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D

e boekentassen werden uit de
hoek gevist, de potloden zijn
gescherpt en de wekker rinkelt je
opnieuw vroeg uit bed. Dat kan alleen
maar betekenen dat het nieuwe schooljaar aangebroken is.
Niet alleen de scholen starten terug,
ook veel leuke kinder- en jeugdactiviteiten zijn terug van weggeweest.
Denk maar aan de boemel- en sportacademie, het knutselatelier, de
academie voor muziek en woord, de
Boekenbabbels en nog zo veel meer!
In Kadetgazet vind je een overzicht
van alle activiteiten, voorstellingen en
opvangmogelijkheden in Lede. Hou dit
magazine goed bij want je krijgt geen
afzonderlijke flyers meer via de scholen.
Heb je vragen? Je kan altijd terecht
bij een van de diensten. De contactgegevens vind je achteraan.
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KIJKEN EN LUISTEREN

Lede bruist dit najaar weer van voorstellingen op
kindermaat. (Groot-)ouders zijn steeds welkom
om mee te genieten van het spektakel!

Slaapwel Frank

S

LEEFTIJD

5+

tine is dol op haar hamster Frank. Als Frank
op een ochtend niet meer wakker wordt, is
Stines verdriet bijzonder groot. Samen met haar broer
Rudi vindt zij een wel heel originele manier om afscheid te
nemen van haar geliefde huisdier ...

Slaapwel Frank, naar de gelijknamige kortfilm van Luc Van
Ginneken, is een verhaal over de liefde tussen mens en dier,
afscheid nemen en de oneindige fantasie van kinderen.
Een hartverwarmende voorstelling voor jong en oud!
De voorstelling wordt gebracht door Tina Maerevoet en
Mathias Vergels, collega-acteurs uit de populaire serie Thuis.
GC De Volkskring bestaat 5 jaar. Voor die verjaardag trakteren
we onze bezoekers bij 5 voorstellingen op een leuke verrassing. Slaapwel Frank is zo’n verjaardagsvoorstelling. Iedere
bezoeker krijgt na de voorstelling een leuk cadeau.
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ZATERDAG
4 NOVEMBER
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
8 euro (kinderen,
jongeren -26,
senioren 65+)
10 euro
UiTPAS aan kansentarief
ORGANISATOR
Cultuurdienst en
jeugddienst

WOENSDAG
8 NOVEMBER
14 - 16.30 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
6 euro
UiTPAS aan kansentarief
VERKOOP
Jeugddienst
25 oktober: 13.30 - 16.00 uur
26 oktober: 16.00 - 19.00 uur
ORGANISATOR
Jeugddienst en
jeugdraad

het boek van
deugenietpiet -

LEEFTIJD

2-9

zucht naar kunst

O

ok dit jaar komt de Sint naar Lede. Deugenietpiet
komt mee en hij zorgt voor heel wat problemen. Hij
kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en leest
stiekem in het boek van de Sint. Oh nee! Hij stoot per ongeluk een pot met inkt om! Een hele pagina van het boek is
beklad. Komt alles goed voor de Sint iets in de gaten krijgt?
De Sint en zijn pieten geven twee voorstellingen: om 14 en
16.30 uur. Na de voorstelling krijgt elk kind een geschenkje.
Sint en zijn pieten beleven drukke dagen.
Daarom is het vereist dat kinderen begeleid worden door
een volwassene tijdens de voorstelling.
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Verhaaltje voor
het slapengaan

LEEFTIJD

5-8

Trek je beste pyjama aan voor het voorleesuurtje in de bib!
We organiseren een knusse verhaaltjesavond in pyjama voor
kinderen van 5 tot 8 jaar naar aanleiding van de Voorleesweek. We vertellen deze keer het verhaal Je moet een
hoed meebrengen. Gekke
hoofddeksels zijn deze
editie dus meer dan welkom!

VRIJDAG
24 NOVEMBER
19 uur

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

Terwijl de kinderen genieten
van een verhaal, kunnen
ouders snuisteren in de bib.
Voorleesexperts staan er klaar
met een kop koffie en toffe
boekentips. Inschrijven
is verplicht.

ZATERDAG
16 DECEMBER
15.30 uur
16.30 uur

PLAATS
Tent aan De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Cultuurdienst en
culturele raad
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Kerstvoorstelling
25ste Sterdagen

V

LEEFTIJD

2-9

lak voor de feestdagen vind je in en rond De Bron
een grote kerstmarkt vol kraampjes met geschenken
en lekkernijen. Ook voor de kinderen zijn er leuke
activiteiten zoals een
sterrenworp en
kerstvoorstelling.
Jeugdtheater
Prikkel brengt
een kerstverhaal
dat alle kinderen
in vervoering zal
brengen.

DOEN

Stilzitten, daar doen we niet aan mee!
Laat je gaan tijdens een van onze vele
activiteiten. Je zal je dit najaar zeker niet
vervelen.

ZONDAG
3 SEPTEMBER
14 – 18 uur

Dag van de vrije tijd

O

ALLE
LEEFTIJDEN

p de Dag van de vrije tijd toont Lede zich
van zijn (re-)creatiefste kant! Ontdek met
de hele familie het vrijetijdsaanbod van de
gemeentediensten en verenigingen en leef je uit tijdens
verschillende proefsessies.

PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Vrijetijdsdiensten Lede

Naast de info- en doestanden wordt er ook randanimatie
voorzien. Luister naar de verhaaltjes van de suikerpoppenfee en snoep lekker mee, stuiter je dol op het springkasteel,
ga uitdagingen aan in het denk-doe-durfspel, zing en swing
mee met live muziek …
Heb je een UiTPAS? Blader snel naar pagina 27 en ontdek
wel omruilvoordeel je kan scoren bij deze activiteit!

1000 jaar Smetlede
Open Monumentendag

H

ALLE
LEEFTIJDEN

et tweede weekend van september is het
opnieuw Open Monumentendag. Dit jaar
staat Smetlede in de kijker: de deelgemeente viert dit jaar haar duizendste verjaardag!
Dus vieren we een hele dag feest. Vanaf 11 uur
zijn er optredens en tentoonstellingen. Onder
de middag kan je een heerlijke Breydelmaaltijd
eten. Kaarten voor de Breydelmaaltijd kan je
kopen bij de Cultuurdienst en de Smetleedse
verenigingen.

ZONDAG
10 SEPTEMBER
Vanaf 11 uur

PLAATS
Smetlededorp en omgeving
PRIJS
Activiteiten Gratis
Breydelmaaltijd
+12 jaar:
7 euro VVK - 10 euro ADK
-12 jaar:
4 euro VVK - 7 euro ADK
ORGANISATOR
Smetleedse verenigingen,
cultuurdienst, culturele raad,
Breydel
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In de Sint-Pharaïlidiskerk kunnen kinderen een zoektocht
doen en leuke prijzen winnen! De leerlingen van de academie
brengen er ook korte optredens om 15 en 17 uur.
Om 14 uur is er op het dorp een optreden van Vroink, een
swingende muziekgroep voor kinderen en hun ouders. Hun
sprankelende liedjes zijn echte verhalen met onderwerpen
zoals groeien, wiebelende konten, angsten, verliefdheid, slijmerige wezens, heerlijke snoepen, een tandartsbezoek, kleine
pijntjes en groot plezier!
Je kan ook naar een echte party gaan om 17 uur. De Gezinsbond Smetlede organiseert in het Veerleheem een dj-feest
speciaal voor kinderen! Alle populaire hits voor de kids komen
aan bod. Ambiance verzekerd!
Wie zich graag mooi wil maken kan ook terecht aan de grimecaravan waar alle kinderen bij de schminkster en kapster
kunnen passeren.

ZATERDAG
23 SEPTEMBER
11 uur

PLAATS
Park Huize Moens
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie, bibliotheek,
jeugddienst

Soepconcert
met vliegen

ALLE
LEEFTIJDEN

S

amen zingen is een feest! Laat van je horen tijdens
het Soepconcert met vliegen! Liedjes uit de oude en
minder oude doos, gezellige liedjes, liedjes die oma
nog heeft gezongen op de speelplaats, liedjes om naar te
luisteren, liedjes om op te dansen, liedjes die iedereen kan
meezingen …
Breng zeker een trui mee want we
zingen buiten op en rond de kiosk
aan Huize Moens. Vergeet ook je
leesbril niet en een soepbol of grote
kop met een lepel want er wordt
lekkere soep geserveerd.
Na het concert worden de prijzen
uitgereikt van de Zomer van Vlieg.
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Stoere
roofvogelnamiddag

B

ZONDAG 1 OKTOBER
LEEFTIJD

8-14

en jij stoer genoeg om oog in oog te staan met een roofvogel? Mis deze kans dan niet! Tijdens deze workshop
kom je meer te weten over roofvogels,
kan je tijdens een spel het
loeren leren en zelfs eens
met de vogels vliegen.

14 - 17 uur

PLAATS
Speelplein Krawietel
PRIJS
5 euro
UiTPAS aan kansentarief
Inschrijven verplicht, beperkte
plaatsen! Vanaf 11 september
bij de jeugddienst.
ORGANISATOR
Jeugddienst

Waan jezelf even valkenier en neem een kijkje in
de wondere wereld van
roofvogels en uilen.
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VRIJDAG
20 OKTOBER
Vanaf 15.45 uur

PLAATS
Park achter Huize Moens
PRIJS
Gratis voor
jeugdbewegingsleden
in uniform
ORGANISATOR
Jeugddienst en
jeugdraad

Dag van de
jeugdbeweging
Vieruurtje in
het park

ALLE
LEEFTIJDEN

D

e hoogdag van de
jeugdbewegingen komt
eraan. Kinderen, leiding
en oud-leiding trekken massaal
naar school in hun uniform. Het
straatbeeld kleurt weer helemaal
jeugdbeweging!
Kom in uniform naar het park en
vier deze dag met ons mee. Wij
voorzien een vieruurtje, springkasteel, goochelende clown,
vuuract, kinder-dj, spelletjes …
Heb je een UiTPAS? Blader snel
naar pagina 27 en ontdek wel omruilvoordeel je kan
scoren bij deze activiteit!

Heksentocht

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e laatste
dag van
oktober gaan we
weer griezelen! Wandel
mee met de heksentocht.
Voorzie zeker aangepast
schoeisel en een zaklamp.
Je krijgt van ons een koek
en een drankje. Vooraf
inschrijven is niet nodig.
Honden zijn niet toegelaten.
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DINSDAG
31 OKTOBER

Vrije start van
19.30 tot 21.00 uur
PLAATS
De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
feestcomité en
dienst patrimonium

ZONDAG
19 NOVEMBER
Vrije start tussen
11 en 12 uur

PRIJS
5 euro
UiTPAS aan kansentarieff
STARTPLAATS
Onder voorbehoud, zie
gemeentelijke website
ORGANISATOR
Cultuurdienst en
culturele raad

Familiespeurtocht
tijdens Lede
Gesmaakt op stap

ALLE
LEEFTIJDEN

D

oe mee aan de culinaire wandeling tijdens de Week
van de smaak. Kinderen kunnen tijdens deze wandeling meedoen aan een speurtocht.
Je betaalt 5 euro per persoon. In
deze prijs zijn verschillende hapjes
en drankjes onderweg inbegrepen.
Voor de kinderen is de deelnamekaart voor de speurtocht inbegrepen. Zij maken bovendien kans op
leuke prijzen. Meer informatie vind je
eind oktober terug op de website of
de facebookpagina, in Lede
Informeert en bij de cultuurdienst.
Heb je een UiTPAS? Blader snel naar
pagina 27 en ontdek wel omruilvoordeel je kan scoren bij deze activiteit!

Sterrenworp 25ste Sterdagen

V

ALLE
LEEFTIJDEN

lak voor de feestdagen
vind je in en rond De Bron
een grote kerstmarkt vol
kraampjes met geschenken
en lekkernijen. Ook voor de
kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een kerstvoorstelling
en de sterrenworp. Er worden
sterren en snoepjes gegooid
voor alle kids. Er zijn ook
enkele fonkelende sterren, die
zijn goed voor een extra prijs.

ZATERDAG
16 DECEMBER
16 uur

PLAATS
Kleine parking achter
Volkskring
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Cultuurdienst en
culturele raad
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SPORTEN

Als het kriebelt, moet je sporten! Gedurende het hele jaar valt er veel te
beleven in sportcomplex De Ommegang. Schrijf je in via de website,
in de sporthal of per mail (met het
inschrijvingsstrookje als bijlage). Alle
KORTINGEN
formulieren vind je op www.lede.be of
sociaal tarief: - 50% korting
bij de sportdienst.
10 UiTPASpunten: 2,50 euro korting

mutualiteit: betaalt deel inschrijvingsgeld terug

Boemel- en
sportacademie

DERDE
KLEUTERKLAS
- ZESDE
LEERJAAR

L

eef je elke woensdagnamiddag uit in de
sporthal! Kinderen uit de derde kleuterklas zijn welkom in de boemelacademie.
Lagereschoolkinderen kunnen aan de slag in
de sportacademie.
Tijdens dit sportieve uurtje maak je kennis
met verschillende sporttakken en kan je je
vaardigheden verder ontwikkelen. Je legt de
basis om later lid te worden van een sportclub. Later instappen is mogelijk.

VAN 6 SEPTEMBER 2017
TOT EN MET 27 JUNI 2018

(uitgezonderd schoolvakanties)
derde kleuterklas: 13.30 uur tot 14.30 uur
eerste leerjaar: 14.30 uur tot 15.30 uur
tweede en derde leerjaar:
15.30 uur tot 16.30 uur
vierde, vijfde en zesde leerjaar:
16.30 uur tot 17.30 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Volledig schooljaar: Inwoner of leerling in
Lede: 60 euro / Niet-inwoner: 90 euro /
UiTPAS aan kansentarief
Trimester: Inwoner of leerling in Lede: 25 euro
Niet-inwoner: 37,50 euro / UiTPAS aan
kansentarief
ORGANISATOR
Sportdienst

Energieke sportnamiddag
vol plezier en teamwork

T

est je balvaardigheid op deze leuke sportnamiddag! Alle aanwezigen worden getrakteerd op een hapje en een drankje. Inschrijven is verplicht maar betalen kan ter plaatse.

LEEFTIJD

12+

ZONDAG
26 NOVEMBER
14 – 17 uur

PRIJS
2 euro
UiTPAS aan kansentarief
INSCHRIJVEN
Tot en met 20 november
sport@lede.be jeugd@lede.be
ORGANISATOR
Jeugdraad en sportdienst
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VAN 27 TOT EN MET
29 DECEMBER
9.00 uur tot 16.00 uur
OPVANG
8.15 uur tot 17.00 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
Inwoner of leerling in Lede
36 euro
Niet-inwoner
54 euro
UiTPAS aan kansentarief
INSCHRIJVEN
Van 13 november tot en
met 15 december

Wintersportkamp
lager onderwijs

EERSTE
TEM ZESDE
LEERJAAR

G

een zin om stil te zitten tijdens de vakantie? Schrijf je
dan snel in voor het wintersportkamp! Onze monitoren voorzien een leuke mix van bekende en minder
bekende sporten.
We verwachten je elke dag in sportieve kledij en sportschoenen. Kinderen die ’s middags blijven eten, brengen een
lunchpakket en zakgeld mee om een drankje te kopen in de
cafetaria (minimum 1,80 euro). Breng ook een drankje en een
koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

ORGANISATOR
Sportdienst

VAN 3 TOT EN MET
5 JANUARI 2018
9.00 uur tot 12.00 uur

OPVANG
08.15 uur tot 12.15 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

Wintersportkamp
kleuters

O

PRIJS
Inwoner of leerling in Lede
18 euro
Niet-inwoner
27 euro
UiTPAS aan kansentarief
EERSTE
TEM DERDE
KLEUTERKLAS

INSCHRIJVEN
Van 13 november 2017
tot en met 22 december 2017
ORGANISATOR
Sportdienst

ok voor de kleutertjes voorzien we een gevarieerd
aanbod aan sport en spel, aangepast aan hun
leeftijd.
We verwachten hen elke voormiddag in sportieve kledij en
sportschoenen (eventueel reservekledij). Geef zeker ook een
drankje en tussendoortje mee voor tijdens de pauze.
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MOVIETIME OP
WOENSDAGNAMIDDAG!

Ga je graag naar de bioscoop? Vanaf nu kan dat ook in Lede! In het
najaar start de jeugddienst met filmvertoningen voor kinderen en jongeren op woensdagnamiddag. Ontdek ons aanbod hieronder!

Rogue One

H

LEEFTIJD

8+

et verhaal speelt zich af voor Episode IV A New Hope. In tijden van conflict vormt
zich een groep van onwaarschijnlijke helden om de
plannen voor de Death Star (het ultieme massavernietigingswapen van het Keizerrijk) te stelen. Deze sleutelgebeurtenis in de Star Warstijdlijn brengt gewone
mensen samen die de keuze maken om uitzonderlijke
dingen te doen en daardoor deel worden van iets
belangrijkers dan henzelf.
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Brandweerman Sam:
Helden van de storm

LEEFTIJD

3+

E

en gevaarlijke orkaan stevent af op Piekepolder, precies
op het moment dat de gloednieuwe kazerne in gebruik
wordt genomen. Brandweerman Sam komt meteen in
actie bij de oude mijnen, want die dreigen vol te lopen met
water terwijl Penny en de kinderen binnen zijn. Intussen moet
Elvis de leiding nemen om de andere inwoners in veiligheid
te brengen. Zal het Brandweerman Sam, Elvis en de rest
op tijd lukken? Je ziet het in dit gloednieuwe, extra lange
avontuur!

WOENSDAG
4 OKTOBER
Rogue One
14.00 -16.30 uur

WOENSDAG
25 OKTOBER

Brandweerman Sam
14.00 -15.30 uur

WOENSDAG
6 DECEMBER
Zootropolis
14.00 - 16.00 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
inschrijven niet nodig.ORGANISATOR
Jeugddienst

LEEFTIJD

Zootropolis

5+

D

e moderne zoogdierenstad Zootropolis is een stad als geen ander.
Zootropolis bestaat uit een grote mengelmoes van
leefomgevingen waar alle dieren samen leven. Het is een
plaats waar iedereen, van de grootste olifant tot de kleinste
muis, zichzelf kan zijn. Maar wanneer Officer Judy Hopps
aankomt, merkt ze al snel dat het niet zo simpel is om het
allereerste konijn bij de politie te zijn. Ze is vastbesloten
om zichzelf te bewijzen tegenover al haar grote en sterke
collega's. Daarom grijpt ze de kans om een moeilijke zaak
met beide handen (of poten?) op te lossen, ook al moet ze
hiervoor samenwerken met de sluwe, scherpzinnige vos.
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EN JIJ?

De zomervakantie is voorbijgevlogen, het schooljaar staat
alweer voor de deur. Met de
boekentas op de rug trekken
honderden kinderen weer naar
de schoolpoort. Te voet, met
de fiets, op de step… En jij?

Klaas
(5 jaar) FIETST
HEEL WAT AF: “IK GA NIET ALLEEN

MET DE FIETS NAAR SCHOOL, MAAR
OOK OP BEZOEK BIJ MIJN VRIENDJES”

“Ik ga vaak met de fiets naar school. Meestal
met mijn mama, maar soms ook met mijn
papa. Mijn zus Lotje fietst ook altijd mee. Zij
gaat al naar naar het derde leerjaar. Ik begin
nu aan de derde kleuterklas.”
“Ik vind het superleuk om te fietsen. Niet
alle kindjes mogen al zelf fietsen, maar ik
wel. Soms zit ik nog een keer in de fietskar,
maar ik fiets liever zelf.”
“Mijn rode fiets heb ik gekregen van mijn
meter. Haar zoon Sam was te groot geworden voor de fiets. Ik heb ook nog andere
fietsen, die van mijn neefje Kasper, die van
mijn zus… In totaal heb ik er vier!”
“Ik ga graag naar school maar vakantie is
toch het leukste. Ik kijk er wel naar uit om op
de computer te werken in de klas, dat is tof!
Mijn vriendjes zal ik ook terugzien op school,
maar hen zie ik ook in de vakantie. Zij komen
bij mij spelen of ik bij hen. Dan rij ik tot
daar… met mijn fiets natuurlijk!”
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Isra (12 jaar) EN
Haysar (10 jaar)
RACEN SAMEN OP DE FIETS NAAR
SCHOOL: “MAAR IK BEN SNELLER
DAN MIJN BROER!”

Isra: “Soms gaan we te voet, maar normaal
nemen we de plooifiets. Onze mama gaat
vroeg werken en daarom gaan we altijd
met ons tweetjes op pad. We wonen ook
dichtbij onze school, het is slechts vijf
minuten trappen. We geven wel extra gas
wanneer het regent. Dan zijn we er op
twee minuten!”
Haysar: “Van de rit naar school maken we
steeds een race, al is mijn zus vaak sneller
dan ik. Behalve toen haar band plat stond,
toen kon ik eindelijk winnen! Helaas is die
intussen gefikst…”
Isra: “Ik ben blij dat het schooljaar weer
begonnen is, dan zie ik mijn vrienden
terug. Die heb ik wel moeten missen deze
zomer. Tijdens de vakantie wil ik altijd terug
naar school, maar na een paar dagen op
de schoolbanken verlang ik alweer naar
vakantie!”

Britt
(11 jaar) ROLT OP DE
STEP NAAR SCHOOL: “IK HEB MIJN
VASTE BENDE VRIENDINNEN OM
MEE NAAR SCHOOL TE GAAN.”

“Ik ga vaak op de step naar school, soms
ook met de fiets of te voet onder de paraplu. Mijn vriendinnen wonen bij me in de
straat en samen trekken we naar school.
Ik heb ze deze zomer dan ook niet echt
moeten missen”
“Ik ben steeds goed zichtbaar op de weg
want ik heb een felroze tas. Aan mijn boekentas hangt ook mijn fluovestje, zo moet
ik het zelf niet aantrekken en is het toch
nog opvallend. Zeker in de winter is dat
veiliger.”
“Dit schooljaar wordt extra speciaal omdat
ik naar het zesde leerjaar ga. Dit jaar zit ik
bij juf Melanie, hopelijk is ze niet te streng
want soms ben ik een babbelkous. Ze lijkt
me wel een lieve juf."
“Ik kijk uit naar de bosklassen in Durbuy
want we gaan kajakken. Ook het schoolfeest wordt bijzonder, mijn laatste schoolfeest! Dat zal vreemd en leuk tegelijk zijn.”
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DIGITALE WEEK

Tijdens de Digitale Week gaat de bib multimediaal! In samenwerking
met het lokaal bibliotheekverband BibArt willen we kinderen laten
proeven van digitale cultuur.

Fotoshoot in je
lievelingsboek

ALLE
LEEFTIJDEN

W

14 – 18 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
Vrij toegankelijk
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

LEEFTIJD

6+

H

et fablab van Erpe-Mere komt op bezoek en brengt
de stickermachine mee. Maak je eigen sticker op de
computer en print hem uit. Breng een tas, fietshelm,
drinkbus of brooddoos mee om te personaliseren. Geen
handige Harry? Je kan ook gewoon eens komen kijken.

LEEFTIJD

8+

e wereld van Minecraft is jouw zandbak
waar je kan creëren wat je wil. Ontdek
dit virtueel universum, bouw grote constructies of
breek net alles af, ga gevechten aan …: de mogelijkheden
zijn eindeloos! Tijdens deze workshop voor beginners zet je
je eerste stappen in het spel.

18

PRIJS
Gratis
Vrij toegankelijk

Stickers maken
in de bib

Workshop Minecraft

D

9 – 12 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede

ou je altijd al in je favoriete boek duiken? Dit is je
kans! De bib organiseert een fotoshoot waarbij jij
pronkt op de cover van je lievelingsboek! Poseer voor
onze camera en even later zit je op de hand van de GVR, vlieg
je in een betoverde wagen met Harry Potter of klauter je in de
boomhut van 14 verdiepingen!

WOENSDAG
18 OKTOBER

ZATERDAG
14 OKTOBER

WOENSDAG
29 NOVEMBER
14 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
3 euro
UiTPAS aan kansentarief
INSCHRIJVEN
Vanaf 11 september
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

LEESCLUB BOEKENBABBELS

E

en nieuw schooljaar, een nieuwe reeks
boekenbabbels! Zit je in de tweede of
derde graad van de lagere school?
Ben je boekverslaafd of gaat het lezen net niet
zo vlot? In de boekenbabbels is er plaats voor
iedereen die graag zijn mening geeft!

LEEFTIJD

8-12

Je leest samen met andere meisjes en jongens boeken die
door de Kinder- en Jeugdjury geselecteerd werden. Een
keer per maand komen jullie samen om je mening te geven
en krijgen jullie een creatieve opdracht over het boek. Uiteindelijk stellen jullie je eigen boekentoptien op.
Nieuwsgierig? Schrijf je in met vermelding van je naam, leeftijd en adres. We komen de eerste keer samen op woensdag
4 oktober van 13.30 tot 14.45 uur in de bib.

PLAATS
Vergaderzaal
bibliotheek Lede
DATA
woensdag 4 oktober
woensdag 8 november
woensdag 6 december
zaterdag 23 december
TIJDSTIP
woensdag:
13.30 – 14.45 uur
zaterdag:
10.00 – 12.00 uur
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
in de bibliotheek
bibliotheek@lede.be
053 82 53 30
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KNUTSELATELIER

Heb je de knutselmicrobe te pakken?
In het knutselatelier kan je je
creativiteit botvieren. Op
woensdagnamiddag maak
je er leuke hebbedingetjes.

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 tot 18 uur
(15 plaatsen).

EERSTEZESDE
LEERJAAR

Inschrijven kan vanaf donderdag 7 september om 16 uur bij de
jeugddienst. Inschrijven via mail kan vanaf vrijdag 8 september naar knutselatelier@lede.be. De betaling gebeurt via een
factuur eind december.
Kan je er een keer niet bij zijn? Vergeet niet tijdig te annuleren
per mail. Je moet minstens één werkdag op voorhand 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, Lede
PRIJS
Inwoner
4 euro
Leerling in Lede
4 euro
Niet-inwoner
6 euro
UiTPAS aan kansentarief
(op vertoning bij inschrijving)
INSCHRIJVEN
Jeugddienst
7 september vanaf 16 uur
knutselatelier@lede.be
8 september
ORGANISATOR
Jeugddienst
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Kalender
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
20 september
4 oktober
18 oktober
15 november
29 november
13 december
10 januari

Dierenthermometer
Stokpaard
Gekke figuren
Dinosaurus
Aftelkalender Kerstmis
Kerstversiering
Giraf

DERDE - ZESDE LEERJAAR
27 september
11 oktober
25 oktober
22 november
6 december
20 december
17 januari

Hart van gips
Kunst
Raamhanger
Lede Gesmaakt: koken
Kurken kerstboom
Emailleren
Knopenkunst

TIP

DRUK HET
INSCHRIJFSTROOKJE AF
VAN ONZE WEBSITE EN BRENG
HET INGEVULD MEE. JE VINDT
HET TERUG ONDER DIENSTEN JEUGD - JEUGDACTIVITEITEN KNUTSELATELIER.

21

ACADEMIE LEDE - ERPE-MERE - WICHELEN

Ontdek de kracht van woorden of ontwikkel jouw muzikaal talent in de
academie! De lessen starten op 1 september.
Nog niet ingeschreven? Dat kan nog tot en met 30 september op het
secretariaat. Vergeet je kids-ID of eID niet! Je kan betalen met Bancontact.
Je kan ook online inschrijven op www.gamw.lede.be.
Op de site vind je ook de uurroosters en een infobrochure voor starters.

Aanbod

LEEFTIJD

ALGEMENE INITIATIE – 1 LES PER WEEK

6-7

Op speelse wijze ontdek je de wondere wereld
van muziek en woord.

MUZIEK – 2 OF 3 LESSEN PER WEEK

LEEFTIJD

8-13

In Lagere 1 start iedereen met Algemene
Muzikale Vorming (AMV). Je leert spelenderwijs
de geheimen van muziek kennen.
Je kan vrijblijvend starten met een instrument of zang
vanaf 8 jaar. Deze instrumenten kan je allemaal leren in de
academie:
•
•
•
•
•
•

altviool
basklarinet
bastrombone
bugel
cello
dwarsfluit

•
•
•
•
•
•

gitaar
hoorn
klarinet
marimba
orgel
piano

WOORD – 1 LES PER WEEK

•
•
•
•
•
•

saxofoon
slagwerk
trombone
trompet
tuba
viool

Ben je tussen 8 en 13 jaar? Dan kan je vrij
instromen in de Woordklas volgens jouw leeftijd.
Je krijgt 1 uur per week Algemene Verbale
Vorming (AVV).
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LEEFTIJD

8-13

INSCHRIJVEN
TOT EN MET
30 SEPTEMBER
PLAATS
Secretariaat academie
Markt 5, Lede
PRIJS
-18 jaar: 70 euro
UiTPAS aan kansentarief

KERMISSEN EN MARKTEN

Kermissen

G

oed nieuws voor wie houdt van de molens, het schietkraam en oliebollen. In
september en oktober staat de kermis opnieuw in onze gemeente! Traditioneel
wordt dit afgesloten met een mooi vuurwerkspektakel. We zetten alle data en info
graag op een rijtje:

SMETLEDE 3 september //

vuurwerk maandag 4 september, 22 uur

WANZELE 10 september //

vuurwerk vrijdag 8 september, 22 uur
LEDE 24 september //
vuurwerk maandag 25 september, 21 uur
IMPE 15 oktober //
vuurwerk vrijdag 13 oktober, 21 uur

ZONDAG
24 SEPTEMBER
14 – 17 uur

PLAATS
Onder voorbehoud,
zie gemeentelijke website
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Cultuurdienst + LEEGO

Wereldkermis
in Lede

ALLE
LEEFTIJDEN

T

ijdens het kermisweekend eind september vindt er
tegelijk een wereldkermis plaats. Deze kermis biedt een
ruim aanbod aan wereldse lekkernijen. Kinderen tussen
5 en 12 jaar kunnen ook meedoen aan een muzikale workshop.
Door de vernieuwing van de markt staat de locatie van dit
evenement nog niet vast. Check onze gemeentelijke website
of facebookpagina voor meer informatie.
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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
Naschools 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 drie 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.
Inschrijven voor opvang op
woensdagnamiddag en in
vakanties is enkel mogelijk
op volgende data:
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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 / Vakantiedagen en lesvrije
dagen doorlopend open van 6.45 tot
18.30 uur

INSCHRIJVINGSDATA

OPVANGPERIODE

donderdag 7 september
vanaf 18.30 uur

woensdagnamiddagen in
september en oktober

donderdag 5 oktober
vanaf 18.30 uur

- herfstvakantie
- woensdagnamiddagen in
november en december

donderdag 30 november
vanaf 18.30 uur

- kerstvakantie
- woensdagnamiddagen in
januari en februari

Uitzondering: Woensdagnamiddag 6 september is de kinderopvang open in Oordegem en Wanzele. De kinderen kunnen
er terecht zonder voorafgaande inschrijving, enkel op school
doorgeven.

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 NAJAAR 2017
woensdag 1 november
donderdag 2 november
woensdag 15 november
maandag 25 december
dinsdag 26 december

Allerheiligen
Allerzielen
Dag van de Dynastie
Kerstmis
Tweede kerstdag
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UITPAS: DAAR KAN JE NOG
EENS MEE BUITENKOMEN!

Wat is UiTPAS?

U

iTPAS is een elektronische spaar- en voordelenkaart
voor inwoners van 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.

DAG VA
N

Je UiTPAS kan je gebruiken bij alle gemeenten die met
UiTPAS werken en bij organisaties in Brussel die de
Paspartoe aanvaarden.
De UiTPAS laat iedereen genieten van cultuur, sport en vrije
tijd. Mensen met een laag inkomen hebben recht op een
UiTPAS aan 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.

DE JEU

GDBEW

EGING

DAG VAN DE VRIJE TIJD
DATUM
zondag 3 september
UUR
14 - 18 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
drinkbus: 15 UiTPASpuntenduikbril: 10 UiTPASpuntenfluostiften: 5 UiTPASpunten

Voor meer info, neem contact op via 053 60 68 00 of
uitpas@lede.be.
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PENNENZAKKENROCK

KT

LEDE GESMAA

Tijdelijke
omruilvoordelen
Deze voordelen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

DAG VAN DE VRIJE TIJD

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan je je punten
omruilen voor fluostiften, een duikbril of een drinkbus tijdens
Dag van de vrije tijd.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Tijdens Dag van de jeugdbeweging kan ieder kind of jongere
in uniform een coole zonnebril omruilen.

PENNENZAKKENROCK

Start het schooljaar met een coole nieuwe pennenzak! Kom
naar de bib en kies een van de drie kleuren. We kunnen
60 kinderen gelukkig maken.

LEDE GESMAAKT OP STAP

Hou jij van koken? Je kan als een echte chef in de keuken
staan met een leuke keukenschort van Jeroen Meus.
Opgelet, enkel de kinderen die ook deelnemen aan de
activiteit (p. 11) en meewandelen kunnen een schort omruilen.

WINTEROMRUILVOORDEEL

Haal de wereld in huis en ruil je UiTPASpunten in tegen deze
magnetische wereldpuzzel.
De puzzel bestaat uit 100 stukjes en kan je in het bijhorende
blik met afsluitdop bewaren. Eenmaal afgewerkt vormt hij een
wereldkaart die je, omdat hij magnetisch is, op de koelkast
kan kleven!
Wees er snel bij! We kunnen 14 puzzels uitdelen aan
de eerste UiTPASsers die zich
aanbieden.
Dit voordeel is
enkel geldig
voor kinderen
en jongeren
(-26 jaar).

PENNENZAKKENROCK
DATUM
zaterdag 9 september
UUR
Tijdens openingsuren bib
Lede en Oordegem
PLAATS
Bibliotheek Lede en
Oordegem
PRIJS
10 UiTPASpunten

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
DATUM
vrijdag 20 oktober
UUR
15.45 uur - 18 uur
PLAATS
Park achter Huize Moens
PRIJS
10 UiTPASpunten

LEDE GESMAAKT
DATUM
zondag 19 november
UUR
11 - 12 uur
PLAATS
Startplaats wandeling
Lede Gesmaakt
PRIJS
10 UiTPASpunten

WINTEROMRUILVOORDEEL
DATUM
donderdag 21 december
UUR
Vanaf 17 uur
PLAATS
Jeugddienst
PRIJS
20 UiTPASpunten,
maximaal 1 puzzel per gezin
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WINTEROMR

UILVOORDEE

L

KALENDER
september
1
2
3

DAG VAN DE VRIJE TIJD
INFO PAGINA 7

KERMIS SMETLEDE

4

VUURWERK SMETLEDE

24

KERMIS LEDE + WERELDKERMIS

25

VUURWERK LEDE

26

JAARMARKT

27

KNUTSELATELIER HART VAN GIPS

INFO PAGINA 12

28
29

8

VUURWERK WANZELE

9

SNEUKELTOCHT 70 JAAR RODE KRUIS LEDE

10

START OMRUILVOORDEEL TERUG NAAR SCHOOL
INFO PAGINA 27

1000 JAAR SMETLEDE - OPEN MONUMENTENDAG
INFO PAGINA 7

KERMIS WANZELE
70 JAAR RODE KRUIS LEDE
Kidsdorp, démo’s van hulpdienst met wagenpark
en helikopter, GC De Volkskring

30

oktober
1

4

KNUTSELATELIER STOKPAARD
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 12

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

FILMVOORSTELLING ROGUE ONE

INFO PAGINA 12

INFO PAGINA 14

5

15

6

16

7
VELDLOOP VRIJE LAGERE SCHOOL LEDE

18

8

TWEEDEHANDSBEURS
Gezinsbond Lede, De Bron

9

19

10
KNUTSELATELIER DIERENTHERMOMETER
INFO PAGINA 20

11

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

21

KNUTSELATELIER KUNST
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 12

INFO PAGINA 12

12

22

28

BOEKENBABBELS EERSTE SAMENKOMST
INFO PAGINA 19

14

23

INFO PAGINA 9

3

12

20

STOERE ROOFVOGELNAMIDDAG

2

11

17

INFO PAGINA 20
INFO PAGINA 12

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

7

13

INFO PAGINA 32

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

5
6

INFO PAGINA 23

13
SOEPCONCERT MET VLIEGEN
INFO PAGINA 8

VUURWERK IMPE

HERFSTVAKANTIE

14

FOTOSHOOT IN JE LIEVELINGSBOEK
INFO PAGINA 18

OPENDEURDAG BIB LEDE

15

KERMIS IMPE

16

5
6
7
8

17
18

INFO PAGINA 12

BOEKENBABBELS

INFO PAGINA 20
INFO PAGINA 12

STICKERS MAKEN IN DE BIB
INFO PAGINA 18

19

INFO PAGINA 19

9
10
11

20

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
INFO PAGINA 10

12

21

OPENDEURDAG BIB OORDEGEM

13

22

14

23

15

INFO PAGINA 20
INFO PAGINA 12

KNUTSELATELIER RAAMHANGER
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 12

FILMVOORSTELLING BRANDWEERMAN SAM
INFO PAGINA 15

KINDERWORKSHOP BLOEMSCHIKKEN HALLOWEEN
Gezinsbond Lede, De Bron

16
17
18
19

26

20

27

21

28

22

29

LEDE GESMAAKT OP STAP
INFO PAGINA 11

KNUTSELATELIER LEDE GESMAAKT (KOKEN)
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 12

30
HEKSENTOCHT
INFO PAGINA 10

november
1

23
24

VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN
INFO PAGINA 6

25
26

2

ENERGIEKE SPORTNAMIDDAG
INFO PAGINA 12

27

3
4

KNUTSELATELIER DINOSAURUS
BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

24

31

INFO PAGINA 5

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
KNUTSELATELIER GEKKE FIGUREN
BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

25

VOORSTELLING HET BOEK VAN DEUGENIETPIET

VOORSTELLING SLAAPWEL FRANK
INFO PAGINA 4

28

29

KERSTVAKANTIE

29

KNUTSELATELIER AFTELKALENDER KERSTMIS
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 12

19
20

WORKSHOP MINECRAFT

INFO PAGINA 12

KERSTWORKSHOP KIDS
Gezinsbond Lede, De Bron

30

december
1

21
22
23

2
3

24

4

25

5

26
BOEKENBABBELS
KNUTSELATELIER KURKEN KERSTBOOM
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 12

FILMVOORSTELLING ZOOTROPOLIS
INFO PAGINA 15

START WINTEROMRUILVOORDEEL
INFO PAGINA 27

8

WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

28

WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

29

WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

12
KNUTSELATELIER KERSTVERSIERING
INFO PAGINA 12

14

31

3

WINTERSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

4

WINTERSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

5

WINTERSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

6

15

7
STERDAGEN - STERRENWORP EN
KERSTVOORSTELLING
INFO PAGINA 6 EN 11

30

INFO PAGINA 13

30

INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

18

INFO PAGINA 13

2

11

17

INFO PAGINA 13

1

10

16

INFO PAGINA 19

januari

9

13

BOEKENBABBELS

27

INFO PAGINA 19

7

INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 18

6

KNUTSELATELIER EMAILLEREN

STERDAGEN

INFO PAGINA 13
INFO PAGINA 13
INFO PAGINA 13

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

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

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

KNUTSELATELIER
Rammelstraat 1A
9340 Lede
knutselatelier@lede.be
DE BRON
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18
9340 Lede
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GEEN ZIN OM DEZE
TEKENING UIT TE SCHEUREN?
JE VINDT HEM OOK TERUG
OP ONZE WEBSITE.

JAARMARKT EN
KLEURACTIE
JAARMARKT: ANDERE LOCATIE

OP DINSDAG 26 SEPTEMBER 2017 GAAT DE JAARMARKT
DOOR VAN 8.00 TOT 14.00 UUR IN DE KASTEELDREEF EN
KASTEELSTRAAT. DE MARKTKRAMERS, DE LOKALE MIDDENSTAND
EN DE STANDWERKERS ZETTEN ALVAST HUN BESTE BEENTJE VOOR.
De marktcommissie voorziet dit jaar, in samenwerking met het gemeentebestuur,
een workshop zeepbellenblazen voor de kinderen van 10.00 tot 13.00 uur. Deze
gaat door vóór het oude rusthuis villa Letha. Om 11.00 uur heeft de trekking van
de kleurwedstrijd plaats met kermisprijzen voor de kinderen. Opgelet, je maakt
enkel kans als je aanwezig bent!

VOOR- EN ACHTERNAAM
ADRES
GSM- OF TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD
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