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Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!
Overlijdens april
Agnes Van Hauwermeiren

† 3 april

Francina Vermeiren

† 5 april

Arnold Doyen

† 8 april

Roger Uyttenhove

† 9 april

Alfons Brondeel

† 9 april

Roger De Moor

† 10 april

Freddy Van Horenbeke

† 11 april

Ivonne De Pauw

† 15 april

Marie Poep

† 17 april

Daniël Osselaer

† 17 april

Freddy De Rick

† 21 april

Rudi De Backer

† 25 april

Simonne Van Herreweghe

† 26 april

Vera De Winter

† 27 april

Maurits Meganck

† 27 april

Maria D’haeseleir

† 27 april

Glenn Baeyens

† 28 april

Rechtzetting fout
cultuurbrochure
GC De Volkskring
In de programmatiebrochure van GC
De Volkskring voor het najaar 2015 en
het voorjaar 2016 is helaas een foutje
geslopen op pagina 8. Beter dan ik, de
theatervoorstelling van Bert Verbeke, gaat
door op vrijdag 11 december 2015, niet in
november.

UIT DE GEMEENTERAAD
VAN 21 MEI 2015
Divisie Aanvullende Diensten van TMVW
Toetreding.
FINIWO: kapitaalverhoging van Publi-T
Intekening op de kapitaalverhoging van FINIWO
ter financiering van de onderschrijving van de
kapitaalverhoging van Publi-T.
Bijzondere toelagen
Principebeslissing tot toekenning van twee bijzondere
toelagen van 750 euro voor hulp naar aanleiding van de
aardbeving in Nepal.
Arbeidsreglement gemeentepersoneel
Wijziging met betrekking tot:
• de compensatie voor feestdagen;
• de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk;
• het reglement betreffende de variabele arbeidstijd
inzonderheid wat betreft de uurregeling voor het
administratief personeel;
• de procedure inzake moederschapsbescherming
(inclusief risiconalyse).
Aanpassingswerken aan de lift in het gemeentehuis
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs
bedraagt 22.990 euro (inclusief btw). De opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Motie NMBS
Voorlegging ter stemming van de motie met betrekking tot
de gewijzigde uurregeling van de treinen.
Aankoop minigraver voor de technische dienst
Vaststelling van het bestek. De geraamde kostprijs
bedraagt 31.460 euro (inclusief btw). De opdracht zal
gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Er is geen avonddienst
op donderdag 16, 23, 30 juli, 6 en 13 augustus.

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme. // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.200 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 12 augustus. Heb
je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Tijdelijke verkeershinder
door manifestaties
Vanaf 10 juni zullen alle overwegen in Lede
beurtelings worden afgesloten voor werken.
Meer info kan je krijgen bij de verkeersdienst
of via www.lede.be.

19 t. e. m. 21 juni, Wanzele feest
Reymeersstraat (gedeelte tussen Wanzelekouter
en Watermolenstraat) wordt gedurende de
festiviteiten enkele richting (komende van
Oordegem richting Lede). Wegomleiding
komende van Lede via Watermolenstraat en
Wanzelekouter.

20 juni, Roefel
Watermolenstraat (gedeelte tussen
Wanzelekouter en Processieweg) wordt
verkeersvrij gemaakt. Wegomleiding via
Processieweg.

21 juni, wielerwedstrijd
Aankomst: Kasteeldreef.

3 juli, avondmarkt en zomerconcert
Markt, Nieuwstraat (gedeelte tussen Markt en
Katstraat) en Administratief Centrum afgesloten.

17 juli, zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

31 juli, criterium
Afgesloten parcours vanaf 16.30 uur:
Kasteeldreef, Markt, Nieuwstraat, Pastorijstraat,
Kleine Ommegangweg, Burgemeester
Coppensstraat, Markizaatstraat, Stationsstraat
en Kasteelstraat.
Aankomst: Stationsstraat.

7 augustus, zomerconcert
Administratief Centrum afgesloten.

Verlof
PWA:
WA:
erlof P
V
augustus
7 tott en
met 26
26 augustus
7 to en met

Huisdieren in een
huurhuis?
Wanneer je als huurder dieren wil houden, mag de verhuurder
in het contract eisen dat hij daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming moet geven. Maar dat betekent niet dat
de verhuurder zomaar huisdieren mag verbieden. Sommige
rechtbanken stellen dat een absoluut verbod indruist tegen
het recht op eerbiediging van het privéleven van de huurder.
Het houden van dieren afhankelijk maken van een toelating,
kan meestal wel. De bedoeling hiervan is dat de verhuurder
het huisdier kan weigeren als er een ernstig risico is op huurschade of overlast en/of wanneer de woning niet aangepast is
voor het dier.
De verhuurder moet dus met redelijke argumenten afkomen
waarom hij huisdieren niet toestaat. Kan hij zijn weigering niet
motiveren, dan dreigt hij een misbruik van recht te begaan.
Een grote hond in een studiootje gaat wellicht voor meer
overlast zorgen dan in een omheinde tuin, zodat de verhuurder dat laatste moeilijker zomaar zal kunnen weigeren.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw op 09 223 28 77, 09 223 63
20 (elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur) of via www.huurdersbond.be. Deze bond is een ledenorganisatie die juridisch
advies geeft aan sociale en private huurders.
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Op reis zonder zorgen
Vraag tijdig je reisdocumenten aan
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële
reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan, het zou spijtig
zijn je reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat je
documenten niet in orde zijn.
Wanneer heb je nu juist wat nodig? Een overzicht:
De elektronische identiteitskaart
Wanneer je binnen de Europese Unie reist en 12 jaar of
ouder bent, volstaat de Belgische identiteitskaart. Hou
er wel rekening mee dat voor verschillende landen je
identiteitskaart nog een bepaalde tijd geldig moet zijn.
Een elektronische identiteitskaart aanmaken duurt ongeveer
drie weken en kost 20 euro. Voor een dringende procedure
betaal je 130 euro, voor een zeer dringende procedure
betaal je 200 euro.
Bij verlies, vernietiging of diefstal van je identiteitskaart in
de weken voorafgaand aan een reis naar een land waar een
reispaspoort niet vereist is, kan een voorlopige identiteitskaart
worden uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken.
In sommige andere landen buiten de Europese Unie, zoals
Turkije, volstaat ook in sommige gevallen een identiteitskaart.
Informeer je goed over de voorwaarden!
Identiteitskaarten voor kinderen jonger dan 12 jaar: KidsID
Een kind jonger dan 12 jaar dat reist binnen Europa moet
in het bezit zijn van een Kids-ID. De kaart is drie jaar geldig
en kost 10 euro. Om je Kids-ID tijdig te ontvangen, moet
je de kaart ook drie weken voor je vertrek bij de gemeente
aanvragen. Ben je te laat, dan is het enkel mogelijk een KidsID te bekomen via spoedprocedure, ofwel een paspoort
in spoedprocedure aan te vragen. De kostprijs van beide
spoedprocedures ligt veel hoger. Slechts in uitzonderlijke
gevallen kan bij de FOD Binnenlandse Zaken een voorlopig
identiteitsbewijs aangevraagd worden.
Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID. Informeer je ook hier
goed over de voorwaarden!

Reispas
Voor de meeste landen buiten de Europese Unie is een
geldige reispas of paspoort vereist.
Deze pas is zeven jaar geldig voor meerderjarigen en vijf
jaar voor minderjarigen. Minderjarigen die een reispas nodig
hebben, hebben de machtiging van vader, moeder of voogd
nodig.  
Voor het verkrijgen van een reispas moet je rekening houden
met een termijn van minstens vijf werkdagen. In geval van
spoedprocedure bedraagt de termijn één werkdag.
Een reispas kost 90 euro voor meerderjarigen en 60 euro
voor minderjarigen. Bij
spoedprocedure lopen de kosten op tot 280 euro voor
meerderjarigen en 250 euro voor minderjarigen.
Reismachtiging voor minderjarigen die zonder hun ouders
naar het buitenland reizen
Wanneer je kind meereist naar het buitenland met iemand
anders dan (een van) de ouders, dan is een ouderlijke
toestemming nodig. Zo zal je bijvoorbeeld een dergelijke
toestemming moeten geven wanneer je kind meegaat met
school of met de jeugdbeweging naar het buitenland.
Je kan steeds navragen bij de ambassade of het consulaat
van het land van bestemming of er bijkomende documenten
nodig zijn.
Meer info
Kom gerust meer info vragen bij de dienst burgerzaken.
Voor elk vertrek naar het buitenland informeer je je best
over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind
je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse
Zaken, diplomatie.belgium.be.
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Lede op weg naar
de fairtradetitel!
Ook de kinderopvang geeft een duwtje in de
rug met een fairtrade vieruurtje. De kinderen
maakten onder begeleiding een heerlijke
en eerlijke tiramisu met bananen, cacao en
fruitsap. Deze producten kwamen tot stand
zonder kinderarbeid en bezorgden een goed
loon aan de lokale boeren in het Zuiden.
Klein en groot smulden naar hartenlust. Met
de lippen vol chocolade waren ze het allemaal
eens, een tof initiatief!

Speelpleinwerking Krawietel,
dat is acht weken speelplezier!
Elke weekdag van de zomervakantie staan onze (hoofd)animatoren klaar om
samen met jouw kinderen de leukste activiteiten te spelen, de grappigste
verhalen te verzinnen en de tofste avonturen te beleven.
Nog geen badge? Surf naar www.lede.be voor meer informatie.
Tot op het speelplein!

ILvA strijdt mee tegen kanker
Vergroot De Hoop
Een taxushaag bevat een stof die
gebruikt wordt in geneesmiddelen
tegen kanker. Uit het jonge
snoeisel van vijftig meter taxushaag
wordt zelfs één chemotherapie
gewonnen.
Snoei dus tussen 15 juni en 31
augustus je taxushaag en breng
het jonge snoeisel zonder aarde,
onkruid of ander bladafval naar
het recyclagepark. Belangrijk is dat
het aangeboden snoeisel zuiver is
en enkel de lichtgroene, nieuwe
taxusaangroei bevat.

Praktisch
Het taxussnoeisel moet droog, jong, zuiver en vers zijn.

Droog
Niet snoeien
tijdens regen,
snoeisel niet nat
laten worden.

Zuiver
Jong
Snoeisel opvangen
Eenjarige
op doek, geen
scheutjes van
max 20-30 cm, ander snoeisel of
bladeren.
geen hout, haag
die ieder jaar
gesnoeid werd.

Vers
Na de snoei
onmiddelijk
naar het
containerpark.

Omwille van het systeem met de weegbruggen, kan je je taxussnoeisel niet gratis naar het containerpark brengen, maar
volgens het normale tarief. ILvA steunt wel de actie Kom op tegen Kanker door dit bedrag door te storten aan de vzw Kom
op tegen Kanker. Daarbovenop schenkt het bedrijf dat de taxus ophaalt per kilogram ook 0,81 euro. Door taxussnoeisel naar
het recyclagepark te brengen, steun je Kom op tegen Kanker dus met 0,86 euro per kilogram.
Alle informatie over haagdonatie vind je op www.vergrootdehoop.be.
Bron: ILvA
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Wie is jouw
buurtinspecteur?
Je kan bij de buurtinspecteur terecht voor
niet-dringende problemen en vragen zoals
burengeschillen, preventieadviezen, overlast, lawaaihinder ...

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

Lede centrum: gedeelte tussen Wanzele
en Wichelen inclusief Wichelse Steenweg,
Reymeersstraat, Rosselstraat, Nieuwstraat en
Broeder De Saedeleerstraat:

Samuel
Van Handenhove

Kristel
Verstappen

Carl
De Deyn

Briljanten bruiloft (65 jaar)
Paul De Cremer & Gabrielle Schouppe
Denderhoutem, 18 april 1950

Voor
dringende
tussenkomst
en
of noodopro
epen
contacteer je
steeds 101.

De rest van Lede:

Nancy
Van De Velde

Geert
François

Diamanten bruiloft (60 jaar)
Oscar Korte & Simonne Janssens
Lede, 22 april 1955

Oordegem, Smetlede, Papegem, Impe en
Wanzele:

Danny
De Troyer

Patrick
Van Den Abbeele
Ivar Smet

Gouden bruiloft (50 jaar)
Herman Roelandt & Julia De Keyser
Vlierzele, 5 mei 1965
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Een teek?
Pak hem beet!
De zomer is begonnen: de kinderen kunnen weer buiten spelen, we
kunnen weer wandelen, tuinieren ... Wees echter tijdens al dat plezier
ook alert voor teken. Meestal zijn tekenbeten onschuldig, maar ze
kunnen ook de ziekte van Lyme veroorzaken.
Teken: wie zijn ze en wat doen ze?
Teken zijn kleine, bruin-zwarte, spinachtige parasietdiertjes. Ze leven
in hoog gras en struikgewas. Ze kunnen niet vliegen of springen,
maar laten zich vanuit struiken, varens en hoog gras vallen op
hun ‘gastheer’. De meeste tekenbeten komen voor van maart tot
oktober.
Ziekte van Lyme
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos, maar als de teek
besmet is met de Lyme-bacterie kan je er wel ziek van worden. Het meest voorkomende signaal
van deze ziekte is een rood of blauwachtig, ringvormig vlak op de plaats van de tekenbeet.
De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met antibiotica.
Controleren is belangrijk
Teken zoeken een plekje waar de huid dun en vochtig is om zich vast te bijten. Laat iemand anders de plekken controleren
die je zelf niet goed kunt zien of gebruik een spiegel. Hoe langer de teek op je huid zit, hoe groter de kans dat hij
ziekteverwekkers overdraagt. Verwijder de teek met een pincet of tekenverwijderaar.
Ga naar de huisarts als je:
• de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen;
• rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in je armen of benen krijgt na een tekenbeet;
• hoge koorts en/of griepsymptomen krijgt na een tekenbeet;
• ongerust bent.
Voorkomen is beter dan genezen
Ga je wandelen, spelen of sporten in de natuur?
• Draag gesloten schoenen, doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je sokken.
• Draag een pet en een shirt met lange mouwen.
• Blijf weg van struikgewas en hoog gras. Blijf zo veel mogelijk op de paden.
• Ga je naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen, dan kan je je huid insmeren met insectenwerende middelen
op basis van DEET. Deze producten beschermen je slechts tijdelijk. Wees ook extra voorzichtig bij kinderen. Lees altijd
aandachtig de bijsluiter.
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Huisnummer 10
Deze maand strijken we neer in de Kerkevijverstraat.

Met wie woon je hier?

Jolien: Ik woon hier met mijn man Chris en twee zoontjes Mil
en Mon.

Wat zijn je hobby’s?

Jolien: Mijn hobby is basket. Tot vorig jaar speelde ik met
veel plezier bij BC Lede. Nu speel ik basket op een lager
niveau in Erpe-Mere. Met maar één training per week was
dit makkelijker te combineren met twee kindjes.
Mijn man speelt voetbal bij FC Melckenbeeck.

Woon je graag in Lede?

Jolien: Ja, wij wonen hier zeker graag. Lede is centraal
gelegen en alles is aanwezig dichtbij huis. Je komt hier niks
tekort en toch ervaar je niet de drukte van een stad.

Wat vind jij de mooiste plek in Lede en waarom?
Jolien: We gaan graag naar het park van Mesen, samen met
de kindjes naar de eendjes kijken. Het is ook aangenaam
joggen in het park.

Ben je lid van een Leedse vereniging?

Jolien: Zoals eerder gezegd, tot voor kort was ik lid van BC
Lede en Chris is lid van FC Melckenbeeck.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Lede?
Jolien: Met twee jonge kindjes blijft er niet zo veel tijd meer
over voor een café- of restaurantbezoek. Als we eens iets
gaan drinken, is dat in de Stube, het café van mijn tante en
tegelijk ook het clubcafé van FC Melckenbeeck.
Bij gelegenheid gaan we ook graag eens naar Hoop in de
toekomst.
Om een snack te eten, gaan we af en toe naar de Regent.

Heraanleg Markt:
infomoment
In 2016 plant het gemeentebestuur de herinrichting
van de Markt. Het marktplein, de omgeving rond de
kerk en rond Huize Moens worden opgewaardeerd.
Er werd bij de opmaak van de plannen voldoende
aandacht besteed aan leefbaarheid, verkeersveiligheid
en parkeergelegenheid. Na het voltooien van het
project zal het centrum een aangename omgeving
zijn om te vertoeven met bijkomende groenaccenten,
aangepaste verlichting en een vernieuwde
infrastructuur.
Om de plannen, de fasering en de timing van
deze werken toe te lichten, organiseert het
gemeentebestuur op maandag 22 juni doorlopend
tussen 17 en 20 uur een infomoment in De Bron. Alle
geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Welke veranderingen zijn je de laatste jaren
opgevallen? Vind je die positief?

Jolien: Voor mij persoonlijk is het verdwijnen van café De
Volkskring een grote verandering geweest. Hier hingen
heel wat herinneringen aan vast. Mijn grootvader heeft
altijd het café opengehouden, dus ik heb hier heel wat tijd
doorgebracht tijdens mijn jeugd. Maar het blijft niet enkel bij
jeugdherinneringen, mijn man en ik hebben elkaar daar ook
ontmoet.
Positief vinden we de bouw van de nieuwe sportzaal en ook
het nieuwe GC De Volkskring.

Wat zou je doen als je burgemeester was?

Jolien: Ik zou op het marktplein wat meer plaats maken
voor de horeca. Het zou leuk zijn om op zomerse dagen een
terrasje te kunnen doen in het centrum.
En omdat we allebei regelmatig met de fiets naar het werk
rijden, vinden we veilige fietspaden ook belangrijk.

Als je een wens mag doen, wat zou jij dan
wensen?

Jolien: Dan wens ik dat onze kindjes gezond en gelukkig
mogen opgroeien hier in Lede!

Sociaal tarief voor
kinderopvang, jeugd- en
sportactiviteiten
De gemeentelijke diensten hanteren sociale tarieven
voor de kinderopvang en jeugd- en sportactiviteiten.
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 of het deelnemersgeld. Voor gehuwden
wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en
voor samenwonenden de optelsom van het belastbaar
inkomen van elk van de partners.
Indien je denkt in aanmerking te komen voor deze
sociale tarieven, bezorg dan een kopie van je meest
recente aanslagbiljet (aanslagjaar 2014, inkomsten
van 2013) aan de desbetreffende dienst van het
gemeentebestuur.
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in Lede
LEE-uwFEESTEN
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op vrijdag 10 juli om 19.30 uur kan je mee komen vieren
in het kader van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
In het park aan Huize Moens en in het gebouw kan je
genieten van een gezellig samenzijn met hapje-tapje,
Paemel spreekt door Verteltheater J. Lesage en zanger en
accordeonist Werner Janssenswillen.
Gratis toegang.

Opendeurdag
academie
Op dinsdag 23 juni
houdt de academie een
opendeurdag. Van 16 tot
20 uur kan je proeflessen
volgen, voorstellingen
bijwonen, informatie
krijgen, je inschrijven voor
het schooljaar 2015-2016
... Alle informatie vind je
op www.gamw.lede.be.
Iedereen is van harte
welkom!

Fietzzztocht met kinderconcert Ik en den Theo

Vlieg schiet op zondag 5 juli uit de trappers tijdens een groot openingsfeest aan
Huize Moens in het park. Vanaf 13.30 uur kan je een opdrachtenboekje afhalen met
het fietzzzparcours van Vlieg en om 14 uur is er de plechtige opening. Daarna springen
we op de fietzzz voor een speurtocht doorheen de gemeente. Dit jaar speurt Vlieg
naar vreemde klanken. Help die arme Vlieg een handje en los met hem de opdrachten
op langsheen het fietzzzparcours. Naast opdrachten vind je ook merkwaardige
muziekinstallaties langsheen het parcours. De leerlingen van onze academie en de
Academie voor Podiumkunsten Aalst bedachten en maakten deze gekke instrumenten.
Probeer er zeker een leuk deuntje uit te krijgen!
Om 17 uur trakteren we alle sportievelingen op een kinderconcert van Ik en den Theo aan Huize Moens. Spaar zeker wat
energie om met dit gekke duo uit volle borst mee te zingen en te dansen. Nog steeds niet moe? Leef je dan uit op ons
springkasteel!
Je kan een UiTPASpunt sparen als je op 5 juli meedoet aan de fietstocht. Vergeet je UiTPAS dus niet!
Wie er niet bij kan zijn tijdens het openingsfeest, hoeft niet te treuren. Fietzzzen kan
tot en met zondag 30 augustus. Haal je opdrachtenboekje op in de bib of bij de
jeugddienst of download het samen met de route op onze website.
Je kan je boekje uiterlijk tot maandag 31 augustus binnenbrengen. Je krijgt
een extra punt op je UiTPAS voor je harde werk! Bovendien maak je kans op een
mysterieuze bzzzbox of een andere leuke prijzzz.
De Fietzzztocht van Vlieg is een organisatie van het gemeentebestuur in
samenwerking met de Gezinsbond Lede.


Trommel met Vlieg

Haal de drumstokjes maar boven! Vlieg heeft deze zomer de passie voor muziek te pakken.
Hij gaat op zoek naar leuke klanken en daar willen we hem zeker mee helpen. Knutsel een
trommeltje en bezorg het aan de bib of bij de jeugddienst.
Haal op een van deze twee plaatsen een knutselblad en blik op of download het blad op
onze website. We belonen je met een UiTPASpunt en je maakt kans op de bzzzbox. Deze
actie loopt van woensdag 10 juni tot en met maandag 31 augustus.

10

Het zomert in de bib 
Lentekriebels zijn passé, lang leve de zomer! Ook deze zomer organiseert de bibliotheek zomeracties.
Zomer van het spannende boek
Van 1 juli tot en met 31 augustus kan je een week langer materiaal lenen. Ideaal om de boeken uit de lijst Zomer van het
Spannende Boek te lezen. Durvers vinden onze selectie thrillers vanaf eind juni in het spannendste hoekje van de bibliotheek.
Graaf eens wat dieper tijdens je vakantie!
Vanaf maandag 15 juni kan je een zakje ophalen in de bib om te vullen met
aarde, steentjes, zand, schelpjes ... van je vakantiebestemming. Trek je ver
weg of kampeer je deze zomer in de tuin? Dat maakt helemaal niet uit. Breng
het zakje binnen in de bib of plaats een foto op onze Facebookpagina. We
belonen een lustige graver of fotograaf met een weekendje weg! Meedoen kan
tot en met maandag 12 september.
Strips voor volwassenen: wisselcollectie American Comics en quiz
Batman, Superman, Green Lantern … Waarschijnlijk heb je al van de films gehoord,
maar ken je ook de strips? Ze vertellen vaak een diepgaander, ingewikkelder maar
soms ook totaal verschillend verhaal dan hun broertjes in de bioscoop. Ontdek nu de
originele verhalen in de bib met de nieuwe wisselcollectie American Comics. Dit is een
initiatief van BibArt met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen.
Stripverhalen zijn dus niet alleen voor kinderen. Maar hoe goed ken jij onze strips voor
volwassenen eigenlijk? Doe van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus mee met onze zomerquiz in de bib en
test je kennis! Twee winnaars kunnen hun eigen collectie uitbreiden met een bon voor strips van 20 euro. Eén geluksvogel
krijgt zelfs een duoticket voor de comicbeurs F.A.C.T.S. in Flanders Expo op 26 en 27 september.
De quiz is een initiatief van BibArt.
Opendeurdag en vertelnamiddag in Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem haar deuren open
tijdens de kermis van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. In
samenwerking met het Davidsfonds leent de bib zich als locatie voor een
tentoonstelling van de Oordegemse dokter Guy Verstraete.
De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met de vertelnamiddag op
maandag 24 augustus. Kinderen tussen vijf en negen jaar kunnen komen
luisteren naar het grappige verhaal De Slimste in onze uitleenpost. Na het
voorlezen halen we onze knutselspullen boven en spelen enkele spelletjes.
Plaatsen zijn beperkt en inschrijven verplicht. Reserveren kan vanaf maandag 13 juli in de bib van Lede of Oordegem of
op 053 82 53 30.

Avondmarkt
De marktcommissie zorgt opnieuw voor een gevarieerde
avondmarkt met animatie op vrijdag 3 juli. Je kan er terecht
voor nieuwe spullen en vindt er ook oude ambachten zoals
houtdraaien, klompen maken, pottendraaien, spinnen,
manden maken, strovlechten, stoelenmatten en weven.
Op het graspleintje voor Huize Moens kan je een aantal
roofvogels bewonderen. De medewerkers van Valkerij De
Kaproen geven hier graag een woordje uitleg over.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich uitleven op het
springkasteel, zich gratis laten schminken of een ballon laten
draaien.
Om 19.30 uur, 20.30 uur en 21.30 uur kan je bovendien de
Lantarenaansteker uit 1920 aan het werk zien. Deze acrobaat
laat zich niet snel uit het veld slaan.

Zijn pogingen om in
de paal te klimmen
zijn eerder grappig
dan succesvol. Als het
hem eindelijk gelukt
is om op de paal te
klimmen, realiseert
hij zich dat hij nog
iets vergeten is …
Kom kijken en laat
je meeslepen in het
verhaal en de spectaculaire act.
Die avond kan je in het park ook genieten van Radio
Modern en Fifties Fever. Meer info bij het artikel over
zomerconcerten.
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Pop-uphandelsbeurs 

Dinsdagmarkt
op 21 juli 

Van 19 tot en met 30 juni organiseert de
middenstandsraad Lede Zomert met dit jaar als
hoogtepunt de pop-uphandelsbeurs op zondag
28 juni. Deze beurs gaat door van 11 tot 20 uur
in en rond De Bron. Je ontdekt er een waaier aan
producten aangeboden door de deelnemende
Leedse handelszaken. De toegang is gratis.
Los de woordpuzzel op en maak zo kans op een
leuke prijs. Er is een prijzenpot van 250 euro
aan cadeaucheques. Uit de juiste antwoorden
worden tien prijswinnaars getrokken.
Kinderen tot 12 jaar kunnen met een speelkaartje
gratis genieten van de animatie. Bovendien kunnen zij een lekkere
snoeptaart winnen als ze hun tekening in de kist deponeren. Uit deze
tekeningen worden drie gelukkigen getrokken.
De winnaars van de cadeaucheques en de snoeptaarten worden
telefonisch verwittigd. De prijzen kunnen daarna afgehaald worden bij de
dienst patrimonium.

Op dinsdag 21 juli gaat de markt
door. De ludieke fanfare De
Rustende Moeders zorgt van 10
tot 12 uur voor extra sfeer op deze
feestmarktdag.

Lede Zomert

Zomerconcerten 
3 juli: Radio Modern en Fifties Fever

Dit optreden wordt georganiseerd in samenwerking met de
cultuurdienst.
17 juli: William Souffreau & The R&R Rhythm Revue (21
uur)
William Souffreau is vooral gekend als de gedreven
beatrocker die in de sixties de Vlaamse podia onveilig
maakte. William Souffreau & The R&R Rhythm Revue
brengen ‘greasy tunes’ uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig. Kam je haren achterover en trek je dansschoenen
aan want hier blijf je niet op stilstaan!

Attentie, Lede! De Radio Moderntroepen vallen onze
gemeente binnen en starten de zomer met een stevige
portie swing. Voorzie die kuiven en victory rolls van genoeg
gel en haarlak want er zal stevig geshaket worden!
We gaan van start om 19 uur. Eerst krijg je swingdansles
van Sep ‘n Hop. Je nieuwe dansmoves kan je dan meteen
etaleren wanneer Fifties Fever hun stembanden op je
loslaten en de hits van de jaren vijftig en zestig nieuw leven
inblazen. Dat wordt swingen en jiven op onvervalste rock’n
roll, twist, swing en surf! Daarna draaien de dj’s van Radio
Modern, The Boppin’ Benvis Brothers, de wildste plaatjes.
Dames kunnen op adem komen in het Beauty Boudoir
waar de bevallige Modernettes gewapend met lippenstift
en krulspelden klaarstaan om je van een onweerstaanbare
glamoureuze look te voorzien.
Een avond om niet te missen dus!

7 augustus: The Fake Band (21 uur)
De twaalfkoppige groep brengt vooral covers vanaf de
jaren zestig tot nu uit het rhythm and blues-, soul- en
rockgenre. Het doel van de groep is om muziek zo goed
mogelijk te brengen, zich goed te amuseren en die vonk te
doen overslaan op het publiek. Ambiance verzekerd!
21 augustus: The Romantics (21 uur)
The Romantics (met een ex-lid van The Pebbles) brengen
de muziek van de jaren zestig, zeventig en tachtig weer tot
leven. Hun repertoire bestaat uit een mix van dansbare hits
uit de ‘golden years’.
De zomerconcerten gaan door in het park achter Huize
Moens en zijn een organisatie van het feestcomité. De
toegang is steeds gratis.
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Kubbtornooi

Sportmarkt

Op zondag 5 juli organiseert de sportdienst
voor het derde jaar op rij een kubbtornooi.
Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. De
activiteit gaat door in de sporthal. Inschrijven
kan tot en met vrijdag 3 juli bij de sportdienst.

Op zondag 28 juni neemt de sportdienst deel aan de sportmarkt
in Aalst. Iedereen met een UiTPAS aan kansentarief is welkom en
deelname is gratis. We vertrekken om 13 uur met de bus aan de
sporthal. Op de Grote Markt, de Hopmarkt, het Werfplein en het
Vredeplein zijn er tal van sportdemo’s, sportinitiaties, sportinformatiestanden en een kinder- en kleuterdorp. Om 18 uur vertrekken we terug naar Lede. Inschrijven kan tot en met vrijdag 19
juni bij de sportdienst of bij Anne-Marie De Smet (053 80 05 95 of
annemarie-ds@skynet.be).

Fietstocht
Dwars door Lede

Zomersportkampen

Op zaterdag 15 augustus organiseert de sportraad, het
gemeentebestuur, Rode Kruis Lede, politiezone Erpe-Mere/Lede en WTC De Heiplastrappers de fietstocht Dwars
door Lede. We vertrekken stipt om 15 uur aan de sporthal
voor een tocht van 30 kilometer. Inschrijven kan vanaf 14
uur. Deelnemers tot en met 14 jaar betalen 3 euro, wie
ouder is dan 14 jaar betaalt 5 euro. Iedere deelnemer
krijgt een gratis drankje en aandenken.

Deze kampen gaan door in de sporthal en zijn een
organisatie van de sportdienst.
De kinderen uit het lager onderwijs kunnen er terecht
van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus in
een dagformule (van 8.15 tot 17.00 uur).
Voor de kleuters gaat het kamp door van maandag
24 tot en met vrijdag 28 augustus in een
halvedagformule (van 8.15 tot 12.15 uur).
Lager

Kleuter

Ledenaar

60 euro

30 euro

Niet-Ledenaar

+ 50 %

10 UiTPASpunten*

- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief

verminderd tarief

Boemelen sportacademie
Inschrijven
Voor de zomersportkampen, boemel- of sportacademie
kan je je inschrijven vanaf maandag 22 juni:
• online via www.lede.be;
• via e-mail (met inschrijvingsstrookje als bijlage) naar
sport@lede.be
(inschrijvingsstrookje downloaden via www.lede.be);
• in de sporthal.
Betalen kan:
• via Bancontact;
• via overschrijving op BE10 0910 0954 2304 met
vermelding van de naam van de deelnemer en de
activiteit;
• cash.
Je mutualiteit betaalt bovendien een deel van je
inschrijvingsgeld terug.
Meer info hierover bij de sportdienst.

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 vanaf 2 september.
Lesuren voor het schooljaar 2015 - 2016
• 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
Jaar

Trimester

Ledenaar

60 euro

25 euro

Niet-Ledenaar

+ 50 %

10 UiTPASpunten*

- 2,50 euro

Sociaal tarief

- 50 %

UiTPAS aan kansentarief

verminderd tarief
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

5

15

UiTPAS
PUNTEN

Zomerfietsen
Van 7 juli tot en met 25 augustus trekken de fietsers
van Gezinsbond en Davidsfonds Lede er elke dinsdag
opuit voor een (zonnig) tochtje van ongeveer 25 km.
We fietsen aan een gezapig tempo langs rustige wegen
en maken een korte stop onderweg. Deelnemen is
gratis. We vertrekken om 19 uur aan de kerk van Lede.
Dit is een organisatie i.s.m. Bloso.
Omruilvoordeel
Deelnemers kunnen voor 5 UiTPASpunten een
zadelhoesje ruilen (zolang de voorraad strekt).

UiTPAS
PUNTEN

Omruilvoordeel:
strandlaken
Jongeren tot en met
25 jaar kunnen bij
de jeugddienst op
donderdag 18 juni vanaf
18 uur 15 UiTPASpunten
inruilen tegen een
hip strandlaken-metspeelset.
Heb jij al zin om te
zonnen? Wees er dan
snel bij, we hebben
11 lakens om uit te
delen. Let wel op,
slecht 1 laken per adres.

De Helende Reis
Opstelling

15

UiTPAS
PUNTEN

40

Geniet ten volle van het leven en ruim nu
je blokkades op! Gun jezelf deze unieke en
zeer helende sessie. Het krachtige werk van
de wereldwijd verspreide Journeytechniek
wordt gekoppeld aan het baanbrekende
opstellingswerk van Bert Hellinger.
Duur van de sessie: 2 tot 3 uur.

UiTPAS
PUNTEN

Zwangerschapsmassage
Even heerlijk ontspannen met een aangepaste zwangerschapsmassage!
Deze massage geeft je een weldadig gevoel, maakt je spieren los en
wekt extra energie op. Dit komt je lichaam én je baby ten goede. Pijnpunten in de (onder)rug, de benen, opgezwollen ledematen ... worden
met speciale massagetechnieken volledig behandeld. En het is nog
leuk ook!
Omruilvoordeel

Omruilvoordeel
120 euro (i.p.v. 70 euro per uur) in ruil voor
40 UiTPASpunten.
Aanbod geldig tot 31 augustus 2015.
Deze twee activiteiten zijn een organisatie
van:
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2,
9340 Lede.
053 57 03 60, 0497 89 96 70,
Info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be.

Optie 1: 1 uur voor 45 euro i.p.v. 70 euro in ruil voor 15 UiTPASpunten.
Optie 2: abonnement met 3 massages van 1 uur voor 120 euro i.p.v.
210 euro in ruil voor 40 UiTPASpunten.
Aanbod geldig tot 31 augustus 2015, ook mogelijk als cadeaubon.

40

UiTPAS
PUNTEN

Lede
Agenda
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Vergadering AA-groep De
Leeuwerik
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
JH Leeuwerik
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of
Postbus 1, 9340 Lede. Permanentie
groep: 0470 26 90 22.

Opendeurdag academie

Pop-uphandelsbeurs

dinsdag 23 juni
Zie pagina 9.

zondag 28 juni van 11 tot 20 uur
Zie pagina 11.

Kaartnamiddag
elke eerste donderdag van de maand
De Wijmenier, Ledezijdestraat 74
Info: 0472 66 36 90, info@dewijmenier.be,
www.dewijmenier.be

Happy weekend
elke vrijdag, zaterdag en zondag
Pils, cola, spa , vittel aan 1 euro tijdens
de happyweekenduren.
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

Pétanquetornooi Patrick Libaut
zaterdag 20 juni van 14 tot 18 uur
Inschrijven vanaf 13 uur. Individueel
klassement 3 tegen 3 bij loting (melimelo) 100 euro vooruit + inleg deelname
2,5 euro.
‘t Kantientje, Nachtegaallaan 10
Info: users.telenet.be/pc.kantientje.lede/
index.html

Roefel
zaterdag 20 juni van 13 tot 17.15 uur
Vanaf 6 jaar. De kinderen worden
in groepjes per leeftijdverdeeld en
gaan naar verschillende activiteiten
(speleohuisje, megatwister, gekke
kapsels, blussen zoals de brandweer …).
6 euro (niet-inwoners: 9 euro).
Jeugddienst
Speelplein Krawietel

Grote Prijs Frans Melckenbeeck
voor beroepsrenners
zondag 21 juni van 14 tot 18 uur
Start: Markt, aankomst: Kasteeldreef.
Afstand: 168 km (16 ronden). 5020 euro
prijzen.
VZW De Nieuwe Melckenbeeckvrienden
Info: Info: 0479 22 49 18, rutger.goeman@
telenet.be

Bezoek Brouwerij De Ryck, Herzele
donderdag 25 juni van 14 tot 20 uur
Bezoek met gids aan de brouwerij. Hij
vertelt de historie van de brouwersfamilie
en legt het brouwersproces uit. Nadien
gaan we in De Paardestal genieten van
enkele biertjes en bijpassende hapjes.
Tenslotte gaan we een hapje eten.
Markant Lede
Samenkomst: Markt.
Info: marie.samson@telenet.be,
www.markantvzw.be/lede

Workshops en vormingssessies in
aquarel
donderdag 25 juni, 3, 17 september,
15, 22 oktober, telkens van 19 tot 22
uur
4 euro per les.
Kunstgroep Experimentele Art Lede
De Bron
Info: spresiaux@hotmail.com, sites.google.
com/site/experimenteleartledenaar

Koorconcert: Celtic Moments
zaterdag 27 juni om 19.30 uur en
zondag 28 juni om 16 uur
Gekende Keltische traditionals in
4- stemmige bewerking, à capella of
met ondersteuning van professionele
muzikanten onder leiding van J. De
Smedt. Gastoptreden van Lakshmi
(zang en Keltische harp) en Philippe
Robrechtmet Ballathum (folksong en
begeleiding).
15 euro
Amici Cantores
Sportzaal SMC, Bellaertstraat 11
Info: 053 80 08 37, amicicantores@
hotmail.com

Sportmarkt
zondag 28 juni
Zie pagina 12.

Ontbijtwandeling
zondag 28 juni van 8 tot 11 uur
Ochtentwandeling van 5 km door de
Smetleedse velden met nadien een
ontbijtbuffet.
Leden en kinderen tss. 3 en 12 jaar: 5
euro, kinderen tot 3 jaar: gratis, nietleden vanaf 12 jaar: 8 euro.
KVLV Smetlede
Veerleheem, Smetlededorp 20
Info: kvlv.smetlede@outlook.be

Bezoek Fauconniersmolen
Oordegem
zondag 28 juni, 26 juli en 30 augustus,
telkens van 14 tot 18 uur (ook nog in
het najaar)
Werkende historische windmolen.
Molen eigendom van de Provincie OostVlaanderen.Vrijwillig molenaars: G. De
Corte en J. Bauwens.
Grote Steenweg 27
Info: mola@oost-vlaanderen.be

Dans- en gymnastiekkamp voor
personen met een handicap
van maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 3
juli
Twee groepen: -15 jaar en +15 jaar.
Iedereen zal zijn ritme, kracht, evenwicht
en lenigheid kunnen trainen en tonen.
Het resultaat van een hele week oefenen
zou wel eens een grote show kunnen zijn
...
300 euro, ledenprijs: meer info bij Bond
Moyson Oost-Vlaanderen.
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 09 333 57 56, o-vl@recreas.be,
www.recreas.be

Lede
Agenda
Dans- en gymnastiekkamp

Kubbtornooi

van maandag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli
Vanaf 9 jaar. Ben je een fervent danser,
maar doe je ook graag gymnastiek? Dan
kan je terecht in dit sportkamp.Onder
leiding van toffe lesgevers leer je beide
sporttakken op een leuke manier kennen.
150 euro, ledenprijs: meer info bij Bond
Moyson Oost-Vlaanderen.
Recreas vzw
Bloso, Grote Steenweg 304
Info: 09 333 57 83, o-vl@recreas.be,
www.recreas.be

zondag 5 juli
Zie pagina 12.

Koffietafel en belotten



woensdag 1 juli om 14 uur
Gezellig samenzijn met koffie, gebak en
mogelijkheid tot belotten.
Okratrefpunt 55+ Impe
Sint-Denijszaal, Impedorp 57A
Info: 053 80 22 21

Demo kringlooptuinieren
vrijdag 3 juli van 17 tot 19 uur
Onze kringloopkrachten geven je
tips over het verwerken van tuin- en
keukenafval tijdens een bezoekje aan
onze vernieuwde kringlooptuin.
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat z.n.

Schatten van Vlieg:
openingsfeest en gezamelijke
fietstocht

Opendeur en tentoonstelling bib
Oordegem
vrijdag 21 tot en met zondag
23 augustus
Zie pagina 10.

zondag 5 juli
Zie pagina 9.

Zomerfietsen
dinsdag 7 juli om 19 uur (eerste keer)
Elke dinsdag van juli en augustus. Bij
slecht weer gaat de fietstocht niet door.
Zie ook pagina 13.
Info: www.gezinsbondlede.be

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap: LEE-uwFEESTEN
vrijdag 10 juli om 19.30 uur
Zie pagina 9.
Info: 0498 06 02 99

Zomerconcert: William Souffreau &
The R&R Rhythm Revue
vrijdag 17 jul
Zie pagina 11.
Info: 0498 06 02 99

Zomerconcert: The Fake Band
vrijdag 7 augustus
Zie pagina 11.

Fietstocht: Dwars door Lede
zaterdag 15 augustus
Zie pagina 12.

Avondmarkt
vrijdag 3 juli
Zie pagina 10.

Zomerconcert: Radio Modern en
Fifties Fever
vrijdag 3 juli
Zie pagina 11.
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Zomersportkampen lager
onderwijs
maandag 17 tot en met vrijdag
21 augustus
Zie pagina 12.

Zomerconcert: The Romantics
vrijdag 21 augustus
Zie pagina 11.

Vertelnamiddag bib Oordegem
maandag 24 augustus
Zie pagina 10.

Zomersportkampen kleuters
maandag 24 tot en met vrijdag
28 augustus
Zie pagina 12.

Demo kringlooptuinieren
zaterdag 29 augustus van 9.30 tot
11.30 uur
Milieudienst
Kringlooptuin, Vijverstraat z.n.

Volksbal:
40 jaar Stampen & Dagen
zaterdag 29 augustus van 20 tot 23 uur
Dé apotheose van het jubileumjaar. De
groep zal drie uur lang het beste van
zichzelf geven. Stampen & Dagen, humor
en muzikaal topniveau van eigen bodem,
bracht acht langspelers uit. Hun sterke
live-reputatie is blijven groeien en bracht
hen zelfs tot in het Sportpaleis en op de
Gentse Feesten.
VVK: 5 euro, ADK: 7 euro.
Cultuurdienst
Markt

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5
9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be

Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 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
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: administratie
Rammelstraat 7
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
pwa@lede.be
Politie
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

