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verkeer@lede .be

Wegenwerken
Riolerings- en wegenwerken Kasteelstraat, gedeelte tussen Stationsweg en Kasteeldreef
Duur: 70 werkdagen
Omleiding: via Kasteeldreef, Markizaatstraat en Stationsstraat

Tijdelijke verkeershinder door manifestaties
23 augustus, zomerconcert
Administratief centrum afgesloten
24 augustus, criterium Oordegem
Afgesloten parcours vanaf 15.30 uur: Oordegemdorp, Oordegemkouter, Dr. Prieëlslaan, Rodtstraat, Klinkaard en
Speurtstraat
25 augustus, Oordegemkermis
Oordegemdorp afgesloten, wegomlegging via Grote Steenweg en Beekstraat
27 augustus, wielerwedstrijd Oordegem
Aankomst Oordegemkouter
1 september, kermis Smetlededorp
13 september, loopwedstrijd Wanzele
Afgesloten parcours vanaf 16 uur: Nonnenbosstraat, Tussenbeekstraat, Billegemstraat, Bredestraat, Hofstraat,
Watermolenstraat, Processieweg, Kerkwegel en Wanzeledorp
15 september, kermis Wanzele
Wanzeledorp afgesloten
15 september, wielerwedstrijd Wanzele
Aankomst Nonnenbosstraat

p oliti e 

politie@lede .be

Historische wapens niet langer vrij
Sinds 25 mei is de lijst met de historische, folkloristische en decoratieve wapens (HFD-wapens)
afgeschaft. Deze lijst bevat voornamelijk wapens vervaardigd tussen 1895 en 1945 die gebruikt
werden tijdens de twee wereldoorlogen. Daarom zijn deze wapens bij verzamelaars in trek.
Deze wapens waren vroeger vrij verkrijgbaar. De afschaffing van de lijst heeft tot gevolg dat wie momenteel een dergelijk wapen
bezit, dit dient aan te geven bij de lokale politie. De lokale politie zal aan de wapenbezitter een getuigschrift Model 6 overhandigen
in afwachting van de definitieve vergunning. Deze wordt afgeleverd door de provinciegouverneur. De vergunning is kosteloos en niet
aan bepaalde voorwaarden onderworpen indien de eigenaar het wapen zonder munitie wil bewaren. De aangifte moet ten laatste
tegen 24 mei 2014 gebeuren. Zonder een getuigschrift Model 6 of een wapenvergunning kunnen deze wapens niet meer verkocht of
overgedragen worden, ook niet aan verzamelaars of wapenhandelaars.
De volledige HFD-lijst en de integrale tekst van het Koninklijk Besluit zijn te vinden op www.justitie.belgium.be. Voor meer info kan je
steeds contact opnemen met commissaris Luc Backaert op 053 60 64 60.

pat ri m o n i u m @ l e d e . b e 

Grote kermis
Oordegem
zondag 25 augustus
zaterdag 24 augustus
15.30 uur

P a t r i m o n i u m

Grote kermis
Smetlede
zondag
1 september
vuurwerk maandag 2 september
om 22 uur

criterium voor dorpelingen en gentlemen
(15 ronden - 30 km)

17.00 uur

criterium voor Oordegemnaren (6 ronden -12 km)

18.00 uur

publiciteitskaravaan

18.15 uur

optreden Showkorps Sint-Martinus Oordegem

19.00 uur

criterium voor elite zonder contract en beloften
(35 ronden – 70 km)

21.15 uur

schlagerparade met Yves, Steve Tielens, Sam Gooris,
Lindsay & Christoff, presentatie door Peter de Graaff

Grote kermis
Wanzele
zondag
15 september

& Anneleen
gratis inkom
organisatie Sport & Nering Oordegem

vuurwerk vrijdag 13 september
om 22 uur

zondag 25 augustus
15.00 uur

kermiscafetaria met kinderanimatie en springkasteel
in OC Oordegem
organisatie Liberale Vriendenkring
Oordegem-Smetlede-Papegem

maandag 26 augustus
15.00 uur

kermiscafetaria in OC Oordegem

19.00 uur

optreden Helaasheid der Zingen in OC Oordegem
organisatie Liberale Vriendenkring
Oordegem-Smetlede-Papegem

22.00 uur

vuurwerk aangeboden door het gemeentebestuur

dinsdag 27 augustus
16.00 uur

wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften
(22 ronden – 110 kilometer)
organisatie Sport & Nering Oordegem

Septemberkermis Lede
Vrijdag
20 tot en met
dinsdag
24 september
Programma volgt in de volgende editie
van Lede informeert.
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milieu@lede .be

Wijziging aan het reglement van het containerpark
De Vlaamse overheid heeft beslist dat vanaf 1 juli 2013 niet-recycleerbaar afval nooit gratis mag worden afgeleverd op de containerparken.
Ook ILvA moet zich daaraan aanpassen. Jaarlijks krijgt elk gezin immers een vrijstelling van betaling op de eerste 100 kg, ongeacht of
het afval recycleerbaar of niet-recycleerbaar is. Vanaf 1 juli 2013 geldt die vrijstelling echter enkel nog voor recycleerbaar afval. Wie
op dat moment ook niet-recycleerbaar afval brengt, moet volgens de geldende tarieven betalen. De vrijstelling kan dan later worden
opgenomen, wanneer uitsluitend recycleerbaar afval wordt gebracht. Een overzicht van reycleerbaar en niet-recycleerbaar afval vind je
terug op www.lede.be (diensten -milieu en landbouw - afval - containerpark: toegelaten materialen).
De tarieven op het containerpark blijven dezelfde:
• 0-2000 kg: 0,05 euro/kg
• 2001-5000 kg: 0,10 euro/kg
• meer dan 5000kg: 0,20 euro/kg
Ook de maatregel met betrekking tot cementgebonden asbest, een niet-recycleerbare afvalfractie, blijft wel bestaan. Jaarlijks mag elk
gezin 200 kg asbest gratis naar het containerpark brengen.
De vrijstelling van betaling van 100 kg afval is niet zomaar een cadeau. Het is een compensatie voor de hoeveelheid afval die een gezin
gemiddeld naar het containerpark brengt waar reeds een recyclagebijdrage voor is betaald of waar ILvA geld voor krijgt. In realiteit
brengt een gezin zelfs amper 38 kg dergelijk afval naar het containerpark.
In 2012 bracht 32 % van de gezinnen nog geen 100 kg afval binnen en diende dus geen enkele keer te betalen. De meerderheid van
de andere gezinnen betaalde maximaal 0,05 euro per kg.
Een ILvA-gezin betaalde in 2012 gemiddeld 71,8 euro (of 1,3 euro per week) rechtstreeks voor zijn afval via DIFTAR. Daarin zitten zowel
de aankoop van zakken en stickers voor de huis-aan-huisinzameling als de besteding in het containerpark in vervat.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst milieu en landbouw op 053 60 68 25 of via milieu@lede.be.

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.

ac a d e m i e @ l e d e . b e 
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Academie opent filiaal in Oordegem
De academie start op maandag 2 september met een eerste jaar Algemene muzikale vorming (notenleer) in het ontmoetingscentrum
van Oordegem. Dat gebouw, waar ook de bibliotheek en de kinderopvang gevestigd zijn, ligt slechts op een boogscheut van de lagere
school. De lessen gaan door op maandag en donderdag en starten telkens om 16.10 uur.
Op termijn zullen er in Oordegem twee klassen Algemene muzikale vorming en een of twee lessen Instrument worden opgestart.

Het einde van de vakantie is in zicht
Als de vakantie begint te vervelen, kan je gelukkig binnenkort weer naar de academie!
Data
Je kan je inschrijven op:
• maandag 26 augustus: 14.00 tot 17.00 uur
• dinsdag 27 augustus: 14.00 tot 17.00 uur
• woensdag 28 augustus:14.00 tot 20.30 uur
• donderdag 29 augustus: 16.00 tot 20.30 uur
• vrijdag 30 augustus: 14.00 tot 17.00 uur
• zaterdag 31 augustus: 09.00 tot 12.00 uur
Je kan je ook in september nog inschrijven.
Neem zeker de volgende documenten mee wanneer je komt voor een eerste inschrijving: elektronische identiteitskaart of kids-ID, SISkaart, UiTPAS, bankkaart en eventuele diploma’s van vorige academies.
Vanaf wanneer kan je naar de academie komen?
Je moet ten minste zes jaar zijn of naar het eerste leerjaar gaan om met de cursus Initiatie te beginnen.
Je moet ten minste acht jaar zijn of naar het derde leerjaar gaan om met Algemene muzikale vorming (notenleer) of Algemene verbale
vorming (dictie) te beginnen.
Ben je ten minste twaalf jaar of ga je naar het eerste middelbaar? Dan volg je Algemene muzikale vorming met de volwassenen en begin
je direct met een instrument. Voor Woord ga je direct naar de middelbare graad. Er is geen maximumleeftijd. We voorzien wel aparte
cursussen voor volwassenen.
Welke instrumenten kan je leren in de academie?
Je kan kiezen uit de volgende instrumenten: cello, dwarsfluit, gitaar, klarinet, basklarinet, marimba, piano, orgel, saxofoon, slagwerk,
viool, altviool, trompet, bugel, tuba, trombone en hoorn. Je kan ook zang volgen.
Welsprekendheid
Geef je vaak lezingen of cursussen? Neem je regelmatig sollicitatiegesprekken af? Wil je zelfverzekerd overkomen bij je baas? Dan is de
cursus Welsprekendheid iets voor jou.

De academie en de sociale media
Je kan ons nu ook volgen op Facebook (www.facebook.com/academie.lede) en Twitter (twitter.com/AcademieLede).
Natuurlijk blijven we ook bereikbaar via onze website www.gamw.lede.be, via academie@gamw.lede.be of op 053 60 68 70.
Je kan ons ook bezoeken op het secretariaat, in de klas of op het podium.
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Fietstocht Dwars door Lede

Gordelfestival

Op donderdag 15 augustus organiseert de sportraad in samenwerking
met de sportdienst, Rode Kruis Lede, politiezone Erpe-Mere/Lede en
WTC De Heiplastrappers de zesendertigste fietstocht Dwars door Lede.
Start- en aankomstplaats van deze recreatieve fietshappening is sporthal
De Ommegang. We vertrekken stipt om 15 uur voor een tocht van
30 km. 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.

Op vrijdag 30 augustus en
zondag 1 september nodigen we
je uit om mee te doen met het eerste
Gordelfestival. Het Gordelfestival
bouwt verder op de sterke punten van
De Gordel, maar er is meer. De hele regio van
de Groene Gordel komt aan bod en het evenement
wordt gespreid over twee dagen. Met muziek
van eigen bodem, toeristische blikvangers en een
gevarieerd sportaanbod nodigen we iedereen uit om
de streek tijdens het festival te ontdekken. Bovendien
zullen er elk jaar andere gemeentes uit de regio in de
kijker worden gezet, zodat het Gordelfestival er elke
editie anders zal uitzien. Tickets kosten 5 euro per
persoon (gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar) of
10 euro voor een gezinsticket (tot 5 personen van
hetzelfde gezin, maximum 2 volwassenen). Je ticket
is geldig voor alle activiteiten op vrijdag en zondag.
Online inschrijvers maken kans op een toeristisch
arrangement van de provincie Vlaams-Brabant of
een Bloso-sportkamp.

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 4 september tot 18 december.
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 25 euro per trimester ben je lid van onze academie. Wie een
UiTPAS aan kansentarief heeft, kan aan verminderd tarief sporten.

Meer info en het bestelformulier vind je op
www.gordelfestival.be, Facebook en Twitter. Je kan
ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Sportzakboekje
Vanaf september is er een nieuwe versie van het
sportzakboekje beschikbaar in de sporthal. Je vindt er
onder andere informatie over de sportaccommodatie
(binnen- en buiteninfrastructuur), de
samenstelling en activiteiten van de
sportraad en contactgegevens van
sportverenigingen (met of zonder
jeugdwerking).

O CM W 

Verwarmingstoelage
Vanaf september gaat de sociale dienst van het OCMW opnieuw van start met afzonderlijke
zitdagen voor de verwarmingstoelage.
Voor de aanvraag van een verwarmingstoelage kan je vanaf 2 september op maandag van
16 tot 18.45 uur en op dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur terecht op de sociale dienst van het
OCMW (Kasteeldreef 50). Je moet je aanvraag binnen zestig dagen na de leveringsdatum indienen.

ocmw@lede .be

ki n d e r o p v a n g

ki n d e ro p va n g @ l e d e . b e
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IBO ’t Klavertje 4
Bij de keuze voor kinderopvang is het belangrijk dat je als ouder je kind
met het volste vertrouwen kan achterlaten. Daarom bieden we onze
diensten aan. De buitenschoolse kinderopvang richt zich naar alle
kinderen van het kleuter- en lager onderwijs van wie de ouders in Lede
wonen en/of die in Lede naar school gaan.
Er zijn drie vestigingsplaatsen voor de voor- en naschoolse opvang:
• Lede: Steenstraat 7, 053 80 89 21
• Oordegem: Oordegemdorp 29, 09 366 03 08
• Wanzele: Watermolenstraat 13, 053 82 85 00
De opvang is open van 6.45 uur tot 18.30 uur.
Op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en in de vakantie is enkel
de opvang in Wanzele open.
In de buitenschoolse opvang primeert het initiatief van de kinderen. De
opvang is dus geen verlenging van de schooltijd. De kinderen kunnen
kiezen of ze binnen of buiten spelen, knutselen … Op schooldagen krijgt
vooral het spontane spel de aandacht. Dit is de ideale manier om de
ervaringen van de dag te verwerken. Op woensdagnamiddag is er naast
het spontane spel ook een geleid spel. We proberen hier een gevarieerd
en creatief spelaanbod aan te bieden.
Voor meer informatie over inschrijvingen, tarieven … kan je terecht bij
de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.

Herfstvakantie in Wanzele
Je kan je kind(eren) vanaf donderdag 4 oktober om 18 uur inschrijven voor de herfstvakantie. De inschrijvingen gaan
door in het gemeentehuis, bij de dienst kinderopvang (eerste verdieping).

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van

BEGELEID(ST)ERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
STUDENTENCONTRACTEN
weekcontract(en) voor de herfst- en kerstvakantie 2013
AANWERVINGVEREISTEN
• Je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
• Een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvang-voorzieningen strekt tot aanbeveling.
Je moet je kandidatuurstelling schriftelijk richten aan het gemeentebestuur Lede, dienst kinderopvang, Markt 1, 9340 Lede en dit
vóór vrijdag 27 september 2013. Geef bij je kandidatuurstelling ook je beschikbare periodes op.
Voor inlichtingen kan je terecht bij de dienst kinderopvang op 053 60 68 63 of via kinderopvang@lede.be.
Op verzoek sturen we je graag de functiekaart.
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Het beste van Open Monumentendag
Bezoek het domein van Mesen op zondag 8 september
van 10 tot 18 uur
Dit jaar viert Open Monumentendag z’n zilveren jubileum. Voor de vijfentwintigste editie van
het grootste erfgoedfeest in Vlaanderen halen we het beste uit de kast. Geen thema dit jaar,
maar simpelweg het beste van de voorbije vierentwintig edities.
De cultuurraad en cultuurdienst doken de archieven in en overliepen alle voorbije edities. We
trokken ook de straat op en vroegen aan enkele trouwe bezoekers wat hen nu het meeste is
bijgebleven. We interviewden Marie-Thérèse De Vuyst en Yentl D’Haese uit Lede en Marleen
Van Kerckhove uit Smetlede.
Wanneer ging jij de eerste keer naar Open Monumentendag?
‘Ik was er van in het begin bij. De eerste keer moet in 1989 geweest zijn. Toen werd onze SintMartinuskerk in Lede opengesteld. We konden tot helemaal boven in de toren van de kerk. Ook
de kerkschatten werden tentoongesteld. Ik vond het bijzonder interessant om de kerk eens op een
andere manier te bekijken.’ Marie-Thérèse.

‘Mijn eerste Open Monumentendag kan ik me niet meer herinneren. Dit hoeft niet te verbazen
wanneer ik vertel dat ik exact even oud ben als Open Monumentendag! Vermoedelijk zal ik er wel
snel bij geweest zijn want mijn ouders namen me als kind altijd mee naar dergelijke activiteiten.’
Yentl.

‘Open Monumentendag heeft me van in het begin geïnteresseerd. Ik keek telkens in het krantje met
het programma van alle gemeenten en steden die deelnamen en koos er iets uit. Meestal ging ik
verder dan mijn eigen gemeente en trok ik, afhankelijk van het voorgestelde programma, naar Aalst,
Dendermonde of Oostende.’ Marleen.
Welke editie van Open Monumentendag zal jou altijd bijblijven?
‘In 2004 werd het domein van Mesen voor de eerste keer in de kijker gezet. Het was voor mij zeer emotioneel om terug te
keren naar die plek. Ik ben namelijk naar school geweest in het Koninklijk Gesticht van Mesen van 1952 tot 1958. Ik heb heel
veel fijne herinneringen aan die tijd. Ik zat er niet op internaat maar mijn familie en ik woonden toen vlakbij het domein, in de
Markizaatstraat. Ook wanneer ik thuis was, maakte het domein dus deel uit van mijn dagelijkse leefomgeving.
Ik vind het erg dat de gebouwen niet in hun oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven. Dat doet nog altijd pijn. Maar tegelijk
was ik blij dat ik tijdens die Open Monumentendag de kans kreeg om er na die lange tijd nog eens terug te gaan.’ Marie-Thérèse.
‘Voor mij zijn er twee edities van Open Monumentendag die mij altijd zullen bijblijven. Als eerste denk ik terug aan een editie waarbij
de kerk van Lede opengesteld stond. Je kon onder andere in de kelders naar de crypten gaan kijken. Er lagen ook zwaarden en er
werd verteld over de mythe van een onderaardse gang die van de kerk
naar domein Mesen zou lopen. Dit fascineerde me wel. Geschiedenis
heeft me sowieso altijd al aangesproken, daarom koos ik er ook voor
om archeologie te studeren. Via mijn studie kom ik ook meteen tot
mijn tweede blijvende herinnering aan Open Monumentendag: domein
Mesen. In 2011 deed ik stage als archeoloog op het domein van Mesen.
Ik vond het zeer speciaal om dit werk te mogen uitvoeren in mijn eigen
gemeente. Later dat jaar stonden deze archeologische opgravingen in
de kijker tijdens Open Monumentendag. Ik vond dit zeer leuk, vooral
omdat ik zelf mee de opgravingen heb uitgevoerd.’ Yentl.
Sander Franck

c u lt u u r

c u l t u u r @ l e d e . b e
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‘Sinds 2007 ben ik lid van de cultuurraad en help ik met de organisatie van Open Monumentendag. Tijdens mijn eerste editie
als medeorganisator was het thema Wonen. Zowel het psychiatrisch centrum als het markizaatdomein stonden die dag open
voor publiek. Ikzelf stond een hele dag bij de tentoonstelling over leven en wonen in het Koninklijk Gesticht van Mesen. Er was
enorm veel volk die dag. Veel mensen begonnen spontaan met mij te praten. Een aantal van hen kenden het domein omdat ze
er vroeger nog geweest waren. Hun verhalen kwamen boven. Ik vond het zeer fijn om al deze verhalen te horen. Ik had daarvoor
geen echte band met het domein van Mesen en ik wist er ook niet zo veel over. Maar sinds die dag kijk ik helemaal anders naar
het markizaatdomein.’ Marleen.
Welk monument zou je graag (nog eens) opengesteld willen zien?
‘Als ik mag kiezen, dan ga ik nog eens voor het domein van Mesen. Het blijft voor mij, onder andere omwille van mijn persoonlijke
geschiedenis met het domein, een zeer bijzonder monument in Lede. Ik hou ook enorm van het park met de mooie beplanting,
bomen en de vijver.’ Marie-Thérèse.
‘Persoonlijk zou ik kiezen voor La Ledoise, de constateurfabriek. Ik ben er ooit al eens geweest maar dat is al heel lang geleden.
Ik ben wel benieuwd om de oude fabriek nog eens te bezoeken.’ Yentl.
‘Voor mij spreekt het domein van Mesen het meest tot de verbeelding. Ik vind het een zeer boeiende site, waar je echt voelt dat
er een groot verleden is. Bovendien ben ik benieuwd, nu de kelders gerenoveerd zijn en het nieuwe rusthuis er zal komen, om te
zien hoe de bouwwerken evolueren.’ Marleen.
Uiteindelijk werd er gekozen om het beste van het domein van Mesen opnieuw te tonen. Verschillende aspecten van het domein
komen aan bod. In de gerestaureerde kelders is er een grote tentoonstelling die zowel het leven van de edele bewoners van het
markizaat belicht, als de zusters Augustinessen en de kostschool, het verval en de sloop van de schoolgebouwen en kapel en de
archeologische opgravingen op het domein. Daarnaast zetten we ook het park in de kijker.
Kinderen kunnen zich laten schminken op deze dag. Verder brengt kindertheater Prikkel om 14 uur en 15.30 uur de voorstelling
Het Gouden Ballenspel in openlucht. De kinderen worden uitgenodigd actief mee te spelen en de prinses uit het verhaal te
redden. Meer info over het toneeltje kan je nalezen op onze website.

Lezing Jef Lambrecht
Op maandag 30 september komt Jef Lambrecht, journalist en Midden-Oostenkenner, om 20 uur
naar GC De Volkskring. Hij zal er vertellen over zijn jongste boek De Arabische Cocktail, over de
gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar in het Midden-Oosten en de uitzichtloze oorlog in Syrië.
Tickets kan je kopen bij de leden van LEEGO en bij de cultuurdienst. Een ticket kost
6 euro, voor studenten is er een verminderd tarief van 3 euro. Deze lezing komt ook in aanmerking
voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.

Shownamiddag
Elk jaar organiseert de seniorenraad een shownamiddag voor alle senioren. Dit
jaar gaat de show voor de eerste keer door in GC De Volkskring.
Op het programma staan Clown Rocky, De Melando’s, Paul Van Hoeydonck en
Wim Quirijnen. De Melando’s zijn twee accordeonvirtuozen die reeds vele jaren
ervaring hebben. Animator Paul Van Hoeydonck en showman Wim Quirijnen
zorgen voor komische sketches en attracties.
De shownamiddag gaat door op vrijdag 13 september om 14 uur. Vooraf
inschrijven is noodzakelijk. Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij de
cultuurdienst en bij de bestuursleden van de seniorenraad. Deze activiteit komt
ook in aanmerking voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief.
Na de show is er gratis koffie en gebak in De Bron.
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bibliot h e e k


www.bibliotheek.lede .be



bibliotheek@lede .be

Trek je deze zomer ver weg of kampeer je in de tuin? Graaf dit jaar eens wat dieper tijdens de vakantie en maak van de bibliotheek
een grootgrondbezitter! Kom een zakje afhalen in de bib en breng ons aarde, steentjes, zand, schelpjes... van je vakantiebestemming.
Wie geen plaats meer vindt in zijn koffer kan op onze Facebook-pagina een foto posten. We belonen enkele gravers of fotografen
met een weekendje weg of een boekenpakket!

Het zzzoemt in de bib
Vlieg zoemt in hogere sferen en ontdekt de wereld van de hedendaagse kunst. Creatieve geesten tot 14 jaar kunnen in de bib of bij
de jeugddienst een blanco canvas oppikken waarop ze al hun fantasie op los kunnen laten. Laat je werk ophangen in de bib en geniet
de hele zomervakantie van de roem!
Speurneuzen snuffelen dit jaar naar kunstschatten in de bibliotheek en sportievelingen volgen Vlieg op de fiets. Meer info over de
fietstocht vind je op pagina 12. Zowel binnen als buiten heeft Vlieg jullie hulp nodig bij enkele opdrachten. Zzzoef vliegensvlug naar
de bibliotheek of de jeugddienst om je Vliegfolder op te halen!

Tentoonstelling en vertelnamiddag
bibliotheek Oordegem
Naar goede gewoonte zet de uitleenpost in Oordegem haar deuren open tijdens de kermis van vrijdag 23 augustus tot en met
zondag 25 augustus. Dit jaar is er ook een tentoonstelling met keramiek en schilderkunst van Magda De Mol uit Wanzele. Deze
tentoonstelling is tot zondag om 21 uur te bezichtigen.
Uiteraard kan je ook proeven van onze vernieuwde bibliotheek zelf. Op vrijdag van 19 tot 21 uur is er de openingsreceptie van de
tentoonstelling, met een luistermoment van de academie. Je kan de vernieuwde bibliotheek bezoeken op zaterdag van 10 tot 12 uur
en op zondag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. De academie geeft dan ook graag uitleg over de afdeling in Oordegem. Je kan
je eveneens inschrijven op de werking van de academie in Oordegem.
De jongste lezers sluiten het kermisweekend af met de jaarlijkse vertelnamiddag op maandag 26 augustus. Kinderen van vijf tot
negen jaar kunnen van 14 tot 16 uur luisteren naar het verhaal van de sluwe Reuzenkrokodil. Aansluitend volgt een knutselactiviteit.
Inschrijven kan in de bibliotheek, op 053 82 53 30 of via bibliotheek@lede.be. De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op maandag.

P W A




pwa@lede .be

Jaarlijks verlof PWA Lede
Van 5 augustus t.e.m. 21 augustus
Tijdens deze periode kan je voor informatie en dringende zaken terecht bij PWA Aalst (Hopmarkt 10A in Aalst of op 053 82 69 40).
De aankoop van cheques, het afhalen van prestatieformulieren en de herinschrijving van gebruikers zijn niet mogelijk tijdens de
verlofperiode. Voor het raadplegen van vacatures, de inschrijving en herinschrijving van werkzoekenden kan je terecht bij Werkwinkel
Aalst (Hopmarkt 10 in Aalst).

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

b u r g e r z a k e n
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Overlijdens juni
Isabel De Winne 

† 4 juni

Maria Suenaert 

† 5 juni

Robert Van Bockstaele

† 6 juni

Henri Dewulf

† 7 juni

Rutger Van de Wielle 

† 7 juni

Willy Van Den Steen 

† 11 juni

Brigitte Bernard 

† 12 juni

Alois Van den Berghe 

† 13 juni

Paula Braeckman

† 21 juni

Gustaaf De Boeck 

† 23 juni

Tosca de Koning 

† 25 juni

Emiel Brondeel

† 25 juni      

Charles Eloot

† 26 juni                             

JU B I L EA

in f o @ l e d e . b e


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.

Diamanten bruiloft (60 jaar)

Gilbert Leroy & Augusta Van den Abeele 			
Smetlede, 19 juni 1953				

Joël Haentjens & Martha De Smet
Oordegem, 26 juni 1953

Gouden bruiloft (50 jaar)

René Bruggeman & Georgette Baetens 			
Schellebelle, 1 juni 1963				

Lucien Brondeel & Anny Van Wesemael
Lede, 24 mei 1963

6
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j e u g d





jeugd@lede .be

Knutselatelier
Zit je in de lagere school en knutsel je graag? Dan is het knutselatelier misschien iets voor jou. Vanaf 18 september organiseert de
jeugddienst opnieuw knutselsessies. De lessen gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur.
Data 1ste en 2de leerjaar
• 18 september
• 2 oktober
• 16 oktober
• 6 november
• 20 november
• 4 december
Data 3de , 4de, 5de en 6de leerjaar
• 25 september
• 9 oktober
• 23 oktober
• 13 november
• 27 november
• 11 december
Inschrijvingen kan vanaf woensdag 11 september bij de jeugddienst (tijdens de openingsuren) of via mail vanaf donderdag
12 september. Kostprijs: 3 euro per sessie (met facturatie achteraf). Meer info volgt in Lede informeert van september.

Kunszzzt met Vlieg!
Tot en met zaterdag 31 augustus kan je nog deelnemen aan de fietstocht langs Leedse kunstenaars.
Sportievelingen volgen Vlieg op de fiets en laten zich meevoeren op een kunstzinnige
ontdekkingstocht door Lede. Haal je Vliegfolder bij de jeugddienst of in de bibliotheek en
spring op je fiets! Je kan starten in Impe, Lede, Oordegem, Smetlede en Wanzele.
Vlieg heeft jullie hulp nodig bij enkele opdrachten. Weet jij alle oplossingen?
Lever je deelnemingsformulier in en maak kans op onze Bzzzbibbox.

Volg de activiteiten van de jeugddienst op de voet!
Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van de jeugddienst via www.lede.be.
Klik op Mijn Lede en vul het registratieformulier in.
Ook op Facebook zijn we al een tijdje actief.
Ga naar Jeugddienst Lede en klik op Vind ik leuk.

jeu g d @ l e d e . b e
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Verloren kledij
Tijdens de zomervakantie is er veel kledij op het speelplein blijven liggen.
Je kan je kledij afhalen vanaf maandag 2 september bij de jeugddienst
(tijdens de openingsuren).

Nieuwe openingsuren speelterrein Wanzele
Vanaf nu is het speelterrein elke dag toegankelijk van 8 uur tot zonsondergang. Het grote hek staat open tot de toezichter dit ’s
avonds komt sluiten. Tijdens de gemeentelijke kinderopvang is het grote hek echter meestal gesloten. Het speelterrein is dan wel
toegankelijk via het nieuwe kleine hek (zie foto). Om het hek langs de binnenkant te openen, moet je op een drukknop duwen.
Tijdens de periode van de gemeentelijke speelpleinwerking wordt het terrein voorbehouden voor kinderen die naar de
speelpleinwerking komen. Dit jaar gaat de speelpleinwerking door van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 27 augustus. Er is
geen werking voorzien op donderdag 11 juli, donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus.
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n Zomerfietsen

Elke dinsdag tot 27 augustus
Vertrek: 19 uur, Markt. Bij slecht weer gaat de fietstocht
niet door. Afstand: 25 km (korte stop onderweg).
gratis
DF Lede - Gezinsbond Lede
Info: 0477 59 87 49, 0479 91 20 00 en
www.gezinsbondlede.be
UiTPAS

n Vlieg

tot 31 augustus
Zie pagina 10 en 12
UiTPAS

n Fietstocht Dwars door Lede
donderdag 15 augustus
Zie pagina 6

n Kaarten en sjoelen

vrijdag 16 augustus om 14 uur
Kaarten voor dames en heren, sjoelen enkel voor dames.
1,5 euro
Seniorenraad Lede
De Bron
Info: 053 80 35 14

n Gezinsfietstocht

vrijdag 16 augustus
Landelijke en kindvriendelijke route. Vertrek: Markt.
KVLV Lede
Info: 0495 49 17 47, mariasteeman@hotmail.com

n Fietstocht Ledenaars met een verhaal

zondag 18 augustus van 13.45 tot 18 uur
Fietstocht met bezoek aan Ledenaars met een verhaal
over hun hobby, beroep of passie. Vertrek: Markt.
Bij slecht weer verplaatsen we ons met de auto.
2 euro (inclusief koffie en taart)
Davidsfonds Lede
Info: www.davidsfondslede.be

n Open Ost Office vakantiemeeting

donderdag 22 augustus van 18.30 tot 22.30 uur
Spannende wedstrijden van de atleten.
Vlierzele Sportief
BLOSO, Grote Steenweg 304
Info: bestuur@vlierzelesportief.be
UiTPAS

n Zomerconcert in het park

vrijdag 23 augustus om 21 uur
Met optreden van NoXS.
Feestcomité Lede
Info: 053 60 68 50

n Kaarten en sjoelen

vrijdag 23 augustus om 14 uur
Kaarten voor dames en heren, sjoelen enkel voor dames.
1,5 euro
Seniorenraad Lede
De Bron
Info: 053 80 35 14

n Opendeurweekend bib Oordegem

vrijdag 23 tem zondag 25 augustus
Zie pagina 10

n Dag van de zatten bocht

Zaterdag 24 augustus
Impe
Rommelmarkt, terras met cocktails en hapjes,
kinderanimatie en levend kickertornooi. Aansluitend
party met discobar. Inschrijven via Raf D’Hondt
(0477 36 04 02). Info: roissinck@telenet.be

n Grote kermis Oordegem
zondag 25 augustus
Zie pagina 3
Info: 053 60 68 50

n Vertelnamiddag bib Oordegem
maandag 26 augustus
Zie pagina 10



info@lede .be

n Relaxfietstocht
dinsdag 27 augustus om 19 uur
Afstand: 15 km. Vertrek: Markt.
gratis
Gezinsbond Lede, GOSA, DF Lede
Info: www.gezinsbondlede.be
UiTPAS

n Maxime en vrienden: The Monkey is dead
vrijdag 30 augustus om 21 uur
Rock it out (tweemaandelijks) geeft aan groepen de
kans om podiumervaring op te doen. Op 30 augustus:
winnaar van de Leedse talentjacht.
gratis
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36, www.jeugdhuisleeuwerik.be
UiTPAS

n Gordelfestival
vrijdag 30 augustus en zondag 1 september
Zie pagina 6

n Compostdemo
zaterdag 31 augustus van 9.30 tot 11.30 uur
Gemeentebestuur
Compostdemopark, Vijverstraat

n Grote kermis Smetlede
zondag 1 september
Zie pagina 3
Info: 053 60 68 50

n Sneukeltoer - Fietshappening voor het gezin
zondag 1 september van 13.30 tot 14.30 uur
Afstand: 15 of 25 km. Vooraf inschrijven kan door
te storten op 780-5780601-93 van ACW Lede met
vermelding ‘sneukeltoer, naam, adres en aantal
deelnemers’.
Voorinschrijvingen: 3 euro p.p., 10 euro per gezin.
Dag zelf: 4 euro p.p., 12 euro per gezin
Femma Lede
De Spinch, Wanzeledorp 1
Info: 053 80 01 24 of hildeke.degendt@skynet.be
UiTPAS

n Opvoeden van jongeren
donderdag 5 september
Hoe lossen we alledaagse problemen op, hoe gaan we
om met de jongeren van deze tijd ... Datum kan nog
wijzigen!
CM, Kerkevijverstraat 14
Info: steven.mieke@telenet.be

n Happy friday
vrijdag 6, 13, 20 en 27 september van 15.30 tot 18 uur
Voor een babbel, drankje, kicker, biljart, tafeltennis,
terrasje ... Wie graag muziek draait mag zijn cd’s
meebrengen. Drank: 1 euro.
JH Leeuwerik
Info: 053 80 48 36
UiTPAS

n Rode Duivels op groot scherm: Schotland - België
vrijdag 6 september
Van 19 tot 21 uur: happy weekend (pintjes aan 1 euro).
JH Leeuwerik
Info: www.jeugdhuisleeuwerik.be

n Ontmoetingsmoment Welzijnsschakel Lede
zaterdag 7 september van 13.30 tot 16 uur
Met koffie en een koekje.
Rode Kruis, Katstraat 14
Info: welzijnsschakellede@gmail.com
UiTPAS

n Benefiet voor het Psychiatrisch Centrum Caraes
in Butare
zaterdag 7 september om 14.30 uur
Met cafetaria, verkoopstand Afrikaanse souvenirs,
kinderanimatie, djembe-initiatie, Afrikaanse hapjes,
cavabar, VRT-journalist P. Verlinden over Rwanda,
tentoonstelling over Caraes Butare, beenhesp met
groenten en frietjes.
PC Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13a
Info: 053 76 21 21, rik.de.coninck@fracarita.org,
www.pclede.be

n Open Monumentendag
zondag 8 september
Zie pagina 8

n Jaarvoorstelling Buitengewoon 2013-2014
maandag 9 september om 19 uur
De Bron
Markant Lede
Info: inschrijven voor 5 september via
Marie.samson@telenet.be

n Wanzele Loopt - Kids Run

vrijdag 13 september, om 18, 19.30 en 20.30 uur
Eerste stratenloop Wanzele. Deelnemen vanaf 4
jaar (afstanden van 100m tot 10km). Elektronische
tijdsregistratie voor alle lopers. Beloning voor wie over
de finish gaat. Op het parcours is animatie die zorgt voor
een extra stimulans. Aansluitend gemeentelijk vuurwerk
en Foute Loop Party.
Kids Run: 4 euro, 5 en 10 km: 10 euro
Ouderraad VBS Wanzele
Vrije Basisschool Wanzele, Dorp 7
Info: wanzele.loopt@gmail.com, www.wanzeleloopt.be,
www.riytechnologies.com

n Shownamiddag senioren
vrijdag 13 september
Zie pagina 9

n Eetfestijn

zaterdag 14 september van 17.30 tot 21 uur
Steak of vol au vent.
15 euro
De Bron
Info: 0472 71 47 35, harmonielede@skynet.be,
harmonielede.be

n Grote kermis Wanzele
zondag 15 september
Zie pagina 3
Info: 053 60 68 50

n Knutselatelier

woensdag 18 september
Zie pagina 12

n Kids Athletics

zaterdag 21 september van 10 tot 12 uur
Kennismaking met atletiek voor de kleinsten. Geen echte
wedstrijden, maar spelletjes in relatie met de sport. Ook
voor atleetjes die reeds in een club ingeschreven zijn.
Vlierzele Sportief
BLOSO, Grote Steenweg 304
Info: bestuur@vlierzelesportief.be
UiTPAS

n Kermisfuif

zaterdag 21 september vanaf 21 uur
JH Leeuwerik
Info: www.jeughuisleeuwerik.be

n Tweedaagse fotomanifestatie

zaterdag 21 en zondag 22 september van 10 tot 20
uur (ma t.e.m. vrij gesloten)
Fototentoonstelling, vernissage, fotowedstrijd, fotograaf
J. Defraine in de kijker, digitale projecties Iris en werken
Nationaal Salon. Je kan een fototoestel winnen.
Fotoclub Iris Lede
GC De Volkskring
Info: irislede.be

A g e n d a
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n Septemberkermis

zondag 22 september
Programma volgt in de volgende editie van Lede
informeert.

n Knutselatelier
woensdag 25 september
Zie pagina 12

n Straalcursus Vormingplus

Vanaf woensdag 25 september van 19.30 tot 22 uur
Door Ruth Coopman. Je krijgt meer uitstraling door te

werken met make-up, kledingkleuren en kledingstijl
aangepast aan je lichaamsbouw, huidtype en
lichaamshouding.
85 euro
Info: 054 41 48 02, vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be

n Compostdemo
vrijdag 27 september van 17 tot 19 uur
Gemeentebestuur
Compostdemopark, Vijverstraat

in f o @ l e d e . b e
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n Breughelfestijn met wagenspel

zaterdag 28 september om 18 uur en
zondag 29 september om 11 uur
Met optredens van Leeds talent en een wagenspel door
toneelvereniging Vreugd in Deugd.
‘T GenooTschap ‘T Hovaardig Boerke
Hof te Sörsele, Vogelenzang 42
Info: www.TTThovaardigboerke.be

n Lezing Jef Lambrecht

maandag 30 september
Zie pagina 9

G e m e e n t e r a a d

Uit de gemeenteraad van 20 juni 2013
Kerkfabriek Sint-Martinus Lede
Goedkeuring van de beslissing van de kerkraad Sint-Martinus
Lede betreffende de restauratie van het orgel, de stabiliteitswerken aan het doksaal en de restauratie van de torenruimte in de
dekenale kerk van Lede. De totale kostprijs van deze werken
wordt geraamd op 838.945,09 euro (inclusief btw).
Goedkeuring van de gemeenteraad om het niet gesubsidieerde
gedeelte van deze kosten ten laste te nemen.
Vaststelling straatnaam
Vaststelling straatnaam Willem de Bettelaan voor de nieuwe verbindingsweg in het domein van Mesen vanuit de Kasteelstraat
naar de Kasteeldreef.
Streekpact Zuid-Oost-Vlaanderen 2013-2018
Goedkeuring van het streekpact.
Projectvereniging Erfgoed Denderland
Toetreding tot de nieuwe projectvereniging Erfgoed Denderland
en goedkeuring van de ontwerpstatuten.

Bosaanplanting
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning voor
bosaanplanting op verschillende percelen (Heiplas en Wanzele).
De geraamde kostprijs bedraagt 50.000 euro (inclusief btw). De
opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure.
Aankoop projectiescherm en beamer
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning tot aankoop
van een projectiescherm en een beamer voor GC De Volkskring.
De geraamde kostprijs bedraagt 61.512,50 euro (inclusief 21%
btw). De opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure.
Speelplein Wanzele
Vaststelling gewijzigde openingsuren van het gemeentelijk
speelplein te Wanzele. Het speelplein wordt voortaan elke dag
van 8 uur tot zonsondergang (behalve tijdens de periode van de
gemeentelijke speelpleinwerking) opengesteld voor het publiek.

Interlokale vereniging INDRA
Uittreding vanaf 1 januari 2014 uit de interlokale vereniging
Integrale Aanpak van het Drugsfenomeen in Aalst, Lede, ErpeMere, Haaltert en Denderleeuw (INDRA).

Levering boeken voor de bibliotheek
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning tot aankoop
van boeken voor de bibliotheek in de periode van 1 augustus
2013 tot en met 31 december 2014. De geraamde kostprijs
bedraagt 42.800 euro (inclusief btw). De opdracht zal gegund
worden bij onderhandelingsprocedure.

Rooilijnplan Impse Weg en rooiplan Wanzeledorp
Voorlopige vaststelling van het gewijzigde rooilijnplan voor de
Impse Weg en het gewijzigde rooilijnplan voor Wanzeledorp.

Aangepast DIFTAR-systeem op het containerpark
Goedkeuring van het gewijzigd retributiereglement van toepassing op het containerpark vanaf 1 juli 2013.

Middenstandsraad
Bekrachtiging van de gewijzigde statuten van de gemeentelijke
middenstandsraad.
Aanvullend verkeersreglement tot uitbreiding bebouwde
kom Grote Steenweg Oordegem
Goedkeuring aanvullend verkeersreglement tot uitbreiding van
de bebouwde kom in het gedeelte van de Grote Steenweg in
Oordegem (N9) tussen de woningen met huisnummers 102a
(kruispunt met de Beekstraat) en 260.

g e m e e n t e d i e n st e n 
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Gelieve alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.
Je kan ook mailen naar gemeentebestuur@lede.be Alle informatie kan je ook terugvinden op www.lede.be.
Gemeentehuis
Markt 1 - 9340 Lede
Openingsuren
Elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur.
Woensdagnamiddag
van 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdagavond van 17.00
tot 19.00 uur (enkel de
afdeling grondgebiedzaken
en de diensten burgerzaken
en patrimonium).
Burgerzaken (bevolking
en burgerlijke stand)
tel. 053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
tel. 053 60 68 61
cultuur@lede.be
Financiën
tel. 053 60 68 80
financien@lede.be
Informatica
tel. 053 60 68 09
informaticadienst@lede.be



Jeugd
tel. 053 60 68 62
jeugd@lede.be

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: 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 11 september.
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
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

