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Tatta, tatta, tattaaaaaaaaaaaaaaa ! (trompetgeschal)
Tarra, tarra, tarraaaaaaaaaaaaaa ! (tromgeroffel)
Zeer geëerde leutige Loetie en wilde Wietie,
Weet jij wel wat de stad Oudenaarde allemaal speciaal voor jou
organiseert? Nee, dit is geen schooltoets, waarbij je foute antwoorden kan geven. Stel je er ook geen dreigend opgestoken vinger bij
voor. Dit is een geschenk! Vanaf nu kan je alleen maar met een juist
en langgerekt ‘Jaaaaaaaaaa!’ antwoorden, want in dit boekje worden alle Oudenaardse jeugdactiviteiten netjes op een rijtje gezet.
Hèhè… dat lucht op!
Wat valt er voor jou te beleven in de Kunstacademies voor Muziek
en Beeld? Welke voorstellingen staan er voor jou in De Woeker
op het programma? Hoe kan je binnenduiken in de Bib voor een
toffe activiteit over boeken en gedichten? Hoe blijf je fit terwijl je
samen met je vriendjes en de monitoren van Sport een leuke namiddag doorbrengt? Welke verrassingen heeft die dekselse Mouse
voor jou verstopt in het Museum? Wanneer komt de Sint alweer –
deeuuuuuuuuuuuuuuu!? – en hoe zit dat met het schaatsen op de
markt tijdens de kerstvakantie? Wat biedt de Jeugddienst zélf aan om
jou en je vriendjes steeds weer leerrijke en onvergetelijke momenten
te bezorgen? Stop!!!
Veel vragen en vraagtekens hierboven, dat klopt. Maar de antwoorden en de bijbehorende uitroeptekens vind je binnen in deze spiksplinternieuwe, supercool magazine. Yeah!
Het enige echte Oudenaardse magazine voor het jonge volk, de
jeugd. Een pakket bomvol toffe initiatieven voor de hipste burgers
van de stad Oudenaarde. Hou het goed bij en laat het niet ontploffen.
Dan kan je er maandenlang naar teruggrijpen om zeker níéts van de
actie te missen.
Doe dus mee. Bewijs dat je een leutige Loetie of een wilde Wietie
bent en draag deze Oudenaardse namen waardig als een eretitel!
Nog één vraag! Weet je wat er extra leuk is aan dit jeugdmagazine?
Het is nog maar het eerste in de rij. Het bevat de programma’s vanaf
het najaar van 2018 tot aan de krokusvakantie van 2019. En daarna
komt er weer één! En daarna nog één! En daarna wéér! En…
Super, toch?
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S E PTE M BE-

BIBLIOTHEEK

7 12
J

LEESJAAR
OKT.— APR.

gratis

Bibliotheek

Markt 35, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
bibliotheek@oudenaarde.be

KINDER- EN JEUGDJURY
Zit jij ook graag met je neus in een boek? Wil je ook je mening
kwijt over de boeken die je leest? Wil je van gedachten wisselen
met leeftijdsgenoten? Dan is het nu tijd om je aan te sluiten bij de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), de grootste leesclub van
Vlaanderen!
De juryleden komen om de 6 weken samen met hun leesgroep onder
begeleiding van een vrijwilliger en bespreken 8 boeken per leesjaar.
De leesgroepen worden ingedeeld per leeftijdscategorie.

R
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CULTUUR

0 99
J

ZO.
16 SEP.
13 — 17u

gratis

Oudenaarde – Markt
info
T 055 31 72 51
www.adriaenbrouwer.be
extra
Een wastafel en handdoeken zijn voorzien.
om je even op te kunnen frissen.
Reservatie niet nodig.

ADRIAEN BROUWER:
MEESTER VAN EMOTIES
TENTOONSTELLING

KLEIATELIER
Toveren met klei, verf én een houten blokje. Eén blik op klei… en
mensen, groot en klein, zijn ‘verkocht’. Met klei kan je zoveel kanten
op. Vanuit een klompje grijze massa, tot een dier, figuur, mens of
ding. Het Kleiatelier is voor iedereen.
Een plek waar je helemaal zelf jouw unieke kleifiguur boetseert.
Een houten blokje met één spijker – vlot zelf getimmerd – vormt de
sokkel waarop geboetseerd wordt.
Ontdek het zelf. Doen en uitproberen, is de sfeer van het kleiatelier.
Mislukken mag en opnieuw beginnen kan altijd!
De soepele rivierklei kan direct worden beschilderd met speciale
verf. Ieder kunstwerk gaat mee naar huis. De mooie rode
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nostalgische Citroën-bus is de expositieruimte, waarin je het
kleifiguur tijdelijk kunt neerzetten. Zo kan je van ons feestelijke
openingsweekend genieten en later het beeldje meenemen. Uiteraard
kan je het beeldje ook direct meenemen indien gewenst.
12 18
J

ZA. 15 SEP.
— ZO.
16 DEC.
toegang:

€ 1,50

kan je hem op het spoor komen? Dat kan maar op één manier. Loop
voorzichtig en met grote, nieuwsgierige ogen door de tentoonstelling
en zoek de verborgen boodschappen. Best spannend, want als je
dit tot een goed einde brengt, kan je de dief ontmaskeren! En dat is
hééééééél leuk!

MOU Museum
Stadhuis, Markt 1

info
T 055 31 72 51
www.adriaenbrouwer.be
openingsuren: ma.– zo. 10 – 18u, do. 10 – 22u

8 99
J

gratis

Naast de audioguide voor volwassenen is er ook één beschikbaar
voor de jongeren die de tentoonstelling willen bezoeken.
De tickets voor een bezoek aan de tentoonstelling, waarvan het
aanbod op deze pagina deel uitmaakt, worden verkocht via timeslots.
Online te verkrijgen op www.adriaenbrouwer.be.

ZA. 15 SEP.
— ZO.
16 DEC.

gratis -12
boekje: € 2,00

Oudenaarde – Binnenstad
info
T 055 31 72 51
www.adriaenbrouwer.be
openingsuren: ma.– zo. 10 – 18u, do. 10 – 22u
extra
Breng je smartphone mee!
Reservatie niet nodig.

ADRIAEN BROUWER:
MEESTER VAN EMOTIES

6 10
J

ZA. 15 SEP.
— ZO.
16 DEC.

HET OUDENAARDE VAN ADRIAEN
Ontdek het Oudenaarde van Adriaen Brouwer op een leuke en
interactieve manier. De letterbox geocache ‘Het Oudenaarde van
Adriaen’ loodst je langs enkele plaatsen in de historische binnenstad
die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in zijn korte, maar
turbulente leven. Je hoeft het traject natuurlijk niet helemaal uit het
hoofd af te leggen. We hebben een handige kaart die je helpt om de
weg te vinden. Ook de coördinaten moeten je naar het juiste punt
leiden. Op die locaties leer je niet enkel meer over de link tussen
onze bekende schilder en onze fijne stad. Je krijgt ook telkens een
raadsel voorgelegd. Als je alle raadsels juist oplost, kan je op het
einde niet alleen de geocache-stash vinden, maar mag je ook een
leuke Brouwerprijs ophalen!

MOU Museum
Stadhuis, Markt 1

info
T 055 31 72 51
www.adriaenbrouwer.be
openingsuren: ma.– zo. 10 – 18u, do. 10 – 22u

De kaart en de spelregels kan je downloaden
via www.adriaenbrouwer.be of ophalen bij de dienst toerisme,
tevens ingang van het MOU Museum.

DE DRIE MOUSEKETIERS
Adriaen Brouwer zit in de problemen! Iemand heeft al zijn
schildersmateriaal gestolen: zijn penselen, palet, potloden, houten
panelen, mengpotjes, kleurpigmenten voor zijn verf, krijtjes,
schildersezel … en dat is helemaal niet leuk! Wie is de dief en hoe
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KUNSTONDERWIJS

6

J

12

12 18
J

SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

Oudenaarde

€ 65,00
€ 42,00

(verminderd tarief*)

Eine – Serpentstraat 15
Mater – Driesleutelstraat 11
Ename – Martijn Van Torhoutstraat 190

(OK-pas)

info
www.oudenaarde.be/kabk

€ 10,00

Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

extra
Inschrijven tot 30 september 2018!
Betaling met bancontact of per
overschrijving.

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
BEELDENDE KUNST
In de tekenacademie dompelen jong en oud zich onder in de
boeiende wereld van de beeldende kunsten en gaan ze aan de slag
met traditionele en hedendaagse beeldende middelen.
Kinderen van 6 tot 12 ontdekken de oneindige mogelijkheden van de
beeldende taal. Die speurtocht brengt hen in contact met tekenen,
schilderen, grafische & digitale technieken... Dat avontuur is voor
elk kind anders: enthousiaste leraren/kunstenaars begeleiden hen
individueel en gaandeweg in de wereld van de beeldende kunsten.
We verliezen echter nooit de verrassende kijk van kinderen uit het
oog, een vat vol inspiratie voor onze lessen.
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Jongeren van 12 tot 18 nemen op woensdag- en vrijdagavond of
zaterdag een deel van de zolder in. Elke klas heeft twee leraren,
die elk vanuit hun opleiding/specialisme, maar vooral door de
kruisbestuiving van die achtergrond, de leerlingen begeleiden.
Jongeren kunnen een persoonlijke beeldende zoektocht ontwerpen,
met de leraar als klankbord en gesprekspartner. Het aanbod is zeer
ruim en de mogelijkheden eindeloos: textiel, fotografie, webdesign,
striptekenen, 3D, film, ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen,
architectuur, Photoshop, SketchUp, enz.
Kinderen van 6 tot 12 jaar komen 1 keer per week gedurende
2 lesuren. De jongeren komen 1 keer per week gedurende 4 lesuren.

KUNSTONDERWIJS

6

J

12

12 18
J

SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

Oudenaarde

€ 65,00
€ 42,00

(verminderd tarief*)

Eine – Serpentstraat 15
Mater – Driesleutelstraat 11
Ename – Martijn Van Torhoutstraat 190

(OK-pas)

info
www.oudenaarde.be/samwd

€ 10,00

Hoe aanspraak maken op verminderd tarief?
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na het bezorgen van
de juiste attesten.

Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

extra
Inschrijven tot 30 september 2018!
Betaling met bancontact.

OK-Pas: OK-pas + attest afgeleverd door het OCMW.
Attest invaliditeit: Personen die erkend zijn als gehandicapte én
een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.
Attest residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: schriftelijke
verklaring van de directie van de instelling.

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR
MUZIEK, WOORD EN DANS

Gezinskorting: Attest van gelijktijdige inschrijving van een ander
lid van het gezin dat zijn hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres
heeft. Dit is enkel van toepassing op kinderen en jongeren, niet op
volwassenen.

DOMEINOVERSCHRIJDENDE
INITIATIE
Wil je proeven van verschillende muzische domeinen?
Kijk je ernaar uit om spelenderwijs kennis te maken met de wereld
van kunst en cultuur?
Dan zal je je in onze domeinoverschrijdende initiatielessen als een
visje in het water voelen!
Vanuit impressies, en met behulp van passende middelen en
expressievormen, leren de kinderen hun indrukken te verwoorden en
te benutten. Zo komen ze tot een vrije, persoonlijke expressie.
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MUZIEK
Hou je van muziek?
Zing je graag of heb je zin om een instrument te bespelen?
Droom je ervan om samen met anderen te musiceren, bv. in een
band of orkest?
Wil je zelf muziek schrijven?
Of leer je graag meer over grote componisten en hun werk?
Kom dan mee op ontdekkingstocht in een wereld van ritme, klank en
kleur!
Op het muzikale pad onderzoeken we samen met de leerlingen
hun mogelijkheden en vaardigheden en breiden deze stapsgewijs
uit. Het leerproces laat veel ruimte om te experimenteren en eigen
initiatieven uit te werken.

WOORDKUNST-DRAMA

spelen, vertellen, spreken & schrijven
Kriebelt het om te vertellen, te improviseren, te spreken voor
publiek, toneel te spelen, voor te lezen en te schrijven?
Hou je ervan om te spelen met klanken, woorden, ritmes en emoties?
Wil je graag je verbeelding en expressie de vrije loop laten?
Dan is onze creatieve opleiding woordkunst-drama echt iets voor
jou!
De leerlingen gaan op een inspirerende manier om met tekst en taal.
We begeleiden kinderen (vanaf 6 jaar of vanaf het 1ste leerjaar),
jongeren en volwassenen in hun creatieve proces, vertrekkend vanuit
hun eigen leefwereld, achtergrond en interesses. Het spelplezier
staat centraal.
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O KTO B ER

DANS
Voel je de dansmicrobe en wil je niet blijven zitten?
Wil je je dansend laten meevoeren op het ritme en gevoel van
muziek?
Ontdek dan in onze dansopleiding jouw dansante kwaliteiten en leer
een wereld kennen vol dansend plezier!
Tijdens de creatieve lessen werken de leerlingen aan een goede
basistechniek, doen ze speelse dansante oefeningen en creëren ze
zelf nieuwe bewegingen.
De danslessen besteden veel aandacht aan lichaamsbewustzijn,
coördinatie, ruimtegebruik, lenigheid, expressie, muzikaliteit en
creativiteit. Het is een uitstekende basis voor alle dansvormen.
Afhankelijk van het studiedomein volgen kinderen één of meerdere
lestijden per week.
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JEUGD

0 99
J

VR. 19 OKT.
VANAF 7u

Oudenaarde

gratis

info
Voor iedereen in uniform!

Kleine Markt, 9700 Oudenaarde

extra
Wie in uniform komt, krijgt een gratis
ontbijt.

ONTBIJTACTIE DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING
De Jeugdraad Oudenaarde trakteert alle (ex-)jeugdbewegers zoals
elk jaar op een lekker ontbijt en groot dansfeest op de Dag Van De
Jeugdbeweging!
Net zoals de voorgaande jaren worden de heerlijke ontbijtkoeken
gebakken door brood-en banketbakkerij K. Burez en voorzien we
fairtradeproducten zoals koffie en fruitsap van Oxfam-Wereldwinkel
Oudenaarde. Op die manier willen ook wij ons steentje bijdragen aan
‘Oudenaarde voor Fair Trade Gemeente’.
Hou de Facebookpagina van de Jeugdraad in de gaten.
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JEUGD

3

J

15

MA. 29 —
WOE. 31 OKT.
7.30— 18u

€ 35,00

(inwoners Oudenaarde)

€ 45,00

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 9,00 (OK-pas)

SPORT
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Sportcentrum

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, 3 drankjes en een 4-uurtje per dag,
verzekering, spelbegeleiding, zwembeurt en sportactiviteiten.

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
inschrijving
www.oudenaarde.be
extra
Voor geboortejaren
2003 – 2015

JC Jotie van 17u tot 18u, of de dagen erna
tijdens de openingsuren. De inschrijving is pas
definitief als er betaald is.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je
een korting genieten.
Het themakamp is fiscaal aftrekbaar.
Gedeeltelijke terugbetaling via
ziekenfonds mogelijk.

Wél meebrengen:
Lunchpakket, regenjas, sportkledij, zwemkledij (op woensdag).
Let op:
Plaatsen zijn beperkt (100 deelnemers), inschrijven is dus verplicht.
Enkel kinderen die het volledige kamp bijwonen, kunnen deelnemen.
Voor elk nieuw kind dient op voorhand bij de jeugddienst een
gegevensfiche te worden ingevuld.

NI
HET K EUW!
AMP
IS NU
OO
K I N D K VO O R
EREN
V
3 JAA ANAF
R.

Bij het te laat afhalen van je kind(eren) wordt per begonnen kwartier
een boete van 2,50 euro per kind aangerekend. Kinderen die zonder
begeleiding het themakamp 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 de Facebookpagina’s ‘JC Jotie’ en ‘Sportdienst
Oudenaarde’ verschijnen. Zo blijf je op de hoogte van de leuke
activiteiten en nieuwigheden op kamp!

THEMAKAMP HERFST
DE BOZE HEKS STAAKT
Carmella is het beu. Na het lezen van het script voor een nieuw
sprookje heeft ze het helemaal gehad en gooit ze de boeken neer. In
ieder sprookje wordt zij als de grote slechterik afgeschilderd, terwijl
zij eigenlijk alleen maar het slachtoffer is van haar eigen goede
daden. Carmella beslist om ons mee terug te nemen in de tijd en
toont ons het verhaal van haar kant. Neem deel aan het themakamp
en kom samen met ons te weten hoe de boze heks die wij kennen
misschien toch niet zo boos is.

Wie zich inschrijft voor het themakamp dient akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden. Die kan je terugvinden via deze link:
www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/jeugd/Activiteiten.html
Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met
een beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 11 september tijdens
de openingsuren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier
op www.jotie.be.

Voor het themakamp moet er op voorhand ingeschreven worden.
Inschrijven kan vanaf woensdag 26 september om 17u. Dit kan
online via de webshop op www.oudenaarde.be, maar ook in
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HUIS VAN
HET KIND

2,5 12
J

MA. 29 —
WOE. 31 OKT.
7 — 18u

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
Er zijn maximum 42 plaatsen.
Verplicht inschrijven via:
vakantieopvang@oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG
KATTEKWAAD
Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de vakantieperiodes?
Dan is er vakantieopvang 'Begijnhof' (nieuwe naam 'Kattekwaad'),
die plaatsvindt in de gebouwen van KBO Sint-Walburga. De opvang
wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met animatoren
(studenten). Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de
kinderen. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot vrij spel.
Opvang van 3u tot 5u: € 8,00 per kind / Opvang van meer dan 5u:
€ 14,00 per kind / OK-pas: 25% van het normale tarief.
De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt een boete van 50%
van het normale tarief aangerekend indien ingeschreven kinderen
niet naar de opvang komen.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en
vervangkledij mee.
Voor meer info kan u terecht bij de coördinator Huis van het Kind
en Kinderopvang, Sociaal Huis (1e verdieping), Meerspoort 30,
Oudenaarde, en op het nummer 055 33 51 24. Tijdens de vakanties
zelf kan u contact opnemen met de opvangkrachten op het nummer
0472 09 79 40.
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CULTUUR
FILM

3 99
J

DI.
30 OKT.
14u

CC De Woeker

€ 4,00 (-25 jaar)
€ 5,00 (volwassenen)
€ 1,50 (OK-pas)

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 30 13 66

N OV-

Woeker 3, 9700 Oudenaarde

PADDINGTON 2
Paddington is inmiddels gesetteld bij de familie Brown en een
graag gezien figuur in de wijk. Hij heeft een mooi geschenk voor de
honderdste verjaardag van tante Lucy op het oog, maar dat wordt
gestolen. Paddington krijgt de schuld en hij belandt in de gevangenis.
Terwijl de familie Brown er alles aan doet om Paddingtons onschuld
te bewijzen en hem vrij te krijgen, moet Paddington samen met zijn
medegevangenen een plan bedenken om de dader te ontmaskeren en
het verjaardagscadeau voor tante Lucy terug te vinden.
Animatiefilm uit de VS (2017) met Nederlandstalige ondertiteling.
Paddington 2 is geen vervolg op de eerste film.
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EM BE-
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CULTUUR
THEATER

5 99
J

VR.
2 NOV.
14.30u

€ 7,00 (-12 jaar)
€ 10,00 (volwassenen)
€ 1,50 (OK-pas)

BIBLIOTHEEK

CC De Woeker

3

Woeker 3, 9700 Oudenaarde

J

6

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 30 13 66

WOE.
21 NOV.
14u

gratis

extra
Familievoorstelling

Bibliotheek

Markt 35, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
bibliotheek@oudenaarde.be
T 055 30 19 33

VERTELLINGEN IN DE BIB

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
VAN 13 VERDIEPINGEN
(MENEER MONSTER)

Van 17 tot 25 november vieren we opnieuw de jaarlijkse
Voorleesweek.
De Voorleesweek wil iedereen aan het voorlezen krijgen, groot én
klein, mama en papa, oma en opa, …
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie. Meer nog,
voorlezen opent nieuwe werelden.

Andy en Terry kregen de opdracht om een theaterstuk over hun
waanzinnige boomhut te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want
waar haal je nou zo snel vliegende katten, een limonadefontein, een
apeninvasie en een reuzengorilla vandaan?
Gelukkig hebben de jongens keihard gerepeteerd en ze zijn er bijna
helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100 marshmallows eten en
de papegaai kietelen.
De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen is één van de meest
verkochte kinderboeken in tijden. Voor komend seizoen zet Meneer
Monster samen met het Australische CDP Theatre Producers
zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. De bestseller werd
omgetoverd tot een al even waanzinnige theatervoorstelling vol
krankzinnige humor en magische theatertovenarij.
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JEUGD

0 99
J

ZO. 25 NOV.
VANAF
10u

gratis

Oudenaarde

Louise Mariekaai, 9700 Oudenaarde
info
www.jotie.be
extra
Tickets voor de theatervoorstellingen
te verkrijgen vanaf 25 okt. via JC Jotie
(Hofstraat 14) of via de webshop:
www.oudenaarde.be.
€ 3,00 (kinderen) – € 6,00 (volwassenen) –
€ 1,50 (OK-pas)

DE SINT IN OUDENAARDE
Op zondag 25 november krijgen we eindelijk het antwoord op
de vraag die iedereen al een heel jaar bezighoudt: ‘Zijn er stoute
kinderen in Oudenaarde?’
Ben je net zo nieuwsgierig als wij?
Kom dan vanaf 10u naar de Pamelekerk (t.h.v. Louise Mariekaai),
waar we met z’n allen wachten op de komst van de Sint en zijn
Pieten. Wij zorgen voor de vlagjes en de ballonnen, jullie voor de
enthousiaste verwelkoming! Breng zeker je mooiste tekening voor de
Sint mee!
Kan je er maar niet genoeg van krijgen? In de namiddag staan nog
3 theatervoorstellingen (vanaf 2,5 jaar) op het programma.
Enkel deze voorstellingen zijn betalend.
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6 99
J

SPORT

VR. 14 DEC. —
ZO. 6 JAN.

Oudenaarde – Markt

Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. Max. 150 deelnemers
tegelijk op de piste

Markt, 9700 Oudenaarde

3

5

J

3

J

12

16, 23 en 30 december 2018 en op 6 januari 2019 tussen
9.30 en 11.30u

Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet.
Breng steeds je handschoenen mee, ook sleeën zijn toegelaten.

INDIVIDUELE SCHAATSBEURTEN
€ 5,00 per schaatsbeurt
€ 2,50 voor groepen vanaf 20 personen
€ 2,50 voor OK-pas en sociale kaart OCMW

5

J

15

SCHAATSINITIATIES
(LESSENREEKS VAN 4 LESSEN)

24, 26, 27 en 28 december 2018 van 9.30 tot 10.30u voor
beginners en van 10.30 tot 11.30u voor gevorderden

SCHAATSSHOW (GRATIS!)
Vrijdag 14 december van 18.30 tot 19.30u

Leer de kneepjes van het vak of verfijn je schaatsskills onder leiding
van gediplomeerde lesgevers. Voor jongeren tussen 5 en 15 jaar.

SCHOOLSCHAATSEN

€ 35,00 inwoners van Oudenaarde
€ 30,00 inwoners van Oudenaarde met meerdere kinderen uit 1 gezin
€ 45,00 niet-inwoners
€ 40,00 niet-inwoners met meerdere kinderen uit 1 gezin

17, 18, 19, 20 en 21 december

Tijdens het schoolschaatsen is de schaatspiste op schooluren
voorbehouden voor scholen. Reservatie vooraf verplicht via
sportdienst@oudenaarde.be.
€ 2,50 vanaf 20 personen
12 18
J

KLEUTERGLIBBEREN

Op zondagochtend wordt de piste exclusief voorbehouden voor de
allerkleinsten. Voor kleuters t.e.m. 5 jaar en hun ouders.
€ 5,00 per kind.

SCHAATSPLEZIER IN HARTJE
OUDENAARDE

0 99
J

14, 21 en 28 december 2018 en op 4 januari 2019 telkens
vanaf 20 tot 23u
Schaatsen op de beats van hedendaagse muziek en echte
klassiekers.
€ 6,00

extra
Breng steeds je handschoenen, dikke
sokken en kledij die nat mag worden mee.

3 99
J

DISCOSCHAATSEN

Inschrijven via de sportdienst@oudenaarde.be.

AFTER-EXAMEN-SCHAATSEN
17, 18, 19, 20 en 21 december tussen 12 en 13u

Voor leerlingen van de middelbare school.
€ 2,50 met SNS-pas (zoniet gelden de normale tarieven)
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CULTUUR
THEATER

5 99
J

VR.
28 DEC.
14.30u

CC De Woeker

€ 7,00 (-12 jaar)
€ 10,00

info & tickets
www.dewoeker.be
T055 30 13 66

Woeker 3, 9700 Oudenaarde

(volwassenen)

€ 1,50 (OK-pas)

DE TUIN VAN DE WALVIS
(BEELDSMEDERIJ DE MAAN)
Beste Sprinkhaan,
Ik wil iets bestellen.
Ik wil graag een bank op mijn rug.
Voor mijn bezoek, om op te zitten, met een leuning.
Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank.
Een fontein heb ik al.
Ik kan niet goed naar je toe komen. Kun jij alles hier bezorgen?
Ik woon midden in de oceaan.
De Walvis
Een prachtvertelling – bekroond met de Zilveren Griffel 2016 – van
meesterpointillist Toon Tellegen, over een walvis die een tuin op zijn
rug wil. Tot het zover is.
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HUIS VAN
HET KIND

2,5 12
J

DO. 27 DEC.
— VR. 4 JAN.
7 — 18u
(met uitzondering van
29 dec. 18 tem. 2 jan. 19)

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
Er zijn maximum 42 plaatsen.
Verplicht inschrijven via:
vakantieopvang@oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG
KATTEKWAAD
Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de vakantieperiodes?
Dan is er vakantieopvang 'Begijnhof' (nieuwe naam 'Kattekwaad'),
die plaatsvindt in de gebouwen van KBO Sint-Walburga. De opvang
wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met animatoren
(studenten). Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de
kinderen. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot vrij spel.
Opvang van 3u tot 5u: € 8,00 per kind / Opvang van meer dan 5u:
€ 14,00 per kind / OK-pas: 25% van het normale tarief.
De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt een boete van 50%
van het normale tarief aangerekend indien ingeschreven kinderen
niet naar de opvang komen.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en
vervangkledij mee.
Voor meer info kan u terecht bij de coördinator Huis van het Kind
en Kinderopvang, Sociaal Huis (1e verdieping), Meerspoort 30,
Oudenaarde, en op het nummer 055 33 51 24. Tijdens de vakanties
zelf kan u contact opnemen met de opvangkrachten op het nummer
0472 09 79 40.
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J ANUN
ARI

beeld marthe

BIBLIOTHEEK

3 12
J

VR.
4 JAN. 19
14u

gratis

Bibliotheek

Markt 35, 9700 Oudenaarde
info
Uiterst geschikt voor kleuters (vanaf
3 jaar), wereldreizigers, jonge avonturiers
en hun ingebeelde vriendjes. Inschrijven
hoeft niet.

KINDERFILM:
RITA EN KROKODIL
(DOOR SIRI MELCHIOR, DK, 2015)
Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje,
Krokodil.
Krokodil woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij
enkel in de fantasie van Rita.
Het zou eigenlijk best kunnen dat Rita en Krokodil niet veel verder
komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in haar kamer.
Maar Rita’s fantasie brengt hen echter overal waar ze maar willen.
Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.
Een geweldige ode aan verbeelding en fantasie, in een reeks van
acht korte animatiefilmpjes.
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F EBRU ARI

JEUGD

3

J

15

WOE.
6 FEB.
17u

SPORT

JC Jotie

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde

€ 55,00

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90

€ 75,00

inschrijving
www.oudenaarde.be

€ 15,00 (OK-pas)

extra
Voor geboortejaar 2004 –2016.
Plaatsen zijn beperkt (100 deelnemers),
inschrijven is dus verplicht.

(inwoners Oudenaarde)
(niet-inwoners Oudenaarde)

INSCHRIJVINGSDAG
THEMAKAMP KROKUS
HET EILAND ZINKT
Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart neemt de jeugd- en
sportdienst jou mee naar Snorkland, een klein eiland midden in de
Oceaan. Voor de inwoners, het Snorkvolk, is het eiland steeds een
oase van rust geweest waar ze vrij konden genieten van het mooie
weer en al de andere troeven van het eiland. Tot nu. Het eiland is
zo populair onder de toeristen dat er dag in, dag uit een massa volk
aanwezig is. En niet alleen de inwoners kunnen het niet meer aan,
ook het eiland begint het te begeven. Het zinkt!
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Voor alle kinderen tussen 3 en 15 jaar (geboortejaar 2004 tot 2016).
Inschrijvingen starten op woensdag 6 februari om 17u. Inschrijven
kan via de webshop op www.oudenaarde.be en bij JC Jotie tot 18u of
de daaropvolgende dagen tijdens de openingsuren.

A LEG

MEEN
42
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OPENINGSUREN & LOCATIES
JEUGD

CULTUUR

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
T 055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.facebook.com/jcjotie
www.jotie.be

Mou Museum
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde
Zomerperiode (maart – september)
di. – vr. 9.30 – 17.30u
za., zo. en feestdagen: 10 – 17.30u
ma. gesloten
Winterperiode (oktober – februari)
di – vr. 9.30 – 17u
za. – zo. 14 – 17u
ma. en feestdagen gesloten
Gedurende de periode van de tentoonstelling
‘Adriaen Brouwer: meester van emoties’:
open op ma.

Tijdens het schooljaar
ma. gesloten
di 8.30 – 12u / 13.30 – 18u
wo. 13.30 – 17u
do. 8.30 – 12u / 13.30 – 17u
vr. 13.30 – 19u
Tijdens schoolvakanties
ma. – vr. 7.30 – 12u
SPORT

KUNSTONDERWIJS

Cultuurdienst
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 35
cultuur@oudenaarde.be
ma. 08.30 – 12u / 13.30 – 17.30u
di. – vr. 8.30 – 12u

Sportdienst
Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
T 055 31 49 50
sportdienst@oudenaarde.be
www.facebook.com/sportdienstoudenaarde
www.oudenaarde.be/sport
ma. – vr. 8.30 – 12u / 13.30 – 16u

BIBLIOTHEEK

KABK
Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde
T 055 31 34 01
kabk@oudenaarde.be
ma. 13.15 – 20.30u
di. 13.15 – 16.30u
wo. 13.15 – 20.30u
vr. 16.30 – 20.30u
za. 9 – 12.45u / 13.15 – 17u

HUIS VAN
HET KIND

SAMW&D
Parkstraat 2a
9700 Oudenaarde
T 055 39 03 60
muziekadmin@oudenaarde.be
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Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde
T 055 30 19 33
bibliotheek@oudenaarde.be
ma. 14 – 18u
di. 14 – 20u
woe. 14 – 18u
do. 10 – 18u
vr. 14 – 20u
za. 10 – 16u
Huis van het Kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 24
huisvanhetkind@oudenaarde.be
ma.– vr. 8.30 – 12u / 13 – 17u
vakantieopvang Kattekwaad: op afspraak

VERMINDERD TARIEF

OUDENAARDSE KANSENPAS (OK-PAS)
Wat?
De OK-pas (Oudenaardse kansenpas) is een initiatief van
de werkgroep kansen voor cultuur. Intussen werken OCMW
Oudenaarde, stad Oudenaarde en talrijke vrijwilligers, verenigingen
en organisaties hiervoor samen.
Oudenaardse inwoners met een beperkt budget hebben recht
op een OK-pas. Via de OK-pas willen we cultuur, sport, vrije
tijd… toegankelijk maken! Met een OK-pas kan je bij heel wat
verenigingen, organisaties, scholen en evenementen tegen
verminderd tarief deelnemen aan tal van activiteiten op het vlak van
cultuur, sport en vrije tijd.

Contact
Sociaal Huis
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 460 663 of 055 460 654
okpas@ocmwoudenaarde.be
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vormgeving: www.gestalte.be – fotografie: www.marthe-minnaert.be

Meer info?
http://www.ocmwoudenaarde.be/nl/kansenpas-ok-pas

KALENDER
SEPTEMBER

01 SEP. 18 – 30 APR. 19
16 SEP.
15 SEP. – 16 DEC.
15 SEP. – 16 DEC.
15 SEP. – 16 DEC.
26 SEP.
01 – 30 SEP.
01 – 30 SEP.

N ° 1 //

S E P. 1 8
— FEB. 19

Kinder- en jeugdjury
Kleiatelier
De drie mouseketiers
Adriaen Brouwer: Meester van emoties
Het Oudenaarde van Adriaen
Inschrijvingsdag themakamp Hersft
Inschrijving Koninklijke Academie
voor Beeldende kunst
Inschrijving Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans

OKTOBER

19 OKT.
29 – 31 OKT.
29 – 31 OKT.
30 OKT.

Ontbijtactie dag Van De Jeugdbeweging
Themakamp herfst
Vakantieopvang Kattekwaad
Paddington 2

NOVEMBER

02 NOV. De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen (Meneer Monster)
21 NOV. Vertellingen in de bib
25 NOV. De Sint in Oudenaarde

DECEMBER

14 DEC. 18 – 6 JAN. 19 Schaatsplezier in hartje Oudenaarde
Vakantieopvang Kattekwaad
27 – 28 DEC.
De tuin van de walvis (Beeldsmederij de Maan)
28 DEC.

JANUARI

03 –0 4 JAN. 19 Vakantieopvang Kattekwaad
04 JAN. 19

FEBRUARI

6 FEB. 19 Inschrijvingsdag themakamp Krokus

Kinderfilm: Rita en Krokodil

