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D

it is alweer de vijfde editie van
Kadetgazet, ons viermaandelijks
overzicht van activiteiten voor
alle Leedse kinderen en jongeren. Is dit
overzicht volledig? Waarschijnlijk niet.
Er zijn zo veel leuke kinder- en jeugdactiviteiten in Lede! Dit zeker niet alleen
dankzij de gemeente, maar ook door
activiteiten van de verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, buurtcomités …
Check dus regelmatig de UiTkalender,
zowel online als in Lede informeert. Zo
blijf je op de hoogte.
De voorstellingen, sportkampen,
workshops en festiviteiten die de
gemeente organiseert in het voorjaar
van 2018 vind je terug op de volgende
pagina’s. Blader dus vooral verder en
kies samen met je zoon of dochter de
leukste activiteiten uit.
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 voorjaar weer van voorstellingen op kindermaat. Ouders en
grootouders zijn altijd welkom om mee te genieten van het spektakel!

TOT 22 JANUARI

Tijdens de openingsuren
PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Bibliotheek i.s.m. BibArt

Werkplekken
Tentoonstelling

LEEFTIJD

5-8

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de werkplek van een
schrijver of illustrator er uitziet? Je vindt er naast schetsboeken ook inspirerende voorwerpen, papiertjes met losse
ideeën en aantekeningen, schrijf- en tekenmateriaal, foto’s …
Kom het allemaal ontdekken tijdens de tentoonstelling
Werkplekken in de bibliotheek. Deze gratis expositie geeft
je een idee van de werkstek van schrijvers en illustratoren
Bart Moeyaert, Gerda Dendooven, Pieter Gaudesaboos,
Thé Tjong-Khing, Sabien Clement, Judith Vanistendael en
Kaatje Vermeire. Blader in hun schetsboeken en geniet van
de bijzondere portretten van fotografe Eveliene Deraedt.

raedt

© Eveliene De

© Eveliene De

raedt
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raedt

© Eveliene De

De zwarte doos
Poëzieweek

LEEFTIJD

8-12

O

ok dit jaar brengen de jongste leerlingen Woord een
show in het kader van de Poëzieweek. We gaan aan de
slag met het thema Poëzie en theater.
Wij pikken hier theatraal op in en
geven een eigen invulling van
de zwarte doos, het onbekende.
We vullen het zwarte gat van het
podium en bespelen schalks de
grens tussen podium en publiek,
poëzie en theater, fantasie en
realiteit ...

DONDERDAG
1 FEBRUARI WOENSDAG
28 FEBRUARI
PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Bibliotheek i.s.m. BibArt

DINSDAG
23 JANUARI
EN DONDERDAG
25 JANUARI
Dinsdag - 19 uur
Donderdag - 18 uur
PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie

Leeuwenpraatjes
tentoonstelling

ALLE
LEEFTIJDEN

L

eeuwenpraatjes is een interactieve
tentoonstelling waarin kinderen de wereld
van de fabels ontdekken. Ze mogen niet alleen kijken
maar ook doen. We brengen zes fabels uit het boek De
fabels van Aesopus van Imme Dros en Fulvio Testa in beeld.
Aan de hand van vier kijkdozen en vier doe-opstellingen
maken we kinderen duidelijk wat een fabel is.
Ontdek de expo de hele
maand februari in de
bibliotheek.
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ZATERDAG
3 FEBRUARI
10 - 12 uur

PLAATS
Park Huize Moens en
Leedse winkels
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie

Dag van de Academies

I

n februari is het feest! Tijdens de Dag van de
Academies onthullen om 10 uur alle Vlaamse
academies een gedicht van Maud Vanhauwaert.

In Lede zullen gaat de onthulling door aan Huize Moens
samen met Marie-Rose Van Der Sypt en Wouter Vermeiren.
Daarna zwermen onze leerlingen uit om de boodschap van
algemeen nut uit te dragen in Lede. Je zal overal muziek en
woord horen.

Filmvoorstelling Up

T

ALLE
LEEFTIJDEN

ijdens de krokusvakantie nodigt de
seniorenraad alle grootouders en hun
kleinkinderen uit om van de film Up te genieten.

Carl heeft er samen met zijn vrouw Ellie altijd al van gedroomd
om de wereld te ontdekken en grootse avonturen te beleven.
Ze wilden liefst van al verhuizen naar Paradijswaterval in
Zuid-Amerika. Maar op 78-jarige leeftijd lijkt het alsof zijn leven
aan hem voorbij is gegaan. Carl is alleen in hun huis gebleven
en heeft nooit met Ellie hun grote droom kunnen waarmaken.
Op een dag besluit Carl om zijn jongensdroom toch nog
uit te laten komen en hangt duizenden
ballonnen aan zijn huis om zo naar de
Zuid-Amerikaanse jungle te vliegen. Maar
per ongeluk is er iemand extra aan boord
geraakt: de overenthousiaste achtjarige
scoutsjongen Russell.
Samen beleven ze een
spannend avontuur om
de Paradijswaterval te
bereiken.
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ALLE
LEEFTIJDEN

MAANDAG
12 FEBRUARI
14 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
053 60 68 61
ORGANISATOR
Seniorenraad en
cultuurdienst

De Bremer
Stadsmuzikanten

ALLE
LEEFTIJDEN

E

en muzikale ezelin, een weggelopen
jachthond, een dolende rastakat en een
strijdlustige kemphaan laten hun vertrouwde levenswandel achter zich. Hun leven
maakt een ommezwaai wanneer ze elkaar bij
toeval aan de horizon ontmoeten. Ze gaan
samen op zoek. Ze kiezen voor de lange
rechte lijn.
Tijdens dit spektakelfestival zie je niet
alleen leerlingen Muziek en Woord aan
het werk. Het is een samenwerking van
alle leerlingen én leerkrachten, van groot
en klein, muziek en woord.

ZONDAG 18 MAART
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
-26 en 65+: 12 euro
26-64 jaar: 14 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
ORGANISATOR
Cultuur-en jeugddienst

VRIJDAG 2 MAART
ZATERDAG 3 MAART
ZONDAG 4 MAART
Vrijdag en zaterdag - 19 uur
Zondag - 15 uur
PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
10 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
INSCHRIJVEN
Academie
ORGANISATOR
Academie

Helden van de race

K

ALLE
LEEFTIJDEN

an je een bed laten rijden op wielen?
Hoeveel ballonnen heb je nodig om iemand
te laten zweven? En is het mogelijk om iemand
te vangen in een zeepbel? De beroemde helden Sieg,
Dempsey, Nico en Maureen laten de meest waanzinnige
ideeën in één klap werkelijkheid worden.
Iedereen held is een muziek-dans-stuntshow die zowel bij
jong als oud(er) aanslaat. Een show die barst van het talent.
Maureen zingt en danst de pannen van het dak met o.a.
haar hitsingle Follow me uit de film Helden van de Zee.
Nico, de durfal van de hoop, haalt halsbrekende jumps,
flikflaks en salto’s uit. Dempsey heeft de meest gekke
hersenkronkels en trekt zowat iedereen
mee in zijn verrassende fantasiewereld. En Sieg? Die tovert het ene
na het andere dansnummer uit zijn
dj-tafel en test zijn verleidingstalent
uit. Met wisselend succes weliswaar.
Kortom, een onvergetelijke show
waarbij onze helden samen met een
heleboel andere helden hun eigen
talenten ontdekken.

VRIJDAG
23 MAART
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Oordegem
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Bibliotheek Lede en Oordegem
www.lede.bibliotheek.be
053 82 53 30
ORGANISATOR
Bibliotheek

Verhaaltje voor
het slapengaan

T

rek je beste pyjama aan voor
het leukste uurtje van de week:
voorleesuurtje in de bib! 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.

Klasconcerten
academie

5-8

LEEFTIJD

O

8+

nze leerlingen spelen regelmatig concerten.
Deze concerten zijn altijd gratis toegankelijk.

Wil je graag een bepaald instrument horen? Ken je klasgenoten die in de academie zitten en wil je deze graag aan
het werk zien? Hou dan zeker de Facebookpagina en
website van de academie in de gaten!
Volg je zelf les aan onze academie? Nodig dan zeker je
klasgenootjes en juf of meester uit op je concerten!
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LEEFTIJD

HELE SCHOOLJAAR
Zie website of
Facebookpagina academie
PLAATS
Academie
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie

DOEN

Stilzitten, dat is niets voor ons!
Doe mee met (een van) onze vele activiteiten.
Je zal je dit voorjaar zeker niet vervelen!

LEEFTIJD

DONDERDAG
15 FEBRUARI
14 – 17 uur

PLAATS
Knutselatelier
PRIJS
Inwoner: 10 euro
Leerling in Lede: 10 euro
Niet-inwoner: 14 euro
10 UiTPAS-punten: 2,50 euro korting
UiTPAS aan kansentarief: 1,50 euro

Begin to DJ!

12-15

E

INSCHRIJVEN
Jeugddienst: vanaf 18 januari 16 uur
jeugd@lede.be: vanaf 19 januari

en snelcursus dj in one day waarin je meer te weten komt over
professionele dj-apparatuur.
Je leert het materiaal kennen en
aansluiten. We hebben het over
de do's-and-don'ts van het mixen.
Plezier verzekerd! Na deze intro
kan je als startende dj aan de slag!
Geen ervaring vereist.

ORGANISATOR
Jeugddienst

Koken met Kids
De seizoenen

D

DERDE
TEM ZESDE
LEERJAAR

it jaar koken we op het ritme van de seizoenen. We starten de eerste kooksessie
met winterse gerechtjes. Iedereen brengt
een keukenschort en kleine restdoosjes mee.
De jeugddienst voorziet al het andere kookmateriaal. Er kunnen maximum twaalf kinderen
per sessie deelnemen. Je kan kiezen voor hoeveel sessies je inschrijft. Kosteloos annuleren
kan tot drie werkdagen voor de sessie of op
vertoon van een doktersbriefje. Zoniet moet
je de gemiste sessie toch betalen.

ZA 24 FEB / ZA 3 MAART
ZA 10 MA / ZA 17 MAART
14 – 17 uur

PLAATS
Knutselatelier
PRIJS
Inwoner: 8 euro/sessie
Leerling in Lede: 8 euro/sessie
Niet-inwoner: 12 euro/sessie
UiTPAS aan kansentarief: 1,50 euro/sessie
INSCHRIJVEN
Jeugddienst: vanaf 25 januari 16 uur
jeugd@lede.be: vanaf 26 januari
MEEBRENGEN
Keukenschort en plastic doosjes
ORGANISATOR
Jeugddienst
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ZATERDAG
24 MAART

14.00 – 16.30 uur
PLAATS
Knutselatelier
PRIJS
Inwoner: 10 euro
Leerling in Lede: 10 euro
Niet-inwoner: 14 euro
10 UiTPAS-punten:
2,50 euro korting
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
INSCHRIJVEN
Jeugddienst:
vanaf 1 maart 16 uur
jeugd@lede.be: vanaf 2 maart
ORGANISATOR
Jeugddienst

Bouwen met
een 3D-pen

LEEFTIJD

10-13

K

om los van het papier en geef je
tekening een derde dimensie. In
deze workshop voor beginners
maak je met een 3D-pen de mooiste
creaties. Laat je fantasie de vrije loop!
Na de instructie maak je je eigen in
3D getekende object. Er komt geen
inkt uit de pen, maar vloeibaar plastiek dat direct stolt maar toch flexibel
blijft. Zo maak je na heel wat oefenen
een juweel, fiets, bril of dier. Je mag
je eigen creatie uiteraard mee naar
huis nemen.
Kosteloos annuleren kan tot drie
werkdagen voor de sessie of op
vertoon van een doktersbriefje.

Paaseierenworp

O

ALLE
LEEFTIJDEN

p Pasen strooien de klokken
honderden paaseieren uit over
onze gemeente.

Iedereen is welkom om paaseitjes te rapen!
Dit is een organisatie van de culturele raad
in samenwerking met Gezinsbond Lede,
Gezinsbond Smetlede, Gezinsbond
Oordegem, Parochiale Werken Wanzele
en Chiro Papegem.

WANZELE zaterdag 31 maart // 17 uur in de tuin van de Vrije Basisschool Wanzele.
LEDE paaszondag 1 april // - kleuters (1ste-3de kleuterklas): 11 uur in de boomgaard van het

Markizaatsdomein (ingang Kasteeldreef). - 1ste - 4de leerjaar: 11.40 uur (na hoogmis) voor het gemeentehuis.

SMETLEDE paaszondag 1 april // 10 uur in de tuin aan het Veerleheem.
OORDEGEM paasmaandag 2 april // 9.30 uur in de tuin van de buitenschoolse kinderopvang.
IMPE-PAPEGEM zondag 8 april // 14.15 uur op het speelplein van Papegem in de Bovenstraat.
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PAASHAAS OP DE MARKT

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e paashaas deelt gratis paaseitjes uit aan
alle kinderen op de markt! Ben je jonger dan
twaalf jaar? Maak een mooie tekening en sleep een
extra prijs in de wacht. Je kan ook de paastekening op de
achterzijde van Kadetgazet inkleuren.
Deponeer tijdens de paasmarkt jouw tekening in de kist aan
het koffiekraam in de Kasteelstraat. Noteer duidelijk leesbaar
je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.
Om 11 uur trekt de paashaas aan het koffiekraam twintig
gelukkigen uit de binnengebrachte werkjes. Wees er zeker bij,
alleen wie aanwezig is kan een prijs ontvangen.

WOENSDAG 18 APRIL
14 – 17 uur

PLAATS
Speelplein Papegem
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Jeugd- en sportdienst

Buitenspeeldag

H

DINSDAG
3 APRIL 2018
9 – 12 uur

PLAATS
Koffiekraam Kasteelstraat
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Marktcommissie +
dienst Patrimonium

ALLE
LEEFTIJDEN

aal je vuile kleren boven want tijdens de
Buitenspeeldag gaan we buiten ravotten!
We verwachten je op het speelplein Papegem of
aan het sportcomplex De Ommegang op de eerste
woensdag na de paasvakantie.
Voor de kinderen zijn er opnieuw spelletjes, grote ballen,
hooi en een zandcontainer. We voorzien ook faciliteiten als
toiletten en drinkwater. Ouders brengen best een stoeltje
of picknickdekentje mee. Wij zorgen voor een tasje koffie,
jullie voor een lekkernij? Samen maken we er een gezellige
namiddag van!
Iedereen kan deelnemen aan deze gratis open speeldag.
Je hoeft je op voorhand niet in te schrijven. Er is geen kinderopvang of toezicht voorzien, kinderen spelen onder verantwoordelijkheid van de ouders.
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ZONDAG 22 APRIL

Erfgoeddag

PLAATS
Domein Mesen

andaag krijg je de kans
om kennis te maken met
het unieke verhaal en rijke
verleden van ons Markizaat!

10 - 18 uur

PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Culturele raad en cultuurdienst

V

Voor de kinderen is er ook animatie
voorzien. Archeo loco, het poppenspel van de grappige
archeoloog Dré, wordt in de namiddag doorlopend gespeeld. Dré verstopte zijn leukste vondsten opnieuw in zijn
okergele piramides.
Aan jullie, schattengravers, de eer om deze artefacten
voorzichtig op te graven.

Lede Creatief

O

ALLE
LEEFTIJDEN

p donderdag 26 april komen de kinderen
van het derde leerjaar van alle Leedse
scholen naar het centrum van Lede om er
verschillende workshops te volgen. De Dag van de Cultuurinitiatie organiseert in totaal maar liefst 20 workshops voor
meer dan 200 kinderen!
Hun werkjes en enkele impressie van die dag kan je bewonderen tijdens Lede Creatief in de balkonzaal. De kinderen die een
werkje gemaakt hebben, kunnen dit op zondag afhalen tussen
17 en 18 uur.
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ALLE
LEEFTIJDEN

ZATERDAG 28 EN
ZONDAG 29 APRIL
zaterdag: 14 – 18 uur
zondag: 10 – 12 uur en
14 – 18 uur
PLAATS
De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Culturele raad en de
vrijetijdsdiensten

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.

TOT EN MET 27 JUNI
(UITGEZONDERD
VAKANTIES)

3de kleuterklas en 1ste leerjaar:
14.30 – 15.30 uur
2de en 3de leerjaar:
15.30 – 16.30 uur
4de, 5de en 6de leerjaar:
16.30 – 17.30 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Inwoner: 25 euro per trimester
Leerling in Lede: 25 euro
Niet-inwoner:
37,50 euro per trimester
Zie algemene info voor korting

Boemel- en
sportacademie

L

DERDE
KLEUTERKLAS
TEM ZESDE
LEERJAAR

eef je elke woensdagnamiddag uit in de sporthal! Kinderen
uit de derde kleuterklas zijn welkom in de Boemelacademie, kinderen uit de lagere school gaan naar de

Sportacademie.
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.

INSCHRIJVEN
Mogelijk gedurende het
hele schooljaar
ORGANISATOR
Sportdienst
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Paassportkamp
lager onderwijs

Z

3 TOT EN MET 6 APRIL
EERSTE
TEM ZESDE
LEERJAAR

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 die ’s middags blijven eten
brengen een lunchpakket mee en zakgeld om een drankje
te kopen in de cafetaria (minimaal 1,80 euro). Breng ook een
drankje en een koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

9 – 16 uur

OPVANG
8.15 – 17 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
Inwoner: 48 euro
Leerling in Lede: 48 euro
Niet-inwoner: 72 euro
Zie algemene info voor korting
INSCHRIJVEN
26 februari tot en met
23 maart
ORGANISATOR
Sportdienst
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9 TOT EN MET
13 APRIL
9 - 12 uur

OPVANG
8.15 - 12.15 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Inwoner: 30 euro
Leerling in Lede: 30 euro
Niet-inwoner: 45 euro
Zie algemene info voor
korting

Paassportkamp
kleuters

EERSTE
TEM DERDE
KLEUTERKLAS

O

ok de kleutertjes kunnen in de paasvakantie
genieten van sport en spel. We verwachten hen elke
voormiddag in sportieve kledij en sportschoenen
(eventueel reservekledij). Geef zeker ook een drankje en een
koek of fruit mee voor tijdens de pauze.

INSCHRIJVEN
26 februari tot en
met 30 maart
ORGANISATOR
Sportdienst

ALGEMENE INFO ACTIVITEITEN SPORTDIENST
KORTINGEN
-

Sociaal tarief: 50% korting
UiTPAS aan kansentarief: 75% korting
10 UiTPAS-punten: 2,50 euro korting
Mutualiteit: betaalt deel inschrijvingsgeld terug

INSCHRIJVEN

- Online via www.lede.be
- Via het ingevuld inschrijvingsstrookje (afgifte of e-mail)
- Inschrijvingsstrookjes zijn verkrijgbaar bij de sportdienst en op www.lede.be

BETALEN

- Contant of bancontact bij de sportdienst
- Via overschrijving op rekeningnummer BE10 0910 0954 2304, mededeling: activiteit +
naam deelnemer
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EN JIJ?

Maart is jeugdboekenmaand.
Dit jaar staat de maand in het
teken van wetenschap en
techniek. Veel kinderen houden
van boeken. De ene leest graag
griezelverhalen, de andere strips.
En jij?

Maxim

(8 jaar) LEEST GRAAG:
“LIEFST DIKKE BOEKEN!”
“Ik heb vaak zin om te lezen. Een van mijn
lievelingsboeken komt uit de reeks Boekids: Mie Ninja. Het gaat over spoken en
monsters, maar het zijn lieve monsters. Echt
griezelig is het dus niet. Het is wel een spannend boek en dat vind ik heel leuk. Ik wil
graag nog boeken lezen van Boe-kids. In de
bibliotheek hebben ze die boeken, dus de
volgende keer zal ik er een meenemen.”
“Zowel met de klas als met mijn mama trek
ik regelmatig naar de bibliotheek. Van juf
Olga mogen we altijd drie boeken kiezen,
één leesboek en twee andere. Omdat ik zelf
voetbal speel, heb ik nu een voetbalboek
gekozen, Gevecht om de cup.”
“Ik lees ook strips, van Kiekeboe en De Rode
Ridder. Bij oma lees ik soms Suske en Wiske.
Mijn oma heeft veel boeken en ze koopt ook
boeken voor mij. Ze heeft bijvoorbeeld ook
encyclopedieën. Vooral encyclopedieën over
natuur en dieren lees ik graag.”
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Mirthe (4) EN
Maurits (2) ZIJN DOL
OP BOEKEN: “WE HEBBEN AL

De kinderen van
de Boekenbabbels

Mirthe: “Het liefste kijk ik in boeken
van Tiny, ik heb daar zelf ook boeken van. Het aller-aller-allerleukste
boek is Tiny speelt moedertje. In
dat boek heeft Tiny ook een pop,
net zoals ik Olijfje heb. Maar mijn
pop is toch de mooiste.”

Emma: “Ik las vroeger niet zo graag, maar dat is
nu wel anders. Met de boekenbabbels lezen we
boeken van de lijst van de Kinder- en Jeugdjury.
Dat zijn echt leuke boeken! We komen samen in
de bib en bespreken dan de boeken.”

EEN KAST VOL BOEKEN.”

“We zijn ook al vaak naar de bib geweest, meestal met mama. Dan kies
ik prentenboeken met mijn broer,
we hebben elk al een bibkaartje.”
“Voor we gaan slapen leest mama
of papa een verhaaltje voor. Soms
eens in mijn bed en soms in het bed
van Maurits. Hij hoort graag het
boek De keizer kan niet slapen. De
keizer is een olifant, gek he! Mama
en papa vertellen allebei heel mooi,
maar papa kan het toch het beste.”

LEZEN IN GROEP: “LEZEN MET
VRIENDEN IS DUBBEL ZO LEUK!”

Jutta: “We geven niet alleen onze mening, we
doen ook veel! We knutselen en schrijven rond
de boeken. Soms doen we zelfs spelletjes.”
Thomas: “Ik lees heel veel boeken, ook buiten de
boekenbabbels. Het allerbeste vind ik de reeks
De reis door de tijd van Geronimo Stilton.”
Julie: “Zelfs als lezen niet vlot gaat, zijn er manieren om het leuk te maken. Ik lees op een speciale
manier, op de computer met een daisy-cd! Ik
lees terwijl de tekst wordt voorgelezen. Zo gaat
het heel wat vlotter. En als ik er even genoeg van
heb, kan ik gewoon luisteren en van het verhaal
genieten.”
Toulouse: “Ik lees ook heel graag, mijn lievelingsboek is de GVR van Roals Dahl. Maar ik kom ook
graag omdat ik dan mijn vriendinnen zie, een
perfecte combinatie dus! Lezen met vrienden,
dat is wat de Boekenbabbels leuk maakt.”
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JEUGDBOEKENMAAND
EUREKA, WETENSCHAP EN TECHNIEK!

Wetenschap en techniek, dat is de sterrenkunde. Nieuwsgierig zijn,
dromen over andere planeten. Willen weten. Zoeken. Kijken. Iets proberen.
Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. Eureka is het feestje
dat daarbij hoort.
De BibArtbibliotheken, dat zijn de bibliotheken van Denderleeuw,
Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove, organiseren in maart activiteiten
rond sterrenkunde en maken van jou een echte astronoom.
Ontdek hier de activiteiten in Lede!

Raketpret met
wegwerpmaterialen

ALLE
LEEFTIJDEN

wedstrijd

H

aal die knutselspullen boven en verzin je eigen gekke
raket! Alles kan, zolang je knutselwerk maar in 3D is.
Denk aan het milieu en gebruik wegwerpmaterialen
zoals lege flessen, gebruikte doppen …
Breng jouw raket binnen in
de bibliotheek van Lede of
Oordegem en wij stellen ze
tentoon. De origineelste
raketten belonen we met een
toegangsticket voor Technopolis! Inleveren kan van
1 tot 31 maart.
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DONDERDAG
1 MAART ZATERDAG
31 MAART
PLAATS
Bibliotheek Lede
en Oordegem
ORGANISATOR
Bibliotheek

ZATERDAG
10 MAART
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
3 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
INSCHRIJVEN
www.jeugdboekenmaand.
lede.be
ORGANISATOR
Bibliotheek i.s.m. Murzim

Tussen sterren
en planeten

LEEFTIJD

10+

Doe-lezing

O

ok nieuwsgierig naar de
wereld van de sterren?
Sterrenkundige
vereniging Murzim laat je jouw
eerste stappen in de astronomie zetten. Tijdens deze lezing
voor jong en oud krijg je een
overzicht van de belangrijkste
ontdekkingen in de
sterrenkunde.
Bij goed weer werpen we na
de lezing een blik door de
telescoop. Inschrijven is
verplicht.

Astronaut
voor de lens

ALLE
LEEFTIJDEN

MAANDAG
12 MAART ZATERDAG
17 MAART

Green screen

PLAATS
Bibliotheek Lede

W

PRIJS
Gratis

ou je altijd al zweven door de ruimte? Voor ons
green screen word jij een echte astronaut! Duik
in onze verkleedkoffer en neem plaats voor ons
groene scherm, wij schieten je zo de ruimte in.

ORGANISATOR
Bibliotheek

De green screen is gedurende één week vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
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WOENSDAG
28 MAART
14 – 17 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
3 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
INSCHRIJVEN
www.jeugdboekenmaand.lede.be
ORGANISATOR
Bibliotheek

Bouw je eigen raket
workshop

LEEFTIJD

8-12

W

ord astronaut en maak je eigen raket! We beginnen
met een echte astronautentraining: je komt meer
te weten over de stand van de planeten, leert de
verschillende onderdelen van een spaceshuttle en ontdekt
wat het betekent om in de ruimte te leven.
Daarna is het tijd om jouw raket te bouwen en te lanceren!
Haalt de jouwe het tot aan de maan?
Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven is verplicht.

Eureka,
jeugdboekenmaand!

17 – 31 MAART
ALLE
LEEFTIJDEN

Tentoonstelling

PRIJS
Gratis

T

ORGANISATOR
Bibliotheek

ijdens de jeugdboekenmaand halen heel wat Leedse
scholen hun knutselspullen uit voor de bib. Dit jaar
zorgen de leerlingen van het derde en vierde leerjaar
voor een mooie tentoonstelling met knutselwerken rond
wetenschapsboeken.
Het resultaat mag gezien worden en kan je bewonderen in
de bibliotheek van Lede tijdens de openingsuren.
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PLAATS
Bibliotheek

CARNAVAL

Fleurige kostuums en
wagens in de straten,
het is weer tijd voor carnaval!

KERMIS LEDE 11 – 18 februari

DINSDAG 13 FEBRUARI
9 – 12 uur

PLAATS
Hoek Kasteeldreef-Kasteelstraat
PRIJS
Gratis

CLOWN OP DE MARKT

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e clown loopt op de markt en
deelt snoepjes uit! Ben je jonger
dan 12 jaar? Laat je gratis schminken
of krijg een ballonfiguurtje geplooid.

ORGANISATOR
Marktcommissie en dienst patrimonium

KARAMELLENWORP

L

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 18 FEBRUARI
15.30 uur

PLAATS
Centrum Lede
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Feestcomité

ZATERDAG 17 FEBRUARI
LEEFTIJD

3+

18 uur

PLAATS
Gemeentehuis, Markt 1
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Feestcomité en Prinsenhof

CARNAVALSSTOET

D

ALLE
LEEFTIJDEN

e Leedse carnavalsgroepen zetten
weer hun beste beentje voor in de
66ste carnavalstoet. De carnavalisten pronken
met hun mooie wagens en schitterende kostuums.
Kom zelf ook verkleed en feest mee!

Kotje
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KNUTSELATELIER

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

W

e voorzien verschillende knutselsessies
EERSTEper leeftijd. Je kan kiezen uit twee
ZESDE
knutselmomenten: van 13.30 tot
LEERJAAR
15.30 uur (30 plaatsen) of van 16 tot 18 uur
(15 plaatsen). Tijdens de Buitenspeeldag op
18 april (p.11) en de schoolvakanties is er geen knutselatelier.
Inschrijven kan vanaf donderdag 11 januari om 16 uur bij de
jeugddienst. Inschrijven via mail kan vanaf vrijdag 12 januari
naar knutselatelier@lede.be. De betaling gebeurt via een
factuur eind juni.
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
PRIJS
Inwoner: 4 euro/sessie
Leerling in Lede: 4 euro/sessie
Niet-inwoner: 6 euro/sessie
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro/sessie
INSCHRIJVEN
Jeugddienst:
11 januari vanaf 16 uur
knutselatelier@lede.be:
12 januari
ORGANISATOR
Jeugddienst
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Kalender
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
24 januari
7 februari
28 februari
14 maart
28 maart
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni

Slijmige monsters
Lichtgevende diertjes
Clown in een doosje
Kweekkasje
Paaszakjes maken
Bloemen voor moeder
Je eigen dienblad
Zakdoekenmonster
Rad van fortuin

DERDE - ZESDE LEERJAAR
31 januari
21 februari
7 maart
21 maart
25 april
9 mei
23 mei
6 juni

Sssslijmmmmie …
Pennenbakje met zenuwspiraal
Bijenmobiel
Paaskrans
Quilling-uilen
Mandje van eco-katoen
Zomerse knikkermobiel
Je eigen laserpistool maken

TIP
DRUK HET
INSCHRIJFSTROOKJE AF VAN
ONZE WEBSITE EN BRENG
HET INGEVULD MEE. JE VINDT
HET TERUG ONDER
DIENSTEN - JEUGD JEUGDACTIVITEITEN KNUTSELATELIER.
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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 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.
Inschrijving 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 18 januari
vanaf 18.30 uur

- krokusvakantie
- woensdagnamiddagen

in maart en april

donderdag 8 maart
vanaf 18.30 uur

- paasvakantie
- woensdagnamiddagen

in mei en juni

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 1.000 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
Maandag 1 januari		
Dinsdag 2 januari		
Maandag 2 april		
Dinsdag 1 mei		

Nieuwjaar
Eerste werkdag
Paasmaandag
Feest van de Arbeid

25

UITPAS: DAAR KAN JE NOG
EENS MEE BUITENKOMEN!

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.
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 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.

DATUM
Donderdag 5 april 2018
UUR
16 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
25 UiTPAS-punten
ORGANISATOR
Sportdienst

Tijdelijke omruilvoordelen
KORTING BIJ ACTIVITEITEN!

Bij een aantal activiteiten krijg je 2,5 euro korting in ruil voor
10 UiTPASpunten. Dit omruilvoordeel geldt voor Begin to DJ
(p. 9), Bouwen met een 3D pen (p. 10), voorstelling Helden
van de Race (p. 6) en de sportkampen (p. 14-15).

DRAADLOZE SPEAKERS

De sportdienst biedt een beperkt aantal draadloze
speakers aan. De speakers zijn eenvoudig te bedienen,
oplaadbaar en geschikt voor de meest gangbare mobiele
apparaten of tablets. Snel zijn is de boodschap!
SPEAKER

Dit voordeel is geldig zolang de voorraad strekt.
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MOVIETIME OP
WOENSDAGNAMIDDAG!

Ook in het najaar opent de jeugddienst de
cinemadeuren op woensdagnamiddag.
Maya de bij en Bigfoot Junior zullen op het witte
scherm te zien zijn. We voorzien steeds een pauze.

WOENSDAG
24 JANUARI

Bigfoot junior
14 –16 uur

WOENSDAG
31 JANUARI

Maya De Bij - Eerste vlucht

14 – 16 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Jeugddienst

Maya De Bij:
Eerste Vlucht

ALLE
LEEFTIJDEN

Voor het nieuwsgierige bijtje Maya is het niet altijd makkelijk zich aan de regels van de bijenkorf te houden. Eén van
die regels is om de horzels die buiten de korf leven nooit te
vertrouwen. Wanneer de koninginnengelei -levensnoodzakelijk
voor de koningin van de bijenkorf - wordt gestolen, verdenkt
men meteen de horzels. Maya wordt er zelfs van beschuldigd ook in het complot te zitten! Niemand gelooft in haar
onschuld, behalve haar beste vriend Willy. De avontuurlijke en
nieuwsgierige Maya ontvlucht de bijenkorf en gaat samen met
Willy op onderzoek uit. Na een lange en spannende tocht ontdekken Maya en Willy wat er echt aan de hand is. Maar zullen
ze nog op tijd zijn om de koningin te redden?

Bigfoot Junior

ALLE
LEEFTIJDEN

De dertienjarige Adam is een buitenbeentje dat eropuit trekt
om het mysterie rondom zijn verdwenen vader op te lossen.
Hij komt erachter dat zijn vader niemand minder is dan de
legendarische Bigfoot!
Hij is een fascinerend wezen dat zich al jaren in het bos
verstopt om zichzelf en zijn gezin te beschermen tegen
HairCo, een groot bedrijf dat dolgraag wetenschappelijke
experimenten wil uitvoeren met zijn bijzondere DNA.
Terwijl vader en zoon samen de verloren tijd proberen in te
halen komt Adam erachter dat hij net als zijn vader beschikt
over speciale superkrachten. Maar wat Adam en zijn vader
niet weten, is dat HairCo hen op de hielen zit en Adam’s
zoektocht hen rechtstreeks naar Bigfoot heeft geleid.
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KERSTVAKANTIE

KALENDER
januari
1
2
3

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

4

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

5

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

6

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

23

DE ZWARTE DOOS, POËZIEWEEK

24

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 22

MOVIETIME BIGFOOT JUNIOR
INFO PAGINA 27

INFO PAGINA 4

25

INFO PAGINA 4

YOGA MET JE KLEUTER
CENTRUM IN BALANS, LEDE

7
8

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

9

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

10

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

INFO PAGINA 4
INFO PAGINA 4

28
29
30
31

12

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

13

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

INFO PAGINA 4
INFO PAGINA 4

14
15

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

16

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

17

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

MOVIETIME MAYA DE BIJ
INFO PAGINA 27

februari
1

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

2

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

3

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

INFO PAGINA 13

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 6

4
5

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

6

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 5

YOGA MET JE KLEUTER,
CENTRUM IN BALANS, LEDE

18

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

19

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN
INFO PAGINA 4

INFO PAGINA 5

20

TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

INFO PAGINA 13

INFO PAGINA 4

7

22

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 4

KNUTSELATELIER LICHTGEVENDE DIERTJES
INFO PAGINA 22

21

28

INFO PAGINA 5

DAG VAN DE ACADEMIES

INFO PAGINA 4

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 13
INFO PAGINA 22

INFO PAGINA 4
INFO PAGINA 4

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
KNUTSELATELIER SSSSLIJMMMMIE…

INFO PAGINA 13
INFO PAGINA 4

INFO PAGINA 5
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BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
TENTOONSTELLING WERKPLEKKEN

DE ZWARTE DOOS, POËZIEWEEK

26

INFO PAGINA 4

11

INFO PAGINA 13

KNUTSELATELIER SLIJMIGE MONSTERS

INFO PAGINA 4

INFO PAGINA 4

INFO PAGINA 5

8

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

KROKUSVAKANTIE

9

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

10

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

11

KERMIS LEDE

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 21

26

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

27

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

28

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

TWEEDEHANDSBEURS LEDE
GEZINSBOND LEDE, DE BRON

12

FILMVOORSTELLING UP
INFO PAGINA 6

13

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

CLOWN OP DE MARKT
INFO PAGINA 21

14
15

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

KNUTSELATELIER CLOWN IN EEN DOOSJE
INFO PAGINA 22

maart
1
2

DE BREMER STADSMUZIKANTEN

3

DE BREMER STADSMUZIKANTEN

16

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

17

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 5

KARAMELLENWORP

CARNAVALSSTOET
INFO PAGINA 21

19

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

20

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

21

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 5

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 13

KNUTSELATELIER PENNENBAKJE MET ZENUWSPIRAAL
INFO PAGINA 22

7

8
9

TUSSEN STERREN EN PLANETEN

10

KOKEN MET KIDS

INFO PAGINA 19
INFO PAGINA 9

11
12
13
14

23

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

15

24

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

16

25

INFO PAGINA 13
INFO PAGINA 22

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 13

KNUTSELATELIER KWEEKKASJE

INFO PAGINA 5

INFO PAGINA 9

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
KNUTSELATELIER BIJENMOBIEL

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES

KOKEN MET KIDS

INFO PAGINA 7

6

22

INFO PAGINA 5

DE BREMER STADSMUZIKANTEN

5

HELDEN VAN DE RACE
INFO PAGINA 7

INFO PAGINA 7
INFO PAGINA 9

4

INFO PAGINA 21

18

INFO PAGINA 7

KOKEN MET KIDS

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 9

INFO PAGINA 5
INFO PAGINA 13

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
WORKSHOP BEGIN TO DJ

INFO PAGINA 5

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

TENTOONSTELLING LEEUWENPRAATJES
INFO PAGINA 5

INFO PAGINA 5

INFO PAGINA 22

17

KOKEN MET KIDS

18

HELDEN VAN DE RACE

INFO PAGINA 9
INFO PAGINA 7

29

PAASVAKANTIE

19

7

20
21

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 13

KNUTSELATELIER PAASKRANS
INFO PAGINA 22

PAASWORKSHOP
GEZINSBOND LEDE, DE BRON

22
23

VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN
INFO PAGINA 8

24

WORKSHOP BOUWEN MET EEN 3D-PEN

25

YOGA MET JE KLEUTER
CENTRUM IN BALANS, LEDE

INFO PAGINA 10

PAASEIERENWORP PAPEGEM

9

PAASSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

10

PAASSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

11

PAASSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

12

PAASSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

13

PAASSPORTKAMP KLEUTERONDERWIJS

BOUW JE EIGEN RAKET
INFO PAGINA 20

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 15
INFO PAGINA 15
INFO PAGINA 15
INFO PAGINA 15

14

17
18

INFO PAGINA 13

BUITENSPEELDAG
INFO PAGINA 11

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE

KNUTSELATELIER PAASZAKJES MAKEN

INFO PAGINA 13

INFO PAGINA 22

19

29

20

30
PAASEIERENWORP WANZELE
INFO PAGINA 10

april

21
22

PAASEIERENWORP LEDE EN SMETLEDE
INFO PAGINA 10

24

2

PAASEIERENWORP OORDEGEM

25

3

PAASHAAS OP DE MARKT

INFO PAGINA 10

4

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

5

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

6

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

INFO PAGINA 14
INFO PAGINA 14
INFO PAGINA 14

INFO PAGINA 12

BOEMEL- EN SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 13

KNUTSELATELIER QUILLING-UILEN
INFO PAGINA 22

INFO PAGINA 11
INFO PAGINA 14

ERFGOEDDAG

23

1

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

30

INFO PAGINA 15

16

27

31

INFO PAGINA 10

15

26

28

8

26
27
28

LEDE CREATIEF

29

LEDE CREATIEF

30

INFO PAGINA 12
INFO PAGINA 12

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

31

PAASHAAS KLEURACTIE

GEEN ZIN OM DEZE
TEKENING UIT TE SCHEUREN?
JE VINDT HEM OOK TERUG
OP ONZE WEBSITE.

DE PAASHAAS HUPPELT OP DINSDAG 3 APRIL ROND
OP DE MARKT! BEN JE JONGER DAN TWAALF JAAR?
KLEUR DAN DEZE TEKENING IN EN STOP HEM IN DE KIST
AAN KOFFIEKRAAM IN DE KASTEELSTRAAT. MISSCHIEN
BELOONT DE PAASHAAS JOUW WERKJE WEL MET EEN LEUKE PRIJS.
Meer info op pagina 11.

VOOR- EN ACHTERNAAM
ADRES
GSM- OF TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD

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

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

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

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

