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voorwoord

De lente is in het land, de zomer 
komt eraan. Iedereen barst van 
energie en trekt naar buiten 

om te spelen, te ravotten, te sporten, 
uitstapjes te maken … 

Gelukkig is er voor kinderen weer heel 
wat te beleven in Lede. Van speelplein 
tot sportkamp, van Camping Cultuur 
tot coole voorstellingen … voor elke 
leeftijdsgroep is er wat wils. 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 betrokken diensten.  
De contactgegevens vind je achteraan 
in Kadetgazet.
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KIJKEN EN LUISTEREN
 

We plannen telkens enkele voorstellingen  
op kindermaat. Ouders zijn altijd welkom  
om mee te genieten van het spektakel! 
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VRIJDAG   
12 MEI
19 uur 

PLAATS
Bibliotheek Oordegem

PRIJS
Gratis

INSCHRIJVEN
Via online formulier op  
www.bibliotheek.lede.be,  
in de bibliotheek, via  
bibliotheek@lede.be of  
op 053 82 53 30

ORGANISATOR
Bibliotheek 

Verhaaltje voor 
het slapengaan 

Trek je beste pyjama aan voor het 
leukste moment van de week: 
voorleesuurtje in de bib! We or-

ganiseren een knusse verhaaltjesavond: 
terwijl de kinderen genieten van een 
verhaal, kunnen ouders snuisteren in de 
bib met een kop koffie en toffe boeken-
tips. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Voorstelling  
Jeugdboekenmaand  
Het blauwe paardje 

De jongste leerlingen van de academie brengen naar 
aanleiding van de Jeugdboekenmaand de voorstelling 
Het blauwe paardje. Het verhaal is gebaseerd op het 

boek Meneer Kandinsky was een schilder van Daan Remmerts 
De Vries en gaat over de Russische schilder Kadinsky. 

De voorstelling wordt een combinatie van muziek, audio- 
fragmenten en woord. Inschrijven is niet nodig.

ZATERDAG 
22 APRIL
15 uur

PLAATS
De Bron

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Academie en bibliotheek

LEEFTIJD

6-12

LEEFTIJD

5-8



camping cultuur

Naar jaarlijkse gewoonte strijkt onze cultuur- 
karavaan neer in een Leedse weide. Dit jaar  
trekken we naar Impe en organiseren er leuke 

voorstellingen en activiteiten. Zonneschijn kunnen we niet 
garanderen maar Camping Cultuur wordt sowieso een warm 
evenement. Samen met de verenigingen en vrijwilligers uit 
Impe hopen we je er te ontvangen om er een leuke dag van 
te maken! 

De dag start met een fanfare aan de kerk in Impe. In een 
feestelijke stoet trekken we samen naar de weide. Om 11 uur 
organiseren we een circusvoorstelling die je meer dan eens 
naar adem zal doen happen. Na de middag is er een familie- 
voorstelling voor jong en oud. We sluiten de dag af met een 
zomers muziekoptreden. 

Tussendoor zijn er heel wat leuke  
activiteiten en workshops. Er is ook een  
fototentoonstelling en er zijn doorlopend 
vertel- en voorleesmomenten in de bibwagen. 

Het volledige programma vind je op 
de website en in Lede informeert. 

ZONDAG
11 JUNI
9.30 uur tot 20 uur

PLAATS
Weide in Impe,
zijstraat Langehaag

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Cultuur-, jeugddienst en 
bibliotheek 

ALLE
LEEFTIJDEN
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DOEN
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ZATERDAG 24 JUNI
13.00 uur tot 17.15 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner of leerling in Lede:
6 euro
Niet-inwoner: 9 euro
UiTPAS aan kansentarief

INSCHRIJVEN
Iedere donderdagavond
vanaf mei tot en met 8 juni
van 16 tot 19 uur 
Zaterdag 20 mei van 
9.30 tot 11.30 uur
Woensdag 31 mei van 
13.30 tot 16 uur

ORGANISATOR
Jeugddienst

ROEFEL

Op Roefeldag wordt Sport- 
complex De Ommegang 
omgetoverd tot een echt pa-

radijs met coole attracties zoals bumperballen, rijden met 
mini-jeeps, brandjes blussen, drums alive, springkastelen, 
rodeostier, waterpret en nog veel meer.
Deelnemen kan enkel als je vooraf ingeschreven bent. 
Het inschrijvingsformulier vind je achteraan in deze  
Kadetgazet of kan je downloaden via www.lede.be.

De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd van de 
kinderen en bij de samenstelling van de groepjes worden 
vriendjes zo veel mogelijk samengehouden. 

De betaling gebeurt vooraf en contant, we kunnen geen 
telefonische inschrijvingen aanvaarden. 

Zaterdag 24 juni haal je in de 
sporthal tussen 12.15 en 12.45 
uur je roefelpas af. De activiteiten 
starten stipt om 13 uur. Het einde is 
voorzien om 17.15 uur. Tijdens de 
activiteiten worden de ouders niet 
toegelaten op de terreinen. 

Breng zeker mee:  
een rugzak met  
zwembroek/bikini,  
zonnecrème, hand-
doek, reservekledij  
en een (regen)jas.

EERSTE -
 ZESDE 

LEERJAAR
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ZONDAG 25 JUNI
11 uur tot 19 uur 

PLAATS
De Bron

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Middenstandsraad Lede +
gemeentebestuur

LEDE ZOMERT POP-UP- 
HANDELSBEURS

Kom met je familie en vriendjes naar de pop-up- 
handelsbeurs waar plaatselijke handelaars jou graag 
hun waren tonen!

Breng je gratis speelkaartje mee (af te halen in het gemeen-
tehuis en bij diverse handelaars) en geniet volop van het 
springkasteel, grime, ballonvouwen of een visspel.
Kleur de tekening op de laatste pagina in of maak een eigen 
creatie. Noteer je naam en adres en deponeer ze in de kist 
die in De Bron zal staan. Er worden drie gelukkigen getrok-
ken! De winnaars worden nadien persoonlijk verwittigd en 
kunnen hun prijs afhalen in het gemeentehuis bij de dienst 
patrimonium (één prijs per naam). 
Graag tot dan! 

ALLE
LEEFTIJDEN

Dag van het Park

Ga samen met JNM op ontdekkingstocht  
door het park van Mesen! Speel verstoppertje  
of tikkertje, zoek kriebeldiertjes in het gras, droom even 

weg in het zonnetje of ga op zoek naar de allermooiste boom. 
Mama, papa, oma en opa kunnen ondertussen snuisteren  
op onze groenevingersmarkt met info- en verkoopstandjes 
van o.a. De Boerderij, Velt en de Leedse kringloopkrachten of 
genieten van Leedse streekproducten, een (h)eerlijke sapje van 
Oxfam Wereldwinkel of biologische FairTrade-hapjes van het 

gemeentebestuur.  
 
Bovendien vieren we die dag ook de 
verjaardag van UiTPAS. UiTPAS blaast 
vijf kaarsjes uit en daar hoort een feest-
je bij! Vier jij met ons mee? 
Dag van het Park is een gezellige 
namiddag voor jong en oud met 
een duurzaam kantje. Het is een van 
de vele activiteiten in kader van Zo 
Dichtblij, de nieuwe campagne rond 
een duurzaam, lokaal beleid. Kijk 
ook in de kalender achteraan want 
de Leedse verenigingen organiseren 
nog keileuke Zo Dichtblij-activiteiten!

ZONDAG 28 MEI
14 uur tot 17 uur 

PLAATS
Park van Mesen 
(ingang Kasteelstraat)

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Milieudienst

ALLE
LEEFTIJDEN



WOENSDAG  
5 EN 19 JULI,  
2 EN 16 AUGUSTUS
15 uur tot 19 uur 

PLAATS
Bibliotheek Lede

PRIJS
Gratis

MEER INFO
www.bibliotheek.lede.be en
Facebook

GAMEWOENSDAGEN IN DE BIB

Sinds vorig jaar startte de bib met de uitleen van 
spelletjes voor consoles. We bezitten games voor alle 
leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren en volwassen.  

De collectie bestaat uit games voor PS4, Xbox One en WiiU. 
Je kan per kaart drie games uitlenen en je mag je er drie 
weken mee uitleven.

Tijdens de zomervakantie gaan we vier woensdagen aan 
de slag met de Playstation 4 en FiFa17. Afhankelijk van de 
interesse werken we met leeftijdsgroepen vanaf 9 jaar, om zo 
iedereen gelijke kansen te geven. Deze gamewoensdagen 
gaan door op 5 en 19 juli en op 2 en 16 augustus, telkens 
van 15 tot 19 uur.
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis!  
We voorzien ook een leuke prijs voor de winnaar!
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KNUTSELATELIER

Op woensdagnamiddag  
maken we leuke  
hebbedingetjes in 

het knutselatelier. Er zijn  
nog een aantal plaatsen 
vrij in mei en juni. 

1ste en 2de leerjaar 
Enkel nog plaatsen vrij in 
de tweede sessie:
• 26 april: welkom poes;
• 10 mei: lekkers voor 

moeder;
• 24 mei: tafelvoetbalspel;
• 7 juni: een snor voor papa.

3de – 6de leerjaar
Nog enkele plaatsen vrij in 
de eerste en tweede sessie:
• 3 mei: knutselen met puzzelstukken;
• 17 mei: vinnig vogelhuisje;
• 31 mei: knutselen met kroonkurken;
• 14 juni: feestelijk met zoutdeeg.

TWEE 
WOENSDAGEN 
PER MAAND
Sessie 1: 
13.30 tot 15.30 uur 
Sessie 2: 
16.00 tot 18.00 uur 

PLAATS
Knutselatelier, 
Rammelstraat 1A

PRIJS 
Inwoner/leerling: 4 euro
Niet-inwoner: 6 euro
UiTPAS aan kansentarief
(op vertoning bij inschrijving) 

INSCHRIJVEN 
Jeugddienst, 
knutselatelier@lede.be 

ORGANISATOR 
Jeugddienst

EERSTE -
 ZESDE 

LEERJAAR

LEEFTIJD

9+
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OPENDEUR ACADEMIE  - 
INSCHRIJVINGEN - 
EXAMENS

Wat is dat,  
muziek- en woordlessen?

Wat gebeurt daar allemaal in dat gebouw op de 
Markt? Wel, bij ons kan je vanaf 6 jaar terecht voor 
muziek- en woordlessen!

Wil je meer weten, kom dan naar onze opendeurdag op 
dinsdag 27 juni van 17 tot 19 uur.
Er zullen proeflessen en optredens zijn. Je kan er die dag 
ook terecht voor antwoorden op al je vragen.

Kijk zeker vanaf 15 juni op www.gamw.lede.be voor het 
programma van de dag of volg onze Facebookpagina.

ZONDAG 27 JUNI
17.30 uur tot 19 uur 

PLAATS
Academie Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Academie Lede

Openbare 
Proeven

Vanaf 15 mei geven de leerlingen uit de eindgraden  
het beste van zichzelf op het podium. Kom jij je  
klasgenootjes aanmoedigen en genieten van hun  

prestaties?

De data van de openbare proeven vind je op de website of
op de Facebookpagina.

VANAF 15 MEI

PLAATS
Academie Lede 

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Academie Lede

INSCHRIJVINGEN EN UURROOSTERS
Vanaf 1 juni vind je de nieuwe uurroosters op de website. 
Inschrijven kan online vanaf 15 juni en in de academie vanaf 26 juni.
Heb je vragen, neem gerust contact op met het secretariaat!



SPORTEN
 

Als het kriebelt, moet je sporten! Gedurende het hele jaar valt er heel  
wat te beleven in sportcomplex De Ommegang. Heb je er zin in?  
Schrijf je dan snel in! 

Zomersportkamp 
lager onderwijs

Ben je nog op zoek naar een leuke activiteit tijdens de 
vakantie? Schrijf je dan zeker in voor ons zomersport-
kamp! Onze enthousiaste monitoren staan voor jullie 

klaar met een leuke mix van verschillende 
sporten.

We verwachten je elke 
dag in sportieve kledij en 
sportschoenen. Vergeet 
je water, twee tussendoor-
tjes en zakgeld voor twee 
drankjes niet. Kinderen die 
’s middags blijven eten bren-
gen hun lunchpakket  mee. 

21 TOT EN MET 
25 AUGUSTUS 
9 uur tot 16 uur 

OPVANG 
8.15 uur tot 17.00 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner/leerling: 60 euro
Niet-inwoner: 90 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie ook kortingen.

INSCHRIJVEN
Van 19 juni tot en  
met 11 augustus 

ORGANISATOR
Sportdienst

LEEFTIJD: 
1STE TOT 

EN MET 6DE 
LEERJAAR
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INSCHRIJVEN:
ONLINE VIA WWW.LEDE.BE VIA HET INGEVULD INSCHRIJVINGSSTROOKJE  
(AFGIFTE OF E-MAIL), BESCHIKBAAR BIJ DE SPORTDIENST OF OP  
WWW.LEDE.BE  

BETALEN:
CONTANT OF BANCONTACT BIJ DE SPORTDIENST
VIA OVERSCHRIJVING OP BE10 0910 0954 2304  
(MEDEDELING: ACTIVITEIT + NAAM DEELNEMER)

KORTINGEN:     
SOCIAAL TARIEF: 50% KORTING
MUTUALITEIT: TERUGBETALING DEEL INSCHRIJVINGSGELD
10 UITPAS-PUNTEN: 2.50 EURO KORTING

Zomersportkamp 
kleuters

Ook de kleutertjes hoeven zich niet te vervelen tijdens 
de zomervakantie. In kleine groepjes kunnen ze ge-

nieten van een brede  
waaier aan sport en spel,  
aangepast aan hun leeftijd.  

We verwachten hen elke 
voormiddag in sportieve kledij 
en sportschoenen (eventueel 
reservekledij). Neem zeker ook 
een drankje en een tussen-
doortje mee voor tijdens de 
pauze.

28 TOT EN MET  
31 AUGUSTUS 
9 uur tot 16 uur 

OPVANG
9 uur tot 12 uur

PLAATS
Sportcomplex De Ommegang

PRIJS
Inwoner/leerling: 24 euro
Niet-inwoner: 36 euro
UiTPAS aan kansentarief
Zie ook kortingen.

INSCHRIJVEN
Van 19 juni tot en met  
18 augustus 

ORGANISATOR
Sportdienst

11

1STE TOT
EN MET 3DE 

KLEUTERKLAS
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SPEELPLEINWERKING
Trek je speelkleren aan want de speelpleinwerking komt eraan! Ons  
enthousiast speelpleinteam staat deze zomer opnieuw voor jullie klaar. 

WIE KAN DEELNEMEN?
Kinderen vanaf geboortejaar 2012 (die op 1 januari 2017 
minstens 4 jaar zijn) tot en met de leeftijd van 13 jaar. Jongere 
kindjes kunnen naar de buitenschoolse opvang gaan.
 
WANNEER? 
De speelpleinwerking duurt 8 weken en gaat door van woens-
dag 5 juli t.e.m. dinsdag 29 augustus met uitzondering van 
maandag 10 en dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli en maandag 
14 en dinsdag 15 augustus.
 
WAAR? 
Speelplein Krawietel (Watermolenstraat 11, Wanzele).  
Telefoon speelplein: 053 60 68 65 (nieuw). 
 
DAGPRIJS
a)  Kinderen waarvan een van de ouders gedomicilieerd is 

in Lede en/of die het afgelopen schooljaar in Lede naar 
school gingen alsook voor pleegkinderen die door een 
gezin in Lede worden opgevangen:
• 6,00 euro voor een volledige dag;
• 3,00 euro voor een halve dag.

b) Kinderen niet bedoeld onder a): 
• 9,00 euro voor een volledige dag;
• 4,50 euro voor een halve dag.

c)  Het sociaal tarief bedraagt 50 % van bovenstaande  
tarieven. 
Je komt in aanmerking met een belastbaar inkomen tot 
20.000 euro (per persoon ten laste mag hier 1.000 euro  
worden bijgeteld) tijdens het voorafgaande aanslagjaar.  
Dit sociaal tarief moet je elk jaar aanvragen en uiterlijk  
voor 30 juni vergezeld van de vereiste bewijsstukken bij  
het gemeentebestuur binnenbrengen.



d) Houders van een UiTPAS aan kansentarief:
• 3,00 euro voor een volledige dag;
• 1,50 euro voor een halve dag.

De ongevallenverzekering is inbegrepen. Boterhammetjes 
en zonnecrème brengen kinderen zelf mee. Ze krijgen een 
tussendoortje en een drankje en worden regelmatig gevraagd 
om water te drinken.

BETALEN
Van de aankoop van badges en de aanwezigheid op het 
speelplein wordt een factuur opgemaakt en later ook het 
fiscaal attest. Deze factuur wordt opgestuurd naar het adres 
op de inlichtingenfiche. Er zijn twee facturatieperiodes: eind 
juli en eind augustus. De verschuldigde bedragen dienen 
binnen een termijn van 30 dagen betaald te worden. In 
het huishoudelijk reglement kan je hierover meer lezen. Bij 
niet naleving van het huishoudelijk reglement, behoudt de 
gemeente zich het recht voor om de toegang tot de speel-
pleinwerking te weigeren. 

HOE INSCHRIJVEN?
Alle badges van vorige jaren zijn niet meer actief. 
Activeren kan vooraf gratis bij de jeugddienst.
 
1. JE BENT IN HET BEZIT VAN EEN BADGE
a) Je kan een inlichtingenfiche 2017 afhalen bij de 

jeugddienst of downloaden op www.lede.be  
(diensten-jeugddienst-speelpleinwerking-inlichtingenfiche).  
Dit jaar kan je de fiche ook via het E-loket invullen.

b) De inlichtingenfiche geef je af op de jeugddienst of mail je naar jeugd@lede.be.
c) We activeren de badge.
d) Wanneer je kind naar het speelplein komt, meldt hij/zij zich aan met de badge.
 
2. JE BENT NIET (MEER) IN HET BEZIT VAN EEN BADGE 
a) Bij verlies van een badge, kan je  voor 5 euro een nieuwe badge laten maken. 
b) Voor kinderen die nog niet naar het speelplein kwamen: 
     Je kan een inlichtingenfiche afhalen of downloaden op www.lede.be (diensten-jeugd-

dienst-speelpleinwerking-inlichtingenfiche). Deze fiche geef je af wanneer je een badge 
koopt. Dan worden de gegevens verwerkt en de badge geactiveerd. De aankoop van 
een nieuwe badge kost 2,50 euro. 

c) Badges kan je kopen enkel bij de jeugddienst op volgende tijdstippen: 
• in mei en juni  elke donderdagavond van 16 tot 19 uur
• woensdag 17 mei 9 tot 12 uur – 14 tot 16 uur
• zaterdag 20 mei  9.30 tot 11.30 uur
• dinsdag 27 juni  9 tot 12 uur
• woensdag 28 juni 9 tot 12 uur – 14 tot 16 uur
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5 JULI TOT EN MET  
29 AUGUSTUS
8 tot 16.30 uur 

PLAATS
Speelplein Krawietel 
Watermolenstraat 11

ORGANISATOR
Jeugddienst



EN JIJ? 
 
Tijdens de zomervakantie kan je 
acht weken lang terecht op het 
speelplein. Heel wat kinderen 
tellen de dagen af tot ze terug 
naar het speelplein mogen.  
De ene wil er hele dagen  
ravotten met de vriendjes, de 
andere kijkt uit naar de leuke 
activiteiten. En jij? 
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Celine (5 jaar) 
GAAT VOOR DE EERSTE KEER  
NAAR HET SPEELPLEIN: “JOEPIE!”

“Ik ken het speelplein al een beetje omdat 
ik vroeger af en toe naar de kinderopvang 
ging. ’s Morgens mocht ik dan kijken naar 
het toneeltje van de monitoren. Dat was 
altijd mooi en grappig.” 

“Ik vind dat het speelplein er heel leuk 
uitziet. Er zijn veel speeltoestellen in het 
zand en daar wil ik graag op spelen. Ik heb 
ook al schommels gezien op het speelplein. 
Thuis heb ik ook een schommel. Dat vind ik 
supertof.”

“Misschien gaan ook andere kindjes van mijn 
klas naar het speelplein deze zomer, maar 
dat weet ik niet. Ik zou het ook niet zo erg 
vinden als ik er nog niemand ken. Dan maak 
ik gewoon nieuwe vriendjes!”



Stephanie (21 jaar) 
IS HOOFDANIMATOR: 
“IK WIL ALLE KINDEREN EN  
ANIMATOREN EEN FIJNE VAKANTIE 
BEZORGEN.”

“Ik kijk enorm uit naar de speelpleinwerking  
op het speelplein. Een gans jaar komen we 
samen met de animatorenploeg om te wer-
ken aan de teamsfeer. In de zomer hangen 
alle animatoren keihard aan elkaar en dat 
bezorgt mij als hoofdmonitor een  
fijn gevoel: teamsfeer ten top!”

“Als hoofdanimator streef ik er echt naar 
om alle kinderen en animatoren een fijne 
dag en vakantie te bezorgen. Mijn favo- 
riete moment van de dag is ’s ochtends als 
de poort net dicht is: iedereen is aanwezig, 
vol enthousiasme  om er een toffe dag van 
te maken.”

“Naast het speelplein heb ik deze zomer 
reisjes gepland naar Wenen en Madrid.  
Ook daar kijk ik naar uit. De zomer kan voor 
mij niet snel genoeg beginnen.”

Fenne (8 jaar) 
KIJKT UIT NAAR HET SPEELPLEIN:  
“IK ZOU WEL ELKE DAG MET  
VRIENDEN NAAR HET SPEELPLEIN 
WILLEN GAAN!” 

“Ik vind het heel leuk op het plein omdat  
er veel vrienden zijn. Ik heb er ook al 
nieuwe vrienden leren kennen. Soms doe 
ik mee aan de activiteiten, maar vrij spel 
vind ik het leukst. De start van de dag, het 
toneeltje, vind ik plezant om naar te kijken 
en soms ook grappig. De vieruurtjes zijn 
altijd lekker.” 

“De monitoren zijn af en toe een beetje 
streng, maar dat is soms ook eens nodig. 
Ze zijn vooral lief, grappig en altijd  
goedgezind!”

“De uitstap op het einde van de zomer  
vorig jaar was super. Mijn vriend Wannes 
en ik hebben ons heel goed geamuseerd  
in Bellewaerde.”

“Mochten er altijd vriendjes zijn, zou ik alle 
dagen van de vakantie naar het speelplein 
gaan!”
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ZOMER VAN VLIEG
Vlieg wil MEER families MEER goesting geven in MEER cultuur.
Vlieg wijst de hele familie de weg naar muziek, theater, film, dans en 
nog veel meer vrijetijdsactiviteiten. Via de website UiTmetvlieg.be 
kan je een jaar door leuke activiteiten zoeken voor je gezin. 
Vlieg organiseert ook acties, bijvoorbeeld in de zomer. Je kan Vlieg 
in Lede tegenkomen in de bib, het gemeentehuis en Sportcomplex 
De Ommegang en het speelplein. De gemeente gebruikt het 
Vlieg-label om aan te duiden welke activiteiten leuk zijn voor  
kinderen.
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Doe je mee aan alle activiteiten van Vlieg in Lede deze 
zomer? Met onze gloednieuwe spaarkaart kan je voor 
een extra verrassing sparen! Neem deel aan 2 van de 
3 activiteiten en win een Limited Edition Geurvlieg. 
Het is een geurhanger in de vorm van Vlieg met een 
heerlijk geurtje. Kinderen kunnen verschillende geuren 
herkennen in de hanger. Op de achterkant van de 

verpakking vragen we kinderen naar hun favoriete geurplekken.

Knutselactie Vlieg

Dit jaar gaat Vlieg op zoek naar geurherinneringen! 
Geuren zetten namelijk de deur naar het verleden op 
een kier. Misschien is er wel een speciale geur die jou 

terugvoert naar een vakantie die je nooit zal vergeten, een 
wandeling in het bos of een leuke ochtend bij je grootouders. 
Of misschien wordt jouw opa of oma wel via een geur terug- 
gezogen naar zijn of haar jeugdjaren?
Help je Vlieg graag een handje? Haal dan vanaf 15 juni een 
glazen Vliegbokaal op bij de jeugddienst, in de bibliotheek, op 
het speelplein of in de sporthal. Vul deze bokaal met een geur-
herinnering en verwerk op een creatieve manier het verhaal 
erachter op het bijhorende etiket. Breng je geurherinnering 
van 1 juli tot en met 31 augustus terug binnen en laat anderen 
meeruiken. Wie weet wekt het bij hen ook herinneringen op!
Als beloning krijg je een leuk geschenkje van Vlieg en  
misschien win je wel een felbegeerde Bzzzbox! 

PLAATS
Bibliotheek Lede, uitleenpost 
Oordegem, jeugddienst, 
sportcomplex De Ommegang, 
speelplein

PRIJS
Gratis

DEELNEMEN
Vanaf 15 juni

INLEVEREN
Van 1 juli tot 31 augustus 
(sportcomplex  
vanaf 1 augustus)

ORGANISATOR
Bibliotheek,  
jeugddienst



1 JULI TOT 
31 AUGUSTUS

PLAATS
Lede

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Bibliotheek
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DINSDAG 
15 AUGUSTUS
14 uur tot 17.30 uur 

PLAATS
Sportcomplex 
De Ommegang

PRIJS
3 euro voor kinderen,  
5 euro voor volwassenen

ORGANISATOR
Bibliotheek, sportdienst

Vlieg dwars door Lede

De fietstocht Dwars door Lede was in onze gemeente 
al lang een vaste waarde in het zomeraanbod. Vorig 
jaar kreeg dit evenement een update. De bibliotheek, 

de sportraad en de sportdienst slaan de handen in elkaar 
en bundelen als Vlieg dwars door Lede sport, muziek, 
cultuur en circus.

Praktisch
Vanaf 14 uur ben je welkom aan het sportcomplex. Daar 
zorgen we voor een aangepast onthaal en kan iedereen zich 
inschrijven. Kinderen betalen 3 euro, vanaf 12 jaar betaal je 5 
euro. Alle deelnemers krijgen twee  drankjes, een ijsje en een 
gadget. Om 14.30 uur stipt start de fietstocht. Rond 17.30 
uur zijn we terug aan het sportcomplex.

Twee afstanden en animatie
Voor sportievelingen voorzien we een tocht van ongeveer 
30 km langs een mooi parcours. Families met kinderen en 
rustige fietsers, kunnen opteren voor het parcours van 15 km. 
Beide routes worden voorzien van begeleiding. Er is  
een tussenstop voorzien waar je iets kan drinken.
We voorzien ook muziek en een leuke circusact halfweg!

Familiefietzzztocht van  
1 juli tot 31 augustus

De traditionele Vlieghuisjes worden van stal gehaald, 
want Vlieg zzzoeft vanaf 1 juli rond op de fiets en 
heeft heel wat leuke opdrachten verstopt. Zie jij wat 

hij ziet? Of… ruik je wat hij ruikt? Pik een Vliegfolder op in de 
bib, het gemeentehuis of bij de sportdienst en schiet uit de 
trappers. Ook op de websites van de gemeente en biblio-
theek vind je het opdrachtenboekje met het fietsparcours.

Je folder kan je tot en met woensdag 31 augustus bin-
nenbrengen. Je krijgt een extra punt op je UiTpas voor 
je harde werk! Alles goed ingevuld? Misschien maak je 

wel kans op een mysterieuze Bzzzbox of een andere leuke 
prijs. De Fietzzztocht van Vlieg werd mede mogelijk gemaakt 
met de steun van Gezinsbond Lede.
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SCHOOLFEESTEN EN OPENDEURDAGEN
Elk jaar is het schoolfeest een onvergetelijke gebeurtenis voor kinderen. 
Ouders en familie zijn uitgenodigd om mee te genieten van optredens en 
andere leuke activiteiten. De schoolfeesten gaan traditioneel door aan het 
einde van het schooljaar. 
Daarnaast zijn er ook opendeurdagen. Zoek je nog een school voor je kind? 
Dan is een opendeurdag een uitgelezen kans om eens kennis te maken met 
de school. 

Lede telt meerdere goede scholen. Wij zetten voor jullie alle schoolfeesten 
en opendeurdagen op een rijtje. Bij een aantal scholen is de opendeurdag  
al voorbij, maar je kan er ongetwijfeld nog terecht als je vragen hebt.

Basisschool De Kleine Prins
Meirveld 13 (hoofdschool) - 
Br. de Saedeleerstraat 82 (wijkschool)
• 13 mei   Schoolfeest wijkschool
• 10 juni Schoolfeest hoofdschool

Vrije Basisschool Smetlede
Smetlededorp 21
• 11 juni  Schoolfeest
• 14 juni  Opendeurdag (8.30 – 10.10 uur)

Vrije Basisschool Wanzele
Wanzeledorp 7
• 10 juni  Schoolfeest
• 14 juni  Opendeurdag (8.30 – 10.10 uur)



Vrije Basisschool ’t Wimpelke
Impedorp 57A
• 25 juni   Schoolfeest 

Vrije Kleuterschool Stella Matutina
Kluisberg 1 - Heiplas 1A - Overimpestraat 82
• 6 mei Schoolfeest Overimpe
• 20 mei  Schoolfeest Kluisberg
• 10 juni  Schoolfeest Heiplas
• 22 juni  Opendeurdag (9 uur) 
• 22 juni  Infoavond (20 uur)  

Vrije Lagere School Lede
Kasteeldreef 63-65
• 12 mei  Schoolfeest
• 13 mei  Schoolfeest
• 8 juni Infoavond (19.30 uur)

Vrije Basisschool 
Kwikstaartje Oordegem
Speurtstraat 3
• 9 juni  Opendeurdag (13.30 uur) 
• 17 juni  Barbecue
• 18 juni  Schoolfeest

19
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KINDEROPVANG ‘T KLAVERTJE 4
De gemeente voorziet voor haar inwoners de buitenschoolse kinderop-
vang ’t Klavertje 4. Deze opvang staat open voor alle kinderen van het 
kleuter- en lager onderwijs van wie een van de ouders op het grondge-
bied 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 vestigings- 
plaatsen. Je kan ze ook downloaden op onze website.

Voor de voor- en naschoolse opvang hoef je niet op voorhand 
in te schrijven. Komt je kind naar de naschoolse opvang, dan 
moet je wel de school verwittigen.

Voor de opvang op lesvrije dagen, 
woensdagnamiddag en in vakantie- 
periodes 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 woens-
dagnamiddag 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 door- 
lopend open van 6.45-18.30 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. / Vakantie- en lesvrije dagen door-
lopend open van 6.45 tot 18.30 uur.



INSCHRIJVINGSDATA OPVANGPERIODE
Donderdag 18 mei 
vanaf 18.30 uur

Zomervakantie voor school-
gaande kinderen geboortejaar 
2013-2014

Donderdag 8 juni 
vanaf 18.30 uur

Zomervakantie voor kinderen
geboren voor 1 januari 2013

Donderdag 7 september 
vanaf 18.30 uur

Woensdagnamiddagen in 
september en oktober

 

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.

Gezinskorting: Er geldt een korting van 25% op de 
ouderbijdrage indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 
tegelijktijdig aanwezig zijn. Deze korting is cumuleerbaar met 
het sociaal tarief.

ANNULATIE
Indien je een opvangdag wil annuleren, moet je dit minstens 
twee werkdagen op voorhand laten weten. Dit kan via mail 
of met het annulatieformulier. Bij ziekte kan je wel annuleren 
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 ZOMER 2017
Maandag 1 mei  Feest van de Arbeid
Donderdag 25 mei  O.H. Hemelvaart
Vrijdag 26 mei  Brugdag O.H. Hemelvaart
Maandag 5 juni  Pinkstermaandag
Maandag 10 juli  Brugdag Vlaamse Gemeenschap
Dinsdag 11 juli  Feest Vlaamse Gemeenschap
Vrijdag  21 juli  Nationale feestdag
Maandag 14 augustus Brugdag O.L.V. Hemelvaart
Dinsdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
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KERMISSEN EN MARKTEN

AVONDMARKT

Kom naar de avondmarkt en 
geniet er van een leuke sfeer 
en gezelligheid. Kinderen 

kunnen zich uitleven op het spring-
kasteel, zich gratis laten schminken 
en met de leukste plooiballonnen 
naar huis gaan!

VRIJDAG 7 JULI 

UUR
18 uur tot 22 uur

PLAATS
Markt 

PRIJS
Gratis

ORGANISATOR
Marktcommissie en 
gemeentebestuur

PAPEGEM kermis 14 mei // 
vuurwerk: 15 mei (22 uur)
OORDEGEM Blauwe Kanne Kermis 21 - 25 mei
SMETLEDE kleine kermis 28 mei 
WANZELE kleine kermis 4 juni 
LEDE Ommegangkermis 11 - 18 juni
OORDEGEM grote kermis 27 augustus //  
vuurwerk: 28 augustus (22 uur)
SMETLEDE grote kermis 3 september //  
vuurwerk: 4 september (22 uur)

ALLE
LEEFTIJDEN

kermissen

Goed nieuws voor wie houdt van de molens, het schietkraam en oliebollen!  
Binnenkort kan je enkele kermisattracties terugvinden in onze gemeente.  
We zetten alle data op een rijtje: 
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1

2

3 KNUTSELATELIER ‘KNUTSELEN MET PUZZELSTUKKEN’
INFO PAGINA 8

4

5 SHAREFAIR-BAKNAMIDDAG VOOR KINDEREN 
15.30 – 18 uur
organisator KVLV Smetlede
Zo Dichtblij-activiteit i.s.m. gemeentebestuur  
locatie Veerleheem, Smetlededorp 20, Smetlede

6 SCHOOLFEEST VRIJE KLEUTERSCHOOL STELLA 
MATUTINA OVERIMPE

7 FAIRTRADEFIETSTOCHT 
start fietstocht 14 uur - gratis voor kinderen  
t.e.m. 12 jaar, € 2 voor volwassenen
organisator LEEGO i.s.m. gemeentebestuur
startlocatie GC De Volkskring 
2ND-LIVE-BEURS (O.A. SPEELGOED)
14 - 16.30 uur - gratis
organisator Gezinsbond Lede
Zo Dichtblij-activiteit i.s.m. gemeentebestuur
locatie De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede

8

9

10 UPCYCLE-WORKSHOP:  
VAN FIETSBAND TOT JUWEEL ‘KISS ME QUICK’ 
14.30 uur
organisator Gezinsbond Lede
Zo Dichtblij-activiteit i.s.m. gemeentebestuur
locatie De Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede
KNUTSELATELIER ’LEKKERS VOOR MOEDER ’
INFO PAGINA 8

11

12 SCHOOLFEEST VRIJE LAGERE SCHOOL LEDE
19 uur
VERHAALTJE VOOR HET SLAPENGAAN
INFO PAGINA 4

13 SCHOOLFEEST BASISSCHOOL DE KLEINE PRINS 
Br. De Saedeleerstraat 82
SCHOOLFEEST VRIJE LAGERE SCHOOL LEDE
voorstellingen om 14 en om 16 uur –  
vooraf in te schrijven

14 PAGEGEMKERMIS

15 VUURWERK PAPEGEM
22 uur

16

17 KNUTSELATELIER ‘VINNIG VOGELHUISJE’
INFO PAGINA 8

18

19

20 SCHOOLFEEST VRIJE KLEUTERSCHOOL  
STELLA MATUTINA KLUISBERG

21 BLAUWE KANNE KERMIS OORDEGEM

22

23

24 KNUTSELATELIER ‘TAFELVOETBALSPEL’
INFO PAGINA 8

25 BLAUWE KANNE KERMIS OORDEGEM

26

27

28 DAG VAN HET PARK 
INFO PAGINA 7
SMETLEDE KLEINE KERMIS

29

30

31 KNUTSELATELIER ‘KNUTSELEN MET KROONKURKEN’
INFO PAGINA 8

JUNI
1

2

3

4 WANZELE KLEINE KERMIS

5

6

7 KNUTSELATELIER ‘EEN SNOR VOOR PAPA’
INFO PAGINA 8

8 INFOAVOND  VRIJE LAGERE SCHOOL LEDE
19.30 uur

9 OPENDEURDAG VRIJE BASISSCHOOL  
KWIKSTAARTJE OORDEGEM
13.30 uur

KALENDER

mei
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ZOMERVAKANTIE

10 SCHOOLFEEST BASISSCHOOL DE KLEINE PRINS
Meirveld 13
SCHOOLFEEST VRIJE BASISSCHOOL WANZELE
SCHOOLFEEST VRIJE KLEUTERSCHOOL STELLA 
MATUTINA HEIPLAS

11 CAMPING CULTUUR IMPE
INFO PAGINA 5    
SCHOOLFEEST VRIJE BASISSCHOOL SMETLEDE
OMMEGANGKERMIS LEDE

12 OPENDEURDAG VRIJE KLEUTERSCHOOL STELLA 
MATUTINA 
9 uur

13

14 OPENDEURDAG VRIJE BASISSCHOOL SMETLEDE 
EN WANZELE
8.30 - 10.10 uur
KNUTSELATELIER ‘FEESTELIJK MET ZOUTDEEG’
INFO PAGINA 8

15

16

17 BARBECUE VRIJE BASISSCHOOL KWIKSTAARTJE 
OORDEGEM

18 OMMEGANGKERMIS LEDE
SCHOOLFEEST VRIJE BASISSCHOOL  
KWIKSTAARTJE OORDEGEM

19

20 OPENDEURDAG VRIJE KLEUTERSCHOOL STELLA 
MATUTINA 
9 uur
INFOAVOND  VRIJE KLEUTERSCHOOL STELLA 
MATUTINA 
20 uur

21

22

23

24 ROEFEL
INFO PAGINA 6

25 SCHOOLFEEST VRIJE BASISSCHOOL ‘T WIMPELKE

26

27

28

29

30

JULI
1

2

3

4

5 GAMEWOENSDAG IN DE BIB
INFO PAGINA 8    
SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

6 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

7 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12    
AVONDMARKT MARKTPLEIN LEDE
18 – 22 uur 
INFO PAGINA 22

8

9

10

11

12 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

13 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

14 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

15

16

17 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

18 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

19 GAMEWOENSDAG IN DE BIB
INFO PAGINA 8    
SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

20 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

21

22

23



24 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

25 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

26 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

27 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

28 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

29

30

31

augustus
1 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL

INFO PAGINA 12

2 GAMEWOENSDAG IN DE BIB
INFO PAGINA 8
SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

3 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

4 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

5

6

7 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

8 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

9 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

10 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

11 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

12

13

14

15 VLIEG DWARS DOOR LEDE 14U
INFO PAGINA 17

16 GAMEWOENSDAG IN DE BIB
INFO PAGINA 8
SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

17 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

18 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12

19

20

21 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS 
INFO PAGINA 10

22 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS 
INFO PAGINA 10

23 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS 
INFO PAGINA 10

24 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS 
INFO PAGINA 10

25 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP LAGER ONDERWIJS 
INFO PAGINA 10

26

27 GROTE KERMIS OORDEGEM

28 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP KLEUTERS 
INFO PAGINA 11
VUURWERK  OORDEGEM
22 uur

29 SPEELPLEINWERKING  KRAWIETEL
INFO PAGINA 12
ZOMERSPORTKAMP KLEUTERS 
INFO PAGINA 11

30 ZOMERSPORTKAMP KLEUTERS 
INFO PAGINA 11

31 ZOMERSPORTKAMP KLEUTERS 
INFO PAGINA 11

ZOMERVAKANTIE

25



POP-UP HANDELSBEURS 
KLEURACTIE

VOOR- EN ACHTERNAAM  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GSM- OF TELEFOONNUMMER  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LEEFTIJD  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZONDAG 25 JUNI
VAN 11 TOT 19 UUR

26

KLEUR DEZE TEKENING IN 
EN STOP HEM IN DE KIST TIJDENS  

DE POP-UP-HANDELSBEURS OP  
ZONDAG 25 JUNI. MISSCHIEN  
WORDT JOUW WERKJE WEL  

BELOOND MET EEN LEUKE PRIJS. 
MEER INFO OP PAGINA 7.
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KUNST IN DE VINGERS
WIST JE DAT JE MET LETTERS OOK DIEREN KAN TEKENEN? 
PROBEER HET ZELF MAAR EEN KEER EN TOVER DE LETTER O 
OM IN EEN SCHILDPAD, LETTER B IN EEN KONIJN EN DE  
LETTERS Q, R EN S IN KATJES. 

Inschrijvingsformulier Roefel
 1E - 2E LJ  3E - 4E LJ   5E - 6E LJ

NAAM + VOORNAAM  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

STRAAT + NR  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GEMEENTE  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GEBOORTEDATUM  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCHOOL  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LEERJAAR (KLAS + EVENTUEEL LETTER)  ..................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFOON/GSM OUDERS  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UITPAS        NEEN            JA : UITPASNUMMER =  ........................................................................................................................................................................

IK ZOU GRAAG IN DE GROEP ZITTEN MET DE VOLGENDE VRIENDJES  .......................................................................

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

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

HANDTEKENING OUDERS  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 IK GEEF TOESTEMMING TOT GEBRUIK VAN FOTO’S ROEFEL 2017 GENOMEN DOOR DE JEUGDDIENST VAN LEDE. 27



CONTACTINFO
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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

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


