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N

a een leuke en zonnige zomervakantie starten we weer aan
een nieuw schooljaar. Is het dan
gedaan met alle pret en plezier?
Helemaal niet! Ook veel toffe kinderen jeugdactiviteiten zijn terug van
weggeweest.
Hou je van knutselen of wil je muziek
maken? Lees je graag boeken of ben je
een echte sportfanaat? Ieder kind vindt
in deze brochure vast wel een aanbod
op maat.
Deze Kadetgazet geeft een overzicht
van alle activiteiten, voorstellingen en
opvangmogelijkheden die dit najaar
doorgaan in Lede. Hou dit magazine
dus goed bij.
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.

VRIJDAG
19 OKTOBER
DEUREN
19 uur
VOORSTELLING
19.30 uur
FUIF
aansluitend tot 23 uur
PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
Drankjes aan 1,50 euro
ORGANISATIE
Preventiegroep
Vooruit met de geit,
Lede en zijn preventiebeleid
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Wat doe jij
in de kou?

1STE - 2DE
MIDDELBAAR

D

eze theatervoorstelling brengt het verhaal van Rutger.
Rutgers droom wordt werkelijkheid: zijn disco The
Survival opent vandaag de deuren. Een disco die
volledig drugs-, alcohol- en tabakvrij is. Ook geen geweld,
geen druk of stress, geen ruzies of baldadigheden, geen
agressie. Rutger rolt de rode loper uit als symbool dat
jonge tieners met goede voornemens van harte welkom
zijn. Hij doet dit ter nagedachtenis aan zijn overleden
broer Carlos.
Aansluitend kan je uit de bol gaan op een fuif met een
DJ. Drugs, alcohol en tabak zijn vanzelfsprekend strikt
verboden.

Spannende
spookverhalen

LEEFTIJD

6+

Verwendag bibliotheek

H

ou je wel van griezelen? Geesten en trollen
maken jou niet bang? Dan is dit verhalenuurtje echt iets voor jou!

ZATERDAG
20 OKTOBER
14 - 15 uur
PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
Inschrijven niet nodig
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

Veerle Ernalsteen vertelt rasechte volksverhalen
en sprookjes vol deugnieterij, bizarre gewoonten
en magie. Het wordt spannend en geheimzinnig,
maar ook komisch en misschien af en toe een
beetje treurig.

WOENSDAG
7 NOVEMBER

14.00 uur - 15.30 uur
16.30 uur - 18.00 uur
PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
6 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
VERKOOP
Jeugddienst
24 oktober: 13.30 - 16.00 uur
25 oktober: 16.00 - 19.00 uur
ORGANISATOR
Jeugddienst en jeugdraad

De veren van señorpiet
Zucht Naar Kunst

LEEFTIJD

2-9

I

n het pietenhuis gaat alles zijn gewone gangetje. Pakjespiet
en Boekenpiet hebben het druk, Deugnietpiet haalt enkele
flauwe grapjes uit en Señorpiet ziet erop toe dat alles verloopt zoals het hoort.
Maar de rust wordt al snel verstoord! Narcissus, een ijdele
slechterik, wil niets liever dan de prachtige veren van Señorpiet stelen. Hij hoopt daarmee nog mooier te worden dan hij
nu al is.
Narcissus laat de pieten geloven dat de Sint hem gestuurd
heeft om alle cadeautjes te helpen inpakken. De Sint zelf rust
nog even uit, dus er is niemand die de gemene plannen van
Narcissus kan stoppen! Als dat maar goed komt!
De Sint en zijn pieten geven twee grappige voorstellingen van
ongeveer een uurtje. Na de voorstelling kunnen de kinderen
Sint en piet persoonlijk ontmoeten voor een foto en 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

T

rek je beste pyjama aan voor het leukste voorleesuurtje
in de bib! We organiseren een knusse verhaaltjesavond
in pyjama voor kinderen van 5 tot 8 jaar naar aanleiding
van de Voorleesweek.
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.

VRIJDAG
16 NOVEMBER
19 - 20 uur

PLAATS
Bibliotheek Oordegem
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Bibliotheek
Lede.bibliotheek.be
ORGANISATOR
Bibliotheek

Kerstvoorstelling
ZATERDAG
15 DECEMBER
15.30 uur
16.30 uur

PLAATS
Vergaderzaal De Bron
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Culturele raad en cultuurdienst
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26ste Sterdagen

V

LEEFTIJD

2-10

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 er naar jaarlijkse gewoonte een
kerstverhaal dat alle kinderen in vervoering zal brengen.

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 spuit!

3DE - 6DE

LEERJAAR

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.

WOENSDAG
3 OKTOBER
WOENSDAG
7 NOVEMBER
WOENSDAG
5 DECEMBER
13.30 – 14.45 uur
PLAATS
Vergaderzaal
bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Bibliotheek
lede.bibliotheek.be
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MOVIETIME OP
WOENSDAGNAMIDDAG!

Ga je graag naar de bioscoop? Dat kan ook in Lede!
In het najaar organiseert de jeugddienst filmvertoningen
voor kinderen en jongeren op woensdagnamiddag.

WOENSDAG
17 OKTOBER

FC De Kampioenen
Forever
14 –16 uur

WOENSDAG
21 NOVEMBER
Paddington 2
14 – 16 uur

WOENSDAG
19 DECEMBER
Paw Patrol
14 – 15.30 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis
Inschrijven niet nodig
ORGANISATOR
Jeugddienst

F.C. De Kampioenen 3
Forever

LEEFTIJD

8+

DDT is back in business en slaagt er op sluwe wijze in om eigenaar te worden van F.C. De Kampioenen. Boma wordt meteen buitenspel gezet en onze Kampioenen worden vervangen door een nieuw team van jonge, getalenteerde spelers.
De Kampioenen zitten in zak en as en willen kost wat kost hun
ploeg terug in handen krijgen maar dat kan alleen als ze ervoor voetballen: wie wint mag zijn ploeg F.C. De Kampioenen
blijven noemen.
Ze beseffen dat ze kansloos zijn tegen het team van DDT en
beslissen om versterking te gaan zoeken in Babacouta, een
dorp in Afrika waar Pol lang geleden nog voor Artsen Zonder
Grenzen heeft gewerkt.
Het wordt een bewogen avontuur met tal van hindernissen
en een race tegen de klok. Komen de Kampioenen tijdig met
Afrikaanse topspelers naar huis en winnen ze de belangrijke
match die zal beslissen over hun voortbestaan?
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De film duurt 105 minuten en er is een pauze voorzien.

Paddington 2
Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown en een
graag gezien figuur in de wijk. Op zijn eigen onhandige manier worstelt hij zich van het ene naar het andere baantje om
geld te verdienen voor een mooi cadeau voor de honderdste
verjaardag van tante Lucy. Hij heeft een mooi pop-up boek
van Londen op het oog, maar dat wordt gestolen.

LEEFTIJD

6+

Paddington krijgt de schuld en hij belandt in de
gevangenis. De familie Brown doet er alles aan
om Paddingtons onschuld te bewijzen en hem
vrij te krijgen. Ondertussen moet Paddington
met zijn medegevangenen een plan bedenken
om de echte boef te ontmaskeren en het verjaardagscadeau voor tante Lucy terug te vinden.
De film duurt 103 minuten en er wordt een
pauze voorzien.

Paw Patrol
Beleef de avonturen van Paw
Patrol op groot scherm. Paw
Patrol gaat over zes heldhaftige pups: Chase, Marshall,
Rocky, Rubble, Zuma en Skye.
Ze worden geleid door de tienjarige jongen Ryder. Samen werken
ze hard om de inwoners van Adventure Bay te beschermen. Voor hen is geen
klus te groot en geen pup te klein!

LEEFTIJD

2+

De film duurt 60 minuten en er is een pauze voorzien.
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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.

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
verschillende gemeentediensten en verenigingen en leef je
uit tijdens de verschillende proefsessies. Lach met de grappen
en grollen van de clown of doe mee aan het grote denkdoe-durfspel.

ZONDAG
9 SEPTEMBER
vanaf 11 uur

PLAATS
OC Wanzele
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Culturele raad en cultuurdienst
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ZONDAG
2 SEPTEMBER
14 - 18 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Vrijetijdsdiensten Lede

Familiespeurtocht
Open Monumentendag

D

LEEFTIJD

6+

it jaar staat deelgemeente Wanzele in de kijker
tijdens Open Monumentendag. Je kan een
heleboel zaken ontdekken, zoals de kerkschatten,
de Wanzeelse reuzen, oude filmbeelden, de Wanzeelse
kunstenaars…
De hele familie kan bovendien samen op speurtocht gaan.
Je komt dan niet alleen meer te weten over Wanzele, maar
je kan ook leuke prijzen winnen.

ZATERDAG
22 SEPTEMBER
Vanaf 11 uur

PLAATS
Park Huize Moens
PRIJS
Gratis
ORGANISATOR
Academie, bibliotheek en
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 soepmok of grote kop met een lepel want er wordt
lekkere soep geserveerd.
Na het concert worden de prijzen uitgereikt van de Zomer
van Vlieg.

Vieruurtje
in het park

ALLE
LEEFTIJDEN

Dag van de jeugdbeweging

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!

VRIJDAG
19 OKTOBER
Vanaf 15.45 uur

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

Kom in uniform naar het park en vier deze dag met ons
mee. Wij voorzien een vieruurtje, springkasteel,
goochelende clown, kinder-dj, spelletjes …
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Verwendag in de bib

ZATERDAG
20 OKTOBER

D

e bib legt haar kleine én grote lezers op
allerlei manieren in de watten tijdens de Verwendag.
We trakteren iedereen op koffie, fruitsap en een lekkere
pannenkoek, een ballonvouwer maakt de gekste figuren en een
grimeur kleurt je snoet.

9 - 15 uur

Tegelijk loopt onze boekenverkoop waar je kinderboeken,
strips, dvd’s, tijdschriften, romans en informatieve boeken vindt
voor een prikje. We verkopen alles aan 0.50 eurocent per werk.

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis

We houden ook een demonstratie met onze VR-bril en een
fotoshoot met onze green screen (meer info pagina 15) en in
de namiddag kan je luisteren naar een vertelvoorstelling
(meer info pagina 5).

ORGANISATOR
Bibliotheek

Heksentocht

ALLE
LEEFTIJDEN

W

andel mee met de heksentocht en kom
lekker griezelen! 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.

VRIJDAG
26 OKTOBER

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

Familiespeurtocht
ZONDAG
18 NOVEMBER

Vrije start tussen 11 en 12 uur
PRIJS
5 euro
STARTPLAATS
OC Wanzele
ORGANISATOR
Cultuurdienst en culturele raad
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ALLE
LEEFTIJDEN

Lede Gesmaakt op stap

D

ALLE
LEEFTIJDEN

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,
Lede informeert, Facebookpagina en bij de cultuurdienst.

ZATERDAG
24 NOVEMBER 2018
14 - 17 uur

PLAATS
Knutselatelier
PRIJS
12 euro
UiTPAS aan kansentarief:
1,50 euro
INSCHRIJVEN
Inschrijven verplicht
vanaf 6 november
ORGANISATIE
Jeugddienst

ZATERDAG
15 DECEMBER
16 uur

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

Grime

LEEFTIJD

8-12

B

en je creatief? Dan
is de cursus grime
echt iets voor jou!
We leren basistechnieken
en trucjes en passen
deze toe … op elkaar.
Na de nodige uitleg
gaan we dus zelf aan
de slag om de stoerste,
coolste, mooiste designs
te creëren. En het mag
gerust iets meer zijn dan
een prinses of piraat!

Sterrenworp
26ste Sterdagen

ALLE
LEEFTIJDEN

V

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.
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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.

Workshop Minecraft

WOENSDAG
17 OKTOBER

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!

PLAATS
Bibliotheek Lede

14 - 17 uur

D

Deze workshop is voor kinderen met een basiskennis
Minecraft.
LEEFTIJD

6-12

14

PRIJS
3 euro
1,50 euro met UitPAS aan
kansentarief
INSCHRIJVEN
bibart.be/webshop
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

ZATERDAG
20 OKTOBER
9 – 12 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
Vrij toegankelijk
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

Griezelen met het
green screen

ALLE
LEEFTIJDEN

K

rijg de kriebels en bibber uit je vel! Trek een eng
kostuum aan, spring voor het green screen van de bib
en beland in een ijzingwekkende foto. Durf je wel?
Opgepast, misschien krijg je wel last van koude rillingen….
Hoe werkt het? Simpel: kom naar de
fotostudio in de bib, kies je favoriete
achtergrond, zet je voor het green
screen en neem een pose aan. Wij
leggen het vervolgens digitaal vast.
Deze activiteit vindt plaats tijdens
onze Verwendag, ontdek de andere
activiteiten op pagina 12.

ZATERDAG
20 OKTOBER
9 – 12 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
Vrij toegankelijk
ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

VR-wat? Virtual Reality
natuurlijk!

N

og nooit een VR-bril op je hoofd gehad? Kom dan
tijdens de Verwendag zeker langs in de bib Lede! Met
onze VR-bril ontdek je virtueel plaatsen over de hele
wereld.
Hoe werkt nu zo een VR-bril? In een VR-bril zit een smartphone die ervoor zorgt dat je in een andere wereld terecht komt.
Aan de hand van een app op de smartphone kan je virtueel
reizen naar de verste hoekjes in de wereld. Deze activiteit
vindt plaats tijdens onze Verwendag, ontdek de andere activiteiten op pagina 12.
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EN JIJ?

Op 4 oktober is het Werelddierendag. Dan leggen we onze huisdieren extra in de watten.
Veel kinderen houden van hun
huisdieren. De ene heeft een grote hond, de andere woont op een
boerderij met heel veel dieren.
En jij?

VICTOR (7 jaar) EN
MANON (5 jaar) WONEN OP
EEN GEITENBOERDERIJ: “LATER
WORDEN WE BOER EN BOERIN
WANT HET IS SUPERLEUK OP DE
BOERDERIJ”

Victor: “Wij hebben een boerderij met
meer dan 300 geiten. Maar we hebben
ook twee koeien en een kalfje, drie
poezen, twee grote honden en een witte
puppy, Dash. De poezen, honden en
koeien hebben we allemaal een naam
gegeven maar niet alle geitjes hebben
een naam. Sommigen wel, zoals Stippeltje
en Koeiertje.”
Manon: “Dash vind ik het leukst, omdat
hij veel met mij speelt. Hij loopt achter
mij wanneer ik met mijn fiets of step
op de boerderij race. Maar mijn echte
lievelingsdier is een flamingo.”
Victor: “Mijn lievelingsdier is een leeuw.
Maar de dieren op de boerderij zijn ook
leuk. We helpen papa soms wanneer
hij de geitjes moet melken. Mijn zus en
ik drijven ze dan naar hem toe. Ik heb
helemaal geen schrik van de geiten.”
Manon: “Ik vind het ook leuk om te
helpen. Zo leuk dat ik later ook boerin wil
worden. Maar ik ga ook kleedjes maken.”
Victor: “Ik weet ook al wat ik later wil
worden: ik word uitvinder en boer.”
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NOOR (5 jaar) EN
HANNELORE
(10 jaar)
ZORGEN IN DE ZOMER VOOR
ALLE DIEREN: “MAAR DE
POEZEN ZIJN DE LIEFSTE!”

BRIEK

Hannelore: “We hebben drie geiten, vijf
kippen, negen kuikens en twee poezen
rondlopen. Maar soms hebben we nog
bezoekers in de tuin, de eenden van de
buurvrouw! Ze wurmen zich door een gaatje
in het hek maar geraken nadien niet meer
terug. Dan moet papa ze over de omheining
zetten.”

“Onze honden heten Mowgli, Bones
en Flinster. We hebben ook twee
poezen, Luke en Leia en een axoloth.
Ik vind Bones en Flinster heel leuk en
speel graag met hen, maar Mowgli is
de leukste. Dat is echt mijn hond, ik
heb hem gekregen als een verrassing.”

“In de zomer verzorgen wij alle dieren.
Dan geven de kippen en geiten eten. We
hebben een kleine witte haan, Dominico.
Hij is heel wild en komt soms rond je heen
dansen. Voor je het weet, springt hij op en
pikt hij in je been! Hij is de enige waarvoor
we een beetje schrik hebben.”

(7 jaar) IS EEN
ECHTE DIERENVRIEND: “MIJN
HOND MOWGLI IS ZOALS MIJN
KINDJE”

“Ik ben een grote dierenvriend en zie
alle dieren graag. We gingen eens op
reis naar Mexico en dan waren alle
aapjes mijn vrienden. Toen ik klein
was, had ik een kat Zuko en hij volgde
mij overal. Ik nam hem altijd mee naar
de kleuterklas. Zuko bleef een hele
dag bij mij.”
“In de zomer speel ik veel in het
zwembad. Met mijn waterpistool spuit
ik dan water in het rond en de honden
proberen het water op te vangen.
Mowgli wil liefst bij mij zijn dus dan
loopt hij naar het zwembad en springt
er mee in. Dat is superleuk want dan
kunnen we samen spelen. Dat vind ik
ook het leukste aan onze honden: ze
zijn er altijd om mee te spelen als je
alleen bent.”

Noor: “Maar als we vaak langsgaan, dan
kent hij ons wel. Nu gaan we wat vaker bij
de dieren omdat er in de lente een geitje
geboren is. Ik mocht de naam kiezen en
ik heb haar Mina genoemd. De bok heet
Kwint en mamageit heet Schimmel. Maar ze
ziet niet groen hoor!”
Hannelore: “De katten zijn nu 8 jaar en zijn
broer en zus. Ik vind Dottie de liefste. Ze
schrikt snel, maar is toch een floskont. Ook
al weet ze dat ze niet mag, toch glipt ze ’s
nachts mijn kamer binnen. Via het dak klimt
ze door het raam en komt bij mij in bed
liggen.”
Noor: “Ik vind onze kater Pixie de liefste. Hij
is zwart en heeft witte sokjes en een puntje
op het topje van zijn staart. Hij is heel lief
en laat zich graag aaien. Maar hij is wel heel
zwaar, ik kan hem amper optillen.”
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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
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).

1STE - 6DE

LEERJAAR

Inschrijven kan vanaf woensdag 12 september vanaf 13u30
bij de jeugddienst. Inschrijven via mail kan vanaf donderdag
13 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/sessie
Leerling in Lede: 4 euro/sessie
Niet-inwoner: 6 euro/sessie
UiTPAS aan kansentarief
(op vertoning bij inschrijving):
1,50 euro/sessie
INSCHRIJVEN
Jeugddienst:
12 september vanaf 13.30 uur
knutselatelier@lede.be:
13 september
ORGANISATOR
Jeugddienst
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Kalender
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
19 september
3 oktober
17 oktober
14 november
28 november
12 december
9 januari

The Minions
Ballonnenraketauto
Thema Herfst: raven
Knutselen met luciferdoosjes
Kerstdambord
Driekoningenster
Creatief met zout en waterverf

DERDE - ZESDE LEERJAAR
26 september
10 oktober
24 oktober
21 november
5 december
19 december
16 januari

Handlettering
3D workshop
Uilenboomstam
Knikkerdoolhof
Driekoningen ster
Kerstversiersels
Creatief met bijzondere
materialen

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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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 formulieren vind je op www.lede.be of
bij de sportdienst.

ALGEMENE INFO
KORTINGEN

- Sociaal tarief: 50% korting
- Mutualiteit: Terugbetaling deel inschrijvingsgeld
- 10 UiTPAS-punten: 2,50 euro korting

INSCHRIJVEN

- Online via e-loket
- Via het ingevuld inschrijvingsstrookje (afgifte
of e-mail)

1STE - 6DE

LEERJAAR

Sportacademie

O

p woensdagnamiddag zijn
kinderen uit de derde kleuterklas
en de lagere school welkom 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 in te stappen in
een sportclub. Instappen is elke woensdag mogelijk en dit gedurende het hele
schooljaar.
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- Bij de sportdienst
- Via de website

BETALEN

- Contant of bancontact bij de sportdienst
- Overschrijving op BE10 0910 0954 2304
(Sportdienst Lede) met vermelding activiteit,
(voor)naam deelnemer

VAN 5 SEPTEMBER TOT EN MET 26 JUNI
(uitgezonderd schoolvakanties)
3e kleuterklas en 1e leerjaar: 14.00 uur tot 15.00 uur
2e en 3e leerjaar: 15.00 uur tot 16.00 uur
4e, 5e en 6e leerjaar: 16.00 uur tot 17.00 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
VOLLEDIG SCHOOLJAAR:
Inwoner / leerling Lede: 60 euro
Niet-inwoner: 90 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor korting
PER TRIMESTER:
Inwoner / leerling Lede: 25 euro
Niet-inwoner: 37,50 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor korting
INSCHRIJVEN
Zie algemene info
Instappen is elke woensdag mogelijk en dit gedurende
het hele schooljaar.
ORGANISATOR
Sportdienst

27 EN 28 DECEMBER
9 uur tot 12 uur

OPVANG
8.15 uur tot 12.15 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS
Inwoner/ leerling Lede:
24 euro
Niet-inwoner: 36 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor
korting
INSCHRIJVEN
Van 12 november tot en met
14 december
Zie algemene info

wintersportkamp
lager onderwijs

1STE - 6DE

LEERJAAR

G

een zin om stil te zitten tijdens de vakantie? Schrijf je
dan in voor ons wintersportkamp! Onze monitoren
staan voor jullie klaar met 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 mee en zakgeld om een drankje te kopen in
de cafetaria (minimaal 1,80 euro). Je mag natuurlijk ook een
drankje, koek of fruit meenemen voor tijdens de pauze.

ORGANISATOR
Sportdienst

2 TOT EN MET
4 JANUARI
9 uur tot 12 uur

OPVANG
8.15 uur tot 12.15 uur
PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

1 -3
STE

DE

KLEUTERKLAS

wintersportkamp
kleuters

PRIJS
Inwoner/ leerling Lede:
18 euro
Niet-inwoner: 27 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie algemene info voor korting
INSCHRIJVEN
Van 12 november tot en met
21 december
ORGANISATOR
Sportdienst

O

ok voor de kleutertjes voorzien we weer een
gevarieerd aanbod aan sport en spel, aangepast aan
hun leeftijd.

We verwachten je elke voormiddag in sportieve kledij en
sportschoenen (eventueel reservekledij). Neem zeker ook een
drankje en een tussendoortje mee voor tijdens de pauze.
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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 tot 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 kunt 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 6 september
vanaf 18.30 uur

woensdagnamiddagen in
september en oktober

donderdag 4 oktober
vanaf 18.30 uur

- herfstvakantie
- woensdagnamiddagen in

november en december

donderdag 29 november
vanaf 18.30 uur

- kerstvakantie
- woensdagnamiddagen in

januari en februari

Uitzondering: Woensdagnamiddag 5 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 gelijktijdig
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
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

1 november
2 november
15 november
24 december
25 december
26 december
31 december

Allerheiligen
Allerzielen
Dag van de Dynastie
brugdag Kerstmis
Kerstmis
Tweede kerstdag
brugdag Nieuwjaar
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ACADEMIE LEDE - ERPE-MERE - WICHELEN

Heb je creatieve kriebels die je niet kwijt kan? Dan is de Academie waarschijnlijk
iets voor jou! Leer de kracht van woorden of ontwikkel jouw muzikaal talent, je
bent nooit te jong of te oud om te leren. Vanaf dit schooljaar starten we ook
met lessen beeldatelier voor iedereen vanaf 6 jaar. In deze wekelijkse lessen
ontdek je alles over de beeldende en audiovisuele kunsten. Alle lessen starten
vanaf 1 september. Nog niet ingeschreven? Dat kan nog tot en met 30 september op het secretariaat van de Academie in Lede. Vergeet zeker je kids-ID of
eID niet! Je kan betalen met bancontact.
Meer info op onze site, waar je ook online kan inschrijven.

LEEFTIJD

Aanbod

6-7

MUZIEK- EN WOORDINITIATIE – 1 UUR PER WEEK

Iedereen vanaf 6 jaar (1e leerjaar) is welkom op onze
academie! Op speelse wijze ontdek je in de wekelijkse les van
1 uur de wondere wereld van muziek en woord.

PLAATS
Secretariaat academie
Markt 5, Lede

BEELDATELIER – 2U PER WEEK

PRIJS
-18 jaar: 70 euro
UiTPAS aan kansentarief

Wil je teken of schilderen? Wil je de Picasso in
jou ontdekken? Dan ben welkom in de lessen
beeldatelier.

LEEFTIJD

6-13

MUZIEK – 3 UUR PER WEEK

LEEFTIJD
Iedereen start, na de instrumentenvoorstelling
van 15 september, met een instrument.
Voor dit instrument volg je 1u per week les.
Daarnaast volg je 2u muzieklab, een combinatie
van samen spelen en samen leren.
Deze instrumenten kan je allemaal leren in de Academie:
• Bastuba
• Elektrische en
• Piano
• Bastrombone
akoestische
• Saxofoon
• Bugel
gitaar
• Slagwerk
• Cello
• Hoorn
• Trombone
• Dwarsfluit
• Klarinet
• Trompet
• Eufonium
• Kornet
• Tuba
• Marimba
• Viool
• Orgel
• Zang

8-13

WOORD – 1 UUR PER WEEK
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INSCHRIJVEN
TOT EN MET
30 SEPTEMBER

Ben je tussen 8 en 13 jaar? Dan kan je vrij instromen in de
Woordklas volgens jouw leeftijd. Je krijgt 1 uur per week
woordatelier. Je scherpt je fantasie aan, je leert er vol zelfvertrouwen op een podium te staan, je leert er aan je taal te
werken. Dit allemaal op een speelse manier.

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 2 september //

vuurwerk maandag 3 september, 22 uur

WANZELE 9 september //

vuurwerk vrijdag 7 september, 22 uur
LEDE 23 september //
vuurwerk maandag 24 september, 21 uur
IMPE 14 oktober //
vuurwerk vrijdag 12 oktober, 21 uur
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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.
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.
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Tijdelijke
omruilvoordelen
Deze voordelen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

DAG VAN DE VRIJE TIJD
DATUM
zondag 2 september
UUR
14 - 18 uur
PLAATS
Sportcomplex
De Ommegang
PRIJS
Grote brooddoos:
10 UiTPASpunten
Kleine brooddoos:
5 UiTPASpunten

DIGITALE WEEK:
VR-BRIL
DATUM
zaterdag 20 oktober tot en
met zaterdag 3 november
UUR
Tijdens openingsuren bib
Lede en Oordegem

DAG VAN DE VRIJE TIJD

Bij de start van het nieuwe schooljaar kan je je punten
omruilen voor een snack- of brooddoos tijdens Dag van
de vrije tijd (zie pagina 10).

PLAATS
Bibliotheek Lede en
Oordegem
PRIJS
10 UiTPASpunten

DIGITALE WEEK: VR-BRIL

Tijdens de Digitale Week gaan we helemaal virtueel met
de VR-bril van bibliothecair samenwerkingsverband BibArt.
Je kan hem inruilen vanaf de Verwendag in de bib
(zie pagina 15).

DIGITALE WEEK: VR-BRIL
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KALENDER
september
1
2

DAG VAN DE VRIJE TIJD
INFO PAGINA 10

KERMIS SMETLEDE

3

VUURWERK SMETLEDE, 22 uur

24

VUURWERK LEDE, 21 uur

25

JAARMARKT LEDE MET KINDERSHOW

26

KNUTSELATELIER HANDLETTERING
INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE

4
5

INFO PAGINA 32

INFO PAGINA 20

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 20

6

27
28
29

7

WANZELE LOOPT, VBS Wanzele
VUURWERK WANZELE, 22 uur

8
9

FAMILIESPEURTOCHT OPEN MONUMENTENDAG
KERMIS WANZELE

INFO PAGINA 24

oktober
1

10

2

11
SPORTACADEMIE

3

INFO PAGINA 20

BOEKENBABBELS
INFO PAGINA 7

KNUTSELATELIER BALLONNENRAKETAUTO
INFO PAGINA 18

13

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA20

14

4

15
16

5

17

6

18

7

19

EINDE INSCHRIJVINGEN ACADEMIE

31
INFO PAGINA 10

12

30

KNUTSELATELIER THE MINIONS

WERELDDIERENDAG
INFO PAGINA 16

TWEEDEHANDSBEURS LEDE
Gezinsbond Lede, De Bron

8

INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 20

9
10

20

INFO PAGINA 20

SOEPCONCERT MET VLIEGEN

23

11

INFO PAGINA 11

TWEEDEHANDSBEURS OORDEGEM
Gezinsbond Oordegem, OC Oordegem

28

INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE

21
22

KNUTSELATELIER 3D WORKSHOP

KERMIS LEDE

12
13

VUURWERK IMPE, 21 uur

HERFSTVAKANTIE

14

KERMIS IMPE

3

15

4

16

5

17

DIGITALE WEEK WORKSHOP MINECRAFT
INFO PAGINA 14

KNUTSELATELIER THEMA HERFST: RAVEN
INFO PAGINA 18

6
7

MOVIETIME FC DE KAMPIOENEN FOREVER

INFO PAGINA 5

SPORTACADEMIE

SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 20

19

INFO PAGINA 20

8
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
INFO PAGINA 11

VOORSTELLING + FUIF WAT DOE JIJ IN DE KOU?
INFO PAGINA 4

20

DIGITALE WEEK GRIEZELEN MET HET GREEN SCREEN
INFO PAGINA 15

DIGITALE WEEK VR-BRIL IN DE BIB
INFO PAGINA 15

VERWENDAG BIB LEDE
INFO PAGINA 12

SPANNENDE SPOOKVERHALEN
INFO PAGINA 5

9
10

12
13
14

15
16
KNUTSELATELIER UILENBOOMSTAM
INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 20

VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN
INFO PAGINA 6

17
18

FAMILIESPEURTOCHT LEDE GESMAAKT OP STAP
INFO PAGINA 12

25

19

26

20

27

21

KNUTSELATELIER KNIKKERDOOLHOF
INFO PAGINA 18

28

MOVIETIME PADDINGTON 2
INFO PAGINA 9

29

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 20

30
HEKSENTOCHT LEDE
INFO PAGINA 12

november
2

INFO PAGINA 18
INFO PAGINA 20

23

1

KNUTSELATELIER KNUTSELEN MET LUCIFERDOOSJES
SPORTACADEMIE

22

31

GEKKE PIETENDAG
Gezinsbond Oordegem, OC Oordegem

11

21

24

INFO PAGINA 7

DE VEREN VAN SEÑORPIET

INFO PAGINA 8

18

BOEKENBABBELS

22

TWEEDEHANDSBEURS OORDEGEM
Gezinsbond Oordegem, OC Oordegem

23
24
25

CURSUS GRIME
INFO PAGINA 13

29

KERSTVAKANTIE

26

18

EINDEJAARSACTIE OP DE MARKT

27

19

KNUTSELATELIER KERSTVERSIERSELS

28

MOVIETIME PAW PATROL

INFO PAGINA 18

INFO PAGINA 9

SPORTACADEMIE

SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 20

INFO PAGINA 20

29

20

30

21

december
1

START LEDE WINTERT

22
23
24

2

25

3
4

EINDEJAARSACTIE OP DE MARKT

5

BOEKENBABBELS

26

WINTERSPORTKAMP LAGER

27

WINTERSPORTKAMP LAGER

INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 20

28
29

6

30

7

31

9
10
11

EINDEJAARSACTIE OP DE MARKT

12

KNUTSELATELIER DRIEKONINGENSTER
INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE

1

WINTERSPORTKAMP KLEUTERS

2

WINTERSPORTKAMP KLEUTERS

3

WINTERSPORTKAMP KLEUTERS

4

WINTERSPORTKAMP KLEUTERS

INFO PAGINA 20

13

5

14

6
STERDAGEN STERRENWORP
INFO PAGINA 13

STERDAGEN KERSTVOORSTELLING
INFO PAGINA 6

17

30

EINDE LEDE WINTERT

januari

8

16

INFO PAGINA 21
INFO PAGINA 21

INFO PAGINA 7

KNUTSELATELIER DRIEKONINGENSTER

15

INFO PAGINA 18

KNUTSELATELIER KERSTDAMBORD

7

INFO PAGINA 21
INFO PAGINA 21
INFO PAGINA 21
INFO PAGINA 21

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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JAARMARKT EN
KLEURACTIE

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

OP DINSDAG 25 SEPTEMBER GAAT DE JAARMARKT
DOOR VAN 8 TOT 14 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 springding kindershow met Klutske van 10 tot 11 uur. Deze gaat door vóór het
oude rusthuis villa Letha. Om 11 uur is het de trekking van de kleurwedstrijd. Er zijn
leuke kermisprijzen te winnen. Opgelet, je maakt enkel kans als je aanwezig bent!

VOOR- EN ACHTERNAAM
ADRES
GSM- OF TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD

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

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

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

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

