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voorwoord

Nieuwjaarsbrieven vol goede 
voornemens en mooie wensen, 
geschenken voor iedereen en 

kerstlichtjes overal. De kerstvakantie 
was er om te vieren en te genieten 
met iedereen samen. Dit hoeft niet te 
eindigen in het nieuwe jaar. 

Ook in 2019 zijn er een heleboel  
kinder- en jeugdactiviteiten om je vrije 
tijd op een leuke manier te besteden. 
Blader dus vooral verder en ontdek  
alle voorstellingen, sportkampen, 
workshops en festiviteiten die de 
gemeente organiseert tijdens het 
komende voorjaar. Achteraan vind je  
de UiTkalender waarin ook het aanbod 
van de verenigingen is opgenomen. 

Heb je nog vragen? Je kan altijd  
terecht bij een van de diensten.  
De contactgegevens vind je achteraan 
in Kadetgazet.
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KIJKEN EN LUISTEREN
Lede bruist dit voorjaar opnieuw van 
voorstellingen op kindermaat. 
(Groot-)ouders zijn altijd welkom om  
mee te genieten van het spektakel!

DINSDAG 29 
EN DONDERDAG 
31 JANUARI
Dinsdag: 19 uur
Donderdag: 18 uur

PLAATS 
GC De Volkskring 

PRIJS
Gratis

ORGANISATIE
Kunstacademie en 
bibliotheek 

Waarom gekooide 
vogels niet zingen
Poëzieweek

Is vrijheid het recht om te dromen? Of is vrijheid ruimte 
geven aan elkaar? En heeft vrijheid eigenlijk ogen? En zijn 
die ogen dan open of gesloten? Groen of blauw?

De klassen Woordatelier brengen samen een voorstelling 
rond vrijheid, het thema van de Poëzieweek. Ze zoeken de 
grenzen op tussen vrij en begrensd zijn, tussen podium en 
publiek. Ze mengen poëzie en theater, fantasie en realiteit 
en experimenteren in alle vrijheid. 

4

LEEFTIJD

6+

Vrijheid
Poëzieweek

De leerlingen Woordlab nemen je mee in hun poëtische 
wereld en mijmeren over ergens heen gaan en daar blij-
ven. Of over terug gaan naar die ene plek waar je je ooit 

vrij voelde. Wij gaan voor vrijheid van woorden en gedachten,  
van ideeën en gevoelens, van doen en laten 
en zelfs van sokken! We 
laten onze fantasie de 
vrije loop en komen onder 
meer terecht bij Willem,  
de oude vampier. 

ZATERDAG 
2 FEBRUARI 
10.30 uur

PLAATS
GC De Volkskring 

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Kunstacademie

LEEFTIJD

10+
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Geheimen op zolder 
Nellie en Cesar

Nellie en Cezar nemen je mee naar hun leukste speelplek 
in huis: de zolder. Daar vinden ze een heleboel herinne-
ringen, goed bewaarde geheimen, mysterieuze dozen 

en heel veel oude rommel. In hun plezierige zoektocht vinden 
ze een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze nog? 
Danst de ballerina nog altijd even vrolijk?

Lossen de kinderen het mysterie 
van de geheimen op zolder op 
in deze muzikale, interactieve en 
soms spannende voorstelling?

LEEFTIJD

2+

VRIJDAG 
8 FEBRUARI 
19.30 uur

PLAATS
Sint-Martinuskerk Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Kunstacademie

Leraarsconcert 
Academie

Murphy zei: “Those who can, do. Those who can’t, 
teach.” Niets is minder waar! De leerkrachten 
van de Kunstacademie geven het goede voor-

beeld tijdens het leraarsconcert. Ze tonen dat ze naast 
lesgeven er ook wat van kunnen. Want een (kunst)vak 
geef je niet alleen met liefde en toewijding, maar ook 
met heel veel eigen expertise en ervaring. Kom zeker 
kijken, zij zullen het beste van zichzelf geven.

ZONDAG 
3 FEBRUARI
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Kinderen: 8 euro 
Volwassenen: 10 euro
UiTPAS met kansentarief:
1,50 euro

ORGANISATOR
Cultuur- en jeugddienst

ALLE
LEEFTIJDEN



Sonderlich en zonen
Theater Tieret

Hier is ’t begonnen, meer dan honderd jaar geleden.  
Hierbinnen, op dit eigenste plekske, onder uw voeten. 
Doe de deur dicht en zet uw oren open want we gaan  

’t u vertellen, precies zoals ’t gebeurd is. 

Kruipt maar dicht tegen elkaar en warm u aan ons verhaal. Een 
verhaal van hier tot ginder en terug, vol zelfgepookt vuur en 
met de geur van ongedesemd koekebrood. Ge zult het niet 
geloven, net als iedereen voor u, en toch. Toch is ’t precies zo 
gebeurd, erewoord, op het hoofd van Sonderlich, ons vader. 

Sonderlich en zonen vertelt de fantastische familiegeschiedenis 
van een clan bohemiens. Op een handgeknoopt muzikaal tapijt 
vol klezmer- en Balkanmuziek staat de tijd 50 minuten stil.

ZONDAG 
24 FEBRUARI 
15 uur

PLAATS
Kerk Impe

PRIJS
Kinderen: 10 euro
Volwassenen: 12 euro
UiTPAS met kansentarief: 
1,50 euro  

ORGANISATOR
Cultuur-en jeugddienst

MAANDAG 
4 MAART 
14 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Gratis

INSCHRIJVEN
053 60 68 61

ORGANISATOR
Seniorenraad en cultuurdienst

Lady en de vagebond
Filmvoorstelling

De hond Lady woont in een groot huis en 
wordt erg verwend door haar baasjes. 
Vagebond is een straathond en een ech-

te avonturier. Hun wegen kruisen elkaar wanneer Lady  
op straat terechtkomt. Gelukkig laat Vagebond haar niet 
alleen in de grote stad. Lady leert hoe hard het leven is  
buiten haar mooie stadstuin, maar ontdekt ook wat liefde is.

Verhaaltje voor 
het slapengaan

Trek je beste pyjama aan voor het leukste uurtje van 
de week: voorleesuurtje in de bib! Terwijl de kinde-
ren genieten van een verhaal, kunnen ouders snuis-

teren in de bib. Voorleesexperts staan er klaar met een 
kop koffie en toffe boekentips. Inschrijven is verplicht.

VRIJDAG 29 MAART  
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

INSCHRIJVEN
Bibliotheek Lede en Oordegem
Website bibliotheek

ORGANISATOR
Bibliotheek

LEEFTIJD

5-8

LEEFTIJD

8+

LEEFTIJD

4+
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JEUGDBOEKENMAAND 
VRIENDEN VOOR ALTIJD
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, 
verloren en vergeten vrienden, 
vrienden van op school, vrienden van 
de voetbalclub, vrienden die familie zijn, 
oude vrienden, nieuwe vrienden, 
voorlopig onbekende vrienden, 
onzichtbare vrienden, boekenvrienden, 
dierenvrienden, Facebookvrienden, 
verre vrienden, vrienden voor heel 
even en vrienden voor altijd.

De BibArt bibliotheken, dat zijn de 
bibliotheken van Denderleeuw, 
Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove, 
vieren in maart de vriendschap. 
Ontdek hier de activiteiten in Lede!

Vriendschap
Tentoonstelling 
Kunstacademie

Het beeldatelier van de Kunstacademie ging aan de 
slag met het thema vriendschap. De jongste leerlingen 
tekenden knappe en verrassende brieven. Want een 

beeld zegt meer dan duizend woorden!
Het resultaat kan je bewonderen tijdens de Jeugdboeken-
maand in de bibliotheek van Lede.

VRIJDAG 1 MAART - 
ZATERDAG 
30 MAART
Tijdens de openingsuren

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Kunstacademie

LEEFTIJD

6+
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LEEFTIJD

4+

VRIJDAG 
1 MAART - 
ZATERDAG 
30 MAART

PLAATS
Bibliotheek Lede  
en Oordegem

ORGANISATOR
Bibliotheek

Knutsel jouw 
ideale vriend
Wedstrijd

Wat is echte vriendschap 
volgens jou?  
Pik een wedstrijdblad op 

in de bib en haal  je knutselspullen boven om jouw idee te 
tonen. Alles kan: maak een leuke tekening, verwoord het in 
een gedicht, knip en knutsel je ideale vriend … 

Het resultaat lever je in de bibliotheek van Lede of  
Oordegem in en krijgt een plaats in onze vriendschaps- 
galerij. De origineelste werkjes belonen we met een leuke 
prijs. Inleveren kan van 1 tot 30 maart.

ALLE
LEEFTIJDEN

Vriendschap
voorstelling 

De leerlingen uit het Woordatelier, de initiatieklassen 
en het Muzieklab van de Kunstacademie brengen een 
jeugdboek tot leven! Kom je ook kijken en luisteren, 

samen met je vrienden?  
 
Ontdek samen met hen de wereld van woord, toneel en zang 
en ga mee dromen langs de lijnen van een fantastisch verhaal.

ZATERDAG 
16 MAART
15 uur

PLAATS
De Bron

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Kunstacademie 
en bibliotheek

WOENSDAG 
20 MAART
14 - 18 uur (vrije inloop)

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Bibliotheek

Knoop je eigen 
vriendschapsbandje
Workshop - vrije inloop

Leg jouw vriendschap vast met een zelfgemaakt vrienschaps-
bandje! Met draadjes, touwtjes, kraaltjes, lintjes, pailletten en or-
namentjes kun je de mooiste bandjes knopen. Leer verschillende 

leuke modellen zelf maken en krijg het resultaat mee naar huis. 

LEEFTIJD

6+



ZONDAG 24 MAART
14 - 15 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
3 euro
Gratis met 5 UiTPAS-punten
(1 ticket per UiTPAShouder)

INSCHRIJVEN
Website bibliotheek

ORGANISATOR
Bibliotheek

Met je vriend  
op de foto
Green screen

De leukste momenten zijn momenten met vrienden. Leg 
voor ons green screen jouw vriendschap vast op foto! 
Alle vrienden zijn welkom: je buurmeisje of je opa, je 

broer of zus, je kanarie of je konijn … Je kan een van onze 
leuke achtergronden kiezen en krijgt de foto digitaal opge-
stuurd. De green screen is gedurende een week vrij toegan-
kelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Lede.

MAANDAG 
25 MAART - 
VRIJDAG 
29 MAART
Openingsuren bib Lede

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Bibliotheek

Galileo Hannibal 
Colombus Blauw
Vertelvoorstelling  
Meneer Zee
 

Meneer Zee schuimt al meer dan  
tien jaar scholen en bibliotheken  
af met vertellingen voor klein  

en minder klein.  
 
Tijdens de jeugdboekenmaand vertelt hij 
over Galileo Hannibal Colombus Blauw, 
een vogeltje dat zich anders voelt. Galileo 
gaat op wereldreis en leert dat vriend-
schap het allerbelangrijkste is.  
 
Dit is een voorstelling voor speelvogels van zes tot lachbek-
ken van negen jaar en hun (groot-)ouders. Wees er snel bij 
want de plaatsen zijn beperkt.

9
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DOEN 

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

Chocolade en 
Marsepein 

Dol op chocolade? Altijd al een figuurtje willen maken in 
marsepein? Dan is deze creatieve workshop iets voor 
jou. Na een korte uitleg kan je zelf aan de slag gaan. 

Uiteraard mag je jouw werkjes meenemen naar huis.

Plaatsen zijn beperkt. Annuleren kan ten laatste drie 
werkdagen voor de sessie, op de dag zelf alleen op vertoon 
van een doktersbriefje. Wie niet tijdig verwittigt, moet de 
gemiste activiteit toch betalen.

ZATERDAG 
2 FEBRUARI
14.00 - 16.30 uur

PLAATS
Huis De Meyer, 
Wichelsesteenweg 145 
Lede

PRIJS
Inwoner: 
12 euro
Leerling in Lede:
12 euro
Niet-inwoner:
18 euro
UiTPAS omruilvoordeel:
2,50 euro korting voor 
10 punten.
UiTPAS met kansentarief:
1,50 euro

INSCHRIJVEN
Jeugddienst
Vanaf 10 januari 16 uur
Via mail jeugd@lede.be
vanaf 11 januari

ORGANISATOR
Jeugddienst

VIJFDE
LEERJAAR 
- TWEEDE 
MIDDEL-

BAAR
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ZATERDAG 
16 FEBRUARI
ZATERDAG 
23 FEBRUARI
ZATERDAG 
16 MAART
ZATERDAG 
23 MAART
14 - 17 uur

PLAATS
Knutselatelier
Rammelstraat 1A, Lede

PRIJS
Inwoner: 8 euro per sessie
Leerling in Lede: 
8 euro per sessie
Niet-inwoner: 
12 euro per sessie
UiTPAS met kansentarief: 
1.50 euro per sessie

INSCHRIJVEN
Jeugddienst 
vanaf 17 januari 16 uur
Via jeugd@lede.be 
vanaf 18 januari

ORGANISATOR
Jeugddienst

Koken met Kids 
Wereldsmaken

Koken met Kids is een kookreeks die doorgaat in het 
knutselatelier op vier zaterdagen. Dit jaar maken we een 
culinaire wereldreis. De eerste zaterdag bezoeken we 

landen in Europa.

Iedereen brengt een keukenschort en kleine restdoosjes 
mee. Al het andere kookmateriaal wordt voorzien door de 
jeugddienst. Er kunnen maximum twaalf kinderen per sessie 
deelnemen.

Inschrijven kan vanaf donderdag 17 januari om 16 uur in het 
gemeentehuis bij de jeugddienst. Inschrijven per mail kan pas 
vanaf vrijdag 18 januari. Je kan kiezen voor hoeveel sessies 
je inschrijft. Kinderen die schoollopen in Lede krijgen ook het 
inwonerstarief.

Annuleren kan ten laatste drie 
werkdagen voorafgaande de 
sessie, op de dag zelf alleen op 
vertoon van een doktersbriefje. 
Wie niet tijdig verwittigt, moet 
de gemiste sessie toch betalen.

LEEFTIJD

3-6

Betoging voor tijd
Dag van de Academies

Wij betogen voor tijd! Want zonder tijd kunnen 
we niet ademen, niet genieten, niet ontmoeten, 
niet zingen of dansen of blij zijn.

Maak tijd om mee te stappen in onze betogingsstoet 
of kom ons aanmoedigen langs het parcours. We 
vertrekken aan de Bron, lopen rond de academie en 
sluiten af in De Bron. Daar mag je naar hartelust de 
tijd nemen voor een lekker stukje taart. Je mag de 
tijd ook helemaal uit het oog verliezen bij een aantal 
mooie optredens.

ZATERDAG 
23 FEBRUARI 
14 uur

PLAATS
De Bron 

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Kunstacademie

LEEFTIJD

4+



DINSDAG 16 APRIL 
9 - 12 uur

PLAATS
Gemeentehuis

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Marktcommissie en  
dienst patrimonium

PAASHAAS 
OP DE MARKT
 

De paashaas deelt aan alle kinderen gratis paaseitjes uit 
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 de voordeur van het gemeentehuis. Noteer duidelijk 
leesbaar je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.

Om 11 uur trekt de paashaas in de raadzaal van het 
gemeentehuis twintig gelukkigen uit de binnengebrachte 
werkjes. Wees er zeker bij, alleen wie aanwezig is kan een 
prijs ontvangen. Er wordt slechts één prijs per kind 
uitgereikt. 

ARCADEGAMES 

Gamen in een retro arcadehal, dat kan in de 
bib! We stellen gedurende één week drie 
artistieke arcadegames op in de bibliotheek Lede. Het 

zijn kwalitatieve spelletjes op maat van kinderen en jongeren. 
De arcade hal bestaat uit handgemaakte houten kasten met 
artistieke en coöperatieve games. Boeiend voor spelers van 
alle leeftijden, van beginners tot doorgewinterde gamers!

MAANDAG  
25 FEBRUARI -  
ZATERDAG  
2 MAART
Tijdens openingsuren

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Bibliotheek en BibArt

ALLE
LEEFTIJDEN
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ALLE
LEEFTIJDEN



Paaseierenworp

Op 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 20 april //  
17 uur in de tuin van de Vrije Basisschool Wanzele
LEDE paaszondag 21 april // 1ste - 3de kleuterklas: 10 uur 
achter Huize Moens /1ste - 4de leerjaar:  
10.30 uur voor het gemeentehuis
SMETLEDE paaszondag 21 april //  
kinderen tot 12 jaar: 10 uur aan het Veerleheem.
OORDEGEM paasmaandag 22 april //  
9.30 uur in de tuin van de buitenschoolse kinderopvang

WOENSDAG 
24 APRIL
14 - 17 uur

PRIJS
Gratis

PLAATS
Speelplein Wanzele
Sportcomplex De Ommegang 

ORGANISATOR
Jeugd- en sportdienst 

Buitenspeeldag

Leef je de eerste woensdag na de  
paasvakantie heerlijk uit op de Buitenspeeldag!  
Buitenspelen staat voorop, het is een open speeldag.  

Kinderen kunnen spelletjes uitlenen, kampen bouwen en 
ravotten op het speelplein. 

Alles is aanwezig om er samen met je vrienden het 
topmoment van het jaar van te maken! Er zijn de 
speeltoestellen, grote ballen, hooi en zand. Bij het speelplein 
in Papegem en in het parkje achter Huize Moens voorzien we 
een speelkoffer.

Je mag ook je picknick of eigen spelmateriaal meebrengen. 
Trek zeker speelkleding aan. 

Ravotters krijgen drinkwater en een versnapering. Voorzie 
eventueel wat kleingeld, rond 16 uur komt de ijskar langs. 
We voorzien geen opvang en toezicht. Kinderen spelen 
onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Voor hen 
voorzien we wel een tasje koffie.

ALLE
LEEFTIJDEN
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LEEFTIJDEN



Pleinspeelkoffer

Ter gelegenheid van de Buitenspeeldag en  
wegens het grote succes van vorig jaar  
voorzien we in het parkje achter Huize Moens opnieuw 

een speelkoffer. Omdat er niets gaat boven buitenspelen, 
plaatsen we dit jaar een extra Pleinspeelkoffer aan het speel-
plein in Papegem. 

Je kan spelen met de spelletjes die je in de koffer vindt. Na 
je spel berg je alles terug op. Het is dus niet de bedoeling 
dit speelgoed mee te nemen om 
er elders mee te spelen. 

Heb je zelf bruikbaar 
buitenspeelgoed voor onze 
koffers? Bezorg het aan de 
jeugddienst! We zorgen voor 
signalisatie op het speelgoed 
zodat het vlot herkenbaar blijft.

VANAF 
WOENSDAG 
24 APRIL

PRIJS
Gratis

PLAATS
Speelplein Papegem
Parkje achter Huize Moens

ORGANISATOR
Jeugddienst

Erfgoeddag

100 jaar geleden kwamen de school- 
kinderen van Mesen naar Lede.  
Ontdek hun unieke verhaal en het rijke verleden 

van het Leeds Markizaat als schoolgebouw op Erfgoeddag! 
Ook voor de kinderen valt er heel wat te beleven. 

Niet alleen in Lede, maar bij elke Erfgoeddag activiteit 
in regio Denderland zal je een ambachtsproef kunnen 

uitvoeren. Ben je benieuwd hoe je een mand 
kan vlechten? Wil je aan de slag met hout zoals 
een echte timmerman? Leer en doe het allemaal 
op Erfgoeddag! Indien je drie proeven tot 
een goed einde brengt, ontvang je als echte 
ambachtsman een leuke verrassing!

14

ALLE
LEEFTIJDEN

ZONDAG 28 APRIL 
10 - 18 uur doorlopend

PLAATS
Domein Mesen

PRIJS
Gratis  
ORGANISATOR
Culturele raad en 
cultuurdienst

ALLE
LEEFTIJDEN



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

15

CLOWN OP DE MARKT 

De clown loopt op de markt en  
deelt snoepjes uit! Ben je jonger  
dan 12 jaar? Laat je gratis schminken  

of krijg een ballonfiguurtje geplooid.

DINSDAG 5 MAART 
9 - 12 uur

PLAATS
Chalet voor Sint-Martinuskerk Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Marktcommissie en dienst patrimonium

KERMIS 3 - 10 maart 

KARAMELLENWORP

Lust 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.

ZATERDAG 9 MAART 
18 uur

PLAATS
Gemeentehuis, Markt 1

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Feestcomité en Prinsenhof

LEEFTIJD

3+

CARNAVALSSTOET

De Leedse carnavalsgroepen zetten  
weer hun beste beentje voor in de  
67ste carnavalstoet.  

 
De carnavalisten pronken met hun mooie wagens en schit-
terende kostuums. Kom zelf ook verkleed en feest mee!

ZONDAG 10 MAART 
15.30 uur

PLAATS
Centrum Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Feestcomité 

LEEFTIJD

-12

ALLE
LEEFTIJDEN



Ferdinand

Ferdinand is een kleine stier die liefst rustig onder een 
kurkboom ligt en de geur van bloemen opsnuift in plaats 
van rond te springen en te spelen met andere stieren. Als 

Ferdinand opgroeit en verandert in een grote sterke stier blijft 
hij een zacht temperament houden. Maar wanneer op een dag 
vijf mannen langskomen om de grootste, snelste en ruigste 
stier uit te zoeken voor een stierengevecht in Madrid wordt 
Ferdinand ten onrechte uitgekozen.

Het einde van de film is voorzien om 16.10 uur.

WOENSDAG 
23 JANUARI 
Ferdinand

WOENSDAG 
13 FEBRUARI 
Pluk van de Petteflet

WOENSDAG 
27 FEBRUARI 
Huisdiergeheimen

WOENSDAG 
13 MAART
Winnie de Poeh 

START
14 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Gratis, inschrijven is niet nodig

INFO
Met pauze 

ORGANISATOR
Jeugddienst 

MOVIETIME OP  
WOENSDAGNAMIDDAG!
Ga je graag naar de bioscoop? De jeugddienst brengt cinema 
voor kinderen naar Lede! Ontdek ons aanbod hieronder.

16
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Pluk Van De Petteflet  

Op een mooie dag komt een klein rood kraanwagentje 
onder de poort van de Petteflet doorrijden met aan 
het stuur een jongetje van een jaar of acht. Het is Pluk 

en hij is op zoek naar een huisje om in te wonen. 

Als hij zijn tentje wil opzetten in de Torteltuin ontmoet hij 
Dollie de Duif die hem attendeert op het leegstaande toren- 
kamertje boven op de Petteflet. Pluk vraagt zich af of hij daar 
wel mag wonen, maar Dollie weet het zeker. De kamer staat 
toch leeg. 

In de Petteflet maakt Pluk allerlei nieuwe vrienden, zoals Aag-
je, de Stampertjes en Meneer Pen, maar ook de dieren Zaza, 
Langhors, Karel met de houten poot en Duizeltje. Wanneer hij 
ontdekt dat de Torteltuin vernietigd dreigt te worden, zet Pluk 
alles op alles om zijn vriendjes en de Torteltuin te redden. Zal 
het hem lukken?

Het einde van de film is voorzien om 15.55 uur.

Huisdiergeheimen 

Wat spoken huisdieren uit wanneer de baasjes van  
huis zijn? In Huisdiergeheimen (The Secret Life of 
Pets) volgen wij de hilarische avonturen van de 

trouwe terriër Max, de slome kat Chloë, het snoezige dwerg-
keeshondje Gidget, mopshond en ladykiller Mel, de knorrige 
bastaard Duke, de onnozele cavia Norman en het schattige 
maar gestoorde konijntje Snowball.

Het einde van de film is voorzien om 15.50 uur.

Winnie de Poeh  

In het Honderd Bunder Bos beleven Winnie the Pooh en zijn 
maatjes weer de grootste avonturen. Eeyore is zijn staart 
kwijt en Owl stuurt de hele club er op uit om Christopher 

Robin te redden van een verzonnen boosdoener. Daarnaast 
wordt het een hele drukke dag voor een beer die alleen maar 
wat honing wilde vinden.

Het einde van de film is voorzien om 15.20 uur.



EN JIJ? 
In de wintermaanden kijken veel 
kinderen uit naar sneeuwpret. 
 
De ene haalt de slee van zolder, 
de ander maakt lange winterwan-
delingen of gaat op skivakantie. 
En jij?
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LENA (11 jaar) EN 

JUUL (8 jaar) ZIJN VERZOT OP 
SNEEUW: “OP SKIVAKANTIE IS ER 
ALTIJD SNEEUWPLEZIER”
 
Lena: “Ik hou eigenlijk meer van de winter dan 
van de zomer. Als het gesneeuwd heeft en je 
bent goed ingeduffeld, kan je allerhande leuke 
dingen doen zoals sneeuwballengevecht, met 
vrienden in de sneeuw spelen, skiën… In de 
zomer heb je het plakkerige zeewater en al 
dat zand tussen je tenen nadien en daar hou ik 
helemaal niet van.”

Juul: “Ik hou iets meer van de zomer omdat 
ik niet zo van de kou hou en ik dus veel kleren 
moet aantrekken. Maar ik vind het natuurlijk 
de max om hier in de straat met mijn zus, de 
neefjes en buurtkinderen in de sneeuw te 
spelen. Ik heb zo’n glijbord, een beetje als 
een sneeuwstoel maar dan voor 1 persoon. 
Als papa trekt is het nog leuker natuurlijk.”

Lena: “In de winter is de natuur zo mooi, 
zeker als er een mooi pak sneeuw gevallen 
is, het hele landschap in zo’n mooi wit deken, 
zalig. Ik ga graag wandelen in de sneeuw.” 

Juul: “Het leukste vind ik wel de skivakantie 
die we jaarlijks met het hele gezin doen. Dit 
jaar gaan we naar Frankrijk met Intersoc. Er 
zijn dan veel andere Belgische kindjes bij. De 
skileraar leert ons pizzapunten maken met de 
ski’s zodat we op tijd kunnen stoppen.”

Lena: “Ja, we moeten wel een helm opzetten 
voor de veiligheid hé Juul. Misschien 
moeten we hem ook eens opzetten voor het 
sneeuwballengevecht, haha.”



EDEN (3 jaar) KIJKT UIT NAAR 
DE SNEEUW: “IK WIL MIJN EERSTE 
SNEEUWMAN MAKEN!”

Eden: “Vorige winter heb ik al eens sneeuw 
gezien en in de sneeuw gespeeld. Ik keek 
door het raam en zag veel sneeuw vallen.  
Ik vind sneeuw zo mooi!”

Eden: “Sneeuw is wel koud maar dat 
vind ik niet erg. Ik doe mijn muts, sjaal en 
handschoenen aan als ik in de sneeuw ga 
spelen. Dan mag het koud zijn. 
De zomer is natuurlijk ook leuk. Ik vind  
alles seizoenen even leuk.”

Eden:“Ik zou graag een sneeuwman 
maken. Of een sneeuwcadeautje? Of een 
sneeuwboek? Ik wil heel veel maken uit 
sneeuw. Natuurlijk ook sneeuwballen. Dan 
gooi ik een kleine sneeuwbal op mama! 
Daarna ga ik ook voetballen in de sneeuw. 
En ik wil ook eens proeven van de sneeuw. 
Ik denk dat het heel koud zal aanvoelen.” 
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LINDE (9 jaar) EN MARE  

(6 jaar) ZIJN DOL OP SNEEUW:  
“DAN HOUDEN WE EEN SNEEUWBAL-
LENGEVECHT MET MAMA EN PAPA!”
 
Linde: “Het leukste aan de winter is de 
sneeuw! Je kan sneeuwpoppen maken, 
sneeuwballengevechten houden of met de 
slee spelen. Vorig jaar maakten we met papa 
een grote sneeuwman van drie bollen hoog.”

Mare: “We gaan ook met de slee op pad  
door de straat of in de tuin met de bottines 
aan. Dan zet ik me op de slee en moet Mare 
trekken want ik ben de lichtste! Als zij op de 
slee zit, moet mama of papa trekken hoor.”

Linde: “In de krokusvakantie gaan we ook 
op sneeuwvakantie in Duitsland. We huren 
met andere gezinnen een huisje, dat is heel 
gezellig. Dit jaar ga ik voor de tweede keer 
skiën met zus!”

Mare: “We moeten nog les volgen, maar het 
gaat al vlot. Ik zit in een ander groepje dan 
Linde want zij kan al beter skiën dan ik. We 
vallen af en toe nog, vooral als we moeten 
stoppen! Dat gaat ook zo snel.”
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KNUTSELATELIER 
Heb je de knutselmicrobe te pakken? 
In het knutselatelier kunnen kinderen hun 
creativiteit botvieren. Op woensdagnamiddag 
maken we leuke hebbedingetjes. 

We 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).  
Tijdens de schoolvakanties is er geen knutselatelier. 

Inschrijven kan vanaf donderdag 10 januari om 16 uur bij  
de jeugddienst. Inschrijven kan ook via mail vanaf vrijdag  
11 januari naar knutselatelier@lede.be of via het e-loket 
(nieuw!). 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 ver-
wittigen. 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 met kansentarief 
1,50 euro
(op vertoning bij inschrijving)

INSCHRIJVEN
Jeugddienst:
10 januari vanaf 16 uur
knutselatelier@lede.be
11 januari
e-loket: 11 januari

ORGANISATOR
Jeugddienst 

EERSTE-
ZESDE

 LEERJAAR
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Kalender
 
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
23 januari  Vrolijke fotohouder
6 februari  Knutsel T-shirt (met druktechniek) 
20 februari Muizenkapstok 
13 maart  Aquarium
27 maart Paasboom
8 mei Siercactus voor mama
22 mei Mens erger je niet
5 juni Zonnescherm voor papa

DERDE - ZESDE LEERJAAR
30 januari Boekenwurm
13 februari Knutsel T-shirt met druktechniek
27 februari  Kippen op stok   
20 maart  Theelichtjes met aquarelpapier
3 april  Paasboom
15 mei  Kunst met krijt en zout
29 mei  Lightbox
12 juni   Feest

Opgelet woensdag 24 april is er uitzonderlijk 
geen knutselatelier omwille van de 
Buitenspeeldag (p 13).

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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SPORTACADEMIE
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 inschrijvings-
strookje als bijlage). Alle formulieren vind je op www.lede.be of bij de  
sportdienst.

Sport- 
academie 

Leef je elke woensdag uit in de 
sporthal! Kinderen vanaf de derde 
kleuterklas tot en met het zesde 

leerjaar zijn welkom in 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. Instappen is mogelijk 
gedurende het hele schooljaar.

ELKE WOENSDAG
(uitgezonderd schoolvakanties)

UUR
3de kleuterklas en 1ste leerjaar: 14 - 15 uur
2de en 3de leerjaar: 15 - 16  uur
4de, 5de en 6de leerjaar: 16 - 17 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner: 25 euro
Leerling in Lede: 25 euro
Niet-inwoner: 37,50 euro
UiTPAS met kansentarief Ledenaar: 6,25 euro
UiTPAS aan kansentarief niet-inwoner: 9,50 euro
Zie algemene info voor korting

INSCHRIJVEN
Instappen is elke woensdag mogelijk 
gedurende het hele schooljaar

ORGANISATOR
Sportdienst

DERDE 
KLEUTERKLAS 

- ZESDE 
LEERJAAR

KORTINGEN
-  Sociaal tarief: 50% korting
- 10 uitpunten: 
 2,50 euro korting
- Mutualiteit betaalt deel 

inschrijvingsgeld terug.

INSCHRIJVEN
- Online via www.lede.be
- Via het ingevuld inschrij-

vingsstrookje (afgifte of 
e-mail), inschrijvingsstrook-
jes zijn verkrijgbaar bij de 
sportdienst en de website.

BETALEN
-  Contant of bancontact bij 

de sportdienst
- Via overschrijving op reke-

ningnummer BE10 0910 
0954 2304, mededeling: 
activiteit + naam deelnemer

ALGEMENE INFO ACTIVITEITEN SPORTDIENST
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15 - 19 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
UiTPAS aan kansentarief 
Ledenaar: 7,50 euro
UiTPAS aan kansentarief 
niet-inwoner: 11,25 euro
Zie algemene info voor korting

INSCHRIJVEN
4 maart t.e.m. 5 april

ORGANISATOR
SportdienstPaassportkamp 

kleuters

Ook de kleuters zijn in de paasvakantie welkom om te 
komen genieten van sport en spel. We verwachten je 
elke voormiddag in sportieve kledij en sportschoenen 

(eventueel reservekledij). Neem zeker een drankje en fruit of 
een koek mee voor tijdens de pauze.

Paassportkamp 
lager onderwijs

Zit je niet graag stil in de vakantie? Trommel al 
je vriendjes op om je uit te leven tijdens het 
paassportkamp. We verwachten je elke dag in sportieve 

kledij en sportschoenen. 
 
Kinderen die ’s middags blijven eten brengen een lunchpak-
ket mee en zakgeld om een drankje te kopen in de cafetaria 
(minimaal 2 euro). Je mag ook een drankje en een koek of 
fruit meenemen voor de pauze.

8 - 12 APRIL 
9 uur tot 16 uur

OPVANG
8.15 - 17.00 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner: 60 euro
Leerling in Lede: 60 euro
Niet-inwoner: 90 euro
UiTPAS aan kansentarief
Ledenaar: 15 euro
UitPAS aan kansentarief
niet-inwoner: 22,50 euro
Zie algemene info voor 
korting

INSCHRIJVEN
4 t.e.m. 29 maart

ORGANISATOR
Sportdienst

EERSTE 
- ZESDE 

LEERJAAR

EERSTE 
- DERDE 

KLEUTER-
KLAS
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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:

INSCHRIJVEN

Je 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 voor- 
hand 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: 

’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 tot 18.30 uur

’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 door-
lopend open van 6.45 tot 18.30 uur
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INSCHRIJVINGSDATA OPVANGPERIODE
Donderdag 7 februari
vanaf 18.30 uur

- krokusvakantie
- woensdagnamiddagen  

in maart en april

Donderdag 14 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

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

Toeslag laattijdig ophalen 5 euro per begonnen halfuur

Sociaal tarief: Er geldt een korting van 50% op de ouder- 
bijdrage 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. Mensen 
met een UiTPAS met kansentarief kunnen ook het sociaal 
tarief aanvragen.

Gezinskorting: Er geldt een korting van 25% op de ouder- 
bijdrage 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 VOORJAAR 2019
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Woensdag 2 januari Nieuwjaar dienstvrijstelling
Maandag 22 april Paasmaandag
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RUILBIBLIOTHEKEN
Boeken lezen is leuk, boeken delen is nog leuker. Om het leesplezier in 
de hele gemeente te verspreiden, startte de bib met het project van 
Ruilbibliotheken. Het zijn kleine boekenhuisjes gevuld met gebruikte 
boeken voor jong en oud. 
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Doorheen de hele gemeente staan zes ruilbibliotheken 
verspreid, gevuld met jeugd- en volwassenenboeken. 
Het principe van de ruilbibliotheken is simpel: neem 

een boek en geef een boek. Bevat het een boek dat jou inte-
resseert? Je mag het gratis meenemen, maar plaatst zelf een 
ander boek in ruil.

Elke ruilbibliotheek heeft een peter of meter. Zij vullen regel-
matig de collectie aan, bekijken of de geplaatste boeken wel 
geschikt zijn en controleren de huisjes op beschadigingen.

Benieuwd? 
Je vindt onze ruilbibs op volgende locaties:

OORDEGEM // speelpleintje tussen Hazel en Grote 
Steenweg
PAPEGEM // kerk
LEDE // 't Kantientje - Nachtegaallaan
IMPE // Dorp
WANZELE // Dorp 
SMETLEDE // Schildekensstraat, aan de geboorteboom  
voor het voetbalplein

We kozen bewust voor een spreiding over het grondgebied, 
en ook voor een aantal minder evidente plaatsen. Na een half 
jaar wordt dit project geëvalueerd en bijgestuurd.
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CONTACTINFO

GEMEENTEHUIS 
Markt 1 
9340 Lede
Openingsuren: 
ma  09.00 - 12.00 uur
di  09.00 - 12.00 uur
wo  09.00 - 12.00 uur  
 13.30 - 16.00 uur
do  09.00 - 12.00 uur 
 16.00 - 19.00 uur
vr  09.00 - 12.00 uur

CULTUUR 
053 60 68 60
cultuur@lede.be

JEUGD 
053 60 68 62
jeugd@lede.be

PATRIMONIUM 
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

KINDEROPVANG 
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

VESTIGINGSPLAATSEN
BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG 
‘T KLAVERTJE 4
Lede: Steenstraat 7  
053 80 89 21
Oordegem:  
Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele:  
Watermolenstraat 13 
053 82 85 00

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 

KNUTSELATELIER
Rammelstraat 1A
9340 Lede
knutselatelier@lede.be

DE BRON 
Kerkevijverstraat 19A 
9340 Lede 

GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18 
9340 Lede

SPORTCOMPLEX
Ommeganglaan 60A
9340 Lede 
053 60 68 64
sport@lede.be

colofon 
REDACTIE 
Renske De Bremme
Elien De Vos
Claudia Rombaut

kadetgazet@lede.be
www.lede.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Roland Uyttendaele

OPLAGE
2500 exemplaren
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KLEURACTIE

VOOR- EN ACHTERNAAM  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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MEER INFO 
OP PAGINA 12

DE PAASHAAS HUPPELT OP DINSDAG 16 APRIL ROND OP 
DE MARKT! BEN JE JONGER DAN TWAALF JAAR? KLEUR DAN DEZE 
TEKENING IN EN STOP HEM IN DE KIST AAN DE VOORDEUR VAN HET 
GEMEENTEHUIS. MISSCHIEN BELOONT DE PAASHAAS JOUW 
WERKJE WEL MET EEN LEUKE PRIJS.


