer informatie vind je op www.middenstandsraadlede.be. We verwelkomen
jullie graag in De Bron. We starten om 20 uur.

9

10

c u l t u u r



cultuur@lede .be

GC De Volkskring
heeft een logo...
Tijdens Open Monumentendag, op zondag 9 september,
werd het logo van gemeenschapscentrum De Volkskring bekendgemaakt.
Om dit logo te ontwerpen ging Gert Ruyssinck, grafisch ontwerper en leerkracht aan de academie voor beeldende kunst in Aalst, aan de slag met zijn leerlingen van het vijfde jaar toegepaste beeldende kunsten. De
leerlingen verdiepten zich in de opdracht en dienden allemaal enkele voorstellen in, waaruit het uiteindelijke
logo gekozen werd. Het winnende logo is een ontwerp van Fee De Smet en zal onder andere te zien zijn op
flyers en affiches.

... en een website
Aan het begin van de zomer ging de website www.volkskring.lede.be online. Je kan er de programmatie
van GC De Volkskring bekijken, alle praktische info opzoeken en de laatste nieuwsberichten raadplegen. Neem
zeker eens een kijkje.

Ticketverkoop GC De Volkskring
Op donderdag 4 oktober start de ticketverkoop van gemeenschapscentrum De Volkskring. Wil jij volgend
jaar genieten van de muziek van Raymond Van Het Groenewoud, terugblikken op grote sportprestaties met
Karl Vannieuwkerke of Frank Focketyn en Els Dottermans het beste van zichzelf zien geven? Aarzel dan niet en
koop je tickets bij de cultuurdienst vanaf 4 oktober. Vanaf 5 oktober kan je ook telefonisch (053 60 68 60) of
via mail (cultuur@lede.be) tickets reserveren.

Lezing De Kennedy’s:
triomf en tragedie van een ongekroonde dynastie
Op vrijdag 12 oktober komt Marc De Bie spreken over één van de bekendste families uit de Verenigde Staten:
de Kennedy’s. Deze familie kende een boeiende maar tragische, soms ook ontluisterende geschiedenis. Niet
alleen de president John F. Kennedy, maar ook zijn vader Joe en broers Joseph, Robert en Edward zullen aan
bod komen tijdens deze avond.
Deze lezing is een organisatie van de seniorenraad en gaat door om 14.30 uur in De Bron. Inkom is 3 euro
(koffie en koek inbegrepen).

Shownamiddag senioren
Op vrijdag 28 september organiseert de seniorenraad een shownamiddag met Yves Segers, Koen Bossuyt
en Fred Geirnaert.
Deze namiddag gaat door in De Bron en start om 14.30 uur. Kaarten zijn te koop bij de cultuurdienst of bij
de bestuursleden van de seniorenraad. Een kaart kost 8 euro. In deze prijs is het vieruurtje, een koffie, twee
belegde broodjes en een dessert inbegrepen.

cu l t u u r @ l e d e . b e 
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Computerworkshop
voor beginners
Ben je 65 jaar of ouder en heb je nog niet met de computer gewerkt?
Dan is deze workshop misschien iets voor jou!
In samenwerking met Seniornet Vlaanderen organiseert de cultuurdienst
opnieuw een computerworkshop voor beginners. De cursus is bedoeld
voor senioren van 65 jaar of ouder.
Je leert de computer aan- en uitschakelen, maakt kennis met de onderdelen van een pc en leert het toetsenbord en de muis beter gebruiken.
Komen eveneens aan bod: bureaublad, vensters, bestanden en mappen.
Je leert een kort briefje schrijven in het programma Wordpad en wordt
vertrouwd gemaakt met het gebruik van een USB-stick. Tot slot word je
ingeleid in de wereld van internet en e-mail.
De workshop bestaat uit een reeks van zeven lessen. Deze gaan telkens
door van 13.30 tot 16.30 uur in De Bron (balkonzaal). De lessen gaan
door op:
•
maandag 12 november
•
woensdag 14 november
•
maandag 19 november
•
woensdag 21 november
•
maandag 26 november
•
woensdag 28 november
•
maandag 3 december
Inschrijven kan vanaf donderdag 11 oktober om 9 uur bij de cultuurdienst.
Er zijn 11 plaatsen beschikbaar. Wanneer niet alle plaatsen worden ingevuld door senioren van 65+, dan worden de plaatsen opengesteld voor
jongere senioren. De volledige cursus kost 40 euro. De cursus komt in
aanmerking voor senioren met een UiTPAS aan kansentarief.

Nieuwe wedstrijd voorprogramma
De VoorLaatste Showband
Om het publiek warm te maken voor De VoorLaatste Showband tijdens het openingsfeest van De Volkskring op 24 november, gingen wij op zoek naar een voorprogramma via een online poll. Wegens het
vaststellen van misbruik kon de poll helaas niet meer als betrouwbaar beschouwd worden. Daarom werd
er beslist om de poll af te voeren en een nieuwe wedstrijd te starten.
De groep Iksel heeft besloten om niet meer deel te nemen aan deze nieuwe wedstrijd. De andere Leedse
groepen The Antonio Crooner Quartet, Wolix, Attic Sunrise en Painted Motion zijn wel nog steeds kandidaat om het voorprogramma te verzorgen. Vanaf nu wordt er enkel gestemd via een stembriefje. Dit
stembriefje kan je afhalen bij de cultuurdienst of downloaden op onze website en indienen bij de cultuurdienst of mailen naar cultuur@lede.be. Enkel Ledenaars ouder dan 12 jaar mogen hun stem uitbrengen.
Stemmen kan tot en met 30 september.
Stem dus op jouw favoriete groep. Wie weet zie je hen dan optreden op het openingsfeest van GC De
Volkskring!
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Verloren kledij
Je kan je verloren kledij van de Roefeldag en speelpleinwerking komen afhalen bij de jeugddienst tot 15 oktober
(tijdens de openingsuren).

Knutsel je graag?
Knutselatelier
Voor het 1ste en 2de leerjaar
•
19 september: het waanzinnig weerhuisje
•
3 oktober: kermiseten
•
17 oktober: Halloween
•
7 november: geen knutselatelier (Pietendag)
•
14 november: samen koken n.a.v. Week van de Smaak
•
28 november: knutselen met klei
•
12 december: knutselen rond Kerstmis
Voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
•
26 september: kermiseten
•
10 oktober: het sleutelhuisje
•
24 oktober: Halloween
•
21 november: Junior Masterchef n.a.v. Week van de Smaak
•
5 december: knutselen met fimo
•
19 december: knutselen rond Kerstmis
De lessen gaan telkens door op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.

Cré-Actief
Voor het 6de leerjaar of het 1e, 2e en 3e middelbaar
•
20 oktober: maak je eigen hippe handige tas
•
17 november: knutselen met schrinkelpapier
•
8 december: maken van een kerststukje
De lessen gaan telkens door op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.
Alle lessen gaan door in het knutselatelier in de Rammelstraat 1A en kosten 3 euro (UITPAS aan kansentarief). Je krijgt achteraf een factuur. Inschrijven kan bij de jeugddienst of via het nieuwe e-mailadres
knutselatelier@lede.be.

ki n d e r o p v a n g
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IBO ‘t Klavertje 4 Wanzele : herfstvakantie
Alle kinderen uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs zijn welkom in de buitenschoolse kinderopvang in
Wanzele tijdens de herfstvakantie vanaf maandag 29 oktober tot en met woensdag 31 oktober.
Inschrijven kan vanaf woensdag 3 oktober om 13 uur.

m i l i e u @ l e d e . b e
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Informatiecampagne
Gas - Elektriciteit:
durf vergelijken!
Voor energie en meer bepaald voor gas en elektriciteit is het
niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste
formule te kiezen. Daarom heeft het gemeentebestuur van
Lede beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: Gas – Elektriciteit: durf
vergelijken!
Vraag jij je soms af:
• hoe je leveranciers en tariefformules moet vergelijken?
• hoe je toegang krijgt tot de vergelijkingstools?
• hoe je naar een andere leverancier of naar een
andere formule moet overstappen?
• of een verandering voor problemen kan zorgen?
Kom dan op woensdag 19 september van 15 tot 20 uur
langs op het gemeentehuis. Breng je laatste eindafrekening
van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier mee.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op de website
www.economie.fgov.be.

Het containerpark is gesloten van 17 september tot en met 30 november.
Info over alternatieve containerparken vind je op de website van de gemeente
of op de afvalkalender van Ilva.

ocmw@lede.be 

O CM W

Hervatting permanentie verwarmingstoelage
Vanaf september gaat de sociale dienst van het OCMW terug van start
met afzonderlijke permanenties voor de verwarmingstoelage.
Voor de aanvraag van een verwarmingstoelage kan je vanaf 1 september
op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en op maandagavond
van 16.00 tot 18.45 uur terecht bij de sociale dienst van het OCMW, Kasteeldreef 50.
Hou er rekening mee dat je binnen de 60 dagen na de leveringsdatum
je aanvraag moet indienen.
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n Kookles
dinsdag 18 september
van 19.30 tot 22.00 uur
25 euro + ingrediënten voor 5 lessen
Femma Lede
Keuken kleuterschool Kluisberg
Info: 053 80 32 81
chantal.annaert@skynet.be
n Kookles
woensdag 19 september
van 19 tot 22 uur
Thema ‘groenten in de kijker’
door Christine Willems
gratis
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlede
Info: marleenvkerkhove@hotmail.com
n Geleid bezoek aan

Dhammakaya Tempel Lede

woensdag 19 september om 15 uur
Duurtijd: 2 uur - Koffie en thee inbegrepen
gratis
vtb Kultuur Wichelen
Info: 053 80 51 30
n Rock it Out
vrijdag 21 september om 21 uur
Optreden: Painted Motion (finalist),
The Crowd en Caeser’s Walkman
gratis
Jeugdhuis Leeuwerik
n Stratenloop Lede
vrijdag 21 september
van 18.30 tot 21.15 uur
Start: Kasteeldreef
5 en 8 euro
Able2Sport i.s.m. sportdienst en sportraad
Lede, Vrije Lagere School Lede
Info: 0475 55 58 85,
Mario@stratenlooplede.be
n 2e Open Petanquekampioenschap

van Lede
zaterdag 22 september
van 14 tot 19 uur
Inschrijven vanaf 13 uur
2,50 euro
t Kantientje Lede
n Saharafuif
zaterdag 22 september om 21 uur
Kaarten via medewerkers, JH Leeuwerik
en JH Dido Erpe Mere. Aalst: Freedom en
Detroit
6 euro (VVK) en 8 euro (ADK). Leden met
lidkaart 2012 van 12 t.e.m. 16 september
kaart aan 4 euro
Jeugdhuis Leeuwerik
n Kermis Lede
zondag 23 september
Zie pagina 2
n Concert Koninklijke Harmonie

St. Cecilia en vuurwerk
maandag 24 september
Zie pagina 2

info@lede .be

n Jaarmarkt
dinsdag 25 september
Zie pagina 2
n Eerste les Start To Run
Start op dinsdag 25 september
om 19 uur
Telkens op dinsdag om 19 uur en zondag
om 10 uur
Inschrijven en betalen ter plaatse. Prijs:
20 euro (verzekering + attest inbegrepen).
Femma en KVLV-leden 18 euro
KVLV Lede
Finse piste, sporthal Lede
n Kookles KVLV Smetlede
woensdag 26 september
van 14 tot 17 uur
Thema ‘feestmenu’ door Christine Willems
gratis
Veerleheem, Smetlede
Info:marleenvkerkhove@hotmail.com
n Filmnamiddag Happy Feet 2
woensdag 26 september om 14.30 uur
gratis
Gezinsbond Lede en JH Leeuwerik
n Bijeenkomst leeskring Leorim
donderdag 27 september om 20 uur
Bespreking Menuet van Louis Paul Boon
gratis
Bibliotheek Lede
n Memobord maken
donderdag 27 september om 19.30 uur
Lesgeefster: Nele Lievens.
Indien mogelijk zelf textielschaar,
nietpistool of knutselnietjesmachine
meebrengen.
16 euro (materiaal inbegrepen)
Femma Lede
CM, Kerkevijverstraat
Info: 053 80 61 33
n Gezondheidsles ‘gezondheid te koop’
donderdag 27 september
van 19.30 tot 21.30 uur
Door Linda Houbracken
gratis
KVLV Smetlede
De Bron
Info: mariasteeman@hotmail.com
n Shownamiddag voor senioren
vrijdag 28 september om 14.30 uur
Zie pagina 10
n Compostdemo
vrijdag 28 september
van 17 tot 19 uur
Leedse compostmeesters
gratis
Compostdemopark, Vijverstraat

n Cursus EHBO voor 13 - 15 jarigen
zaterdag 29 september van 10 tot 12 uur
(eerste les)
T.e.m. zaterdag 24 november
gratis
Rode Kruis Lede
Info: 0498 33 01 17, jeugd@lede
rodekruis.be
n Mosselfestijn FC Oordegem
zaterdag 29 september
van 18 tot 21 uur en zondag
30 september van 11.30 tot 15.00 uur
Mosselen à volonté.
Ook kip met fruit verkrijgbaar.
Mosselen: 22 euro (kinderen 15 euro)
Kip: 15 euro (kinderen 8 euro)
Voetbalkantine Oordegem
Info: 0474 87 97 54 of 0470 34 74 56
n Fietstocht

Vriendenkring Jozef De Brouwer
zondag 30 september om 14 uur
Start: Impe, Haaltert of Hofstade.
Om 14 uur: groepstart nieuwe parcours
(32 km). Vrij starten tussen 14 en 15 uur.
Keuze tussen 25, 35 of 50 km.
5 euro per persoon (maximum 15 euro per
gezin). Inbegrepen: verzekering, drankje en
een tombolaticket.
Café Het Buitenbeentje, Impe
Info: 053 83 39 46
n Sjaaltjes knopen
maandag 1 oktober om 19.30 uur
gratis
Femma Lede
CM, Kerkevijverstraat
Info: 053 80 12 77, frida.geerts@skynet.be
n Infoavond kamperen
vrijdag 5 oktober
gratis
Pasar Lede
Ontmoetingscentrum Impe
Info: 053 70 04 76 of 053 70 26 12
n Workshop grimeren
zaterdag 6 oktober en 13 oktober
om 14 uur
Voor iedereen die creatief of beroephalve
met kinderen bezig is. Aantal inschrijvingen
beperkt.
16 euro voor 2 lessen
Gezinsbond Lede
Jeugdhuis Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72
n Stand-upcomedy met Bert Kruismans

(try out nieuwe show)
zaterdag 6 oktober
van 20.30 tot 22.00 uur
Vaderland
VVK en leden: 10 euro, ADK: 12 euro
Jeugdhuis Leeuwerik
Vooraf reserveren:
053 80 48 36 of 0479 71 96 40

A g e n d a
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n Play-in voor blazers en slagwerkers
zaterdag 6 oktober om 9 uur
Zie pagina 7
n Bloed geven
dinsdag 9 oktober en woensdag
10 oktober van 18.30 tot 21.00 uur
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be
Rode Kruis Lede
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be of
www.lede.rodekruis.be
n Het nieuwe breien
dinsdag 9 oktober en 23 oktober
van 19.30 tot 22.00 uur
gratis
Femma Lede
CM, Kerkevijverstraat
Info: Vanderlinden.martine@gmail.com
n Kookles ‘groenten in de kijker’
woensdag 10 oktober
van 19.30 tot 21.30 uur
gratis
Stella Matutina, Kluisberg
Info: 053 80 37 07
martine.joos@nvdekegel.com
n Lezing De Kennedy’s
vrijdag 12 oktober om 14.30 uur
Zie pagina 10

n Bloed geven
maandag 15 oktober
van 18.30 tot 20.30 uur
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be
Rode Kruis Lede
Veerleheem, Smetlede
Info: bloed@lede.rodekruis.be
of www.lede.rodekruis.be
n Kookles
dinsdag 16 oktober
van 19.30 tot 22.00 uur
25 euro + ingrediënten voor 5 lessen
Femma Lede
Keuken kleuterschool Kluisberg
Info: 053 80 32 81
chantal.annaert@skynet.be
n Ruilbeurs postzegelkring Leda
zaterdag 20 oktober van 8 tot 14 uur
Voor verzamelaars van postzegels,
prentkaarten, strips, boeken, LP’s, CD’s,
munten en ex-libris.
De Bron

n Bloed geven
dinsdag 23 oktober
van 18.30 tot 20.30 uur
Inschrijven op www.bloedgevendoetleven.be
Rode Kruis Lede
Ontmoetingscentrum Oordegem
Info: bloed@lede.rodekruis.be of www.
lede.rodekruis.be
n Heksentocht feestcomité Lede
zaterdag 27 oktober
Zie pagina 3
n Heksentocht KVLV Smetlede
Zaterdag 27 oktober vanaf 19.30 uur
n Compostdemo
zaterdag 27 oktober
van 09.30 tot 11.30 uur
Leedse Compostmeesters
Laatste demo van 2012.
gratis
Compostdemopark, Vijverstraat

n Workshop ballonplooien
zaterdag 20 oktober om 14.30 uur
Voor iedereen die creatief of beroepshalve
met kinderen bezig is. Aantal inschrijvingen
beperkt.
10 euro
Gezinsbond Lede
Jeugdhuis Leeuwerik
Info: 0473 29 38 72

Winnaars wedstrijd Mysterie van de Ommegang
Op de vrijetijdsinfobeurs konden de kinderen meespelen met het cluedospel Mysterie van de Ommegang.
De drie winnaars:
•
•
•

Caro Poppe (10 jaar), Molenbergstraat 54 , Lede
Stef Troch (13 jaar), Zijpwegel 8, Erpe-Mere
Tim De Neve (8 jaar), Damstraat 39, Lede

Zij ontvangen een ‘mysterie box’ die zij kunnen afhalen bij de cultuur- of jeugddienst. De oplossing van de
wedstrijd kan je bekijken op onze website. De Verenigde Wanzeelse Kineasten hebben alles gefilmd.

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® MIX label dragen.

15

g e m e e n t e d i e n s t e n 

w w w. l e d e . b e

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
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
Huize Moens
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

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 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: 7900 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 oktober.
Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!

ma 18.00 – 20.00 uur
wo 14.00 - 16.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Sport
Sporthal
Ommeganglaan 60A,
9340 Lede
tel. 053 60 68 64
sport@lede.be
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,
tel. 09 366 03 08
Wanzele:
Watermolenstraat 13,
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

Wachtdienst
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
Wachtdienst huisartsen: 053 80 91 91 www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers: 0900 10 500
www.avlva.be of www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen: 053 70 90 95

