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Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef
Duur: 90 werkdagen
Voorziene einddatum: eind december
Omleiding: via Kasteelstraat, Markizaatstraat, Kasteeldreef
Riolerings- en wegenwerken Stokstraat
Duur: 110 werkdagen
Voorzien einddatum: maart 2014
Omleiding: via Vossedreef, Herdergemsestraat, Barrevoetsehoek, Groenstraat, Jezuïtenstraat,
Ronkenburgstraat, Poortendriesstraat

Wijziging korting op de Buzzy Pazz
Jarenlang kwam het gemeentebestuur voor 50 % tussen in de prijs van het jongerenabonnement Buzzy Pazz. Vanaf 1
januari 2014 wijzigt dit en krijg je 25 % korting op je abonnement. Deze nieuwe regeling geldt voor abonnementen van
een jaar, drie maanden en een maand.
Waarom een jongerenabonnement aanschaffen?
• Je krijgt 25 % gemeentekorting.
• Je reist vlot naar de les, sportclub, jeugdbeweging, je lief …
• Je ouders hoeven je niet meer af te zetten.
• Je reist het hele jaar door onbeperkt op de bus en tram in heel Vlaanderen.
• Je helpt de CO2 te verlagen.
Telt je gezin twee of meer leden jonger dan 25 jaar? Dan krijg je extra gezinskorting! Een tweede Buzzy Pazz binnen
eenzelfde gezin kost 20 % minder. En de derde, vierde … is zelfs helemaal gratis op voorwaarde dat alle Buzzy
Pazzabonnementen dezelfde aanvangsdatum en geldigheidsduur hebben. Deze voordelen zijn trouwens cumuleerbaar
met de gemeentekorting.
Meer weten? Surf naar www.delijn.be of bel naar 070 220 200 (0,30 euro/min). Check ook eens www.buzzynet.be waar
je handige reisinfo en eventtips vindt.
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Afwijking wekelijkse rustdag
Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de handelaars en
ambachtslui die een zaak in Lede uitbaten een afwijking inzake verplichte
rustdag toegestaan voor volgende periodes in 2014:
• vrijdag 3 januari tot en met donderdag 9 januari
• vrijdag 14 februari tot en met donderdag 20 februari
• vrijdag 28 februari tot en met donderdag 6 maart
• vrijdag 11 april tot en met donderdag 17 april
• vrijdag 9 mei tot en met donderdag 15 mei
• vrijdag 20 juni tot en met donderdag 26 juni
• vrijdag 27 juni tot en met donderdag 3 juli
• vrijdag 24 oktober tot en met donderdag 30 oktober
• vrijdag 7 november tot en met donderdag 13 november
• vrijdag 5 december tot en met donderdag 11 december
• vrijdag 12 december tot en met donderdag 18 december
• vrijdag 19 december tot en met donderdag 25 december
• vrijdag 26 december tot en met donderdag 1 januari (2015).

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur
verwelkomt alle inwoners
op zondag 5 januari
2014 om het glas te heffen
op een mooie start van het
nieuwe jaar.
Deze receptie wordt om
11 uur plechtig geopend
door Den Belleman.
Op de vrolijke tonen van
De Helaasheid der Zingen
kan je tussen 11 en 14 uur
met alle Ledenaars
genieten van een hapje en
drankje
op het marktplein.
Tot dan!

Marktcommissie
De zingende Kerstman komt op
dinsdag 24 december met zijn
triporteurfiets naar de markt en
brengt je alvast in een feestelijke
stemming.

Verkiezing
prins carnaval
en miss Bette
2014
Zin in een avond vol entertainment
en ambiance? Kom dan kijken
naar de wervelende shows van
de kandidaat prins carnaval en de
kandidaat miss Bette op zaterdag
11 januari om 20 uur in GC De
Volkskring.
Dit is een organisatie van het
feestcomité. Voor meer info,
contacteer de voorzitter Elsie Van
den Abbeele op 0472 39 38 56 of de
dienst patrimonium.
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Afvalinzameling bij sneeuw en ijzel
Bij sneeuw en ijzel is het niet altijd eenvoudig om afval in te zamelen. Sommige
straten zijn te onveilig om in te rijden omdat er niet (voldoende) is gestrooid of omdat
ze te smal zijn voor een veilige doortocht. Op basis van de waarschuwingen van het
KMI beslist ILvA of er volledig, beperkt of niet wordt uitgereden voor afvalinzameling.
Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de strooiplannen van de gemeente
en wordt een controle ter plaatse uitgevoerd. Zo is het dus mogelijk dat enkel in de
berijdbare straten wordt gereden. De smalle straten of die straten waar het wegdek
te gevaarlijk ligt, worden dan niet bediend.
Regeling bij niet-ophaling
Indien door extreme weersomstandigheden het afval een eerste keer niet is opgehaald, wordt gevraagd het afval weer
binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde opnieuw aan te bieden.
Mocht ook de tweede daaropvolgende ophaling niet kunnen worden gereden, organiseert ILvA in die straten een
bijkomende inzamelronde. De inwoners zullen hiervan per brief op de hoogte worden gebracht.
Gft-containers
Bij vriesweer is het ledigen van de gft-containers soms onmogelijk omdat het afval aan de binnenzijde van de container is
vastgevroren. Een krant onderaan in de container leggen, voorkomt het vastvriezen van het afval.
Wanneer de container niet kan worden geledigd, wordt hij (inclusief de sticker) teruggezet. Gelieve hem dan opnieuw
binnen te zetten en de volgende keer terug aan te bieden.

Bron: ILvA

Gooi je huidige afvalkalender niet weg
De afvalkalender die je nu gebruikt, loopt tot 31 maart 2014 en stopt dus niet op het einde van het kalenderjaar. Het
nieuwe afvaljaar start op 1 april 2014 en niet op 1 januari. Je kan je huidige afvalkalender dus blijven gebruiken. In maart
ontvang je een nieuwe kalender.

ILvA haalt je kerstboom gratis op
Net als de voorbije jaren organiseert ILvA in januari een gratis kerstboominzameling. De exacte datum van de inzameling in jouw
straat vind je terug in je afvalkalender. Kerstbomen die op een andere dag worden buiten gezet, worden niet meegenomen.
Je hoeft geen sticker aan te brengen op de kerstboom. Verwijder alle versieringen en haal de boom uit de pot. Laat ook zo
weinig mogelijk aarde rond de wortels. Kerstbomen uit kunststof worden uiteraard niet aanvaard, deze horen bij het grof vuil.
Je kan de kerstboom ook aanbieden op een ILvA-containerpark, onder de daar geldende voorwaarden.

Recupel on Tour
Inzamelactie afgedankte elektroapparaten
Recupel, IlvA, het gemeentebestuur en Kringwinkel Teleshop organiseerden op zaterdag
16 november een inzamelactie van oude elektro op de Markt. Tussen de Nieuwstraat en
de Sint-Martinuskerk werd een inzamelruimte gecreëerd waar Ledenaars hun afgedankte
elektrotoestellen konden inleveren. Van 7.30 tot 15 uur brachten ongeveer vijfhonderd
bezoekers hun oude toestellen binnen. De meeste autokoffers waren gevuld met televisies,
stereoketens, keuken- en badkamertoestellen, gsm’s, frigo’s, diepvriezers, fitnesstoestellen
en ander elektromateriaal. Alle aanbrengers kregen een herbruikbare Recupeltas. In
totaal werd twintig ton elektromateriaal ingezameld. Het gemeentepersoneel laadde
en stockeerde het afval in vijf containers en de mensen van Kringwinkel vervoerden het
herbruikbaar elektro naar Aalst. De vierenveertigste actie van Recupel werd zo succesvol
afgesloten. Volgens het gemeentebestuur en Kringwinkel Teleshop is deze actie zeker voor
herhaling vatbaar.

B U R G E R Z A K E N
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Nieuwe openingsuren voor
het gemeentehuis

Margareta Kuppens

† 3 oktober

Rosalie Huylebroeck

† 6 oktober

Paula Moens		

† 7 oktober

Blanche Galle		

† 11 oktober

Achiel Moens		

† 11 oktober

Margareta Oosterlinck † 15 oktober
Romanie Pieters

† 15 oktober

Leopold Keppens

† 17 oktober

Karine Persyn		

† 23 oktober

Georges Van Cauter

† 30 oktober

Vanaf 1 januari 2014 heeft het gemeentehuis nieuwe openingsuren.
De avonddienst gaat dan door op donderdag in plaats van op vrijdag
en start al om 16 uur. De andere openingsuren blijven ongewijzigd.
Vanaf 1 januari 2014 zijn ook alle diensten geopend tijdens de
avonddienst.
Openingsuren vanaf 1 januari 2014
Maandag
9 – 12 uur
Dinsdag
9 – 12 uur
Woensdag 9 – 12 uur en 13.30 – 16 uur
Donderdag 9 – 12 uur en 16 – 19 uur
Vrijdag
9 – 12 uur
Ook de openingsuren van de bibliotheek kunnen wijzigen
vanaf 1 januari 2014. Raadpleeg hiervoor de website.

Op zoek naar een cadeautje voor de feestdagen?
Het einde van het jaar nadert. Vele mensen maken dan volop goede voornemens, niet in het minst om meer aan sport te doen.
Bewegen is goed voor lichaam en geest. Zet daarom minstens 10.000 stappen per dag.
Laat echter het tellen van je stappen over aan de stappenteller!
Maak met de stappenteller gebruik van een opbouwschema.
Meet je stappen, bepaal je basisniveau en vervolgens je stappendoel.
Je zal meer energie krijgen eens je dichter en dichter bij de
10.000 stappen komt.
Je kan de laatste nieuwe door het Logo goedgekeurde stappenteller
kopen aan het onthaal van het gemeentehuis voor slechts 22 euro.
Een ideaal nieuwjaarscadeau!

Stook je gezondheid niet op!
Je staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding van nat hout, snoeiafval,
plastic, papier… komen er heel wat giftige stoffen vrij. Deze stoffen zorgen voor
gezondheidsproblemen, variërend van prikkeling in ogen, neus en keel tot zelfs
kanker. Het opstoken van tuin- en huishoudelijk afval veroorzaakt ook vaak
geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf,
maar zeker voor zijn buren heel onaangenaam. Deze hinder en gezondheidseffecten
kunnen een duidelijke negatieve invloed hebben op de sfeer in de buurt.
Mensen die afval verbranden, in de kachel of open haard wijzen er vaak op dat ‘hun afval anders elders ook maar verbrand
wordt’. Deze redenering klopt niet! De verbrandingsinstallaties zijn tegenwoordig allemaal voorzien van een filtersysteem,
waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot zo’n vijfduizend keer
meer schadelijke stoffen kan uitstoten dan de norm voor verbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk zelfs de meest
verstokte stoker tot nadenken! Je afval naar het containerpark brengen kost misschien wat meer moeite, maar bedenk
dat je heel wat ellendige situaties voorkomt. Een frisse buurt is voor iedereen aangenaam!
Voor meer informatie surf naar www.mmk.be/verbranding.
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Aanvragen voor personen met een handicap
Personen met een handicap kunnen nu ook via hun ziekenfonds aanvragen indienen voor een tegemoetkoming,
parkeerkaart of andere maatregel. Tot nu toe kon je hiervoor enkel bij de dienst burgerzaken van de gemeente terecht.
Vanaf 16 oktober kregen de ziekenfondsen ook toegang tot Communit-e, de online toepassing om aanvragen te
registreren bij de DG Personen met een handicap. Via Communit-e krijgt de aanvrager meteen de formulieren die hij
of zij moet invullen en opsturen naar de DG. Hiermee wil de DG Personen met een handicap bruggen slaan tussen de
verschillende instellingen en in de richting gaan van een ‘uniek’ loket waarbij de mindervalide niet meer bij verschillende
instellingen moet aankloppen om maatregelen aan te vragen.
De ziekenfondsen zijn niet verplicht om Communit-e te gebruiken. Je informeert dus best bij je ziekenfonds of het
mogelijk is om er bepaalde aanvragen te doen.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

T E C H N I S C H E

D I E N S T



t echni sche. d ienst @l ede.be

Defecte straatlampen melden
Nu het winter is, is een goede straatverlichting extra belangrijk. Dit draagt immers bij tot de veiligheid van bewoners en
voorbijgaand verkeer. Binnen Eandis is er een zogenaamde ‘wintertoer’. Daarbij wordt ’s nachts in alle straten de openbare
verlichting systematisch gecontroleerd. Defecte lichtpunten werden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld.
Zo zijn defecten die niet via de straatlampentelefoon of -webpagina zijn gemeld, nog voor de winterperiode hersteld.
Mede dankzij dit efficiënt onderhoudsprogramma baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden
verlichtingsinfrastructuren in Europa uit.
Ook buurtbewoners kunnen hun steentje bijdragen. Zij zien meestal als eerste
wanneer een lamp van de openbare verlichting stuk is. De gemengde Vlaamse
distributienetbeheerders en Eandis rekenen dan ook op de medewerking van de
bevolking om een defect snel te melden. Let wel: na 22 uur dooft een aantal
straatlampen automatisch om energie te besparen.
Defecte lampen kan je bij voorkeur melden via www.straatlampen.be. Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan
sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden uitgevoerd.
Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over een internetaansluiting
beschikt, kan een defect melden op het gratis nummer 0800 6 35 35.
Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de
14 dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp. Wanneer de politie een defect meldt met een
veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het
elektrisch voedingsnet. Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te bepalen. Waar mogelijk
zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van
een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.

S P O R T
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Activiteiten voor 50+
Plus Minus

Vijftigplussers die graag bewegen, kunnen van januari tot april deelnemen aan de volgende Plus Minusactiviteiten:
• maandag, 15 - 16 uur: tennis (TC Vogelenzang)
• dinsdag, 15 - 16 uur: badminton (sporthal)
• woensdag, 12 - 13 uur: zwemmen (De Warande Wetteren)
• donderdag, 15.30 - 16.30 uur: conditiegym (sporthal)
• vrijdag, 10.30 - 11.30 uur: stepaerobic (sporthal)
Een jaarabonnement kost 60 euro. Hiermee kan je onbeperkt deelnemen aan de activiteiten van Plusminus (begeleiding,
materiaal, sportongevallenverzekering inbegrepen). Een tienbeurtenkaart kost 30 euro. Wie een UiTpas aan kansentarief
heeft, kan aan verminderd tarief sporten. Niet twijfelen, gewoon doen!

Sportieve Seniorenweek

Van maandag 20 januari tot vrijdag 24 januari kunnen vijftigplussers telkens van 8.45 tot 11.45 uur genieten van een
waaier aan sporten zoals conditiegym, zumba, schlagerspel … afgewisseld met infosessie zoals rugscholing en lachsessies.
De sportlessen en infosessies worden verzorgd door gekwalificeerde eigen en externe sportleerkrachten. De week wordt
afgerond met een dauwtrip, ontbijt en aperitief. Kan je geen volledige week vrijmaken, dan mag je je ook inschrijven voor
een of een aantal dagen. Deelnemen kost 25 euro voor de volledige week of 6 euro per dag en gaat door in de sporthal.
Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

Blijf Fit Week

Je dagelijkse portie beweging, toeristische uitstapjes en veel randanimatie in het zonnige
klimaat van Rhodos. Klinkt aantrekkelijk? De sportdienst vliegt naar de Griekse zon van
maandag 26 mei tot maandag 2 juni. En jij kan mee! Volledig in harmonie met een prachtige
omgeving is er in het hotel een zwembadencomplex met drie zoetwaterzwembaden,
watervalletjes tussen elk zwembad en rondom dit waterparadijs voldoende relaxruimte.
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon,
satelliet-tv, minibar (gratis), safe en balkon of terras met zeezicht. Als je bij valavond op
het terras geniet van het voorbij kabbelen van de dag, werp dan nog even een blik op de
lichten van Rhodos of op de thermen van Kalithea. Een uitzicht als op een prentkaart ...
Deelnameprijs is 749 euro. Wie een UiTpas aan kansentarief heeft, kan aan verminderd
tarief deelnemen. Deze reis gebeurt onder leiding van gekwalificeerde lesgevers. Een echte
aanrader! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!

Boemel- en Sportacademie
Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen tijdens
het schooljaar een uur komen sporten op woensdagnamiddag (behalve tijdens
schoolvakantieperiodes). Deze sportieve namiddag wordt georganiseerd door de
sportdienst en gaat door in de sporthal van 8 januari tot 25 juni.
Lesuren voor het schooljaar 2013 – 2014
• derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur
• eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur
• tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 uur
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 17.30 uur
Voor 40 euro per semester of voor 25 euro per
trimester ben je lid van onze academie.
Wie een UiTpas aan kansentarief heeft,
kan aan verminderd tarief sporten.

8

S P O R T

spo rt @l ede.be

Sport Na School
In een van de vorige edities van Lede informeert kreeg je uitgebreide info over Sport na School. Dit project loopt over twee
periodes. De eerste periode startte op 7 oktober tot en met 6 december en loopt door van 6 januari tot 31 januari. De
tweede periode start op 3 februari en eindigt op 16 mei. De SNS-pas is enkel geldig op schooldagen, dus niet tijdens
de weekends en de schoolvakanties. De pas kost 30 euro voor een periode en 45 euro voor beide periodes. In je SNS-pas
is de verzekering inbegrepen. De mutualiteiten betalen een deel van de SNS-pas terug. Wie een UiTpas aan kansentarief
heeft, kan aan verminderd tarief sporten.
Inschrijven kan op school via de leerkracht lichamelijke opvoeding, online via www.sportnaschool.be en op de sportdiensten.
Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst.

Dag van de jeugdsportbegeleider
In het kader van het decreet Sport Voor Allen organiseert Regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen op zaterdag 21 december de Dag van de jeugdsportbegeleider. Thema dit jaar is Screening van jonge sporters.
Dit jaar is Sint-Lievens-Houtem de gastgemeente. Zij ontvangen je graag vanaf
9.30 uur in CC De Fabriek voor een boeiende gespreksvoormiddag.
Moderator Louis De Pelsmaecker zorgt samen met gastsprekers Stefan De
Maeseneire (cardioloog AZ Zottegem), David Bombeke en Leen Van Damme
(Move2Improve) voor de invulling. Vanaf 12.30 uur bieden ze je een hapje en
een drankje aan. Inschrijven kan via sportpromotie@sint-lievens-houtem.be en kost 10 euro.

Sportgala
Op vrijdag 21 februari 2014 organiseert de sportdienst i.s.m. de sportraad het
Sportgala in GC de Volkskring. De sportieve prestaties van 2013 worden via een
kampioenenhulde en een verkiezing van de sportlaureaten in de kijker gezet.
Kandidaturen moeten ten laatste op 8 januari 2014 aan de sportdienst worden
bezorgd. Enkel kandidaturen via de geëigende formulieren komen in aanmerking.
Deze formulieren kan je krijgen bij de sportdienst of downloaden via www.lede.be. Let bij het invullen op voor de specifieke
criteria per categorie (kampioenen, sportlaureaten en verdienstelijke Ledenaars). Clubverantwoordelijken die meerdere
kandidaturen per categorie dienen in te sturen, kunnen een Wordversie van de documenten verkrijgen via sport@lede.be.
De sportdienst verwacht bij elke kandidatuur een aantal foto’s (minimum twee, maximum vijf, waarvan minstens een
close-up en een actiefoto). Deze foto’s moet je in een voldoende hoge resolutie e-mailen naar sportraad@lede.be.
Voor vragen omtrent het reglement of advies bij het invullen van de formulieren kan je steeds contact opnemen met de
sportdienst of de sportraad.

Je kan ook nog inschrijven voor volgende activiteiten
• wintersportkamp lager onderwijs: 23, 24 en 27 december (36 euro)
• Kids On Ice: 27 december (10 euro). Kinderen die ingeschreven zijn voor het wintersportkamp lager onderwijs
nemen gratis deel!

• wintersportkamp kleuteronderwijs: 30, 31 december en 3 januari (18 euro)

Inschrijven voor de activiteiten van de sportdienst kan online via www.lede.be of aan de hand
van een ingevuld inschrijvingsstrookje (e-mailen of indienen). Betalen kan via overschrijving op
BE10 0910 0954 2304 (met mededeling: activiteit + naam deelnemer) of contant in de sporthal.

cu l t u u r@ le de.b e 
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Prijs voor cultuur en Cultuurlaureaat
Oproep kandidaten
Na een geslaagde eerste editie in 2012 wil het gemeentebestuur opnieuw de Prijs voor cultuur en de Cultuurlaureaat
uitreiken. Met deze prijzen wil de gemeente de bijzondere culturele prestaties van haar inwoners in de kijker zetten.
De Prijs voor cultuur beloont een vereniging die op artistiek of cultureel vlak een bijzondere prestatie heeft geleverd.
De prijs bedraagt 500 euro en kan uitgereikt worden aan verenigingen die in de gemeente gevestigd zijn of een sterke
culturele binding hebben met Lede.
Met de Cultuurlaureaat bekroont de gemeente een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele
leven. Deze laureaat is iemand die in de gemeente woont of die een sterke culturele binding heeft met de gemeente. Hij
of zij ontvangt een kunstwerk ter waarde van 500 euro.
Elke persoon of vereniging uit Lede kan kandidaten voordragen. De voordracht van een kandidaat gebeurt schriftelijk,
duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager op een voordrachtformulier. Dit formulier
is beschikbaar bij de cultuurdienst en op www.lede.be. De kandidaturen moeten ingediend worden vóór vrijdag
31 januari 2014 bij de cultuurdienst.
De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats in het voorjaar van 2014.

Bedankt!
Lede heeft, samen met de rest van Vlaanderen,
opnieuw zijn warm hart laten zien. Uit een eerste
prognose blijkt dat met de 11.11.11.-actie van dit jaar
het goede resultaat van 2012 zal herhaald worden.
Voor het totaalresultaat van de campagne is het nog
even wachten. Dat bedrag zal begin volgend jaar bekendgemaakt worden. Toch willen wij nu al onze Leedse vrijwilligers
bedanken die dit jaar terug op pad gingen. Ook hartelijk dank aan de Leedse bakkers die de 11.11.11.-boodschap
Er is genoeg voedsel en toch is er honger hielpen verspreiden via de broodzakkenactie.

Collectiemoment Eerste Wereldoorlog
Heb je op zolder nog brieven, foto’s, dagboeken of voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog? Breng het dan op zondag
22 december van 14.30 tot 17 uur naar de bibliotheek in Lede. Het is de bedoeling om aan de hand van het verzamelde
materiaal een beter beeld te krijgen van de impact van deze oorlog op onze gemeente. De cultuurdienst en bibliotheek
zullen deze collectie voor publiekswerking en educatieve doeleinden gebruiken.
Je materiaal wordt onmiddellijk ingescand zodat je alles terug kan meenemen. Daarbovenop krijg je advies over de goede
bewaring van het erfgoed en zal een team van experts je persoonlijke voorwerpen, familieverhalen en waardevolle herinneringen
bekijken en de historische achtergrond toelichten.
Dit collectiemoment gaat door tijdens de
Sterdagen, een organisatie van de cultuurraad
en cultuurdienst.
Een weekend lang vindt er een kerstmarkt
plaats in De Bron, staan er kerstchalets buiten
en wordt er live muziek voorzien. Meer info over
het programma van de Sterdagen vind je op
www.lede.be.

Het marktplein van Lede, net voor WO I
© Hubert Topke
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Luistervinken
met Carl Berteele
Het moderne wielrennen, verhalen van een insider
Onder de naam Luistervinken stellen de cultuurdienst en de bibliotheek een nieuwe reeks
lezingen voor. Na Jef Vermassen en Björn Soenens geven we op donderdag 16 januari
het woord aan wielerfanaat Carl Berteele. Hij voert ons mee naar zijn wielerwonderland
om 20 uur in de vergaderzaal van de bibliotheek.
Carl Berteele is de Sporza-man op de motor in vele koersen. Hij is een vaste waarde in de
Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Frankrijk en kent het gigantische
tourcircus als geen ander. Berteele brengt smakelijke verhalen over het leven van de
wielerhelden en over de wielersport in het algemeen. Hij vertelt ons het verhaal van grote
kampioenen en grote prestaties, doorspekt met talloze weetjes die de ether of het nieuws
niet haalden.
Tickets voor deze lezing kosten 5 euro. Tickets zijn te verkrijgen in de bibliotheek en bij de cultuurdienst. Deze lezing komt
ook in aanmerking voor mensen met een UiTpas aan kansentarief.

Tijdschriften in de kijker
Pippo
Het maandelijks magazine Pippo is voor peuters vanaf 1 jaar. Het bevat elke keer een nieuw verhaal over
Tom en zijn knuffelaap Pippo, Beertje Bruin en peuter Max. Deze herkenbare avonturen zijn gebaseerd
op de belevingswereld van peuters en dus heel herkenbaar. Spelenderwijs leren peuters aanwijzen,
benoemen en verbanden leggen. Ieder nummer heeft een educatief en creatief thema en is voorzien
van een speciale ouderbijlage met handige tips en ideeën. Een blad waar je samen met je peuter elke
maand weer plezier aan beleeft!
National Geographic Junior
National Geographic Junior is een prachtig tijdschrift waarmee kinderen uit het lager onderwijs de
wereld ontdekken. Zowel de boeiende reportages over dieren en de natuur als de spectaculaire foto’s
maken het een van de populairste jeugdtijdschriften. Elke uitgave bevat leuke puzzels, grappige
stripverhalen en de leukste wereldrecords.
Knutselkunt & Co
Knutselkunst & Co (voorheen Kinderhanden) is een leuk en leerzaam knutselmagazine voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar. Je kan er niet alleen thuis gebruik van maken, ook in basisscholen, dagverblijven,
hobbyclubs, het speciaal onderwijs en de geestelijk gehandicaptenzorg kan het magazine nuttig zijn.
Je vindt er creatieve ideeën met actuele onderwerpen.

Versier onze kerstboom
Vanaf woensdag 4 december tellen we weer af naar
Kerstmis. Onze kerstboom neemt zijn oude plekje in
de bibliotheek in maar moet wat opgefleurd worden.
Daarvoor hebben we de hulp van onze jonge lezers
nodig. Kom een blanco kaart halen in de bib en spreek
al je fantasie en knutselspullen aan om een originele
kerstkaart te maken. Bezorg ons je kaart voor onze boom
en in ruil daarvoor ontvang je een kersthartje waarmee
je je eigen boom mag versieren!

ww w.b i b l io t he e k . l e de. b e
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GoPress: digitaal krantenarchief bij je thuis
en in de bib!
Wie zijn kennis wil bijschaven, kon in het verleden terecht bij
Mediargus. Deze digitale kranten- en tijdschriftendatabank breidt
verder uit en krijgt ook een nieuwe naam: GoPress! Behalve een
opgefrist zoekplatform biedt het GoPress-krantenarchief aan
bibliotheekleden de mogelijkheid om vanop hun computer volledige
artikels uit de bekendste Vlaamse kranten (met twee publicatiedagen
vertraging) en verschillende tijdschriften te lezen.
Hoe ga je te werk?
Haal je ticket met unieke activatiecode aan de balie van de bibliotheek van Lede of Oordegem. Let wel, je hebt enkel recht
op een activatiecode als je lid bent van de bibliotheek. De bibliotheek betaalt immers het abonnementsgeld op GoPress.
Zoek vervolgens in het krantenarchief via lede.bibliotheek.be of via krantenarchief.bibliotheek.be. Volg de instructies stap
voor stap op. Lukt het niet helemaal? Een bibliotheekmedewerker helpt je graag verder.
Beschikbare bronnen
• De Morgen vanaf juli 1998			
• De Tijd vanaf januari 1988			
• Het Belang van Limburg vanaf januari 1993		
• De Standaard vanaf juli 1998		
• Persagentschap Belga vanaf 1995		
• Knack vanaf januari 1995			
• Tendances (FR) vanaf januari 1995		
• De Krant van West-Vlaanderen vanaf januari 2005		
• Wablieft vanaf januari 1995

• Het Laatste Nieuws vanaf juli 1999
• De Gazet van Antwerpen vanaf januari 1996
• Het Nieuwsblad vanaf juli 1998
• Metro (NL – FR) vanaf 2001
• Trends vanaf januari 1995
• Le Vif/L’Express (FR) vanaf januari 1995
• Het Volk vanaf januari 2000 tot 2008
• Klasse vanaf januari 1990

BibArt Filmclub: Intouchables
De BibArt Filmclub wist met de filmvoorstelling Intouchables op 12
november in GC De Volkskring een groot publiek te bekoren. Na de
filmvertoning bleven velen nog gezellig napraten. Pas in mei zal de
filmclub terugkeren naar GC De Volkskring met The Broken Circle
Breakdown. Wie zo lang niet kan wachten, kan daarvoor nog terecht in
de andere BibArt-bibliotheken in Denderleeuw, Ninove en Erpe-Mere.
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Meneer Konijn
Ook dit najaar engageert Q-music zich met Meneer Konijn voor VZW
Kindergeluk. Die organisatie wil kinderen die het wat moeilijker hebben
in onze maatschappij nieuwe kansen geven en zo een beetje geluk
brengen. Vorig jaar zamelde Q-music met Meneer Konijn meer dan
300.000 euro in voor VZW Kindergeluk, allemaal dankzij acties die
luisteraars uit heel Vlaanderen op poten hadden gezet.
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december presenteren
Sven Ornelis en Kürt Rogiers vanuit de grootste Vlaamse
steden. Daarnaast bundelen alle Q-dj’s de krachten en gaan
ze in elke Vlaamse gemeente langs om het ingezamelde
geld voor VZW Kindergeluk op te halen. Op dinsdag
17 december om 11.30 uur komen ze langs in het gemeentehuis!
Alle inwoners zijn welkom!
Meer info over Meneer Konijn en over VZW Kindergeluk vind je op
q-music.be/acties/alle-info-over-meneer-konijn-2013
en www.kindergeluk.be.

Theatervoorstelling Anna
Boenk! Daar is Anna. Anna is een bommetje, een roodharig bommetje met beentjes. Anna snapt het niet en stelt
skwiljoenen vragen. Mensen vinden dat lastig. ‘Wist jij dat er w- en d-woorden zijn? En wist jij dat je achteruit kunt lopen
tot aan de vraag? En dat goeie vragen diegene zijn die ergens op uit komen?’ Anna gaat niet de makkelijkste weg. Ook
niet de moeilijkste. Anna gaat Anna’s weg.
Theatergezelschap Bronks vroeg Joke Devynck om een voorstelling voor kinderen te maken. Al na vijf minuten had ze een
idee over wat die voorstelling moest worden. Ze wil vertellen over Anna, een opgewekt, leergierig en heel eigenzinnig
meisje.
Spel: Eline Cuppens en Joke Devynck
Scenografie: Goele Maes
Deze voorstelling gaat door op zaterdag 1 februari 2014 om 15 uur in GC De Volkskring. Dit is een organisatie van de
cultuur- en jeugddienst en is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Kaarten kosten 12 euro of 10 euro voor jongeren jonger
dan 26 jaar en senioren ouder dan 65 jaar.

Foto: © BRONKS, Felix Kindermann
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Kinderopvang Wanzele en Oordegem
Sinds kort is inschrijven voor de kinderopvang op woensdagnamiddag verplicht.
Dit kan enkel via het inschrijvingsformulier of via kinderopvang@lede.be. Je kan nu
inschrijven voor december, januari en februari.
Je inschrijving wordt aanvaard tot de voorafgaande dinsdag om 9 uur of zolang
de maximale opvangcapaciteit niet wordt overschreden. Je kan niet telefonisch
inschrijven en je krijgt geen voorrang als je je persoonlijk aanmeldt. Wel krijg je
voorrang bij de inschrijving indien je je facturen tijdig hebt betaald.
Enkel en alleen kinderen die ingeschreven zijn, zullen worden aanvaard op
woensdagnamiddag.
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met dienst kinderopvang.

J U B I L E A

info@ l e de.b e 

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

Diamanten bruiloft (60 jaar)		

Gouden bruiloft (50 jaar)

Henri Osselaer & Margareta De Vylder 		
Oordegem, 16 oktober 1953			

Gerard De Winne & Rosa De Winter
Smetlede, 9 november 1963

Deze brochure is gedrukt op milieuvriendelijk papier. 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 duurzaam worden beheerd. Van het andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen
houtkap in de laatste resten waardevol bos heeft plaatsgevonden.
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n Bloemschikken Groene kriebels

woensdag 11 december van 20 tot 22 uur
Thema Winterblues. Inschrijven verplicht. Inschrijven per
les mogelijk. Uitpas = extra punt.
30 euro per les (all-in)
Gezinsbond Lede - JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be, 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com
UiTPAS

n Eindejaarsactie markt

dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 december
Je ontvangt gratis loten bij je aankopen op de markt.
Het kleine gedeelte hou je zelf bij en het grote gedeelte
deponeer je in de daarvoor voorziene bussen. De
trekking vindt plaats op 2 januari 2014. Er is een
prijzenpot van 2.000 euro aan aankoopbonnen.
Marktcommissie
Info: 053 60 68 50

i nfo @l e de.be



n Workshop kerstdecoratie

maandag 16 december van 19 tot 23 uur
Met A. Rottiers.
Markant Lede
De Bron
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede
dinsdag 17 december
zie pagina 12

n Knutselatelier voor 1ste en 2de leerjaar

woensdag 18 december van 13.30 tot 15.30 of van
16 tot 18 uur
Kerstsok maken. Inschrijven vooraf verplicht.
15 deelnemers per sessie.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Rammelstraat 1A
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Bloemschikken

n Cursus bloemschikken

donderdag 19 december van 20 tot 22 uur
Door Joris De Kegel. Vooraf inschrijven.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Dag van de Jeugdsportbegeleider
zaterdag 21 december
zie pagina 8

n

woensdag 11 december van 13.30 tot 15.30 of van
16 tot 18 uur
Vrolijke pinguïns maken. Inschrijven vooraf verplicht.
15 deelnemers per sessie.
3 euro (facturatie achteraf)
Jeugddienst
Rammelstraat 1A
Info: 053 60 68 62, knutselatelier@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

Inzamelactie speelgoed

zaterdagnamiddag 21 en zondagnamiddag
22 december.
Via deze actie zamelen we tijdens de Sterdagen
speelgoed in voor kinderen uit onze omgeving.
De Bron
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com

donderdag 26 december van 17 tot 22 uur
Samenzang van kerstliederen oder leiding van dirigente
H. De Caluwe met ondersteuning van het SintGregoriuskoor Oordegem.
gratis (vrije bijdrage voor een goed doel).
Davidsfonds Oordegem
Sint-Martinuskerk, Oordegemdorp
Info: www.davidsfondsoordegem.be

n Ijsschaatsen Kids on Ice

vrijdag 27 december van 10 tot 12 uur
Jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar kunnen
deelnemen. Kinderen ingeschreven voor het
wintersportkamp lager onderwijs nemen gratis deel.
10 euro
Sportdienst
Bloso ijshal Heuvelkouter Liedekerke
Info: 053 60 68 64, sportdienst@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Wintersportkamp kleuters

maandag 30, dinsdag 31 december en vrijdag 3
januari, telkens van 9 tot 12 uur
18 euro (10 UiTpaspunten = 2,50 euro korting)
Sportcomplex De Ommegang
Info: 053 60 68 64, sportdienst@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Verkiezing prins carnaval en miss Bette
zaterdag 11 januari
zie pagina 3

maandag 13 januari 2014 van 19 tot 23 uur
Vertrek Markt.
Markant Lede
Allegro Ma Non Troppo, Gentsestraat 16, 9300 Aalst
Info: marie.samson@telenet.be
www.markantvzw.be/lede

n Cursus bloemschikken
n

De 21ste Leedse Sterdagen

zaterdag 21 en zondag 22 december, telkens van
14 tot 18 uur
Cultuurraad i.s.m. cultuurdienst
De Bron
Info: 053 60 68 60
UiTPAS

n Tentoonstelling schilderkunst

zaterdag 14 december van 14 tot 19 uur, zondag 15
december van 10 tot 19 uur
Olie- en acrylverf, aquarel en pastel.
Vrij toegankelijk.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron (balkonzaal, 1ste verdieping)

n Kerstsamenzang U Zijt Wellekome

n Nieuwjaarsreceptie en diner

n Neanderthalers

zaterdag 14 december om 20 uur
Een unieke samenwerking tussen drie Nederlandstalige
bands uit de regio. Wolix (Lede), Tot Morgen (Aalst) en
Reinout met Nevenwerking (Aalst / Roeselare) brengen al
jaren muziek en gedichten in hun eigen stijl, maar delen
een gemeenschappelijke passie: de Nederlandse taal!
5 euro
vzw TiniTiaTief
GC De Volkskring
Info: www.tinitiatief.be
UiTPAS

maandag 23, dinsdag 24 en vrijdag 27 december,
telkens van 9 tot 17 uur
36 euro (10 UiTpaspunten = 2,50 euro korting)
Sportcomplex De Ommegang
Info: 053 60 68 64, sportdienst@lede.be, www.lede.be
UiTPAS

n Meneer Konijn

woensdag 18 december van 19.30 tot 22.30 uur
KVLV Lede
De Bron
Info: 0478 63 31 83, 053 80 28 20,
linda.depaepe@telenet.be

n Knutselatelier voor 3de en 6de leerjaar

n Wintersportkamp lager onderwijs

dinsdag 14 januari van 20 tot 22 uur
Door Joris De Kegel. Vooraf inschrijven.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Luistervinken met Carl Berteele
donderdag 16 januari
zie pagina 10

n Sportieve seniorenweek

maandag 20 tem vrijdag 24 januari
zie pagina 7

n Belotting KWB Papegem
n Collectiemoment Eerste Wereldoorlog
zondag 22 december
zie pagina 9

zaterdag 25 januari om 20 uur
2 euro
Zaalken, Papegemstraat 42
Info: guyvv@skynet.be

G E M E E N T E R A A D
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Uit de gemeenteraad van 21 november 2013
Toekenning eretitels schepen
De gemeenteraad kent de eretitel van schepen toe aan Godelieve Schollaert, Kamiel De Smet en Paul De Winne.
Budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2013
De gemeenteraad stelt de wijzigingen aan het budget 2013 van de gemeente vast. De samenvattende tabel van het budget
2013 met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen is als volgt:
				

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Gewone dienst		

22.668.987,00

17.777.087,00

4.939.188,00

Buitengewone dienst

4.156.535,00

4.156.535,00

-

Vaststelling belastingreglementen tijdens de dienstjaren 2014 tot 2018
De gemeenteraad stelt volgende belastingreglementen tijdens de dienstjaren 2014 tot 2018 vast:
• het reglement op kermiskramen en –wagens opgesteld op het openbaar domein;
• het reglement op kermiskramen en –wagens opgesteld op het privaat domein;
• het reglement op private inritten op gemeentelijke parkings;
• het reglement op het weghalen van afvalstoffen;
• het reglement op het privatief gebruik van het openbaar domein.
Deze tarieven blijven onveranderd in vergelijking met het dienstjaar 2013.
Aankoop WIFI: installeren van een draadloos internet in de gemeentelijke lokalen ten behoeve van de bezoekers en het personeel
Vaststelling van het bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en raming van de kost op 18.000 euro
(inclusief btw).
Busvervoer De Lijn: overeenkomst derdebetalersysteem
De gemeenteraad wijzigt in het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2013 houdende wijziging overeenkomst derdebetalersysteem met De Lijn de ingangsdatum naar 1 januari 2014.
Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan (spoor 1)
Vaststelling van het bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en raming van de kostprijs op
50.000 euro (inclusief btw).
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Erpe-Mere/Lede
De gemeenteraad keurt de dotatie 2014 voor de politiezone Erpe-Mere/Lede goed. Voor de gemeente Lede bedraagt de
dotatie 1.414.567,00 euro.
Gemeentelijke brandweerdienst: aankoopprogramma voor brandweermaterieel
De gemeenteraad gaat over tot de aanschaf van:
• een 4 x 4 commandowagen en een ATEX radio EADS, met betoelaging door het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
• twee warmtebeeldcamera’s in het kader van de geglobaliseerde aankopen door de FOD Binnenlandse Zaken.
Domein van Mesen: plaatsen van openbare verlichting langsheen de wegen en op de parking
De gemeenteraad keurt de principebeslissing goed.
Aankoop van twee kleine bestelwagens (vervanging) voor de technische dienst
Vaststelling van het bestek, gunning na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en raming van de kostprijs op
48.400 euro (inclusief btw).
Regie sociale economie
De gemeenteraad treedt toe tot het nieuwe samenwerkingsverband Regie Sociale Economie en keurt de ontwerpstatuten
ervan goed.
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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

Verkeer
tel. 053 60 68 37
verkeer@lede.be

Kinderopvang
tel. 053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

Andere diensten

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

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

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: 8000 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 januari.
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
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.be

Wachtdienst
Antigifcentrum: 070 24 52 45
Zelfmoordlijn: 1813
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

