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A

lle nieuwjaarsbrieven zijn voorgelezen, de cadeautjes zijn uitgepakt en de kerstversiering mag
terug op zolder. Vol energie en goede
voornemens starten we dit nieuwe jaar.
We wensen alle kinderen een fijn en
boeiend jaar toe, op school maar ook
daarbuiten.
In Lede zijn er een heleboel kinder- en
jeugdactiviteiten om je vrije tijd op een
leuke manier te besteden. Blader dus
vooral verder en ontdek alle voorstellingen, sportkampen, workshops en
festiviteiten die de gemeente organiseert tijdens het voorjaar van 2017.
Achteraan vind je de UiTkalender waarin
ook het aanbod van de verenigingen is
opgenomen.
Heb je nog vragen? Je kan altijd terecht
bij een van de diensten. De contactgegevens vind je achteraan in Kadetgazet.
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KIJKEN EN LUISTEREN
We plannen dit voorjaar enkele voorstellingen op
kindermaat. Ouders zijn steeds welkom om mee te
genieten van het spektakel! Meer info vind je op
www.volkskring.lede.be of bij de organisatoren.

Verhaaltje voor
het slapengaan

T

LEEFTIJD

5-8

rek je beste pyjama aan voor het leukste moment van
de week: voorleesuurtje in de bib! We organiseren een
knusse verhaaltjesavond: terwijl de kinderen genieten van
een verhaal, kunnen ouders snuisteren in de bib met een kop
koffie en toffe boekentips. Inschrijven is verplicht.

VRIJDAG
17 FEBRUARI
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Bibliotheek Lede
bibliotheek@lede.be
053 82 53 30
ORGANISATOR
Bibliotheek

ZATERDAG
18 FEBRUARI
13.30 – 18.00 uur
PLAATS
De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie

4

Dag van de Academies

O

p de Dag van de Academies is het feest in
alle Vlaamse academies. In Lede nodigen
we graag kinderen, ouders en grootouders
uit in ons Cultuurcafé!

LEEFTIJD

6+

Kinderen kunnen ontdekken wat de academie te bieden
heeft tijdens verschillende workshops. Ouders kunnen iets
drinken en snoepen van verschillende lekkernijen. Je proeft
er ook van lokaal talent want om 16.30 uur tonen leerlingen
het beste van zichzelf op ons vrij podium.
De hele namiddag projecteren we de live beelden vanuit de
Gentse Vooruit. Alle Oost-Vlaamse academies werken er
van 13.30 tot 18.00 samen aan een uitzending rond deeltijds kunstonderwijs. Zo krijg je een goed beeld van wat
er in de Vlaamse academies te beleven valt. De opnames
zijn voor iedereen toegankelijk.

DONDERDAG
12 MAART
14 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
053 60 68 61
seniorenfilms@lede.be

Filmvoorstelling
The Lion King

LEEFTIJD

5+

T

ijdens de krokusvakantie vertoont de seniorenraad
een filmklassieker voor grootouders en hun kleinkinderen, The Lion King. De voorstelling is gratis maar
inschrijven is verplicht. Het verhaal gaat over Simba, een
onrustige welp die niet kan wachten tot hij koning is.

ORGANISATOR
Seniorenraad i.s.m. cultuurdienst

De Ketnetband
smijt zich 100%

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e Ketnetband is zonder twijfel de meest swingende
kidsband van het land. Al vijftien jaar touren ze door
Vlaanderen en zetten ze elke zaal en elk plein op zijn
kop. Zing mee met de
bekende liedjes van
Ghostrockers, K3,
Samson en de Partykids.

ZONDAG
12 MAART
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
-26 jaar
14 euro
26-64 jaar 16 euro
65+ jaar 14 euro
UiTPAS met kansentarief
VERKOOP
Cultuurdienst
ORGANISATOR
Cultuur- en jeugddienst

ZATERDAG
22 APRIL
15 uur

PLAATS
De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie en bibliotheek

Voorstelling Jeugdboekenmaand

Het blauwe paardje

D

e jongste leerlingen van de academie
brengen naar aanleiding van de
Jeugdboekenmaand de voorstelling
Het blauwe paardje. Het verhaal is gebaseerd op het boek Meneer Kandinsky was
een schilder van Daan Remmerts De Vries en
gaat over de Russische schilder Kadinsky.
De voorstelling wordt een combinatie
van muziek, audiofragmenten en woord.
Inschrijven is niet nodig.

LEEFTIJD

6-12
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DOEN

Koken met kids
in kleuren

DERDE –
ZESDE LEERJAAR

K

oken met kids is een kookreeks die doorgaat
in het knutselatelier op vier zaterdagen. De rode draad
doorheen deze kooksessies is kleur. We starten de eerste
zaterdag met de kleur rood. Verheug je dus op lekkere
gerechten met tomaat, rode paprika en nog veel meer.
Iedereen brengt een keukenschort en kleine restdoosjes
mee. Al het andere kookmateriaal wordt voorzien door de
jeugddienst. Er kunnen maximaal twaalf kinderen per sessie
deelnemen.
Annuleren kan ten laatste drie werkdagen voor de sessie,
op de dag zelf alleen op vertoon van een doktersbriefje.
Wie niet tijdig verwittigt, moet de gemiste sessie toch betalen.

ZATERDAG
11 FEBRUARI
ZATERDAG
18 FEBRUARI
ZATERDAG
11 MAART
ZATERDAG
18 MAART

van 14 tot 17 uur
PLAATS
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
PRIJS
Inwoner/leerling 8 euro/sessie
Niet-inwoner
12 euro/sessie
UiTPAS aan kansentarief
INSCHRIJVEN
Jeugddienst vanaf donderdag
26 januari om 16 uur
Via mail vanaf vrijdag
27 september
ORGANISATOR
Jeugddienst
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Paaseierenworp

ALLE
LEEFTIJDEN

O

LEDE
ZONDAG
1 APRIL

p Pasen strooien de klokken
honderden paaseieren over
ons dorp. De paaseierenworp is gratis. Dit is een organisatie van de culturele raad in
samenwerking met Gezinsbond
Lede, Gezinsbond Smetlede,
Gezinsbond Oordegem, Parochiale Werken Wanzele en Chiro
Papegem.

- Kleuters: 11 uur op
de parking van De Bron;
- 1ste tot en met 4de
leerjaar: 11.30 uur
voor het gemeentehuis.

WANZELE zaterdag 15 april // 17 uur in de tuin van de Vrije Basisschool Wanzele.
SMETLEDE zondag 16 april // 10 uur in de tuin aan het Veerleheem.
OORDEGEM paasmaandag 17 april // 10 uur in de tuin van de buitenschoolse kinderopvang.
IMPE-PAPEGEM zondag 23 april // 14 uur op het speelplein van Papegem in de Bovenstraat.

Paashaas op
de markt

ALLE
LEEFTIJDEN

D

e paashaas brengt een bezoek aan de markt
en deelt gratis paaseitjes uit aan alle kinderen!
Kinderen jonger dan twaalf jaar maken kans op een
leuke prijs als ze een mooie tekening maken of de tekening
op de laatste pagina inkleuren.

DINSDAG
11 APRIL
9 - 12 uur

PLAATS
Markt en gemeentehuis
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Marktcommissie en
dienst patrimonium

Tijdens het bezoek van de paashaas, kan je jouw
tekening in een kist voor het gemeentehuis stoppen
om deel te nemen. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.
Om 11 uur trekt de paashaas, in de raadzaal van het
gemeentehuis, twintig winnaars uit de binnengebrachte werkjes. Je kan jouw prijs alleen ontvangen als je
aanwezig bent. Tot dan!
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Buitenspeeldag

S

ALLE
LEEFTIJDEN

peel je graag buiten, kom dan naar de
tiende editie van de Buitenspeeldag!
Het wordt een open speldag, zodat je helemaal de
smaak te pakken krijgt om vaker buiten te spelen. Neem
gerust een picknick en je eigen spelmateriaal mee! Jullie
spreken af met vriendjes, wij zorgen op onze beurt voor heel
wat spelmogelijkheden.
Er is geen toezicht
voorzien, kinderen
spelen onder de
verantwoordelijkheid
van ouders. Omwille van
werken op het speelterrein in Wanzele volgt
later meer info over de
exacte locatie(s).

WOENSDAG
19 APRIL
14 – 17 uur

PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
Extra locaties (Meer info
volgt in Lede informeert
en op onze website)
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Jeugddienst en sportdienst

Vergeet je speelkledij niet en
neem eventueel
wat geld mee
voor een ijsje
of een drankje.

ZONDAG
23 APRIL
14 uur

PLAATS
Oordegemdorp
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Cultuurdienst i.s.m.
vzw De Streekspiegel
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Gezinswandeling

I

ALLE
LEEFTIJDEN

n het voorjaar kan iedereen deelnemen aan de
jaarlijkse gezinswandeling. We volgen deze keer
het Zonnebroeckpad in Oordegem, waar je kan genieten
van natuur en cultuur. Tijdens de wandeling krijg je uitleg
over de omgeving en ontdek je enkele leuke weetjes.
Trek jullie wandelschoenen aan en wandel met het hele gezin
mee.

CARNAVAL
Kermis op de markt, prachtige praalwagens
in de straten en veel slingers en confetti in
de lucht… Het is weer tijd voor carnaval!
Haal je verkleedkleren van zolder en vier
mee tijdens een van onze activiteiten.
CARNAVALKERMIS 26 februari – 5 maart 2017

DINSDAG 28 FEBRUARI 2017
9 – 12 uur

PLAATS
Hoek Kasteeldreef-Kasteelstraat
PRIJS
Gratis

Clown op de markt

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e clown loopt naar aanloop van
carnaval op de markt en deelt snoepjes
uit! Ben je jonger dan twaalf jaar? Laat je dan
gratis schminken of een gek ballonfiguurtje.

ORGANISATOR
Marktcommissie + dienst Patrimonium

Karamellenworp

L

ZATERDAG 4 MAART 2017
LEEFTIJD

3+

ust je wel eens een snoepje?
Kom dan zeker naar de karamellenworp.
Misschien win je zelfs de hoofdprijs, Het gouden
Boerke, geschonken door het Prinsenhof en goudsmid
Bart Oste.

ZONDAG 5 MAART 2017
15.30 uur

PLAATS
Centrum Lede
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Gemeentelijk feestcomité

18 uur

PLAATS
Gemeentehuis, Markt 1
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Gemeentelijk feestcomité + Prinsenhof

Carnavalstoet

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e Leedse carnavalsgroepen zetten
zoals elk jaar hun beste beentje voor
in de 65ste carnavalstoet. De carnavalisten
pronken met hun mooie wagens en schitterende
kostuums. Kom zelf ook verkleed en feest mee!
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SPORTEN
Energie te veel? Als het kriebelt, moet je sporten! Gedurende het hele jaar
valt er heel wat te beleven in sportcomplex De Ommegang.
Ben je er klaar voor? Schrijf je dan in op onze website, in de sporthal of per
mail met vermelding van het inschrijvingsstrookje. Alle nodige formulieren
vind je terug op www.lede.be of bij de sportdienst. Betalen kan contant,
met bancontact of via overschrijving.
KORTINGEN
SOCIAAL TARIEF - 50% KORTING //
MUTUALITEIT - BETAALT DEEL VAN
INSCHRIJVINGSGELD TERUG //
10 UITPUNTEN - 2,50 EURO KORTING //
UITPAS AAN KANSENTARIEF

Boemelen sportacademie

L

DERDE
KLEUTERKLAS - ZESDE
LEERJAAR

eef je elke woensdagnamiddag uit in
de sporthal! Kinderen uit de derde
kleuterklas zijn welkom op de
Boemelacademie. In de sportacademie
gaan lagereschoolkinderen aan de slag.
Tijdens dit sportieve uurtje maak je op
speelse wijze kennis met verschillende
sporten. Je scherpt je vaardigheden aan
en legt een basis om later in te stappen
bij een sportclub.
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ELKE WOENSDAG
TOT EN MET
28 JUNI
(UITGEZONDERD VAKANTIES)

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

PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS

PER TRIMESTER

Inwoner/leerling
25 euro
Niet-inwoner
37,50 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info
voor korting
INSCHRIJVEN
Mogelijk gedurende
hele schooljaar
ORGANISATOR
Sportdienst

PAASsportkamp
lager
onderwijs

3 – 7 APRIL
EERSTE ZESDE
LEERJAAR

Z

it je niet graag stil in de vakantie? Trommel dan al je vriendjes op om je te komen uitleven
tijdens het paassportkamp. We
verwachten je elke dag in sportieve
kledij en sportschoenen.
Kinderen kunnen ’s middags eigen
boterhammen smikkelen in de
sporthal. Breng gerust je eigen
(gezond) tussendoortje of drankje mee. Wie zelf een drankje wil
kopen in de cafetaria, neemt
minstens 1,80 euro zakgeld
mee.

10 – 14 APRIL 2017
9.00 – 12.00 uur
OPVANG
8.15 – 12.15 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Inwoner/leerling
30 euro
Niet-inwoner
45 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor korting
INSCHRIJVEN
6 maart tot en met
31 maart 2017

Paassportkamp
kleuters

9.00 – 16.00 uur
OPVANG
8.15 – 17.00 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Inwoner/ leerling 		
60 euro
Niet-inwoner
90 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor korting
INSCHRIJVEN
6 maart tot en met 24 maart
ORGANISATOR
Sportdienst

EERSTE DERDE
KLEUTERKLAS

T

ijdens de kerstvakantie kunnen de kleutertjes een
hele week tijdens de voormiddag genieten van een
gevarieerd aanbod aan sport en spel. We verwachten je elke dag in sportkledij
en aangepast schoeisel. Neem
zeker een drankje en een koek of
fruit mee voor tijdens de pauze.
(eventueel reservekledij).

ORGANISATOR
Sportdienst
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EN JIJ?
Begin maart trekt de carnavalsstoet opnieuw door de Leedse
straten. Ook de kermis vind je
dan in onze gemeente.
Veel kinderen verkleden zich
met carnaval: als cowboy, prinses, brandweerman… En jij?

Broers Tuur (5 jaar)
en Ward (4 jaar)
GAAN VERKLEED NAAR DE
CARNAVALSSTOET KIJKEN:
“SNOEPJES RAPEN TIJDENS DE
RECLAMESTOET”

Tuur: “Ik ben verkleed als een giraf. Vorig
jaar verkleedde ik me als politieman maar
mijn pak is te klein. Mijn giraffenpak vind ik
ook heel leuk. Ik heb nog niet zo veel giraffen gezien in het echt. We gingen wel een
keer naar de dierentuin maar dat is al lang
geleden.”
“Ik vind heel veel dingen leuk aan carnaval.
We gaan altijd naar de stoet kijken; eerst
in Aalst en de week daarna in Lede. Ik kijk
graag naar de stoet en dan gooi ik met veel
confetti. Het is ook heel leuk dat de wagens
in het begin van de stoet snoepjes gooien.
Ik raap er dan altijd zoveel mogelijk op.”
“Met carnaval gaan we ook enkele keren
naar de kermis. Dan mag ik met papa in de
rups, dat is superleuk! We eten dan altijd
oliebollen en dat vinden we allemaal heel
lekker.”
Ward: “Ik vind carnaval ook heel leuk. Op de
kermis zit ik het liefst op de paardenmolen.
Ik ben verkleed als een koe. BOOEE!”
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Amber (15 jaar)

Nora (9 jaar)

Amber: “Samen met mijn ouders maak
ik deel uit van de Leedse carnavalgroep
LKV De Plekkers. We kijken al een hele
tijd uit naar carnaval en zijn volop aan het
voorbereiden voor de stoet.”

“Vandaag ben ik een discodanseres. Dit is
momenteel mijn favoriete outfit, het is net
nieuw. Ik heb veel verkleedspullen, wel twee
koffers vol! Kleedjes, juwelen, gekke hoedjes en ook een paar griezelige kostuums.
Verkleden doe ik het hele jaar door.”

WIL GRAAG JEUGDPRINSES
WORDEN: “DE JEUGD IS DE
TOEKOMST VAN CARNAVAL”

“Ik loop jaarlijks mee in de stoet met mijn
carnavalsgroep maar dit jaar hoop ik de
stoet op een andere manier te beleven; als
jeugdprinses! Voorlopig ben ik als enige
kandidate ingeschreven, dus er is een grote
kans dat ik jeugdprinses zal worden. Toch zal
ik pas zeker zijn na de verkiezing op zaterdag
4 maart, de dag voor de stoet. Voor mijn
show heb ik al twee liedjes gekozen en ben
ik aan het repeteren. Mijn thema is: de jeugd
is den toekomst van carnaval.”
“Het allerleukste aan carnaval vind ik de
sfeer binnen onze carnavalgroep. Het is
echt heel leuk om samen af te tellen naar
carnaval en alle voorbereidingen te treffen.
Als ik jeugdprinses word, zal ik het ook wel
een beetje missen dat ik niet bij hen in de
stoet loop. Dan zal ik voor de carnavalgroepen in een open wagen zitten om
snoep uit te delen. Met een echte kroon
en cape aan! Dat zou natuurlijk ook een
onvergetelijke ervaring worden.”

KAN ZICH NOOIT GENOEG
VERKLEDEN: “IK TREK HET HELE
JAAR DOOR KOSTUUMS AAN!”

“Toch is carnaval absoluut mijn favoriet,
vooral vanwege de mooie stoet! Met mijn
zus, ouders, grootouders en een paar
vrienden gaan we zowel naar die in Aalst
als die in Lede kijken. Dan nemen we
massaal veel confetti en slingers mee. Ik
heb meestal ook een verschillend kostuum
voor Aalst en Lede carnaval, super gewoon!
De krokusvakantie is voor mij de carnavalvakantie.”
“Ik vind de grote wagens altijd heel indrukwekkend en origineel. Hoe verzinnen
ze het toch? De groepen zijn ook zo mooi
verkleed, om jaloers te worden! Toch zie ik
mezelf niet in een stoet lopen. Hoewel, met
onze school lopen we elk jaar in onze eigen
stoet doorheen Oordegem. Dus misschien
ben ik toch een beetje carnavalist?"

13

POËZIEWEEK
De Poëzieweek is een feestweek voor
de academie en de bibliotheek! Dit
jaar is het thema humor en brengen
we iedereen graag aan het lachen
met onze poëtische activiteiten.

Toonmomenten
Woord

A

LEEFTIJD

8-12

ltijd al benieuwd geweest wat er gebeurt tijdens een
les Woord? Nu is je kans om het te weten te komen!
Tijdens de toonmomenten krijg je een goed beeld
van wat de docenten hun leerlingen aanleren.

PROGRAMMA

- Maandag 23 januari, 17.30 – 18.30 uur
Open les en toonmoment, woordkelder academie
- Dinsdag 24 januari, 17 uur, 18 uur, 19 uur
Voorstelling De Kleine Charlie, bibliotheek Lede
- Zaterdag 28 januari, 9 – 10 uur
Open les en toonmoment, woordkelder academie
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ConverSatie

LEEFTIJD

D

it toonmoment van de samenspelgroep van
Jan Huib Nas mixt de poëzie van het woord
met die van de muziek. De leerlingen brengen
afwisselend gedichten en muziek van Erik Satie.

12+

ZATERDAG
21 JANUARI
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie

DONDERDAG
26 JANUARI
19 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Website bibliotheek en
academie

Tussen pot en pint

O

p Gedichtendag verwelkomen we iedereen
graag in ons literair café. We toveren GC
De Volkskring om in een poëtische kroeg waar
de leerlingen Woord niet alleen pinten tappen maar
ook gedichten opdienen.
Inschrijven is verplicht.

LEEFTIJD

12+

ORGANISATOR
Academie en bibliotheek
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KNUTSELATELIER
Heb je de knutselmicrobe te pakken?
In het knutselatelier kan je je
TIP
creativiteit botvieren. Op
DRUK HET
woensdagnamiddag maak
INSCHRIJFSTROOKJE AF
VAN ONZE WEBSITE EN BRENG
je er leuke hebbedingetjes.

HET INGEVULD MEE. JE VINDT
HET TERUG ONDER DIENSTEN JEUGD - JEUGDACTIVITEITEN KNUTSELATELIER.

W

e voorzien verschillende knutselsessies
per leeftijd. Je kan kiezen uit twee
knutselmomenten: van 13.30 tot 15.30
uur (30 plaatsen) of van 16.00 tot 18.00 uur
(15 plaatsen).

EERSTEZESDE
LEERJAAR

Inschrijven kan vanaf donderdag 9 februari om 16 uur bij de
jeugddienst. Vanaf vrijdag 10 februari kan je ook via mail
(knutselatelier@lede.be) inschrijven. Betaling gebeurt per
factuur eind juni.
Kan je er een keer niet bij zijn? Vergeet dan zeker niet
minstens een werkdag op voorhand te verwittigen. Annuleren
op de dag zelf kan alleen op vertoon van een doktersbriefje.
Wie niet tijdig verwittigt, moet de gemiste sessie toch betalen.

TWEE
WOENSDAGEN
PER MAAND
UUR
Sessie 1
13.30 – 15.30 uur
Sessie 2
16.00 – 18.00 uur
PLAATS
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
PRIJS
Inwoner/leerling
4 euro
Niet-inwoner
6 euro
UiTPAS met kansentarief
INSCHRIJVEN
Jeugddienst vanaf
donderdag 9 februari
om 16 uur
Via mail vanaf vrijdag
10 februari
(knutselatelier@lede.be)
ORGANISATOR
Jeugddienst
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Kalender
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
8 maart
22 maart
26 april
10 mei
24 mei
7 juni

Lepelfiguren
Vrolijke paashaas
Welkom poes
Lekkers voor moeder
Tafelvoetbalspel
Een snor voor papa

DERDE - ZESDE LEERJAAR
22 februari
15 maart
29 maart
3 mei
17 mei
31 mei
14 juni

Gelukspoppetjes
Dromenvanger
Vrolijke glazen
Knutselen met puzzelstukken
Vinnig vogelhuisje
Knutselen met kroonkurken
Feestelijke knutselen met zoutdeeg
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KINDEROPVANG ‘T KLAVERTJE 4

De gemeente voorziet voor haar inwoners de buitenschoolse kinderopvang ’t Klavertje 4. Deze opvang staat open voor alle kinderen
van het kleuter- en lager onderwijs van wie een van de ouders op het
grondgebied van Lede woont. Ook kinderen die in onze gemeente
naar school gaan, kunnen terecht in een van de drie vestigingen.

’T KLAVERTJE 4
LEDE

Steenstraat 7
Voorschoolse opvang vanaf 6.45 uur.
Naschoolse opvang tot 18.30 uur.

’T KLAVERTJE 4
OORDEGEM

Oordegemdorp 29
Voorschoolse opvang vanaf 6.45 uur.
Naschoolse opvang tot 18.30 uur.
Opvang woensdagnamiddag
tot 18.30 uur. / Vakantiedagen doorlopend open van 6.45-18.30 uur.

INSCHRIJVEN

J

e kind kan naar de kinderopvang komen vanaf het moment dat we het volledige inschrijvingsdossier in ons bezit
hebben. De formulieren kan je afhalen bij de coördinator
in het gemeentehuis of in de vestigingsplaatsen. Je kan ze ook
downloaden op onze website.
Voor de voor- en naschoolse opvang hoef je niet op voorhand
in te schrijven. Komt je kind naar de naschoolse opvang, dan
moet je wel de school verwittigen.
Voor de opvang op lesvrije dagen,
woensdagnamiddag en in vakantieperiodes is het wel verplicht om
apart in te schrijven. Voor opvang
op lesvrije dagen schrijf je minstens
drie werkdagen op voorhand in.
Dit kan enkel via mail naar
kinderopvang@lede.be.
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’T KLAVERTJE 4
WANZELE

Watermolenstraat 13
Voorschoolse opvang vanaf 6.45 uur.
Naschoolse opvang tot 18.30 uur.
Opvang woensdagnamiddag tot 18.30
uur. / Vakantie- en lesvrije dagen doorlopend open van 6.45 tot 18.30 uur.

Inschrijven voor opvang op woensdagnamiddag en in vakanties
is enkel mogelijk op volgende data:

INSCHRIJVINGSDATA

OPVANGPERIODE

Donderdag 2 februari
vanaf 18.30 uur

• voor de krokusvakantie
• voor woensdagnamiddagen
in maart en april

Donderdag 9 maart
vanaf 18.30 uur

• voor de paasvakantie
• voor woensdagnamiddagen
in mei en juni

Inschrijven kan enkel via mail naar kinderopvang@lede.be met het
inschrijvingsformulier als bijlage.

TARIEVEN
Voor- en naschoolse opvang

0,90 euro per begonnen halfuur

Woensdagnamiddag
Schoolvrije dag
Vakantie

Minder dan 3 uur
3 tot 6 uur
Meer dan 6 uur

Toeslag laattijdig ophalen

5 euro per begonnen halfuur

3,70 euro
5,60 euro
11,20 euro

Sociaal tarief: er geldt een korting van 50% op de ouderbijdrage voor gezinnen die in het voorafgaande aanslagjaar een
belastbaar inkomen tot 20.000 euro hadden. Per persoon ten
laste mag je bij dit bedrag 1000 euro bijtellen.
Gezinskorting: Er geldt een korting van 25% op de ouderbijdrage indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijktijdig aanwezig zijn. Deze korting is cumuleerbaar met het
sociaal tarief.

ANNULATIE

Indien je een opvangdag wil annuleren, moet je dit minstens twee werkdagen op voorhand laten weten. Dit kan
via mail of met het annulatieformulier. Bij ziekte kan er wel
geannuleerd worden op de dag zelf mits voorlegging van een
ziekteattest.
Wanneer er niet of laattijdig wordt geannuleerd, rekenen we
10 euro aan per kind per opvangdag.

SLUITINGSDAGEN VOORJAAR 2017
Maandag 2 januari
Maandag 17 april
Maandag 1 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

eerste werkdag
paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.H. Hemelvaart
Brugdag O.H. Hemelvaart
pinkstermaandag
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SMILE
HET WAS WEER EEN NAJAAR BOORDEVOL
ACTIVITEITEN: SPORTDAG MET BALLEN,
KNUTSELATELIER, SOEPCONCERT MET
VLIEGEN, BEZOEK VAN DE SINT…
WE ZETTEN JULLIE HIER
GRAAG IN DE KIJKER:

Instru
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n
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Piet

Sportdag met ba
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mente

ruilen

nten in
UiTPAS pu
llen

Knutselatelier

Soepconcert met

Knutselatelie
r

vliegen
STA JE GRAAG
IN THE PICTURE?
STUUR EEN ORIGINELE
FOTO DOOR NAAR
KADETGAZET@LEDE.BE
EN MISSCHIEN BLINK JIJ
DE VOLGENDE KEER
OP DEZE PAGINA!
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UiTPAS: DAAR KAN JE NOG EENS
MEE BUITENKOMEN!

U

iTPAS is een elektronische spaar- en voordelenkaart voor inwoners van Aalst, Erpe-Mere,
Haaltert, Ninove en Lede. Het is een kaart voor
iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.
Met je UiTPAS kan je punten sparen bij elke activiteit
en die omruilen voor een korting, cadeau of ander
voordeel.
De UiTPAS laat iedereen genieten van cultuur, sport
en vrije tijd. Mensen met een laag inkomen hebben
recht op een UiTPAS met kansentarief, waardoor zij
een verminderd tarief betalen.
Je kan terecht in het gemeentehuis, de bibliotheek
of de sporthal om een UiTPAS te kopen. Een
UiTPAS kost 5 euro voor volwassenen en 2 euro
wanneer je jonger bent dan 18 jaar. Een UiTPAS
aan kansentarief is gratis. Voor meer informatie hierover kan
je terecht bij het OCMW of Welzijnsschakel.
Voor meer info, neem contact op via 053 60 68 00 of
uitpas@lede.be.

Tijdelijke
omruilvoordelen
De sportdienst biedt enkele ActiveBags aan. Een ActiveBag
is een handige sportaccessoire dat je zeker kan gebruiken,
op school of in je vrije tijd.

DONDERDAG
9 MAART

zolang de voorraad strekt
TIJDSTIP
16 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang in Lede
PRIJS
25 UiTpunten
ORGANISATOR
Sportdienst Lede
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KERSTVAKANTIE

KALENDER
januari
1
2

24

TOONMOMENT WOORD ACADEMIE

25

KNUTSELATELIER ‘MIJN GEHEIME DAGBOEK’

3

INFO PAGINA 10

26

5

GEDICHTENDAG: TUSSEN POT EN PINT POËZIECAFÉ
INFO PAGINA 15

6

27

THEATERVOORSTELLING: JOIN(T) US
organisator jeugddienst
GC De Volkskring
19.30 uur - derde middelbaar

28

TOONMOMENT WOORD ACADEMIE

7
NIEUWJAARSRECEPTIE EN HULDIGING BEIAARD
Markt

9

INFO PAGINA 14

29

10
11

INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

4

8

INFO PAGINA 14

30
KNUTSELATELIER ‘MAGNEETBORD MET VISSEN’
INFO PAGINA 16-17

31

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 10

12

februari

13

1

14

INFO PAGINA 10

2

16
17

VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN

18

KNUTSELATELIER ‘DE FIERE PAUW’

INFO PAGINA 4
INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 10

OPENDEURDAG VRIJE KLEUTERSCHOOL LEDE
9 - 10 uur
Kluisberg 1

20
21

3
4
5
6
7
8

KNUTSELATELIER ‘KNUTSELEN MET PARACORD’
INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 10

POEZIEWEEK CONVERSATIE
INFO PAGINA 15

22
23

INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

15

19

KNUTSELATELIER ‘DE AARDBEIENPOT’

9
10

TOONMOMENT WOORD ACADEMIE
INFO PAGINA 14

11

KOKEN MET KIDS
INFO PAGINA 6

23

KROKUSVAKANTIE

12
13
14
15

4

KARAMELLENWORP

5

CARNAVALSTOET

6
KNUTSELATELIER
'DRAAIENDE VOGELVERSCHRIKKER’
INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

7
8

INFO PAGINA 10

9
KOKEN MET KIDS

10

SPORTGALA
organisator sportdienst en sportraad
GC De Volkskring

11

KOKEN MET KIDS

12

KETNETBAND SMIJT ZICH 100%

INFO PAGINA 6

DAG VAN DE ACADEMIES
INFO PAGINA 4

TWEEDEHANDSBEURS BABY- EN KINDERKLEDIJ
EN BENODIGDHEDEN
14 – 16.30 uur - gratis
organisator Gezinsbond Lede
locatie De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede

14

21

15
KNUTSELATELIER ‘GELUKSPOPPETJES’
INFO PAGINA 10

24

17

25

18

26

19

28

INFO PAGINA 9

KOKEN MET KIDS
INFO PAGINA 6

FILMNAMIDDAG ‘THE LION KING’
INFO PAGINA 5

KNUTSELATELIER ‘VROLIJKE PAASHAAS’
INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 10

23

1

24
25
26

24

OPENDEURDAG VRIJE KLEUTERSCHOOL LEDE
9 – 10 uur
Kluisberg 1

21

maart
3

INFO PAGINA 16-17

20
CLOWN OP DE MARKT

22

2

KNUTSELATELIER ‘DROMENVANGER’
INFO PAGINA 10

16

23

27

INFO PAGINA 5

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 6

13

20

22

INFO PAGINA 16-17
INFO PAGINA 10

17

19

KNUTSELATELIER ‘LEPELFIGUREN’
BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

16

18

INFO PAGINA 9

PAASVAKANTIE

27
28
29

15

PAASEIERENWORP WANZELE

16

PAASEIERENWORP SMETLEDE

17

PAASEIERENWORP OORDEGEM

KNUTSELATELIER ‘VROLIJKE GLAZEN’
INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 10

PAASWORKSHOP
14.30 - 16.00 uur - 10 euro
organisator Gezinsbond Lede
locatie De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede

INFO PAGINA 7
INFO PAGINA 7
INFO PAGINA 7

18
19

BUITENSPEELDAG
INFO PAGINA 8

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

30

INFO PAGINA 10

20

31

21

april
1

PAASEIERENWORP LEDE
INFO PAGINA 7

22

INFO PAGINA 5

23

GEZINSWANDELING
INFO PAGINA 8

OOK PAASEIERENWORP IMPE-PAPEGEM

2

INFO PAGINA 7

3

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

4

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

5

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

6

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

7

VOORSTELLING JEUGDBOEKENMAAND:
HET BLAUWE PAARDJE

INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 11

24
25
26

INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 11

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 11

INFO PAGINA 10

27
28
29

9

30
PAASSPORTKAMP KLEUTERS

11

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

INFO PAGINA 16-17

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

8

10

KNUTSELATELIER ‘WELKOM POES’

INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 11

PAASHAAS OP DE MARKT
INFO PAGINA 7

12

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

13

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

14

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 11
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CONTACTINFO

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
CULTUUR
053 60 68 60
cultuur@lede.be
JEUGD
053 60 68 62
jeugd@lede.be
PATRIMONIUM
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
KINDEROPVANG
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
VESTIGINGSPLAATSEN
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
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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
DE BRON
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18
9340 Lede
SPORTCOMPLEX
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be

colofon
REDACTIE
Renske De Bremme
Elien De Vos
Claudia Rombaut
kadetgazet@lede.be
www.lede.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Roland Uyttendaele
OPLAGE
2500 exemplaren

De paashaas huppelt
op dinsdag 11 april rond
op de markt!

PAASHAAS
KLEURACTIE

BEN JE JONGER DAN TWAALF JAAR?
KLEUR DAN DEZE TEKENING IN EN STOP
HEM IN DE KIST VOOR HET GEMEENTEHUIS.
MISSCHIEN BELOONT DE PAASHAAS JOUW
WERKJE WEL MET EEN LEUKE PRIJS.
MEER INFO OP PAGINA 7.

VOOR- EN ACHTERNAAM
ADRES
GSM- OF TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KUNST IN DE VINGERS

BEN JIJ EEN ORIGAMIKUNSTENAAR? TOVER EEN
VIERKANT BLAADJE PAPIER OM IN EEN LEUKE VOS!

STAP 2

vierkant

STAP 1 Leg een et een punt
dje voor je m

Vouw het papi
er dubbel
van links naar
rechts.

STAP 3

linksboven en
Vouw de punt
.
de middenlijn
ar
linksonder na

blaa
uw het papier
naar je toe. Vo
deren naar
on
n
dubbel va
r terug.
boven en wee

STAP 5

Vouw d
e
bovens rechter punt
van de
te laag
op
middels
te laag en. Neem nu
links. D
en vou
w deze de
uw de
punt d
naar
omhoo
ie h
g zal ko
men pla ierdoor
t.

STAP 4

Vouw het papi
er dubbel
naar achteren
.

STAP 6

ker
er zodat de lin
Draai het papi
t te
m
ko
je
or
al vo
rand horizonta
liggen.

STAP 8

STAP 7

r punt
Vouw de linke
.
naar rechts

Teken oogjes
en
een neus om
de
vos nog echt
er te
maken.

