
Maandag  30 oktober 2017

Dinsdag   31 oktober 2017

Op onze tweedaagse maken we kennis met reus Hakkemak en de andere bewoners 
van het Snoskommerland. Ondanks dat reus Hakkemak een lieve loebas is, heeft 
iedereen er schrik van. Hij maakt namelijk steeds een vreemd geluid: HiiiiiiiiiiiiiiiI…
IIIIIK. Een aantal dieren proberen de reus van dit onaangename lawaai af te helpen. 
Hiervoor halen ze heel wat fratsen uit. 

Ben jij al even nieuwsgierig als wij? Twijfel dan niet langer maar schrijf je in en 
neem deel aan deze reusachtige tweedaagse! Inschrijven voor de uitstap kan los 
van de tweedaagse.

Voor wie?
Voor alle kinderen (met en zonder beperking) van 5 tot en met 15 jaar 
(geboren tussen 2002 en 2012).

Waar?
Jeugdcentrum Jotie ○  Hofstraat 14  ○  9700 Oudenaarde

WanneeR?

Wat?

7u30 tot 9u30 De periode om aan te melden. Opvang voor de kinderen onder 
begeleiding van animatoren (om 9u30 gaan de deuren dicht).

16u tot 18u00 Avondopvang. Om 18u00 sluiten de deuren. 

Brengen en afhalen?

De totaalprijs van de tweedaagse:

 Kinderen van Oudenaarde: € 16 

 Kinderen van buiten Oudenaarde: € 32 

 OK-pas: € 6

Kostprijs?

Wat zit in de prijs inbegrepen?
Per dag:
 Voor- en naopvang
 3 drankjes
 4-uurtje
 Verzekering

 Lunchpakket
 Drankjes
 4-uurtjeMeebrengen?

Uitstap: Zoo van Antwerpen

Meebrengen op uitstap

Lunchpakket      Regenjas     Zwemgerief (op maandag 30/10) Stop dit alles in een rugzak met brede bandjes die je 
een hele dag kan dragen, geen plastiekzak.

WAT?
Op vrijdag 3 november neemt reus Hakkemak ons mee naar de Zoo van 
Antwerpen. Daar wil hij uitzoeken of hij nu eindelijk voorgoed van dat 
verschrikkelijke geluid af is.

WANNEER?
We verzamelen om 8u00 aan het station van Oudenaarde waar we 
de trein richting Antwerpen nemen. Om 18u00 zijn we terug aan het 
station.

KOSTPRIJS?
 Kinderen van binnen en buiten Oudenaarde: € 25
 OK-pas: € 3

 Spelbegeleiding
 Zwembeurt
 (Film)voorstelling

 Regenjas
 € 3 zakgeld



Vragen? Contacteer de jeugddienst!

Openingsuren jeugddienst?

Voor meer inlichtingen, inschrijvingen en het betalen van de tweedaagse en de 
uitstap kan je terecht op de jeugddienst:

Jeugdcentrum Jotie ○ Hofstraat 14 ○ 9700 Oudenaarde ○ Tel: 055 33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be ○ http://www.jotie.be/

Wie zich inschrijft voor de tweedaagse gaat akkoord met de algemene 
voorwaarden.
http://www.oudenaarde.be/jeugddienst/kids-kalender/activiteiten 

Belangrijke opmerkingen:

Tijdens het schooljaar Tijdens schoolvakanties

Maandag Gesloten

Elke voormiddag open 
van 7.30 u tot 12.00 u

Elke namiddag gesloten!

Dinsdag
8.30 u – 12.00 u

 13.30 u – 18.00 u

Woensdag
VM Gesloten

 13.30 u – 17.00 u

Donderdag
8.30 u – 12.00 u

13.30 u – 17u.00 u

Vrijdag
VM gesloten 

13.30 u – 19.00 u
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Bij het te laat afhalen van uw kind(eren) zal er per begonnen kwartier een 
boete van € 2,50 per kind aangerekend worden.

Kinderen die zonder begeleiding de thematweedaagse mogen verlaten, 
moeten een schriftelijke toestemming van de ouders (met vermelding van 
het vertrekuur) afgeven aan de hoofdanimator.

We zorgen ervoor dat er dagelijks leuke foto’s op onze facebookpagina 
‘Jeugdcentrum Jotie’ verschijnen. Zo blijft u op de hoogte van de leuke 
activiteiten en nieuwigheden!

De inschrijving = betaalbewijs

De activiteiten van Jeugdcentrum Jotie zijn fiscaal aftrekbaar.

Herfst 2017

tweedaagse Reus Hakkemak & 

uitstap Zoo van Antwerpen
Voor de thematweedaagse en de uitstap moet er op voorhand ingeschreven 
worden.

Inschrijven kan vanaf woensdag 4 oktober 2017 vanaf 17.00 u. Dit kan online via 
www.jotie.be maar ook in JC Jotie van 17.00 u - 18.00 u of de dagen erna tijdens 
onze openingsuren. Telefonisch inschrijven is niet meer mogelijk.

De inschrijving is pas definitief als er betaald is. 
Let op: er staat een limiet op het aantal inschrijvingen.

Voor elk nieuw kind vragen we een gegevensfiche die op voorhand op de 
jeugddienst ingevuld wordt.

Inschrijven?


