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voorwoord

Na een leuke en zonnige 
zomervakantie zijn de batterijen 
opgeladen voor nieuw schooljaar. 

Is het dan gedaan met alle pret en 
plezier? Helemaal niet! Ook veel leuke 
kinder- en 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 Kadetgazet wel een activiteit die 
bij hem of haar past. 

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.



KIJKEN EN LUISTEREN
Lede bruist opnieuw van activiteiten op kindermaat. Ouders en groot- 
ouders zijn altijd welkom om mee te genieten van het spektakel!
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Soepconcert met vliegen
Optreden en prijsuitreiking 
Zomer van Vlieg

Samen zingen is een feest! Laat van je horen tijdens  
het Soepconcert met vliegen! De leerlingen van de 
Academie brengen liedjes om naar te luisteren, liedjes om 

op te dansen, liedjes die iedereen kan meezingen…
Na het optreden maken we de winnaars van Zomer van 
Vlieg bekend. Nam je deel aan een van de Vliegactiviteiten? 
Benieuwd of je in de prijzen valt? Dan mag je het soepconcert 
zeker niet missen.
We sluiten af met een warme kop soep voor alle aanwezigen. 
Neem je eigen soepmok mee en vergeet je trui niet, alles gaat 
door in open lucht!

De bende van het Oorwoud
Radio Oorwoud

De Bende van Radio Oorwoud, strijdlustige 
rakkers vol wilde ideeën, staat klaar om de 
wereld opnieuw groen te kleuren! Met een 

rugzak vol straffe songs en verhalen trekken ze ten strijde voor 
natuur en leven op onze planeet. 
Bereid je voor op rock-’n-rolltheater voor 
kinderen van 7 tot 77 jaar. Muziektheater 
vol wilde en meeslepende liedjes, met 
veel inhoud, een enorme berg humor en 
genoeg knipogen om ook de ouders te 
laten smullen van deze wilde voorstelling. 
De voorstelling wordt gebracht door 
muzikale klassebakken Hannelore Bedert, 
Fleur Hendriks, Bart Van Lierde en Thomas 
Vanelslander.

ZATERDAG  
21 SEPTEMBER 
Vanaf 11 uur

PLAATS
Park achter Huize Moens

PRIJS
Gratis

ZONDAG  
13 OKTOBER 
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Kinderen 8 euro
Volwassenen 10 euro
UiTPAS met kansentarief

1,50 euro

TICKETS
Cultuurdienst Lede

ALLE
LEEFTIJDEN

LEEFTIJD

7+



De inpakmachine  
van Pakjespiet
Zucht Naar Kunst

Pakjespiet loopt er dit jaar wel erg vrolijk bij. Hij heeft van  
een gekke Duitse professor een inpakmachine gekregen!  
Die werkt zo snel dat Pakjespiet tijd genoeg heeft om lekker 

te luieren. Maar dat verandert snel als Deugenietpiet de 
machine per ongeluk kapot 
prutst. Niemand weet of de 
professor de machine nog voor 
pakjesavond gerepareerd krijgt. 

Zelfs de 
Sint is er 
deze keer 
niet gerust 
in. Als dat 
maar goed 
komt!

Verhaaltjestijd met 
digitale vertelkiosk
Voorleesweek

Voorleesweek, dat is verhaaltjestijd in de bib! Met de digitale 
vertelkiosk van Foyer vzw kan je in de bib luisteren naar een 
schat van verhalen in maar liefst 21 verschillende talen.

Het is een kamishibaitheatertje met touchscreen waarop 
kinderen snel en makkelijk een verhaal in een taal naar 
keuze kunnen kiezen. Met een klik start een filmpje waarop 

de voorlezers in hun 
moedertaal vertellen. 
Je kan een week lang 
verhalen van de hele 
wereld ontdekken in de 
bib van Lede.

WOENSDAG  
6 NOVEMBER
14.00 uur - 15.30 uur
16.30 uur - 18.00 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
6 euro
UiTPAS met kansentarief
1,50 euro

TICKETS
Jeugddienst
Woensdag 23 oktober  
13.30 - 16.00
Donderdag 24 oktober  
16.00 - 19.00

MAANDAG 25 TOT 
EN MET VRIJDAG 
29 NOVEMBER
Tijdens de openingsuren

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

5

LEEFTIJD

2-9

LEEFTIJD

3-10



Verhaaltje voor het 
slapengaan

Trek je beste pyjama aan voor 
ons voorleesuurtje in de bib! 
We organiseren een knusse 

verhaaltjesavond in pyjama voor 
kinderen van 5 tot 8 jaar.
Terwijl de kinderen genieten 
van een verhaal, kunnen 
ouders snuisteren in de bib. 
Voorleesexperts staan klaar  
met toffe boekentips.  
Inschrijven is noodzakelijk.

VRIJDAG  
20 DECEMBER
Kerstverhaal
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

INSCHRIJVEN
Bibliotheek 
Lede.bibliotheek.be
053 82 53 30

LEEFTIJD

5-8

Kerstvoorstelling
27ste Sterdagen

Vlak 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 tijdens 

de Sterdagen leuke activiteiten zoals een sterrenworp en 
kerstvoorstelling. Jeugdtheater Prikkel brengt 
er naar jaarlijkse gewoonte een kerstverhaal 
dat alle kinderen in vervoering zal brengen. 
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ZONDAG 15 
DECEMBER 
15.30 uur
16.30 uur

PLAATS
Vergaderzaal De Bron 

PRIJS
Gratis

LEEFTIJD

2-10
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DOEN 

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

Ontdek het 
Tussenbeekpad
Gezinswandeling

Naar jaarlijkse traditie organiseert 
de cultuurdienst een interactieve 
gezinswandeling met zoektocht. We volgen het 

Tussenbeekpad in Wanzele en duiken de natuur in. 
Tijdens de wandeling krijg je uitleg over fauna, flora en cultuur 
door de begeleiders van vzw De Streekspiegel. We lassen 
onderweg een stop in. De volledige route is 7,2 km maar je 
kan ook de verkorte tocht van 5 km volgen.

#ST(R)OOM, langs het 
spoorverleden van Lede
Familiespeurtocht en  
erfgoedwandeling

Wandel met het hele gezin mee langsheen 
het fascinerende verleden van het spoor in Lede. Je 
trekt één uur onder begeleiding van een gids doorheen 

de stationsomgeving. Voor kinderen maken we de wandeling 
extra boeiend met een speurtocht onderweg. Elk kind krijgt 
achteraf een mooie beloning.
Starten kan op vaste uren, vooraf is er steeds een klein concert 
door de Kunstacademie Lede. Eindigen doen we in de kelder 
van het Hollands Paviljoen, waar je bij een drankje het project 
#ST(R)OOM verder kan ontdekken.

ZONDAG  
29 SEPTEMBER
14 uur

PLAATS
Start aan de kerk van 
Wanzele

PRIJS
Gratis

ZONDAG  
8 SEPTEMBER 
Starturen
11 uur - 13 uur - 14 uur - 
15 uur - 16 uur - 17 uur

STARTPLAATS
Stationsstraat 17, Lede

EINDPLAATS
Kelder van het Hollands 
Paviljoen, park Kasteel van 
Mesen

PRIJS
Gratis

ALLE
LEEFTIJDEN

ALLE
LEEFTIJDEN



Wat doe jij in de kou?
Voorstelling + fuif

Wat doe je in de kou? staat voor Waar ben 
je eigenlijk mee bezig? Paco producties brengt een 
boeiend toneelstuk over jonge  

mensen met een desastreus verleden  
maar een hoopvolle en nieuwe  
toekomst.
Aansluitend kan je uit de bol gaan  
op onze fuif! Drugs, alcohol en tabak  
zijn strikt verboden.

VRIJDAG  
18 OKTOBER
Deuren 19 uur
Voorstelling 19.30 uur
Aansluitende fuif tot  
23 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Gratis toegang
Drankjes aan 1,50 euro

EERSTE  
MIDDEL-

BAAR
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Vieruurtje in het park
Dag van de jeugdbeweging 

De hoogdag van de jeugdbewegingen komt 
eraan. Kinderen, leiding en oud-leiding trekken 
massaal naar school in hun uniform. Het straatbeeld kleurt 

weer helemaal jeugdbeweging! 
Kom in uniform naar het park en vier  
deze dag met  
ons mee.  
Wij voorzien  
een vieruurtje,  
springkasteel,  
goochelende  
clown, kinder-dj,  
spelletjes … 

VRIJDAG  
18 OKTOBER 
Vanaf 15.45 uur

PLAATS
Park achter Huize Moens

PRIJS
Gratis voor 
jeugdbewegingsleden in 
uniform

ALLE
LEEFTIJDEN

Griezelkasteel

Wandel mee met de heksentocht en  
kom lekker griezelen! Verkleed jezelf als 
griezelbeest en kom mee bibberen. Na een 

korte wandeling verwelkomen de mummies, spoken 
en heksen jou in het griezelkasteel. Voorzie zeker aangepast 
schoeisel en een zaklamp. Honden zijn niet toegelaten.

DONDERDAG  
31 OKTOBER  
Vrije start van  
19.30 tot 21.00 uur 

PLAATS
Park van Mesen

PRIJS
6 euro

ALLE
LEEFTIJDEN



Lede Gesmaakt 
Tijdens de dertiende editie van de Week van de 
Smaak brengen we kleur in ons bord. We laten 
onze smaakvolle creativiteit de vrije loop en 
organiseren tal van activiteiten in en rond De Bron 
en de hoofdbibliotheek onder de noemer Lede 
Gesmaakt.

Kleurrijke koffieklets en 
boekenverkoop
De kleurrijkste koffieklets, die vind je in de bib! Tijdens de 
verwendag plaatsen we een koffietafel doorheen heel de 
bib. Schuif aan en smul van onze pannenkoeken in de gekste 
kleuren!
Naast lekkers proef je van workshops, ontdek je het aanbod bib 
en kan je genieten van voorleessessies. Duik ook eens in onze 
boekenverkoop. Geef onze bibboeken een nieuw leven in jouw 
kast. We verkopen alles aan 0.50 cent per stuk.

Familiespeurtocht  
Lede Gesmaakt op stap
Doe mee aan de culinaire wandeling. 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. 

Sterrenworp
27ste Sterdagen

Vlak 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 kinderen. Er zijn ook enkele 
fonkelende sterren, die zijn goed voor een extra prijs. 

ZONDAG  
17 NOVEMBER

PLAATS
Bibliotheek Lede

Koffieklets en 
boekenverkoop 
10 – 16 uur

PRIJS 
Gratis

Familiespeurtocht
Vrije start tussen 11 en 
12 uur

PRIJS 
5 euro
UiTPAS aan kansentarief
1,50 euro

ZONDAG 15 
DECEMBER 
16 uur 

PLAATS
Parking Volkskring

PRIJS
Gratis

ALLE
LEEFTIJDEN

9

ALLE
LEEFTIJDEN



Een nieuw schooljaar, een nieuwe reeks 
boekenbabbels! De bib gaat op zoek naar 
boekenbengels, ooit al van gehoord? Het zijn 

kinderen die dol zijn op verhalen in alle mogelijke 
vormen: om naar te kijken, om naar te luisteren, 
om te lezen… Ze bestaan in alle maten en vormen. Sommigen 
verslinden boeken, bij anderen gaat het lezen wat moeilijker.

Herken je jezelf? Dan is Boekenbabbels zeker iets voor jou! We 
komen negen keer samen tijdens het schooljaar. We dagen 
je uit om acht boeken te lezen, met of zonder hulp van een 
luister-cd. Tijdens de boekenbabbels gaan we al knutselend en 
spelend met de boeken aan de slag. Verwacht dus zeker geen 
saai kringgesprek!

Nieuwsgierig? Schrijf je in met vermelding van je naam, leeftijd 
en adres. We komen de eerste keer samen op woensdag 9 
oktober.

WOENSDAG 
9 OKTOBER - 
WOENSDAG  
13 NOVEMBER - 
WOENSDAG  
4 DECEMBER
13.30 - 14.45 uur

PLAATS
Vergaderzaal bibliotheek 
Lede

PRIJS
Gratis

INSCHRIJVEN
In de bibliotheek
lede.bibliotheek.be
053 82 53 30

DERDE 
- ZESDE 

LEERJAAR

LEESCLUB 
BOEKENBABBELS 
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Urbanus De Vuilnisheld 

De volwassenen van Tollembeek sluiten een 
lucratieve deal met een schimmige Rus. 
Igor mag gevaarlijk afval komen storten in 

Tollembeek gedurende een jaar en de inwoners 
zullen hiervoor grof betaald worden. Urbanus ziet 
hierin dé kans om een joekel van een verlovingsring te kopen om 
te kunnen trouwen met Juf Pussy. Maar uiteraard loopt alles in het 
honderd en de kinderen komen in opstand tegen het plan van de 
volwassenen.
De film duurt 76 minuten en er is een pauze voorzien.

Een Monsterlijk Leuke 
Vakantie Hotel Transsylvanië 3

In deze 3D-animatiefilm reis je mee met onze favoriete 
monsterfamilie. Ze nemen vakantie aan boord van een luxe 
cruiseschip voor monsters. Dracula kan eindelijk eens bijkomen 

van het drukke werk in zijn hotel. De familie doet mee aan alle 
leuke activiteiten aan boord. De droomvakantie mondt echter uit in een nachtmerrie als Mavis 
merkt dat Drac gevallen is voor de charmes van de mysterieuze cruisekapitein Ericka. Zij bewaart 
een geheim dat het einde kan betekenen voor alle monsters.
De film duurt 97 minuten en er is een pauze voorzien.

Op Zoek Naar De Sloddervos Woezel en Pip

Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze Varen wordt alweer een jaar 
ouder. Woezel en Pip krijgen de belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau 
te verstoppen tot de grote dag daar is. Tante Perenboom kondigt aan dat er een hele 

speciale gast komt logeren: het schattige neefje Charlie. Al snel ontdekken Woezel en Pip dat het 
cadeau en hun spullen zijn verdwenen! Wie heeft dat gedaan? De Wijze Varen weet het antwoord 
maar zijn de vriendjes daar zo blij mee? Woezel, Pip, Buurpoes, Molletje, Vlindertje en Charlie 
gaan in dit spannende avontuur op zoek naar de gevaarlijke indringer.
De film duurt 70 minuten en er is een pauze voorzien.

LEEFTIJD

2+

LEEFTIJD

9+

LEEFTIJD

6+

WOENSDAG  
23 OKTOBER
Urbanus  
De Vuilnisheld
14.00 - 15.40 uur

WOENSDAG  
20 NOVEMBER
Hotel Transsylvanië 3
14.00 - 16.00 uur

WOENSDAG  
11 DECEMBER 
Woezel en Pip 
14.00 - 15.30 uur

PLAATS
GC De Volkskring

PRIJS
Gratis

INFO
Pauze voorzien 
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MOVIETIME OP  
WOENSDAGNAMIDDAG!
Ga je graag naar de bioscoop? Dat kan ook in Lede.  
In het najaar plant de jeugddienst filmvertoningen voor kinderen en jongeren. 
Inschrijven is niet nodig. Je zal je dit voorjaar zeker niet vervelen! 



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).

Inschrijven kan vanaf donderdag 12 september vanaf 16 uur 
bij de jeugddienst. Inschrijven via mail kan vanaf vrijdag 13 
september naar knutselatelier@lede.be of via het e-loket.  
De betaling gebeurt via een factuur eind december. 

Kan je er een keer niet bij zijn? Verwittig ons minstens twee 
werkdagen op voorhand via mail naar knutselatelier@lede.be. 
Later annuleren kan alleen op vertoon van een doktersbriefje. 
Wie niet tijdig verwittigt, moet de gemiste sessie 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
12 september vanaf 16 uur
knutselatelier@lede.be
13 september
e-loket 13 september

ORGANISATOR
Jeugddienst 

EERSTE-
ZESDE

 LEERJAAR

12
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Kalender
 
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
18 september Bloemenpracht
2 oktober Hartjesfiguren
16 oktober Puzzelboom 
13 november Knutselen met cd’s
27 november  Wenskaarten met knopen, ballonnen
11 december Kerstkrans
8 januari Fotowand
22 januari Vrolijke uilen 

DERDE - ZESDE LEERJAAR
25 september Silhouettenkunst 
9 oktober Onze eigen robot  
23 oktober Kousendraak 
20 november Hartendromenvanger
4 december Nagelfiguur
18 december Kegelkerstfiguren 
15 januari Knutselen met aluminium

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

KORTINGEN 
- Sociaal tarief: 50% korting
- Mutualiteit: Terugbetaling deel 

inschrijvingsgeld
- 10 UiTpas-punten:  

2,50 euro korting

INSCHRIJVEN 
- Via website
- Via het ingevuld inschrijvings-

strookje (afgifte of e-mail)
- Bij de sportdienst 

BETALEN 
- Contant of bancontact bij de 

sportdienst
- Overschrijving op  

BE10 0910 0954 2304 (Sport-
dienst Lede) met vermelding 
activiteit + naam deelnemer

ALGEMENE INFO

Sportacademie

Op 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 een 
sportclub deel te nemen. Je kan het hele schooljaar 
instappen.

WOENSDAG  
4 SEPTEMBER TOT EN 
MET WOENSDAG 24 
JUNI (UITGEZONDERD 
SCHOOLVAKANTIES)
Derde kleuterklas en eerste 
leerjaar 14 - 15 uur
Tweede en derde leerjaar  
15 - 16 uur
Vierde, vijfde en zesde leerjaar 
16 - 17 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
VOLLEDIG SCHOOLJAAR
Inwoner/leerling Lede 60 euro
Niet-inwoner 90 euro
UiTPAS aan kansentarief 15 euro
Zie algemene info voor korting
PER TRIMESTER
Inwoner/leerling Lede 25 euro
Niet-inwoner 37,50 euro
UiTPAS aan kansentarief 6,25 euro
Zie algemene info voor korting

INSCHRIJVEN
Zie algemene info
Je kan het hele schooljaar 
instappen

DERDE 
KLEUTERKLAS - 

ZESDE 
LEERJAAR

INFO 
Sportdienst, 053 60 68 64, 053 80 82 84, sport@lede.be



Wintersportkamp 
kleuters

Ook 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. 
Voorzie eventueel 
reservekledij. Neem 
zeker ook een drankje 
en een tussendoortje 
mee voor tijdens de 
pauze.

30 DECEMBER TOT 
EN MET 3 JANUARI, 
UITGEZONDERD  
1 JANUARI
9.00 uur tot 12.00 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
6 euro
Zie algemene info voor korting

INSCHRIJVEN
Van 12 november tot en met 
20 december 

Wintersportkamp 
lager onderwijs

Geen zin om stil te zitten tijdens de vakantie? Schrijf je 
in voor ons wintersportkamp! Op maandag halen we 
onze innerlijke rambo naar boven met lasertags.  

Op vrijdag gaan we indoor skiën in Terneuzen.
We verwachten je in sportieve kledij en 
sportschoenen.  
Wie ‘s middags blijft eten brengt een 
eigen lunchpakket en zakgeld mee voor 
een drankje in de cafetaria (minimaal 
2 euro). Eigen dranken, koeken of fruit 
zijn ook toegelaten tijdens de pauze. 
Voor de ski-uitstap op vrijdag neem je 
handschoenen, skikousen, -broek en 
-jas mee.  
Het skimateriaal krijgen we ter plaatse. 

Door de feestdagen is er geen 
sportkamp op dinsdag, woensdag en 
donderdag.

MAANDAG  
23 EN VRIJDAG  
27 DECEMBER 
9.00 uur tot 16.00 uur (op 
vrijdag tot 17.00)
Opvang 8.15 uur tot 17.00 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner/leerling Lede
60 euro
Niet-inwoner 90 euro
UiTPAS aan kansentarief
15 euro
Zie algemene info voor korting

INSCHRIJVEN
Van 12 november tot en met 
13 december
Zie algemene info

15

LAGER 
ONDERWIJS

EERSTE -  
DERDE 

KLEUTERKLAS
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KERMISSEN
Goed nieuws voor wie houdt van de molens, het schietkraam en oliebollen. 
In september en oktober staat de kermis opnieuw in onze gemeente!  
We zetten alle data en info graag op een rijtje:

WANZELE 
Grote kermis // 15 september
LEDE 
Septemberkermis // 22 - 29 september
IMPE
Grote kermis // 13 oktober

Workshops, 
kleurwedstrijd en 
swingende kinderfuif 
Jaarmarkt

Op dinsdag 24 september is het jaarmarkt in de 
Kasteeldreef en Kasteelstraat. De marktkramers,  
de lokale middenstand en de standwerkers zetten  

alvast hun beste beentje voor. 

De marktcommissie 
voorziet samen met het 
gemeentebestuur gratis 
kinderanimatie. Knutselfans 
kunnen vrij deelnemen aan 
de workshops armbandjes 
maken en frisbees versieren. 
Daarna zorgt Klutske voor 
een swingende kinderfuif. Als 
extraatje maak je kans om een 
leuke prijs te ontvangen als je de 
tekening achteraan Kadetgazet 
inkleurt (zie pagina 24). Opgelet, 
je maakt enkel kans als je aanwezig 
bent tijdens de trekking!

DINSDAG 24 
SEPTEMBER
Workshops
9.00 - 11.00 uur

Kinderfuif
11.00 - 11.30 uur

Trekking 
kleurwedstrijd
11.30 uur

PLAATS
Oud rusthuis Villa Letha, 
hoek Kasteeldreef-
Kasteelstraat

PRIJS
Gratis

LEEFTIJD

3-12



KUNSTACADEMIE
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, ontwikkel jouw 
muzikaal talent of maak je fantasiewereld zichtbaar in onze beeldatelier!
Alle lessen starten vanaf 1 september. Nog niet ingeschreven? Dat kan nog tot 
en met 30 september online of op het secretariaat van de Academie in Lede. 
Vergeet zeker je kids-ID of eID niet! Je kan betalen met bancontact.
Ontdek ons aanbod en onze uurroosters op academielede.be

LEEFTIJD 6-7

Woordinitiatie 
1u per week

We gaan op zoek naar onze 
creativiteit en geven die een 
stem met ons lichaam en 

woorden. We brouwen een speelse mix 
van zelfvertrouwen, gevoelens en taal. We 
beleven wat we zeggen met heel ons lijf.

Muziek- en Woordinitiatie 
1u per week

We spelen spelletjes rond muziek en 
woord. We zingen liedjes en be-
geleiden onszelf op instrumenten. 

We spelen toneel, ontdekken onze fantasie 
en vertellen verhaaltjes. Soms knutselen 
we, dansen we of maken we een leuke te-
kening. Maar we maken vooral veel plezier!

LEEFTIJD 6-13

Beeldatelier 
2u per week

We schilderen met verf of stempelen 
met zelfgemaakte vormen. We 
maken kijkdozen met figuren in 

klei, dieren in papier-maché of decorstukken 
met ijzerdraad. Zo maken we onze 
fantasiewereld zichtbaar en ontdekken de 
kunstenaar in onszelf.

LEEFTIJD 8-13

Muzieklab + instrument 
3u per week

In het muzieklab leer je spelenderwijs 
alles over muziek: noten lezen, je 
gehoor gebruiken, zingen en jezelf te 

begeleiden met verschillende instrumenten. 
In september leer je alle instrumenten 
kennen op “de reis rond de instrumenten”. 
Daarna start je in je eerste jaar direct met je 
instrument! 

Woordatelier 
1u per week

Je creativiteit ontwikkelen? Je uitspraak 
verbeteren? Je zelfvertrouwen 
vergroten? Je fantasie aanwakkeren?  

Dit kan allemaal in de woordlessen!
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INSCHRIJVEN
Tot en met 30 september

PLAATS
Secretariaat Academie Lede, 
Markt 5, Lede
academielede.be

PRIJS
-18 jaar 72 euro 
Sociaal tarief 48 euro
UiTPAS aan kansentarief 12 euro
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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 kan ze ook downloaden op onze 
website.
 
Voor de voor- en naschoolse opvang hoef je niet op voorhand 
in te schrijven. Je moet wel de school verwittigen als je kind 
naar de naschoolse opvang komt.
 
Voor de opvang op lesvrije 
dagen, woensdagnamiddag en in 
vakantieperio-des is het wel verplicht 
om apart in te schrijven. Voor opvang 
op lesvrije da-gen 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 5 september 2019
Vanaf 18.30 uur

Voor de woensdagnamiddagen 
in september en oktober

donderdag 3 oktober 2019
Vanaf 18.30 uur

Voor de herfstvakantie en 
woensdagnamiddagen in no-
vember en december

donderdag 28 november 2019
Vanaf 18.30 uur

Voor de kerstvakantie en de 
woensdagnamiddagen in janu-
ari en februari 2020

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 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. Kinderen van wie een van de 
ouders een UiTPAS aan kansentarief heeft, kunnen eveneens 
genieten van het sociaal tarief.

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 SEPTEMBER- 
DECEMBER 2019
vrijdag 1 november Allerheiligen
maandag 11 november Wapenstilstand
vrijdag 15 november Dag van de Dynastie
dinsdag 24 december Namiddag voor Kerstmis
woensdag 25 december Kerstmis
donderdag 26 december Tweede kerstdag
dinsdag 31 december Namiddag voor Nieuwjaar
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2

3

4 SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

5

6

7

8 FAMILIESPEURTOCHT EN ERFGOEDWANDELING 
INFO PAGINA 7

9

10

11 SPORTACADEMIE 
INFO PAGINA 14

12

13

14

15 SCHOOLLOOP VLS  WONDERSTER
GROTE KERMIS WANZELE 
INFO PAGINA 16

16

17

18 SPORTACADEMIE 
INFO PAGINA 14
KNUTSELATELIER BLOEMENPRACHT
INFO PAGINA 12

19

20

21 SOEPCONCERT MET VLIEG 
INFO PAGINA 4

22 START SEPTEMBERKERMIS
INFO PAGINA 16

23

24 JAARMARKT LEDE 
INFO PAGINA 16

25 KNUTSELATELIER SILHOUETTENKUNST
INFO PAGINA 12
SPORTACADEMIE 
INFO PAGINA 14

26

27

28

29 EINDE SEPTEMBERKERMIS LEDE
INFO PAGINA 16
GEZINSWANDELING TUSSENBEEKPAD 
INFO PAGINA 7

30

oktober
1

2 KNUTSELATELIER  HARTJESFIGUREN
INFO PAGINA 12 
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

3

4

5

6

7

8

9 KNUTSELATELIER ONZE EIGEN ROBOT
INFO PAGINA 12
LEESCLUB BOEKENBABBELS
INFO PAGINA 10
SPORTACADEMIE 
INFO PAGINA 14

10

11

12

KALENDER

september
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13 RADIO OORWOUD 
INFO PAGINA 4
GROTE KERMIS IMPE 
INFO PAGINA 16

14

15 KERSTVOORSTELLING STERDAGEN
INFO PAGINA 6

16 KNUTSELATELIER PUZZELBOOM
INFO PAGINA 12
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

17

18 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
INFO PAGINA 8
PREVENTIE VOORUIT MET DE GEIT
INFO PAGINA 8

19

20

21

22

23 KNUTSELATELIER KOUSENDRAAK
INFO PAGINA 12
MOVIETIME URBANUS DE VUILNISHELD
INFO PAGINA 11
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

24

25

26

27

28

29

30

31 GRIEZELKASTEEL
INFO PAGINA 8

1

2

3

4

5

6 DE INPAKMACHINE VAN PAKJESPIET
INFO PAGINA 5
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14 

7

8

9

10

11

12

13 KNUTSELATELIER KNUTSELEN MET CD’S 
INFO PAGINA 12
LEESCLUB BOEKENBABBELS
INFO PAGINA 10
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

14

15

16

17 LEDE GESMAAKT: SMAAKWANDELING – 
VERWENDAG BIB
INFO PAGINA 9

18

19

20 KNUTSELATELIER HARTENDROMENVANGER
INFO PAGINA 12
MOVIETIME HOTEL TRANSSYLVANIE 3
INFO PAGINA 11
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

21

21

november



22

23

24

25 DIGITALE VERTELKIOSK IN DE BIB
INFO PAGINA 5

26 DIGITALE VERTELKIOSK IN DE BIB
INFO PAGINA 5

27 DIGITALE VERTELKIOSK IN DE BIB
INFO PAGINA 5
KNUTSELATELIER WENSKAARTEN MET KNOPEN, 
BALLONNEN
INFO PAGINA 12
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

28 DIGITALE VERTELKIOSK IN DE BIB
INFO PAGINA 5

29 DIGITALE VERTELKIOSK IN DE BIB
INFO PAGINA 5

30

december
1

2

3

4 KNUTSELATELIER NAGELFIGUUR
INFO PAGINA 12
LEESCLUB BOEKENBABBELS
INFO PAGINA 10
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

5

6

7

8

9

10

11 KNUTSELATELIER KERSTKRANS
INFO PAGINA 12
MOVIETIME WOEZEL EN PIP
INFO PAGINA 11
WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 15

12

13

14

15 STERRENWORP
INFO PAGINA 9
KERSTVOORSTELLING
INFO PAGINA 6

16

17

18 KNUTSELATELIER KEGELKERSTFIGUREN
INFO PAGINA 12
SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 14

19

20 VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN
INFO PAGINA 6

21

22

23 WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 15

24

25

26

27 WINTERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 15

28

29

30 WINTERSPORTKAMP KLEUTERS
INFO PAGINA 15

31 WINTERSPORTKAMP KLEUTERS
INFO PAGINA 15

22
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JAARMARKT KLEURACTIE
KLEUR DEZE TEKENING  

IN EN LEVER ZE IN  
OP DE JAARMARKT OP 

DINSDAG 24 SEPTEMBER. 
MISSCHIEN VAL JIJ  

IN DE PRIJZEN! 
MEER INFO OP  

PAGINA 16.



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

KUNSTACADEMIE 
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


