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Vind ‘Gemeente Lede’  
leuk op Facebook!

Wegenwerken

Wegen- en rioleringswerken Schoot – Klinkaard
Wanneer:
• Klinkaard (tussen Speurtstraat en Schoot): afgesloten tot eind 

december. Wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
• Klinkaard (tussen Blekte en Oordegemkouter): afgesloten tot 

maart 2017.
• Schoot en Houwstraat: afgesloten tot april 2017. 

Wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Omleiding: Oordegemkouter – Grote Steenweg – 
Brusselsesteenweg (Wetteren) – Massemsesteenweg (Wetteren) 
– Zuidlaan (Wetteren) – Oordegemsesteenweg (Wetteren).

Radio Lede
Tijdelijk nieuwe frequentie! 

107.8 FM of www.radiolede.be 
Elke zondag van 11 tot 12 uur.

Heruitzending elke donderdag van 17 tot 18 uur.

Overlijdens oktober

Norbert De Decker (°07.12.49) † 2 oktober

Luc Eeman (°30.04.54) † 3 oktober

Lucien Brondeel (°28.05.40) † 5 oktober

Rudy Lambrecht (°23.08.61) † 11 oktober

Martine Van Poeke (°21.06.70) † 11 oktober

Paul Rasschaert (°03.02.44) † 12 oktober

Delphyna Keymeulen (°09.06.30) † 13 oktober

Jules Cosyn (°12.01.19) † 14 oktober

Maria Maes (°27.03.27) † 14 oktober

Etienne Van Braeckel (°19.11.51) † 15 oktober

Johnny  De Winne (°18.07.47) † 22 oktober

Monica De Meyer (°21.02.42 ) † 26 oktober

Oscar De Smet (°18.10.28) † 27 oktober

Sluitingsdagen tijdens 
de eindejaarsperiode
De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 26 december;
• maandag 2 januari.

Daarnaast zijn de bibliotheken ook gesloten op:
• zaterdag 24 december;
• zaterdag 31 december

en de sporthal op: 
• zaterdag 24 december vanaf 13 uur;
• zondag 25 december;
• zaterdag 31 december vanaf 13 uur;
• zondag 1 januari.
Op maandag 2 januari is de sporthal open.
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VACATURE OCMW 

TECHNISCH BEAMBTE - 
TECHNISCHE DIENST

niveau E1-E3 – voltijds – bepaalde duur (1 jaar)

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor 

de categorie B.
• Je slaagt voor een selectieprocedure.

Je sollicitatiebrief vergezeld van je CV verstuur je naar de 
voorzitter van het OCMW Lede, Annelies De Meersman, 

 
Kasteeldreef 50, 9340 Lede tegen uiterlijk 29 december 
2016.

De gedetailleerde functiebeschrijving kan je raadplegen 
op www.ocmw.lede.be of opvragen bij de personeels-
dienst (053 60 62 98 of via personeel@ocmw.lede.be).

VACATURE GEMEENTEBESTUUR

WERKLEIDER 
GEBOUWEN - GROENDIENST 

niveau C1-C3 – voltijds – statutair
Je werkt onder leiding van de ingenieur en geeft leiding 
aan alle personeelsleden van de dienst gebouwen en 
groendienst.

TAKEN
• Je doet de coördinatie, opvolging en controle van de 

werken in eigen beheer.
• Je hebt de operationele leiding van de dienst.
• Je staat in voor het personeelsbeleid.
• Je zorgt voor een veilige werkomgeving.
• Je verzorgt de interne communicatie.
• Je bouwt vakkennis op en beheerst de regelgeving.

VOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de 

examencommissie van de Staat of van een van de ge-
meenschappen voor het secundair onderwijs uitgereikt 
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

• Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor 
de categorie B.

• Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je 
sollicitatiebrief met je cv en kopie van het vereiste diplo-
ma uitsluitend per post uiterlijk 30 december 2016 (da-
tum poststempel is bepalend) naar het college van bur-
gemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit 
ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat 
of bij de personeelsdienst. We aanvaarden geen inschrij-
vingen via mail of sollicitaties die achtergelaten worden 
in de brievenbus. 

Meer informatie over het examenprogramma en de 
functiekaart kan je raadplegen op www.lede.be of 
opvragen bij de personeelsdienst.

Subsidies sportverenigingen voor 2016
De gemeente ondersteunt de erkende sportverenigingen 
onder meer via subsidies. De toelagen worden berekend 
aan de hand van subsidiereglementen. Deze reglementen 
en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de sport-
dienst en op www.lede.be.

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor 2016, 
moet je de ingevulde aanvraagformulieren voor 31 januari 
2017 aan de sportdienst bezorgen.
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KINDEROPVANG
Zoek je opvang voor je kinderen? Dan 
kan onze brochure Kinderopvang in Lede 
je op weg helpen. Deze brochure zet alle 
opvanginitiatieven op een rijtje. Je kan 
ze afhalen bij de dienst kinderopvang of 
raadplegen via www.lede.be.

Informatie over kinderopvang voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 
vind je op www.kinderopvangzov.be. Klik op de gemeente waar 
je opvang wil vinden. Aan de hand van vier criteria (leeftijd, type 
opvang, tijdstip en plaats) kan je op zoek gaan naar gepaste opvang.

Inschrijvingsdata 2017
Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 18.30 uur.

donderdag 2 februari
• krokusvakantie
• woensdagnamiddagen in maart en april

donderdag 9 maart
• paasvakantie
• woensdagnamiddagen in mei en juni

donderdag 18 mei
• zomervakantie voor schoolgaande 

kinderen geboortejaar 2013-2014

donderdag 8 juni 
• zomervakantie voor kinderen geboren 

voor 1 januari 2013

donderdag 7 september
• woensdagnamiddagen in september 

en oktober

donderdag 5 oktober
• herfstvakantie
• woensdagnamiddagen in november 

en december

donderdag 30 november
• kerstvakantie
• woensdagnamiddagen in januari 

en februari

Sluitingsdagen 2017
• maandag 2 januari: eerste werkdag
• maandag 17 april: paasmaandag
• maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
• donderdag 25 mei: O.H. Hemelvaart
• vrijdag 26 mei: Brugdag O.H. Hemelvaart
• maandag 5 juni: pinkstermaandag
• maandag 10 juli: brugdag Feest Vlaamse Gemeenschap
• dinsdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap
• vrijdag 21 juli: Nationale feestdag
• maandag 14 augustus: brugdag O.L.V. Hemelvaart
• dinsdag 15 augustus: O.L.V. Hemelvaart
• woensdag 1 november: Allerheiligen
• donderdag 2 november: Allerzielen
• woensdag 15 november: Feest van de Dynastie
• maandag 25 december: Kerstmis
• dinsdag 26 december: tweede kerstdag

Sportgala
Op vrijdag 10 maart organiseren de sportdienst en -raad 
het Sportgala in GC de Volkskring. De sportieve presta-
ties van 2016 worden via een kampioenenhulde en een 
verkiezing van de sportlaureaten in de kijker gezet.

Kandidaturen voor de categorie kampioenen, sportlaure-
aten en/of verdienstelijke Ledenaars moeten ten laatste 
op 8 januari 2017 aan de sportdienst worden bezorgd. 
Enkel kandidaturen via de geëigende formulieren komen 
in aanmerking. Deze formulieren kan je afhalen bij de 
sportdienst of downloaden via www.lede.be. Vergeet 
zeker niet in te vullen op welke categorie de kandidatuur 
betrekking heeft. Bij elke kandidatuur moet je foto’s 
(minimum twee, maximum vijf, waarvan minstens een 
close-up en een actiefoto) toevoegen. Deze foto’s moet 
je in voldoende hoge resolutie e-mailen naar sportraad@
lede.be.

Clubverantwoordelijken die meerdere kandidaturen per 
categorie insturen, kunnen een Wordversie van de docu-
menten aanvragen via sport@lede.be.

Voor vragen over het reglement of advies bij het invullen 
van de formulieren kan je contact opnemen met de sport-
dienst of -raad.
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UIT DE GEMEENTERAAD VAN 17 NOVEMBER 2016

FINIWO: raad van bestuur
Vervanging van Christine Van Den Steen door Norbert De 
Smet om namens de gemeente te zetelen als lid van de 
raad van bestuur in het samenwerkingsverband FINIWO.

Gemeentelijk retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 
2017-2019 
Goedkeuring. 

Aanvullend verkeersreglement: enkele richting Dries 
Invoeren van enkele richting in Dries, meer bepaald het 
gedeelte tussen Houwstraat en Speurtstraat.

Aanvullend verkeersreglement: instellen zone 50
Invoeren van een zone 50 op alle gemeentewegen zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom, met uitzondering 
van de schoolomgevingen waar zone 30 van toepassing is. 

Heraanleg Markt - uitbreiding Kerkevijverstraat
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning. De 
geraamde kostprijs bedraagt 438.915,66 euro (inclusief 
btw – btw verlegd), waarvan 135.840,39 euro (inclusief 
btw – btw verlegd) ten laste van de gemeente.
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking.

Bijzondere toelage
Toekenning van 1.000 euro voor hulp naar aanleiding 
van de noden ingevolge het El Niñofenomeen in 
Mozambique.

Ontslag gemeentesecretaris
Aanvaarding ontslag met ingang van 1 juni 2017.

Zichtbaarheid van 
huisnummers kan 
levens redden!
Bij een noodoproep moeten de hulp-
diensten snel ter plaatste kunnen komen. 
Het is dus belangrijk dat elk huisnummer, 
zowel overdag als ’s nachts, duidelijk 
zichtbaar is vanop de openbare weg.  Op die manier verliezen 
de hulpdiensten geen tijd bij dringende interventies.

De politie stelt vast dat de eigenaar van een pand regelmatig 
nalaat het huisnummer correct aan te brengen.
In het GAS-reglement staat hieromtrent:
• Art. 43: het is verboden straatnaamborden, huisnummers of 

elke andere aanduiding van openbaar belang te bedekken, 
weg te nemen, te veranderen of te beschadigen.

• Art. 44: het door het gemeentebestuur toegekende huis-
nummer dient door de eigenaar van een gebouw verplicht 
te worden aangebracht.

• Art. 45: het huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn vanop 
de openbare weg. Wanneer een gebouw niet direct aan de 
straat is gelegen, dient aan de hoofdtoegang van het terrein 
een duidelijk zichtbaar en leesbaar huisnummer te worden 
aangebracht, bij voorkeur op de brievenbus want dit is ook 
handig voor de postbode.

In de loop van 2017 zullen de wijkinspecteurs dan ook extra 
aandacht besteden aan de plaatsing en leesbaarheid van de 
huisnummers.

Eindejaar met de 
bus of tram!
Reken opnieuw op De Lijn om je veilig van en 
naar je oudejaarsnachtfeest te brengen. Dank-
zij de Provincie rij je bovendien ook gratis met 
de feestbussen! Deze feestbussen hebben een 
F-nummer. Op alle andere lijnen gelden de 
normale tarieven. Je kan wel een speciaal oude-
jaarsnachtbiljet kopen aan 3 euro. 

In Lede rijden volgende feestbussen:

• Lede: F3 Aalst Station – Lede – Wichelen –  
   Berlare; 
• Impe, Oordegem: F16 Gent Zuid - Melle - 
   Oordegem - Impe – Aalst.

Check op www.delijn.be naar welke party’s en 
wanneer alle feestbussen rijden.

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram 

Gratis 

feestbussen

dankzij

ad oudjaar_2016-2017_A5_CMYK_VV.indd   1 10/18/2016   5:02:05 PM
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CO in jouw huis? 
Doe de test!
In België worden elk jaar ongeveer 1.300 mensen het 
slachtoffer van een koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging. 
CO is een gevaarlijk gas: je ruikt het niet, je proeft het 
niet, je ziet het niet én je voelt het niet. CO ontstaat bij 
een slechte verbranding, als er te weinig zuurstof in de 
kamer aanwezig is of als het toestel niet goed wordt 
onderhouden. CO kan enkel ontstaan bij toestellen die 
werken met een vlam zoals een verwarmingstoestel op 
gas, kolen, mazout en petroleum.

Wil je weten of deze stille sluipmoordenaar in je huis 
aanwezig is? Doe de test en vermijd dat jij het volgende 
slachtoffer wordt.
Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning van 
toepassing is.

o Ik zie zwarte roetafzetting op het 
verwarmingstoestel, de muur of het plafond.

o Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel 
het laatst onderhouden werd door een vakman.

o Ik zie gele of oranje in plaats van blauwe 
vlammen (niet relevant voor hout!).

o Ik zie condens op de binnenkant van de ramen 
en ervaar veel vocht en damp in de woning.

o Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn 
onrustig of vallen zelfs flauw. 

o Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, 
duizeligheid, misselijkheid en braken.

o Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij het 
uitoefenen van dezelfde activiteit (afwassen, 
douchen, baden …).

o Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op 
hetzelfde moment gezondheidsklachten.

o Ik merk dat de gezondheidsklachten 
verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

Resultaat
Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting 
(1), onderhoud (2) of gele vlammen (3)? Laat je 
verwarmingstoestel, boiler of schouw controleren door 
een vakman. Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen 
en een lijst van erkende vakmensen vind je op 
www.stookzuinig.be. 

Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan is er mogelijk 
CO-gas in de woning. Vraag aan de brandweer of de 
huisvestingsambtenaar om een controle te doen. Hun 
dienstverlening is meestal kosteloos bij een vermoeden 
van CO-vergiftiging.
 
Geef CO geen kans!
Laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig 
onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en 
verluchting in je woning. Ventileren is het 24 uur op 
24 aanvoeren van verse lucht via een mechanisch 
ventilatiesysteem, ventilatieroosters, een raam in kiep 
of op een kier. Verluchten betekent je raam wijd open 
zetten. Verluchten doe je best tijdens en na het gebruik 
van een verwarmings- of warmwatertoestel die hun 
zuurstof uit de leefruimte halen zoals een openhaard, 
een 5 litergeiser in de keuken, een gaskachel … Beperk 
bovendien het gebruik van een petroleumkachel tot 
maximaal 1 uur. 

Heb je gezondheidsklachten? 
Zet ramen en deuren onmiddellijk open. Schakel het 
verwarmingstoestel uit. Als er personen bewusteloos zijn, 
bel 112. Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer 
iedereen naar de frisse buitenlucht en bel de huisarts.

Meer informatie kan je vinden op www.koolstofmonoxide.be.
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Langdurige regenval en overstromingen 
erkend als algemene ramp
Onze gemeente werd in juni door hevige regenval getrof-
fen. Onlangs werden deze langdurige regenval en over-
stromingen tussen 27 mei en 26 juni door de Vlaamse 
Regering als algemene ramp erkend. Heb je toen schade 
geleden? Dan kan je bij het Rampenfonds een aanvraag 
indienen voor een financiële tussenkomst. 

Welke schade komt in aanmerking?
Sinds maart 2007 dekt elke woningverzekering (brand 
en eenvoudige risico’s) natuurrampen. Voor de  financiële 
tussenkomst bij de ramp van mei – juni 2016 word je 
dus niet vergoed voor schade die verzekerbaar is via 
de brandpolis eenvoudige risico’s, ook niet voor de 
 franchise. Het heeft in dat geval geen zin om een dossier 

in te dienen bij het Rampenfonds. Eigenaars van goe-
deren die niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis 
 kunnen wel een dossier indienen.

Wie geen brandverzekering heeft, komt ook niet in 
 aanmerking, tenzij je kan bewijzen dat je op het ogenblik 
van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaar-
dige financiële hulpverlening.

Je kan tot 31 januari 2017 jouw dossier indienen bij het 
Vlaams Rampenfonds. Alle info en de formulieren voor 
het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op 
www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Je kan de 
formulieren ook afhalen bij de dienst milieu en landbouw 
in het gemeentehuis.

Vuurwerk 

In de nacht van 31 december op 1 januari mag je tussen 
23 en 1 uur feestvuurwerk afsteken. Je moet daarvoor 
vooraf geen toestemming vragen, maar je moet wel 
minstens zestien jaar zijn en veilig te werk gaan. 

Het oplaten van wensballonnen en -lampions wordt 
afgeraden.

Op alle andere dagen is het afsteken van vuurwerk in 
Lede verboden, tenzij je daarvoor vooraf de schriftelijke 
toestemming hebt gekregen van de burgemeester.

Gooi je 
huidige afval- 
kalender 
niet weg
De afvalkalender die je nu 
gebruikt, loopt tot 31 maart 2017 
en stopt dus niet op het einde van 
het kalenderjaar. Het nieuwe afval-
jaar start op 1 april 2017 en niet 
op 1 januari. Je kan je huidige 
afvalkalender dus blijven 
gebruiken. In februari/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 afval- 
kalender. 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.
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Andersvaliden
Aanvragen, tegemoetkomingen ... 
voortaan bij OCMW
Vanaf 1 januari 2017 kunnen andersvaliden voor 
volgende zaken terecht bij de sociale dienst van het 
OCMW:

• inkomensvervangende tegemoetkoming;
• integratietegemoetkoming;
• tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
• aanvraag parkeerkaart;
• attesten vermindering verdienvermogen 

(jonger dan 65 jaar);
• attest vermindering zelfredzaamheid 

(jonger dan 65 jaar);
• attest vermindering zelfredzaamheid 

voor bejaarden (vanaf 65 jaar);
• attest vermindering personenbelasting;
• verminderingskaart openbaar vervoer;
• fiscale voordelen voertuig;
• toeslag voor kinderen met een handicap.

Openingsuren sociale dienst 
• elke werkdag van 9 tot 12 uur en
• woensdag van 13.30 tot 16 uur en
• maandag van 16 tot 19 uur.

Tot en met 31 december 2016 kan je deze documenten 
nog bij de dienst burgerzaken aanvragen.

EEN KERSTCADEAU OF NIEUWJAARSGESCHENK?
Je zoekt een leuk, aangenaam, lekker, geurig, kleurig, 
bruikbaar geschenk voor de eindejaarsperiode maar je
hebt geen idee? 
De gemeentelijke cadeaucheque helpt je op weg hiermee! 

De gelukkige vindt vast een cadeautje dat past bij
de Leedse handelszaken. De deelnemende zaken
zijn herkenbaar aan de raamsticker met als
boodschap ‘cadeaucheque welkom’.
Je vindt ze ook terug op 
www.lede.be/cadeaucheque.

De cadeaucheque is te koop aan de onthaalbalie 
van het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Alle voordelen op een rijtje:
• Als schenker bepaal je zelf het bedrag.
• De gelukkige kiest naar eigen wens.
• De cadeaucheque is altijd geldig

(ook tijdens de soldenperiodes).
• Er is een ruim aanbod aan en bij

de handelszaken.
• Je maakt zelf kans op een

kleine attentie. 

CADEAUCHEQUE

MIDDENSTANDS
RAAD

LEDE

EDEMRL
Impe
Lede

Oordegem
Smetlede
Wanzele

hnr_winter.indd   1 14/10/14   09:04

Lede wintert 
Bij je aankoop in Leedse handelszaken ontvang je 
krasloten en maak je kans op winkelbonnen voor 2017.  
De deelnemende handelszaken herken je aan de affiche 
in hun etalage en vind je terug op 
www.middenstandsraadlede.be.

Afwijking 
wekelijkse rustdag
Het college van burgemeester en schepenen staat 
een afwijking van de wekelijkse rustdag toe voor de 
volgende periodes in 2017:

• maandag 2 tot en met zondag 8 januari; 

• vrijdag 10 tot en met donderdag 16 februari;  

• vrijdag 14 tot en met donderdag 20 april; 

• vrijdag 5 tot en met donderdag 11 mei; 

• zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 juni; 

• zaterdag 24 tot en met vrijdag 30 juni; 

• zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 juli; 

• vrijdag 29 september tot en met donderdag 
5 oktober; 

• vrijdag 27 oktober tot en met donderdag 
2 november; 

• woensdag 8 tot en met dinsdag 14 november; 

• vrijdag 1 tot en met donderdag 7 december; 

• vrijdag 8 tot en met donderdag 14 december;

• vrijdag 15 tot en met donderdag 21 december; 

• vrijdag 22 tot en met donderdag 28 december; 

• vrijdag 29 december tot en met donderdag 4 
januari (2018). 
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in Lede Plus Minus 
Ben je vijftigplusser en beweeg je graag? Van januari tot 
en met april kan je nog deelnemen aan:
• tennis (TC Kenta, maandag van 15 tot 16 uur);
• badminton (sporthal, dinsdag van 15 tot 16 uur);
• zwemmen (De Warande Wetteren, woensdag 

van 12 tot 13 uur);
• conditiegym (sporthal, donderdag van 15.30 tot 

16.30 uur);
• stepaerobic/wandelvoetbal (sporthal, vrijdag van 10.30 

tot 11.30 uur).

Prijzen

All-in 10-beurtenkaart Part-in

Ledenaar 60 euro 20 euro 15 euro

Niet-Ledenaar + 50 %

10 UiTPASpunten - 2,50 euro

Sociaal tarief - 50 %

UiTPAS aan 
kansentarief

verminderd tarief

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel van je 
inschrijvingsgeld terug. 

Korendag 
Op zaterdag 7 januari houdt de academie in samen-
werking met de koren uit de regio een Korendag. Het 
jongerenkoor o.l.v. Sien De Smet en het volwassenen-
koor o.l.v. Marc Van den Borre brengen een gaverieerd 
programma  om 15.30 uur in de Sint-Martinuskerk van 
Lede.

Info en inschrijvingen via www.gamw.lede.be.

 
 

Boemel- en 
sportacademie 
Kinderen van de derde kleuterklas tot 
en met het zesde leerjaar kunnen tijdens 
het schooljaar een uur komen sporten op 
woensdagnamiddag. Ook in januari kan je 
nog instappen. De lessen gaan door in de 
sporthal.

Lesuren
• derde kleuterklas: 13.30 – 14.30 uur;
• eerste leerjaar: 14.30 – 15.30 uur;
• tweede en derde leerjaar: 15.30 – 16.30 

uur (volzet!);
• vierde, vijfde en zesde leerjaar: 16.30 – 

17.30 uur.
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Leeskring Leorim 

Dood van een soldaat

Plaats van misdaad: Vlaande-
ren, meer bepaald de regio 
Leuven kort na het trauma 
van de Eerste Wereldoorlog. 
De Grote Oorlog heeft zowat 
in ieder dorp en binnen elk 
gezin littekens nagelaten. En 
dan worden de dorpelingen 
opgeschrikt door de moord 
op een oorlogsveteraan.

Leeskring Leorim bespreekt op donderdag 26 
januari om 20 uur Dood van een soldaat van 
Johanna Spaey in de bibliotheek. Je kan aan de 
balie het leeskringboek ontlenen (met vermelding 
van de leesclub), maar mag ook komen luisteren 
zonder het boek gelezen te hebben.
Je betaalt 2 euro per sessie. Wij voorzien koffie en 
water.

De leeskring gaat door in samenwerking met 
BibArt, Davidsfonds Lede en Oordegem en wordt 
begeleid door vzw Leesweb.   

Wie er deze keer niet bij kan zijn, is welkom op 
donderdag 23 maart voor de bespreking van 
Austerlitz door W.G. Sebald.

De blauwe gids – 
Luc Haekens
Luistervinken

Op woensdag 18 januari om 20 uur komt journa-
list en documentairemaker Luc Haekens naar 
GC De Volkskring.

Haekens trok zijn stoutste schoenen en mooiste 
pak aan en ging op verkenning in de wereld van 
de adel. Zijn ‘blauwe vrienden’ vertelden hem 
over hun voorouders, opvoeding, kasteel, leven 
en werk. Maar ze namen hem ook in vertrouwen 
over vooroordelen, de zware druk op hun schou-
ders en hun kopzorgen. De blauwe gids bevat alle 
ingrediënten voor een smaakvolle, adellijke avond, 
gespijsd en overgoten met sappige anekdotes, 
aangrijpende gesprekken en verhalen uit vervlogen 
tijden.

Kaarten kosten 5 euro en kan je kopen in de biblio-
theken en bij de cultuurdienst. 

Deze lezing is de derde uit een vierdelige reeks. 
Tijdens de laatste Luistervinken op donderdag 16 
februari vertelt Erik De Soir over overlevingsge-
drag in crisissituaties.   

Gedichtendag: 
Tussen pot en pint - 
Poëziecafé
De academie en de 
bibliotheek slaan de 
handen in elkaar voor 
een poëtische en 
gezellige avond in GC 
De Volkskring. Deze 
voorstelling gaat door 
op donderdag 26 
januari. Vanaf 19 uur is ons Poëziecafé geopend, 
om 19.30 uur starten de voorstellingen. De studen-
ten Woord van de academie zorgen voor een mix 
van toneel, poëzie en sfeer. Een aanrader!

De inkom is gratis. Wel graag vooraf inschrijven via 
www.gamw.lede.be of www.bibliotheek.lede.be.
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Extra kerstsfeer 
op de markt
Met aangename sfeermuziek op de achtergrond 
kan je op dinsdag 27 december genieten van een 
gratis kopje chocomelk of koffie met een hapje in 
de chalet aan het eerste kapelletje (oud rusthuis 
Villa Letha).

Doe je eindejaarsaankopen op de markt en maak 
bovendien kans op een van de aankoopbonnen uit 
de prijzenpot van 2000 euro.

Wedstrijd eerste tune 
beiaard 
De kerkraad en aca-
demie organiseren 
een wedstrijd om de 
eerste tune van de 
geautomatiseerde 
beiaard te kiezen. 
Er zijn twee cate-
gorieën: een prijs 
voor jongeren (-18) 
en een prijs voor 
volwassenen. Beide 
tunes zullen daarna 
regelmatig gespeeld 
worden op de beiaard. 
De winnaars ontvangen bovendien elk een mooie 
prijs van het gemeentebestuur en de kerkraad: 250 
euro aan gemeentelijke cadeaucheques. 
Het volledige wedstrijdreglement vind je terug op 
de websites van de gemeente en de kerkraad.

Nieuwjaarsreceptie en 
inhuldiging beiaard 
Zondag 8 januari wordt een feestelijke dag voor 
onze gemeente! 
 
Om 10.30 uur, aansluitend op de misviering die uit-
zonderlijk begint om 9.30 uur, wordt de beiaard in 
de Sint-Martinuskerk officieel ingehuldigd. De bei-
aard zal dan voor de eerste keer geautomatiseerd 
spelen. Deze inhuldiging is een samenwerking van 
de academie en de koren uit Lede, Erpe-Mere en 
Wichelen. 
Ook de winnende tunes van de wedstrijd zullen 
dan te horen zijn en de winnaars zullen hun prijs in 
ontvangst kunnen nemen. 
De beiaard bestaat uit 24 klokken met een totaal 
gewicht van 800 kg. De klokken dateren uit 1952 
– 1953.

In 2019 zal de beiaard volledig gerestaureerd 
worden dankzij de kerkraad. Nu al werd dit uniek 
instrument geautomatiseerd zodat ons Marktplein 
regelmatig een muzikaal tintje zal krijgen.
In de kerk loopt ook een tentoonstelling over de 
rijke geschiedenis van de Leedse beiaard. De ten-
toonstelling wordt verzorgd door de culturele raad 
en Heemschut Lede.

Het gemeentebestuur verwelkomt 
daarna alle inwoners op de Markt 
om het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. Tussen 11 en 14 uur 
kan je in de tent genieten van 
een hapje en een drankje op de 
sfeervolle tonen van Wolix.
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Verkiezing prins carnaval en miss Bette 2017
Zin in een avond vol entertainment 
en ambiance? Kom dan kijken naar 
de wervelende shows van de kandi-
daten prins carnaval en miss Bette. 
De prinscarnavalverkiezing gaat 
door op zaterdag 7 januari.

De miss  Betteverkiezing  gaat door 
op zaterdag 14 januari. Beiden 
starten om 20 uur in GC De Volks-
kring en zijn een organisatie van het 
feestcomité.

Seniors Movie Afternoon
Les Barons

De Baronnen zijn vier vrienden: Has-
san, Mouni, Aziz en Franck. Ze gelo-
ven dat iedereen op de wereld een 
krediet van stappen heeft: zet je er 
één dan ben je dichter bij de dood. 
De vier vrienden zijn werkloos en 

hangen altijd op de groente- en 
fruitbakken van Lucien. Hassan wil 
het graag maken als stand-upcome-
dian. Bovendien is hij verliefd op de 
zus van Mounier. Zijn vrienden, Les 
Barons, zien het anders …

Les Barons is een Belgische kome-
die  uit 2009 van Nabil Ben Yadir 
over jongeren van de tweede en 
derde generatie migranten in 
Sint-Jans-Molenbeek. De vreemde-
lingenproblematiek loopt als een 
rode draad doorheen de film en 
wordt verteld vanuit het standpunt 

van allochtonen.
In een belangrijke bijrol herkennen 
we Jan Decleir. De muziek is dan 
weer van Arno.

De film wordt vertoond op maan-
dag 23 januari om 14 uur in GC De 
Volkskring.
De vertoning is gratis, wel vooraf in-
schrijven bij de cultuurdienst op 053 
60 68 61 of via seniorenfilms@lede.
be. Vrijblijvend koffie en gebak kost 
3,5 euro (graag vooraf betalen).

Leedse Sterdagen
Deze sfeervolle tweedaagse gaat door op zaterdag 17 en zondag 18 december 
vanaf 14 uur in en rond De Bron.

Programma
• Indoorkerstmarkt met meer dan dertig standjes. Buiten staan kerstchalets met 

lekkers en wordt er muziek gespeeld. 
• Op zaterdag zijn er ook activiteiten voor de kinderen: Sterrenworp om 16 uur 

en een toneeltje om 15.30 uur en 16.30 uur. 
• Zondag om 17 uur zijn er twee optredens: Men from the Barn (Gerrit De Smet, 

Cliff Callebaut, Dirk De Munter, Philippe Vlaemminck en Tomas Van Damme) 
en No Dogs Allowed (Stef Schelfhout, Karl Heyman, Davy De Wolf en Tom Van 
Herreweghen).

• Bovendien is er op zaterdag om 19 uur een kerstconcert van Madingma: 
sfeervolle, instrumentale folk gebracht door twee broers die al twintig jaar op 
de planken staan. Dit concert is in samenwerking met Dansend Volkje en  gaat 
door in GC De Volkskring. Tickets zijn te koop aan 5 euro bij de cultuurdienst, 
Dansend Volkje en de culturele raad.

De culturele raad en cultuurdienst verwelkomen je graag!
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Zwangerschapsyoga

Als je een kindje verwacht, doe je er goed aan om je op 
de bevalling voor te bereiden. Zwangerschapsyoga is een 
leuke en doeltreffende manier om je lichaam en geest 
klaar te maken. De nieuwe reeks van tien lessen gaat door 
op zondag van 10.15 tot 11.30 uur. We starten op 
15 januari 2017. 

Omruilvoordeel
155 i.p.v. 170 euro in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Postnatale yoga

Postnatale yoga is bedoeld voor mama’s die bevallen 
zijn. Je kunt deelnemen aan een reeks tot 1 jaar na de 
bevalling. Je hoeft geen ervaring met yoga te hebben. 
Heb je last van je bekkenbodem, urineverlies of andere 
kwalen ten gevolge van de geboorte dan mag je altijd 
de reeks meevolgen, ook al ben je al langer bevallen. 
Meldt dit dan wel even aan de docent. Je mag je baby 
meebrengen naar de les. Doe je dit liever niet, dan kan 
dat ook. 
Deze reeks van 6 lessen gaat door op woensdag van 
10 tot 11.15 uur. We starten op 15 maart 2017.

Omruilvoordeel
90 i.p.v. 102 euro in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Quantum Light Breath
Deze dynamische ademmeditatie is een absolute aanrader. 
Door de combinatie van een volle, diepe ademhaling en 
meeslepende muziek ga je moeiteloos je meditatieproces in. 
Je hebt geen ervaring nodig en iedereen kan het. Eenmaal 
geproefd laat het je nooit meer los. De meditatie duurt 2 uur.

Losse lessen op woensdag 21 december om 19.30 uur, 
zondag 29 januari om 16 uur, woensdag 22 februari om 
19.30 uur en vrijdag 17 maart om 20 uur.

Omruilvoordeel
15 i.p.v. 25 euro in ruil voor 5 UiTPAS-punten.

Info en 
inschrijvingen 
Centrum in Balans 
Molenbergstraat 2
9340 Lede
053 57 03 60 – 0497 89 96 70
www.centrum-inbalans.be
info@centrum-inbalans.be

UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN

5 UiTPAS
PUNTEN
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Lede Agenda

AA-groep De Leeuwerik 
elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College, Bellaertstraat 11
Info: deleeuweriklede@hotmail.com 
of ADB Antwerpen, 03 239 14 15. 
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Tentoonstelling met schilderijen 
en handgetufte tapijten van Mieke 
Drossaert
nog tot 18 december 
Galerij ‘t Hof te Puttens, Wichelsestraat 22
Info: www.hofteputtens.be

Kerstworkshop voor kids:  
bloemschikken
woensdag 14 december van 14.30 tot 
16 uur 
Inschrijven verplicht.
De Bron
Gezinsbond Lede
Info: www.gezinsbondlede.be

Leedse sterdagen 
zaterdag 17 en zondag 18 december 
Zie pagina 12.

Davidsfonds Lede op de Sterdagen
zaterdag 17 en zondag 18 december 
Brede waaier aan jenevers en 
internationaal gedistilleerde dranken zoals 
schnapps en obstler. De opbrengst gaat 
naar de minderbedeelden in Lede. 
Info: www.davidsfonds.be

Madingma in kerstconcert  
op de Sterdagen
zaterdag 17 december om 19 uur 
Zie pagina 12.

Kerstfeest 
zondag 18 december van 15 tot 22 uur 
Gezellig samenzijn en activiteit rond TRIAS.
Veerleheem, Smetlededorp 20
KVLV Smetlede
Info: 0495 69 09 91

Lezing door prof. Jos Vander  
Sloten (KUL)
maandag 19 december van 19 tot 
23 uur 
Over de technologie in de hartchirurgie, 
medische beeldvorming, gewrichts- 
prothesen, prostaatchirurgie …  
Met Power Point en demonstratiemateriaal.  
De Bron
Markant Lede 
Info: marie.samson@telenet.be, 
www.markantvzw.be

Knutselatelier 1ste en 2de  
leerjaar: coole kerstzakjes 
woensdag 21 december om 16 uur  
Inwoners: 4 euro,niet-inwoners: 6 euro.  
Info: knutselatelier@lede.be

Quantum Light Breath  
Meditatie
woensdag 21 december van 19.30 tot 
21.30 uur 
Geleide intensieve ademmeditatie op 
muziek. Zie ook pagina 13.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be, 
info@centrum-inbalans.be

U zijt Wellekome 
maandag 26 december om 17 uur
Samenzang  van kerstliederen met Sint-
Gregoriuskoor Oordegem en herbeleving 
van het authentieke kerstverhaal. 
Parochiekerk Oordegem
Davidsfonds Oordegem
gratis (vrije bijdrage voor een goed doel).
Info: www.davidsfonds.be

Extra kerstsfeer op de markt
dinsdag 27 december
Zie pagina 11.

Afrikaanse soirée:  
Espace Ngafura Liyota Soirée
vrijdag 30 december om 15.30 uur 
De Bron
Info: congovisionyaaigle@gmail.com, 
0465 35 05 27

Korendag
zaterdag 7 januari
Zie pagina 9.

vrijdag 23 december
opening ICE-FEST (18 uur) 
en Sam Gooris (20.30 uur)

zaterdag 24 december - 20 uur
Dirk Bauters en Vanessa Chinitor 

zondag 25 december
bezoek van de kerstman (16 uur) 
en Koen Crucke (20 uur)

maandag 26 december
Celien Hermans (20 uur) 
en John Dennis (21 uur)

dinsdag 27 december - 20 uur
Soulbrothers

woensdag 28 december
Yves Segers (20 uur) 
en Willy Sommers (21 uur)

donderdag 29 december - 20.30 uur
Kemp’ner Musikanten

vrijdag 30 december - 20 uur
Boma on the Rocks

zaterdag 31 december - 20 uur
oudejaarsavondparty

zondag 1 januari - 20 uur
Stampen en Dagen

maandag 2 januari
Garry Hagger (20 uur) 
en Noxs (22 uur)

dinsdag 3 januari - 20 uur
Madame Zaza

 
woensdag 4 januari - 20 uur
Niels Destadsbader

donderdag 5 januari
Dirk Bauters en Vanessa Chinitor 
(20 uur) 
en Gunther Neefs (21 uur)

vrijdag 6 januari - 20 uur
Xansation

zaterdag 7 januari - 20 uur
David Vandyck

zondag 8 januari
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente met Wolix (11 uur) 
en Coco jr. & The All Stars (17 uur)
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Lede Agenda

Verkiezing prins carnaval 2017 
zaterdag 7 januari
Zie pagina 12.

Nieuwjaarsreceptie  
en inhuldiging beiaard
zondag 8 januari
Zie pagina 11.

Bloed geven 
dinsdag 10 en woensdag 11 januari, 
telkens van 18.30 tot 21 uur 
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
inschrijven. Als donor ben je automatisch 
lid van Club Red en kan je genieten van 
leuke acties en attenties.
De Bron
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be, 
www.rodekruis.be

Knutselatelier 3de t.e.m. 6de  
leerjaar: magneetbord met vissen
woensdag 11 januari om 13.30 uur  
Inwoners: 4 euro,niet-inwoners: 6 euro.  
Info: knutselatelier@lede.be

Verkiezing miss Bette 2017
zaterdag 14 januari
Zie pagina 12.

Eucharistieviering
zondag 15 januari om 10.15 uur
De stichtingsdatum en de overleden 
leden van Davidsfonds Oordegem worden 
herdacht. 
Kerk Oordegem
Davidsfonds Oordegem
Info: www.davidsfonds.be

Zwangerschapsyoga
zondag 15 januari van 10.15 tot 11.30 
uur (eerste les)
Heb je geen ervaring met yoga, dan 
ben je welkom vanaf je 14e week. Deed 
je voor je zwangerschap al yoga, dan 
ben je welkom vanaf je 12e week. Later 
instromen kan natuurlijk ook. Ook zijn er 
regelmatig partnerlessen. 
Zie ook pagina 13.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
170 euro
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be, 
info@centrum-inbalans.be

Bloed geven 
dinsdag 17 januari van 18.30 tot 21 uur 
Vanaf 18 jaar en tot op de dag dat je 71 
jaar wordt. Schrijf je in via rodekruis.be. 
Ook verenigingen en scholen mogen zich 
inschrijven. Als donor ben je automatisch 
lid van Club Red en kan je genieten van 
leuke acties en attenties. 
OC Oordegem
Rode Kruis Lede
Info: bloed@lede.rodekruis.be,
www.rodekruis.be

Luistervinken: Luc Haekens -  
de blauwe gids
woensdag 18 januari van 20 tot 22 uur 
Zie pagina 10. 

Wijndegustatie: Toro
donderdag 19 januari van 20 tot 
22.30 uur 
Ook niet-leden zijn welkom na inschrijving 
via info@commanderijmolenberg.be. 
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Niet-leden: 30 euro.
Info: www.commanderijmolenberg.be

Opendeurdag Kleuterschool Lede
donderdag 19 januari van 9 tot 10 uur  
Je kan met je peuter op bezoek komen 
in de instapklas! Je kan je kindje laten 
inschrijven (gelieve ID-kaart of SIS-kaart 
mee te brengen).
Vrije Kleuterschool Lede, Kluisberg 1
Info: vrijekleuterschoollede.directie@
telenet.be, www.vrijekleuterschoollede.be, 
053 80 49 65

De Rozenoorlog  
zondag 22 januari van 20 tot 22 uur 
Door Judas Theaterproducties. 
Hoofdrollen: Lucas Van den Eynde, Maike 
Boerdam en Myriam Bronzwaar. De 
Rozenoorlog is een musical gebaseerd 
op de bestseller The War of Roses van 
Warren Adler en de gelijknamige film 
met Michael Douglas, Kathleen Turner en 
Danny DeVito. 
GC De Volkskring
Cultuurdienst
23 euro (-26/+65 aan verminderd tarief)

Les Barons 
maandag 23 januari van 14 tot 17 uur 
Zie pagina 12.
Seniorenraad 

Leeskring Leorim: Dood van  
een soldaat
donderdag 26 januari om 20 uur 
Zie pagina 10.

Gedichtendag: Tussen pot  
en pint - Poëziecafe
donderdag 26 januari
Zie pagina 10.

Theatervoorstelling: Join(t) us 
vrijdag 27 januari van 19.30 tot 
20.30 uur 
Schooltheater door Uitgezonderd Theater. 
Deuren open om 19 uur. 
GC De Volkskring
Jeugddienst 
Gratis Toegang.

Voordracht over en  
degustatie van olijfolie
vrijdag 27 januari om 20 uur 
Geschiedenis van de olijfboom, pluk en 
persing, gezondheidsaspecten, gebruik 
... Ook over Sicilië en eerlijke handel in 
een omgeving waar de Siciliaanse maffia 
nooit ver weg is. Over de coöperatieven 
van Libera Terra waar aandacht is voor 
biologische landbouw, kwaliteit, hard werk 
en respect voor de wet. Met proeverij en 
mogelijkheid tot aankoop. 
De Bron
Davidsfonds Lede
Inkom: 10 euro, leden: 8 euro.
Info: www.davidsfonds.be, 
www.davidsfondslede.be

Kaarting - belotten 
zaterdag 28 januari om 20 uur  
Inleg: 2 euro.
 ‘t Zaalken, Papegemstraat 43
KWB Papegem
Info: kwb.papegem@gmail.com

A tribute to the sixties - de  
Bonanzas
zondag 29 januari om 15 uur 
Muzikaal plezier met hits uit de jaren ‘60 
(ander programma dan vorig seizoen). 
Geen bandopnames, computertrucs of 
playback maar alles live. 
GC De Volkskring
Cultuurdienst
14 euro

Quantum Light Breath  
Meditatie
zondag 29 januari van 16 tot 18 uur  
Geleide intensieve ademmeditatie op 
muziek. Zie ook pagina 13.
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
25 euro
Info: 053 57 03 60, 0497 89 96 70, 
www.centrum-inbalans.be, 
info@centrum-inbalans.be

15



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
112
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 Werkgelegenheids-
agentschap (PWA)
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78 
pwa@lede.be

Lokale politie Erpe-Mere/Lede 
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
info@erpemerelede.be

Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 80 82 84

Sportdienst
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


