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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
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kijken en luisteren
9

doen

CULTUUR
053 60 68 60
cultuur@lede.be

12

carnaval

JEUGD
053 60 68 62
jeugd@lede.be

13

movietime

PATRIMONIUM
053 60 68 50
patrimonium@lede.be

14

en jij?

KINDEROPVANG
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be

16

knutselatelie

r

18

SPORTEN
20

kinderopvang
't klavertje 4
22

een dag in
leven van het
…
24

uitpas

KUNSTACADEMIE
Huize Moens
Markt 5, 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
KNUTSELATELIER
Rammelstraat 1A, 9340 Lede
knutselatelier@lede.be

25

kalender

28

2

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

as

tekening Paasha

DE BRON
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede

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
GC DE VOLKSKRING
Kasteeldreef 18, 9340 Lede
SPORTCOMPLEX
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be

colofon
REDACTIE
Elien De Vos, Claudia Rombaut
EINDREDACTIE
Communicatiedienst
kadetgazet@lede.be
www.lede.be
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Roland Uyttendaele
OPLAGE
2650 exemplaren

voorwoord

2020

, een nieuw jaar, een nieuwe start. Ook voor
Kadetgazet! Onze rubriek En jij is terug van
weggeweest, er is een nieuwe rubriek waarbij we
een leerkracht een dag volgen en onze cover zit in een nieuw jasje.
Niet alles is veranderd. De hele waaier aan kinder- en jeugdactiviteiten
blijft behouden. Dit nieuwe jaar zal je dus niet lang moeten zoeken om je
vrije tijd op een leuke manier te besteden! Blader verder en ontdek alle
voorstellingen, sportkampen, workshops, 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 vrijetijdsdiensten.
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KIJKEN EN LUISTEREN

Lede bruist opnieuw van activiteiten op kindermaat. Ouders en grootouders zijn altijd welkom om mee te genieten van het spektakel!

MAANDAG
6 JANUARI ZATERDAG
25 JANUARI

Openingsuren bibliotheek
PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis

Cas en Kato hebben
verzorgde tanden

C

as en Kato hebben verzorgde tanden is een
interactieve tentoonstelling over mondgezondheid
voor kinderen uit de kleuterklas en de eerste graad
lager onderwijs. Kinderen leren er op een leuke wijze over
de meest belangrijke aspecten van de mond.
De tentoonstelling is opgebouwd uit een wachtzaal en
een tandartsenpraktijk. De wachtzaal bestaat uit allerlei
informatiemodules, de tandartsenpraktijk is opgebouwd
met doe-activiteiten en experimenten.

urphy (je weet wel, die van de boterham die
LEEFTIJD
altijd met de besmeerde kant op de grond
valt) zegt het zo:
Those who can, do.
Those who can’t, teach.
Niks van! De leerkrachten van de Kunstacademie Lede willen
graag het goede voorbeeld geven. Ze tonen dat ze, behalve
lesgeven, er wél wat van kunnen. Want een vak geef je niet
alleen met liefde en toewijding, maar ook met heel veel eigen
expertise en ervaring. En ja, toegegeven: ze staan nu en dan
ook graag zélf eens in de spotlights…
Je kunt hen komen bewonderen en toejuichen op het
leraarsconcert, waar ze met plezier het beste van zichzelf
geven. Tijdens het leraarsconcert is er ook een tentoonstelling
met werken van de leerlingen Beeldende Kunsten.
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3-8

Tentoonstelling

Leraarsconcert Academie

M

LEEFTIJD

8+

ZONDAG
26 JANUARI
11 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis

DINSDAG
29 JANUARI
18 uur

DONDERDAG
31 JANUARI
19 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis

De toekomst is nu!
Woordatelier 8-12 jaar

LEEFTIJD

6+

D

e klassen Woordatelier van juf Lies Geldhof werken samen
aan een voorstelling rond De toekomst is nu. Dat is het
thema van de Poëzieweek. De klassen gaven er een eigen
draai aan, want zij deden de ontdekking van de 21ste eeuw: de
toekomst gaat achteruit! De jonge woordkunstenaars bewijzen
hun terugspoeltheorie via unieke verhalen. Als onvervalste
ontdekkingsreizigers nemen zij je mee op hun tocht vol tijdloze
poëzie en improvisatie.
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De toekomst is nu!
Woordatelier 12+ en
volwassenen

LEEFTIJD

10+

B

reng aarde aan. Plant rozen.
Kies een spreuk, een leitmotiv.
Kom overeind. Blijf wakker.
Troost u. Troost iemand.
U weet niet wat u meemaakt
De toekomst is nu

WOENSDAG
29 JANUARI
19.30 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis

De leerlingen uit de klassen
Woordlab en Verteltheater van Ireen
Beke en Isabelle Ringoet nemen je
graag mee in hun poëtische wereld.

MAANDAG
24 FEBRUARI
14 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Kinderen gratis
Volwassenen 2 euro
UiTPAS aan kansentarief
1,50 euro
TICKETS
053 60 68 61
Cultuurdienst en
seniorenraad
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Bambi

Filmvoorstelling

H

LEEFTIJD

4+

et hertje Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen
tot Prins van het Bos. Wanneer hij ouder wordt, raakt
Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te
overleven en wordt hij verliefd. Op een dag komen er echter
jagers langs, en wordt Bambi gedwongen om
net zo moedig
te zijn als zijn
vader en de
andere herten
in veiligheid te
brengen.

Verhaaltje voor
het slapengaan

T

LEEFTIJD

5-8

rek je beste pyjama
aan voor het leukste
uurtje van de week:
voorleesuurtje in de bib!
Terwijl de kinderen genieten
van een verhaal, kunnen
ouders snuisteren in de bib.
Voorleesexperts staan er
klaar met een kop koffie en
toffe boekentips. Inschrijven
is verplicht.

ZONDAG
29 MAART
Uur: 15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Gratis

VRIJDAG
13 MAART
19 uur

PLAATS
Bibliotheek Lede
PRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
lede.bibliotheek.be
Bibliotheek

Voorstelling
jeugdboekenmaand

LEEFTIJD

4+

I

n het thema kunst van de Jeugdboekenmaand brengen de
leerlingen uit het Woordatelier van Isabelle Ringoet en de
leerlingen van het Jota o.l.v Els De Sadeleer van de Academie
een jeugdboek tot leven! Een mooie samenwerking tussen
muziek en woord! Kom je ook kijken en luisteren, samen met je
vrienden? Ontdek samen met hen de wereld van woord, toneel
en muziek en ga mee dromen langs de lijnen van een fantastisch
verhaal!
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Binti

LEEFTIJD

8+

Filmvoorstelling

D

e twaalfjarige Binti droomt ervan
om een bekende vlogger te
worden, net zoals haar idool
Tatyana. Maar wanneer ze op een dag
met haar papa Jovial moet vluchten voor
de politie, die hen het land wil uitzetten,
ontmoet ze Elias. Terwijl Binti hem al
vloggend helpt met Red de Okapi Club,
rijpt er bij haar een perfect plan: haar
papa moet trouwen met Elias zijn mama
zodat ze in het land kunnen blijven.
Start je zondag met de BibArtfilmclub! In het kader van de
Jeugdboekenmaand vertonen we de
jeugdfilm Binti. Voor de voorstelling
organiseren we een lekker gezond
ontbijt. Alleen honger naar film?
Dat kan ook!

ZONDAG 3 MEI
15 uur

PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Kinderen 10 euro
Volwassenen 12 euro
UiTPAS aan kansentarief
1,50 euro
TICKETS
Cultuurdienst
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ZONDAG
29 MAART

9 uur ontbijt
10 uur filmvoorstelling
PLAATS
GC De Volkskring
PRIJS
Ontbijt 3 euro
Filmvoorstelling 3 euro
UiTPAS aan kansentarief
1,50 euro
TICKETS
lede.bibliotheek.be
Bibliotheek
Verplicht vooraf reserveren
voor ontbijt

Mevrouw De Poes Dierenplezier
aan zee

N

LEEFTIJD

2+

u het schip van kapitein Winokio is aangemeerd voor
onderhoud, nemen Mevrouw de Poes en muziekmatrozen
Ivanov en Petrolium de allerkleinsten mee naar zee. Al
zingend stellen ze daar hun dierenvriendjes voor: de romantische
walvis, de schitterende zeester, de verliefde octopus,
de glibberige kwal, de kruipende krab en
vele andere kleurrijke zeedieren.
Spits de oren, wrijf je oogjes uit en beleef
dit pareltje aan muziek en verhaal!

DOEN

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

Ingrediënten in de kijker
Koken met Kids

K

DERDE
- ZESDE
LEERJAAR

oken met Kids is een kookreeks die doorgaat
in het knutselatelier op vier zaterdagen. Dit jaar
focussen we telkens op een ander ingrediënt.
De eerste zaterdag starten we alvast met het thema brood. In
de volgende sessies werken we achtereenvolgens met amandel,
appel en ei.
Iedereen brengt een keukenschort en kleine restdoosjes mee.
Alle andere kookmaterialen en ingrediënten worden door de
jeugddienst voorzien.
Er kunnen maximaal twaalf kinderen per sessie deelnemen.
Inschrijven kan vanaf donderdag 16 januari om 16 uur in het
gemeentehuis bij de jeugddienst. Inschrijven per mail kan vanaf
vrijdag 17 januari. Je kan kiezen voor hoeveel sessies je inschrijft.
Kinderen die schoollopen in Lede worden ook als inwoner
aangerekend.
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.

ZATERDAG
8 FEBRUARI
brood

ZATERDAG
15 FEBRUARI
amandel

ZATERDAG
7 MAART
appel

ZATERDAG
14 MAART
ei

van 14.00 tot 17.00 uur
PLAATS
Knutselatelier
PRIJS
Inwoner of leerling in
Lede
8 euro per sessie
Niet-inwoners
12 euro per sessie
UiTPAS aan kansentarief
1,50 euro
INSCHRIJVEN
Vanaf 16 januari 16 uur
Jeugddienst
Vanaf 17 januari via mail
jeugd@lede.be
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WANZELE
ZATERDAG
11 APRIL

17 uur in de tuin van de
Vrije Basisschool Wanzele.

LEDE
PAASZONDAG
12 APRIL

1ste - 3de kleuterklas:
10 uur in de boomgaard
van het Markizaatsdomein
(ingang Kasteeldreef),
1ste - 4de leerjaar:
10.30 uur voor het
gemeentehuis

SMETLEDE
PAASZONDAG
12 APRIL

10 uur in de tuin aan het
Veerleheem

OORDEGEM
PAASMAANDAG
13 APRIL
9.30 uur in de tuin van
de buitenschoolse
kinderopvang

IMPE-PAPEGEM
ZONDAG 19 APRIL
14 uur op het speelplein
van Papegem in de
Bovenstraat
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Paaseierenworp

O

ALLE
LEEFTIJDEN

p Pasen strooien de klokken honderden
paaseieren uit over onze gemeente.
Iedereen is welkom om paaseitjes te rapen.
Niet te missen!
Dit is een organisatie van de culturele raad in samenwerking
met Gezinsbond Lede, Gezinsbond Smetlede, Gezinsbond
Oordegem, Parochiale Werken Wanzele en Chiro Papegem.

WOENSDAG
22 APRIL
14 - 17 uur

PLAATS
Gemeentelijk Speelplein
Wanzele
PRIJS
Gratis

Buitenspeeldag

ALLE
LEEFTIJDEN

H

et speelplein in Wanzele maakt zich klaar
voor de Buitenspeeldag. Leef je de eerste
woensdag na de paasvakantie helemaal uit in open lucht.
Alles draait om gewoon heerlijk buiten spelen.
Het is een open speeldag, gratis en zonder inschrijvingen.
We voorzien géén kinderopvang of toezicht, kinderen spelen
steeds onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Het wordt ook voor de mama’s en papa’s een heerlijke
namiddag. Neem een stoeltje of
picknickdekentje mee voor jezelf, wij
zorgen graag voor een tasje koffie.
Voor de kinderen zijn er speeltoestellen,
spelletjes, grote ballen, hooi en zand.
Faciliteiten
als toiletten
en drinkwater
zijn ter
plaatse
aanwezig.

Erfgoedwandeling

E

rfgoeddag viert zijn twintigste verjaardag.
Speciaal voor deze feesteditie is
het thema De Nacht. De avond,
het begin van de nacht, is het ideale
moment om een straf verhaal te
vertellen. Familieverhalen van lang
geleden, straffe anekdotes en oude
volksverhalen komen weer tot leven
tijdens de Erfgoedwandeling!
Iedereen is welkom om mee te
wandelen. Hou de website en
Lede informeert in het oog voor
meer praktische informatie.

LEEFTIJD

10+

ZATERDAG
25 APRIL

Startuur 20 - 21 uur
VERTREKPLAATS
Zie Lede informeert
maarteditie of de
gemeentelijke website
PRIJS
Gratis
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CARNAVAL

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

KERMIS LEDE 23 FEBRUARI - 1 MAART

CLOWN OP DE MARKT

DINSDAG
25 FEBRUARI 2020
9 - 12 uur

PLAATS
oud rusthuis Villa Letha
PRIJS
Gratis

D

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

KARAMELLENWORP

L

LEEFTIJD

3+

ust je wel eens een snoepje?
Kom dan zeker naar de karamellenworp.
Misschien win je zelfs de hoofdprijs,
Het gouden Boerke, geschonken door het Prinsenhof
en goudsmid Bart Oste.

ZONDAG
1 MAART 2020
Start 15.30 uur
PLAATS
Centrum Lede
PRIJS
Gratis
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Carnavalstoet

D

LEEFTIJD

-12

ZATERDAG
29 FEBRUARI 2020
18 uur

PLAATS
Gemeentehuis, Markt 1
PRIJS
Gratis

ALLE
LEEFTIJDEN

e Leedse carnavalsgroepen zetten
weer hun beste beentje voor in de
68ste carnavalstoet.
De carnavalisten pronken met hun mooie wagens en schitterende
kostuums. Kom zelf ook verkleed en feest mee!

MOVIETIME OP
WOENSDAGNAMIDDAG!
Ga je graag naar de bioscoop?
Ontdek ons aanbod hieronder!

WOENSDAG
22 JANUARI
Dik Trom

WOENSDAG
19 FEBRUARI
Juf Roos

WOENSDAG
25 MAART
Smallfoot

PLAATS
GC De Volkskring
START
14 uur
PRIJS
Gratis, inschrijven
is niet nodig

Dik Trom

LEEFTIJD

8+

Dik woont samen met Pa en Ma Trom in het gezellige Dikkedam. Alle bewoners van het plaatsje zijn levensgenieters die
graag lekker en veel eten, en daardoor net zoals Dik en zijn
ouders behoorlijk fors zijn. Diks zorgeloze leventje wordt omgegooid als Pa
met zijn gezin naar Dunhoven verhuist om daar een restaurant te beginnen.
In Dunhoven let iedereen precies op wat hij eet en is sporten en slank zijn
het belangrijkste wat er is. Het restaurant lijkt dus gedoemd te mislukken.
Dan wordt Dik ook nog verliefd op Lieve, de dochter van Sonja Slager, de
plaatselijke dieetgoeroe. Terwijl zijn vader het hoofd boven water probeert
te houden, bindt Dik de strijd aan met Viktor, de vervelende zoon van de
sportschoolhouder die eveneens een oogje heeft op Lieve.
Het einde van de film is voorzien om 16.05 uur.

Juf Roos

LEEFTIJD

2+

Hiep hiep hoera, Juf Roos is jarig! Natuurlijk organiseert ze
een gezellig verjaardagsfeestje en iedereen is uitgenodigd.
INFO
Met pauze
Om het extra feestelijk te maken versiert de grappige buurjongen Gijs de
kleurrijke molen waarin Juf Roos woont. Maar Gijs gebruikt veel te veel
ballonnen. Tot hun grote schrik stijgt de molen zomaar op, met Juf Roos en
Gijs er nog in! Ze worden door de vliegende molen meegevoerd op een spannend avontuur over de
hele wereld. Zullen ze nog wel op tijd terug zijn om in de klas van Juf Roos te trakteren? Ga samen
met Juf Roos en Gijs mee op reis in hun allereerste bioscoopfilm!
Het einde van de film is voorzien om 15.20 uur.

Smallfoot

LEEFTIJD

6+

Smallfoot is een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle
nieuwe ontdekkingen. Een animatieavontuur voor alle leeftijden, met originele muziek
en een sterrencast. Smallfoot zet een mythe op zijn kop als een slimme jonge yeti iets vindt waarvan
hij niet wist dat het bestond: een mens. Het nieuws over deze Smallfoot zorgt voor oproer binnen
de onwetende yeti-gemeenschap. Wie of wat leeft er nog meer in de wijde wereld buiten hun eigen
besneeuwde dorpje? Een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuwe
ontdekkingen.
Het einde van de film is voorzien om 16.00 uur.
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EN JIJ?

Op 22 april is het Buitenspeeldag
en kan je een hele namiddag
buiten ravotten en sporten.
Uiteraard hoef je niet te wachten
tot dan om buiten te spelen.
Dat kan op elk vrij moment!
De ene speelt graag in de tuin,
de andere trekt erop uit in de
buurt… En jij?

AMBER (3 jaar)

WOONT IN OORDEGEM, NIET ZO HEEL
VER VAN DE SPEELTUIN WAAR ZE DOLGRAAG NAARTOE GAAT. “HET KLIMREK, DE GLIJBANEN EN SCHOMMELS
ZIJN SUPERLEUK”
Amber: “Natuurlijk kan ik daar niet altijd
naartoe, maar ik ga ook graag bij oma de
kippen voederen. Oma haar tuin grenst aan
de onze en het is altijd leuk om de diertjes te
zien. Ik ga ook heel graag op stap met mijn
step of met mijn muntgroene loopfietsje. Die
staan altijd klaar voor me in de garage. Later
als ik groot ben, kan ik dan met mijn papa
gaan fietsen. Die fietst ook heel graag.”
“Op zondag gaan mama, papa en ikzelf soms
wandelen in het bos in Oordegem. Ik wil
dan heel graag Harry, mijn kat, meenemen
maar die wil niet aan de leiband. Dat vind ik
wel heel jammer. Ik beweeg heel graag en
daarom ga ik ook naar de wriemellessen waar
we allerlei turnoefeningen mogen doen.”
“Als we thuis zijn ga ik dolgraag op de
trampoline. Soms oefen ik al in de zetel, maar
dat vinden papa en mama niet zo leuk. Het
liefst speel ik in de tuin met mijn bellenblazer
zoals je op de foto ziet.”
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JORUNN EN LANDER
(8 jaar)

ELLA (6 jaar)

SPEELT HEEL GRAAG BUITEN: “IK
WOON IN EEN DOODLOPENDE STRAAT
EN KAN DAARDOOR OP STRAAT SPELEN MET ALLE BUURTKINDEREN”

“Ik doe aan turnen en ik zit ook bij Chiro
Nele. Dat vind ik fijn omdat het samen met
mijn vriendinnetjes is.”
“Eigenlijk maakt het niet uit of het winter of
zomer is, ik speel altijd graag buiten. Maar ik
verkies toch de zomer omdat het dan lekker
warm is. Hier op het pleintje spelen we dan
met onze fiets, step of rolschaatsen. Soms
ben ik wat onvoorzichtig en daardoor heb ik al
heel wat schrammen en littekens. Samen met
mijn buurmeisje Jorina tekenen we eerst ons
hinkelspel met krijt op het asfalt. En als we dat
beu zijn gaan we touwtjespringen of bouwen
we samen met de jongens een kamp.”
“Bij mij in de tuin staat een schommel waar
alle kinderen komen op spelen, daarna
verhuizen we naar Lior zijn trampoline.”
“Ik ga ook supergraag wandelen, liefst met
een hond. Samen met mijn mama rijden we
dan naar het asiel om daar een hondje uit te
laten. Dat doen we zo om de twee weken.
Soms maak ik ook een wandeling met Chroni,
de hond van de buren. Dat is echt mijn
vriend.”

(11 jaar)

ZIJN HET MET ELKAAR EENS: “ALS
PAPA MEE KOMT BUITENSPELEN,
DAN IS HET FEEST. DAT VINDEN WE
ECHT FANTASTISCH.”
Lander en zijn zus zitten elk bij een jeugdbeweging, KSA en Chiro Nele, waar ze zich
kunnen uitleven met hun leeftijdsgenootjes
en dat is meestal in de openlucht. Maar ook
thuis in Impe wordt er buiten gespeeld.
Lander: “Achter onze tuin is een bos waar ik
met mijn vriend al eens een kamp bouw met
takken en stokken. We knutselen dan een
constructie in mekaar zodat alles stevig blijft
zitten, zoals ze bij KSA Lede ook doen. Mijn
zus komt dan enthousiast meespelen.
Jorunn: “Ik ben echt gek op buiten spelen:
ik spring op onze trampoline of doe aan
touwtjespringen, ik fiets hier het baantje
naast ons huis op en af en bengel aan de
ringen van onze schommel. Soms ga ik bij
mijn buurjongen Fabian voetballen. Er zijn
zoveel leuke dingen te doen buiten. Het
maakt me ook niet uit of het goed of slecht
weer is, tenzij het té hard regent.”
Lander: “Ik voetbal bij KRC Bambrugge en
dat is een goeie ploeg. Het is fijn om met
mijn vrienden in groep te spelen, want in
mijn eentje spelen lukt me niet zo goed.”
Jorunn: “Soms is het moeilijk om mijn broer
mee buiten te krijgen”
Lander: “Dat is waar. Mijn zetel is soms mijn
grote vriend, maar samen met mijn vrienden
kan ik me buiten wel goed uitleven.”
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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).

EERSTEZESDE
LEERJAAR

Vanaf donderdag 16 januari vanaf 16 uur kan je inschrijven in
het gemeentehuis bij de jeugddienst. Inschrijven via mail kan
vanaf vrijdag 17 januari naar knutselatelier@lede.be of via het
e-loket. De betaling gebeurt via een factuur eind juni.
Kan je er een keer niet bij zijn? Vergeet niet tijdig te annuleren
per mail. Je moet minstens twee werkdagen op voorhand
verwittigen via mail naar knutselatelier@lede.be. Annuleren
daarna 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
16 januari vanaf 16 uur
knutselatelier@lede.be en
e-loket
17 januari

16

Kalender
EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR
5 februari
19 februari

de vrolijke pinguïn
knutselen rond carnaval

Krokusvakantie (24 februari - 1 maart)
11 maart
25 maart

kip Josephine
kunstpaashaas

Paasvakantie (6 april - 20 april) + buitenspeeldag (22 april)
29 april
13 mei
27 mei
10 juni

Creatief met bordjes: de gekke aap
knutselen rond Moederdag
maken van een mobiel
knutselen rond Vaderdag

DERDE - ZESDE LEERJAAR
29 januari
12 februari

verfcreaties
knutselen rond carnaval

Krokusvakantie (24 februari - 1 maart)
4 maart	emailleren (Opgelet: beperkt tot
16 deelnemers per sessie)
18 maart
vrolijke bijtjes
1 april	creatief met kranten, pen en papier!

TIP

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

Paasvakantie (6 april - 20 april) + buitenspeeldag (22 april)
6 mei
20 mei
3 juni

kunst met papier-maché en klei deel 1
kunst met papier-maché en klei deel 2
knutselen rond Vaderdag
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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

- Via website
- Via het ingevuld inschrijvingsstrookje (afgifte of e-mail)
Inschrijvingsstrookjes via
de website of de sportdienst

INFO

BETALEN

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

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

Sportacademie

L

DERDE
KLEUTERKLAS ZESDE
LEERJAAR

eef je elke woensdag uit in de sporthal!
Kinderen vanaf de derde kleuterklas
tot en met het eerste leerjaar zijn welkom in de
sportacademie.
Tijdens dit beweeguurtje 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.
De sportlessen voor
kinderen van
het tweede
tot en met
het zesde
leerjaar zijn
reeds volzet
en inschrijven
is niet meer
mogelijk.
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ELKE WOENSDAG
14 - 15 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang
PRIJS 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

MAANDAG 6 T.E.M.
VRIJDAG 10 APRIL
9 - 16 uur
Toezicht 8.15 - 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 2 t.e.m. 27 maart
Zie algemene info

Paassportkamp
lager onderwijs

Z

it je niet graag stil in de vakantie? Trommel dan al
je vriendjes op om je te komen uitleven tijdens het
paassportkamp. We verwachten je 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.

Paassportkamp
kleuters

O

EERSTE ZESDE
LEERJAAR

EERSTE DERDE
KLEUTERKLAS

ok kleuters zijn in de paasvakantie welkom om te
genieten van 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.

DINSDAG 14 T.E.M.
VRIJDAG 17 APRIL

09 uur tot 12 uur
Toezicht 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 2 maart t.e.m. 3 april
Zie algemene info
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KINDEROPVANG ‘T KLAVERTJE 4

De gemeente voorziet voor haar inwoners de buitenschoolse
kinderopvang ’t Klavertje 4. Deze opvang staat open voor alle kinderen
van het kleuter- en lager onderwijs van wie een van de ouders op het
grondgebied van Lede woont. Ook kinderen die in onze gemeente naar
school gaan, kunnen terecht in een van de drie vestigingen:

’T KLAVERTJE 4 LEDE

Steenstraat 7
Voorschoolse opvang vanaf 6.45 uur
Naschoolse opvang tot 18.30 uur

‘T KLAVERTJE 4 OORDEGEM
Oordegemdorp 29
Voorschoolse opvang vanaf 6.45 uur
Naschoolse opvang tot 18.30 uur
Opvang woensdagnamiddag
tot 18.30 uur
Vakantiedagen doorlopend open van
6.45 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 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
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 30 januari 2020
(vanaf 18.30 uur)

Voor de krokusvakantie en
woensdagnamiddagen in
maart en april

donderdag 12 maart 2020
(vanaf 18.30 uur)

voor de paasvakantie en
woensdagnamiddagen in mei
en juni

TARIEVEN
Voor- en naschoolse opvang

0,90 euro per begonnen
halfuur

Woensdagnamiddag
Schoolvrije dag
Vakantie

Minder dan 3 uur
3 tot 6 uur
Meer dan 6 uur

Toeslag laattijdig ophalen

5 euro per begonnen halfuur

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

Sociaal tarief
Er geldt een korting van 50% op de ouderbijdrage voor
gezinnen die in het voorafgaande aanslagjaar een belastbaar
inkomen tot 20.000 euro hadden. Per persoon ten laste
mag je bij dit bedrag 1000 euro bijtellen. Kinderen van wie
een van de ouders een UiTPAS aan kansentarief hebben of
pleegouders met een attest van pleegzorg krijgen 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
JANUARI-APRIL
woensdag 1 januari
donderdag 2 januari
maandag 13 april

Nieuwjaarsdag
Eerste werkdag
Paasmaandag
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EEN DAG IN HET
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•
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dochter Lotje
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Op school drink ik een kop koffie
ten voordele van Rode Neuzendag.
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Na een lesje Leren werken met de
rekenmachine starten we met een nieuw
unité van Frans.

Lunchrepetitie met de hoofdrolspelers
van onze kerstmusical.

BEN JIJ JUF OF
MEESTER IN ONZE
GEMEENTE EN WIL JIJ
OOK GRAAG JOUW DAG
DELEN MET DE LEZERS
VAN KADETGAZET?
MAIL DAN SNEL NAAR
KADETGAZET@LEDE.BE!

Leeskwartiertje deluxe vandaag met
chocolademelk en een koekje.

Iedereen thuis om te genieten
van lekkere frietjes.

Nog even drummen om de drukte van
de dag van me af te slaan.

Mijn kids in bed stoppen!
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UITPAS: DAAR KAN JE NOG
EENS MEE BUITENKOMEN!

U

iTPAS is een
elektronische spaaren 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.

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.

Neem voor meer info
contact op via 053 60 68 00
of uitpas@lede.be.

Tijdelijk omruilvoordeEL

ZATERDAG 22 APRIL

Dit voordeel is geldig zolang de voorraad strekt.
Eén gadget per UiTPAS en per persoon.

PLAATS
Later nog te bepalen, zie Lede
informeert maarteditie

ERFGOEDWANDELING

PRIJS
15 UiTPASpunten

Tijdens de Erfgoedwandeling (zie pagina 11) is ook je UiTPAS welkom! Je kan een kampeerlicht omruilen! Ideaal om
meteen mee te nemen op de wandeling. Dit kunststof kampeerlicht met LED-verlichting heeft bovendien een grote
instelknop voor de sterkte van het licht en is 20 cm hoog.
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Een UiTPAS kost 5 euro voor
volwassenen en 2 euro als je
jonger bent dan 18 jaar. Een
UiTPAS aan kansentarief is
gratis. Voor meer informatie
kan je terecht bij het
OCMW of Welzijnsschakel.

20 - 21 uur

KALENDER
januari
1
2

24

FILMVOORSTELLING BAMBI

25

EINDE TENTOONSTELLING BIBLIOTHEEK LEDE
CAS EN KATO HEBBEN VERZORGDE TANDEN

3

INFO PAGINA 4

4

26

5

27

6

BEGIN TENTOONSTELLING BIBLIOTHEEK LEDE
CAS EN KATO HEBBEN VERZORGDE TANDEN
INFO PAGINA 4

LERAARSCONCERT ACADEMIE
INFO PAGINA 4

28
29

7
8

INFO PAGINA 6

KNUTSELATIER VERFCREATIES
INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE

WOORDATELIER 8-12 JAAR

INFO PAGINA 18

INFO PAGINA 5

WOORDATELIER 12+ EN VOLWASSENEN

9

INFO PAGINA 6

10

30

11

31

WOORDATELIER 8-12 JAAR
INFO PAGINA 5

12
13

februari

14
15

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 18

16

1
2
3

17

4

18

5

19

INFO PAGINA 18

6

21
MOVIETIME DIK TROM
INFO PAGINA 13

SPORTACADEMIE

7
8

INFO PAGINA 18

23

INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE

20

22

KNUTSELATIER DE VROLIJKE PINGUIN

KOKEN MET KIDS
INFO PAGINA 8

9
10

25

maart
11
12

1
KNUTSELATIER KNUTSELEN ROND CARNAVAL
INFO PAGINA 16

CARNAVALSTOET - EINDE CARNAVALKERMIS LEDE
INFO PAGINA 12

2

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 18

13

3
4

14
15

INFO PAGINA 8

INFO PAGINA 18

5
6

17

7

18
KNUTSELATIER CARNAVAL
INFO PAGINA 16

MOVIETIME JUF ROOS
INFO PAGINA 13

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 18

KOKEN MET KIDS
INFO PAGINA 8

8
9
10
11

KNUTSELATIER KIP JOSEPHINE

20

INFO PAGINA 16

21

INFO PAGINA 18

SPORTACADEMIE

12

22
23

BEGIN CARNAVALKERMIS LEDE
INFO PAGINA 12

24
25

CLOWN OP DE MARKT
INFO PAGINA 12

26

VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN

14

KOKEN MET KIDS

INFO PAGINA 7
INFO PAGINA 8

15
16

18

28
29

13

17

27

INFO PAGINA 12

KNUTSELATIER VROLIJKE BIJTJES
INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE

KARAMELLENWORP

INFO PAGINA 18

19
20
21
22
23

26

INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE
KOKEN MET KIDS

16

19

KNUTSELATIER EMAILLEREN

24
25

KNUTSELATIER KUNSTPAASHAAS
INFO PAGINA 16

9

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

10

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS

MOVIETIME SMALLFOOT
INFO PAGINA 13

SPORTACADEMIE
INFO PAGINA 18

INFO PAGINA 19
INFO PAGINA 19

11
12

PAASEIERENWORP LEDE/SMETLEDE

13

PAASEIERENWORP OORDEGEM

14

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

15

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

16

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

30

17

PAASSPORTKAMP KLEUTERS

31

18

26
27
28
29

VOORSTELLING JEUGDBOEKENMAAND KUNSTACADEMIE
INFO PAGINA 7

FILMVOORSTELLING BINTI
INFO PAGINA 8

19

INFO PAGINA 10
INFO PAGINA 10
INFO PAGINA 19
INFO PAGINA 19
INFO PAGINA 19
INFO PAGINA 19

PAASEIERENWORP IMPE/PAPEGEM
INFO PAGINA 10

20

april
1

KNUTSELATIER CREATIE MET KRANTEN, PEN EN
PAPIER

21
22

INFO PAGINA 18

INFO PAGINA 18

23

2

24

3

25

4

ERFGOEDWANDELING
INFO PAGINA 11

26

5

27

6

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 19

28

7

PAASHAAS OP DE MARKT

29

INFO PAGINA 28

PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
PAASSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS
INFO PAGINA 19

KNUTSELATIER DE GEKKE AAP
INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 19

8

INFO PAGINA 11

SPORTACADEMIE

INFO PAGINA 16

SPORTACADEMIE

BUITENSPEELDAG

INFO PAGINA 18

30

27

PAASHAAS
KLEURACTIE

9 - 11 UUR:
PAASHAAS OP DE MARKT

DE PAASHAAS HUPPELT OP DINSDAG 7 APRIL ROND OP DE MARKT.
BEN JE JONGER DAN 12 JAAR? KLEUR DAN DEZE TEKENING IN EN STOP
HEM DIE DAG IN DE KIST AAN DE VOORDEUR VAN HET GEMEENTEHUIS.
MISSCHIEN BELOONT DE PAASHAAS WEL JOUW WERKJE MET EEN LEUKE PRIJS.
WEES ER ZEKER BIJ, ALLEEN WIE AANWEZIG IS KAN EEN PRIJS ONTVANGEN.

VOOR- EN ACHTERNAAM
ADRES
GSM- OF TELEFOONNUMMER
LEEFTIJD

DINSDAG
7 APRIL

11 UUR:
TREKKING WEDSTRIJD
PLAATS:
GEMEENTEHUIS
LEDE

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