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VOORWOORD

Hallooooo Leutige Loeties en Wilde Wieties!

Hopelijk kenden jullie een super-coole grote vakantie. 
Coooooool? Met leutig zonnig en wild warm weer 
natuurlijk.

En hebben jullie onvergetelijke activiteiten, avonturen, workshops en 
kampen meegemaakt. Dat coronabeestje lijkt stilaan onder controle 
te zijn.

Juij!!!!

Daarom kijken we in deze nieuwe uitgave al meteen vooruit naar nog 
méér leuke vrijetijdsbeleving voor jullie, ons jonge volkje. 

Wow! Zo plechtig: ons jonge volkje!?

Vanaf september al, dan kunnen jullie tijdens de saaie lesuren op 
school al heerlijk verlangen naar al dat tofs dat we jullie aanbieden.
Voor elk wat wils, dat klinkt zo grote-mensen-achtig ouderwets. 
Maar het klópt wel: de Loetie of Wietie die durft te beweren dat hij 
of zij in dit magazine niets terugvindt dat… euh… Leutig en Wild 
lijkt – deeeuuuhhh – die kan gewoon niet lezen. Blijf dus maar op 
school. Daar kan je dat leren. Lezen! 

Yep, flauw grapje, jullie hebben ons door…

Weten jullie wat deelnemen aan onze activiteiten nog prettiger 
maakt?

Is het een quiz? Kan ik iets winnen?
Nee, het is geen quiz, maar je kan zeker winnen! Je wiiiiiiiiiiint, 
omdat je al deze spannende activiteitjes kan meebeleven samen met 
je vriendjes oooooooooof…

Oepsie, is dat dan nog niet alles?

… omdat je er vast en zeker andere Leutige Loeties en Wilde 
Wieties leert kennen!

Wie houdt jullie nog tegen?
Wij niet. Leutige Loeties en Wilde Wieties zijn immers 
niet tegen te houden.

IN – SCHRIJ – VEEEEEEEEEN !!!!!!!!!!!!

H
et

 C
ol

le
ge

 v
an

 B
ur

ge
m

ee
st

er
 e

n 
Sc

he
pe

ne
n 

 
en

 a
lle

 c
ol

le
ga

’s 
va

n 
de

 V
rij

e 
Ti

jd



2

DO-
   OR-
  LO-
PE-     ND



54

LEESMEZEN EN LUISTERVINKEN 
VERHALEN IN DE BIB

Elke maand komen de mooiste verhalen tot leven in de bib.
Je hoeft niet te reserveren: schuif gezellig bij en geniet!

3
99

BIBLIOTHEEK

DOORLOPEND
    vr. 3 dec.,  
7 jan., 4 feb.
(elke eerste vrijdag van 
de maand)

17 — 17.30u

Gratis

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
zonder inschrijven

HERFSTVAKANTIE 
woe. 3. — 
vr. 5 nov.'21, 
KERSTVAKANTIE
ma. 27 dec.'21 — 
do. 6 jan.'22, 
niét op 31.12, 1 en 2.01

7u - 18u (activiteiten: 9 - 16u)

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

€ 6 (0–3 uur), € 8 (3–5 uur), 
€ 14 (> 5 uur), OK-pas 
(25% van het normale tarief)

info & inschrijving
vakantieopvang@oudenaarde.be
T 055 33 51 24
www.oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD (BEGIJNHOF)
Opvang tijdens de schoolvakanties voor schoolgaande kinderen.
Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de kinderen. 
Daarnaast is er mogelijkheid tot vrij spel.
De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank 
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en 
vervangkledij mee. Op voorhand inschrijven is verplicht.

HUIS VAN 
HET KIND

2,5
12

42
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KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR 
BEELDENDE KUNST (KABK)

6 – 12 JAAR
Een Academie is een school, een hele bijzondere school met klassen 
die we ‘ateliers’ noemen. In die ateliers maken grote en kleine 
mensen kunst. Die kunst, dat kunnen tekeningen, schilderijen of films 
zijn. Soms vinden we het mooi, soms denken we: ‘mmm, misschien 
kan er nog een likje rood bij’ of ‘zou dit beeld nog mooier worden als 
we het ondersteboven draaien?’ We proberen dingen uit en denken 
na over wat we maken, want zo krijgen we nieuwe ideeën. Dat heet 
inspiratie. Met die inspiratie, met die ideeën maken we nieuwe 
schilderijen, tekeningen, films. Want wij mensen, ook kleine mensen, 
wij willen gewoon beelden maken. Denk je ook niet? 

SCHOOLJAAR
sep. — jun.

€ 69
€ 45
(verminderd tarief)

€ 11 (OK-pas)

Oudenaarde 
Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

Eine – Serpentsstraat 15

Mater – Driesleutelsstraat 11 
Ename – Martijn Van Torhoutstraat 190

inschrijven online
mijnacademie.be/KABKoudenaarde

Verloopt het inschrijven moeizaam, kom dan 
gerust langs. We helpen je graag verder!

KUNST-
ONDERWIJS

12 – 18 JAAR
Het jongerenatelier verruimt je blik: je leert (anders) kijken naar de 
wereld om je heen. Vanuit je eigen leefwereld onderneem je 
een experimentele, artistieke zoektocht. Het aanbod is zeer ruim 
en de mogelijkheden eindeloos: textiel, fotografie, webdesign, 
striptekenen, 3D, film, ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen, 
architectuur, digitale beeldbewerking... 
De jongeren nemen op woensdag- en vrijdagavond of zaterdag-
voormiddag een deel van de zolder in. Elke leraar begeleidt vanuit 
zijn/haar opleiding/specialisme de jeugdige studenten. Jongeren 
kunnen dus een persoonlijke beeldende zoektocht ontwerpen, met de 
leraar als klankbord en gesprekspartner. 

Nieuw: Jongeren vanaf 16 jaar kunnen op woensdagavond samen met 
18-plussers de lessen ‘Digitale Beeldende Vorming’ volgen.

12
18

6
12
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STEDELIJKE ACADEMIE VOOR  
MUZIEK, WOORD EN DANS 
(SAMWD)

Zit je in het eerste of tweede leerjaar, dan kan je de eerste stappen 
op het podium zetten in de OpStap-klas. We gaan samen op stap 
door de wereld van de kunsten: er zijn vier verschillende klassen om 
uit te kiezen – je vindt er zeker één die bij jou past! Als je
bij Muziek, Theater of Dans je gading nog niet vindt, is er ook de 
Mix-klas waar alles door elkaar aan bod komt. Je kan ook meerdere 
klassen combineren!
 
Vanaf het derde leerjaar ben je welkom in onze Ateliers. In het 
Theateratelier ga je één uur per week creatief aan de slag met taal 
en tekst: spreken, vertellen, een rol spelen – maar ook improviseren 
en je eigen ding doen op het podium. In het Dansatelier krijg je 

SCHOOLJAAR
sep. —  jun.

€ 69
€ 45
(verminderd tarief)

€ 11 (OK-pas)

Oudenaarde 
Parkstraat 2a (hoofdvestiging)

Eine – Serpentsstraat 15

Mater – Driesleutelsstraat 11 

info
samwd.oudenaarde.be 

inschrijvingen online
mijnacademie.be/SAMWDoudenaarde

KUNST-
ONDERWIJS

twee uur per week les: dansen, springen en bewegen... in allerlei 
verschillende stijlen, van klassiek ballet tot hedendaagse dans. 
In het Muziekatelier leer je twee uur per week alles over noten, 
ritmes, klanken: zingen, klappen, samen muziek maken. Ook krijg 
je één uur per week les op het instrument van jouw keuze: er zijn 
er te veel om op te noemen, kom ze allemaal ontdekken op onze 
instrumentenvoorstellingen in september!
 
Voor iedereen vanaf 12 jaar zijn er ook muziek-, theater- en 
dansopleidingen. Wie zonder vooropleiding start kan het 
Muziekatelier volgen, afhankelijk van je leeftijd sluit je aan bij de 
jongeren- of volwassenenklas. Wie al Muziekatelier heeft gevolgd, 
kan naar het Muzieklab: je krijgt drie uur les per week en je hebt 
keuze uit vertolken, schrijven of maken. Schuilt er in jou eerder een 
muzikant, een componist of een producer? Het Theaterlab biedt 
gedurende twee uur per week een boeiende mix van spelen, spreken 
en vertellen. In het Danslab krijg je drie uur per week les: klassiek 
ballet, hedendaagse dans – maar ook de verdere ontwikkeling en 
verfijning van je danstechniek. Na de verschillende “labs” kan je nog 
dieper ingaan op jouw discipline in de vierde graad – de kers op de 
taart van jouw opleiding tot Muzikant, Acteur of Danser!
 
Voor iedereen vanaf 15 jaar zijn er nog twee heel bijzondere klassen. 
Ben je graag creatief met taal, schrijf je soms zelf een gedicht of 
tekst? Kom dan zeker langs in de schrijfklas! De cursus Schrijver 
biedt je drie uur per week vol literatuur en poëzie – een atelier 
waarin je je eigen schrijfsels kunt laten rijpen. Voor wie graag alles 
te weten komt over verschillende muziekstijlen, componisten, het 
grote klassieke repertoire, ... is er de cursus Muziekgeschiedenis: 
twee uur per week muziek beluisteren, bespreken en ontdekken.
 
Denk je, na dit alles: dat zie ik mezelf ook doen? Welkom op de 
academie!

Wens je na de zomervakantie te starten met een artistieke opleiding? 
Lessenroosters, inschrijvingsdata en -modaliteiten: samwd.oudenaarde.be. 
Contact: samwd@oudenaarde.be – 055 390 360

12
18

6
12
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* onder voorbehoud van stand van zaken renovatiewerken  
in KBO Sint-Walburga.

CULTUUR
FAMILIE

HET OUDENAARDE VAN 
ADRIAEN

Ontdek het Oudenaarde van Vlaamse Meester 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 de 
juiste locaties leiden. Op die locaties leer je niet enkel meer over de 
link tussen onze bekende schilder en onze fijne stad, maar krijg je 
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!

HET HELE 
JAAR DOOR
 
Gratis

Oudenaarde – Binnenstad
info
Visit Oudenaarde, Stadhuis, Markt
055 31 72 51 - visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.com 

meer info
Parcours op te halen bij Visit Oudenaarde 
of te downloaden op 
www.oudenaarde.be/nl/toerismegeocache

meebrengen
Smartphone

8
99
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CULTUUR
& TOERISME

HANS DE HAAN LOKT  
KINDEREN UIT HUN KOT 

Het hele jaar door kunnen alle kinderen van 4 tot 18 jaar in 
Oudenaarde op stap gaan met ‘Hans de Haan’. De wandeling is 
3,8 km lang en doorkruist het centrum van Oudenaarde. Er zijn 
aparte vragen voor jongere en oudere kinderen. Wie erin slaagt 
om het antwoord te vinden op 12 vragen en het kruiswoordraadsel 
correct invult, maakt kans op een frisbee, een strandbal en andere 
leuke gadgets.

Het speurneusbundeltje afhalen kan gratis bij Visit Oudenaarde in 
het stadhuis. Wie een prijs wil winnen, levert het ingevulde formulier 
terug in.

In het bundeltje is nog een extraatje voorzien: een prent van Hans de 
Haan. Alle speurneuzen worden opgeroepen er een leuke foto mee te 
maken tijdens hun wandeling en die te delen met #OpstapmetHans.

HET HELE 
JAAR DOOR
 
Gratis

Oudenaarde – Binnenstad
info
Visit Oudenaarde, Stadhuis, Markt
055 31 72 51 - visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.com 

4
18



tot 7 nov. '21

Verlengd!

1514

CULTUUR
FAMILIE

UNIVERSUS - JOHAN TAHON 
SCULPTUREN 1999-2021

De expo biedt naast een geweldige selectie eigen creaties ook een 
verrassende inkijk in de indrukwekkende privéverzameling van de 
kunstenaar. De tentoonstelling werd wegens succes verlengd tot  
7 november 2021.

DOEBOEKJE voor jong en oud
Kan je de tentoonstelling bezoeken met kinderen? Ja natuurlijk! 
Kinderen zijn vaak geïntrigeerd door Johans mysterieuze wezens en 
hebben een heel eigen kijk op kunst. Ze laten hun fantasie de vrije 
loop en de vreemde wezens doen hen dromen van verre werelden 
waarin die creaties tot leven komen. Met een doeboekje wandel je 
doorheen de tentoonstelling en kom je terecht in de wonderlijke 
wereld van Johans sculpturen. Als afsluiter kan je gezellig tekenen of 
knutselen in de stadswaag. Het kinderboekje is gratis te verkrijgen 
aan het onthaal.

di-vr: 9.30-17.30u
za-zo: 10-17.30u

MOU – Museum van
Oudenaarde
Markt 1, 9700 Oudenaarde

info & tickets
mou@oudenaarde.be - T 055 31 72 51
toegang tentoonstelling: <12 j: gratis /  
12-18 j: € 2 / volwassenen: € 10.

Universus doeboekje en kinderatelier
gratis voor tickethouders van de 
tentoonstelling.

3
99

5
10 UNIVERSUS KINDERATELIER

Vrij boetseeratelier in de stadswaag van het stadhuis.Wie de handen 
uit de mouwen wil steken, kan zelf een droomwezen boetseren na 
een bezoekje. Je kan het beeldje mee naar huis nemen of het een 
plaatsje geven in de kindertentoonstelling. 

Alle info via mou@oudenaarde.be - T 055 31 72 51
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CULTUUR
FAMILIE

AKKE AKKE TUUT – 4HOOG

De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.
Nog nooit?
Nog nooit.
Ook niet in zijn dromen?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien.

Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen 2 jonge honden een 
cabaretduo genaamd Kommil Foo. Akke Akke Tuut was een van 
hun eerste voorstellingen. Mich en Raf Walschaerts regisseren, 
samen met Stef De Paepe, een splinternieuwe versie van deze 
theaterklassieker. Thomas Van Caeneghem en Lander Severins 
spelen. Akke Akke Tuut wordt meer dan ooit onweerstaanbaar 
muzikaal cabaret voor kleuters!

Van: Raf en Mich Walschaerts, Stef De Paepe, Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
Spel: Lander Severins en Thomas Van Caeneghem  – Kostuums: Dorine Demuynck

   zo. 3 okt. 
14.30u

€ 7 (-12 jaar)

€ 10 (volwassenen)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

3
99

JEUGD

ONTBIJTACTIE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING
 

De Jeugdraad Oudenaarde trakteert alle (ex-)jeugdbewegers zoals 
elk jaar op een lekker ontbijt en een 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 voor meer 
informatie.

    vr. 22 okt. 
vanaf 7u

Gratis

Markt Oudenaarde 
info
Wie in uniform komt, krijgt een gratis 
ontbijt!

0
99



Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be 
T 055 33 44 90 
sportdienst@oudenaarde.be 
T 055 31 49 50

inschrijving
www.oudenaarde.be

    di. 2 —  
vr. 5 nov.
     7.30 — 8u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 44
(inwoners Oudenaarde)

€ 60 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 12 (OK-pas)

JEUGD SPORT

THEMAKAMP HERFST 
OLYMPISCHE SPELEN 

De animatoren nemen iedereen voor een weekje mee naar Tokio 
om onze eigen Olympische Spelen te organiseren. We leren 
verschillende disciplines kennen en wie weet word jij op het einde 
van de week wel tot kampioen van je favoriete sport gekroond. Begin 
maar al te trainen!

Inschrijven: is verplicht en kan vanaf 22 september, 13.30u. Inschrijven kan via 
de webshop op www.oudenaarde.be of op de jeugd- en sportdienst tijdens de 
openingsuren.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen? 
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, verzekering, 
spelbegeleiding, zwembeurt en sportactiviteiten, filmvoorstelling. 

21
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Meebrengen:
Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), herbruikbare 
fles, regenjas, zwemkledij, sportkledij.

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor 
kinderen met een beperking. Hiervoor inschrijven kan 
vanaf 14 september tijdens de openingsuren van de 
jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.
jotie.be.

WOE. 22 SEP. '21

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET  

THEMAKAMP 

HERFST

23

TEKENEN MET CARLL CNEUT

Wil je graag eens samen tekenen met een echte kunstenaar? Schrijf 
je dan vliegensvlug in voor een van zijn workshops in het MOU!
Carll maakt o.a. prachtige tekeningen in kinderboeken en won 
hiermee al verschillende prijzen. Misschien ken je er wel een of 
meerdere… Wie de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij bezocht, 
kon verdwalen in zijn fantastische wereld vol wonderlijke wezens. 
Wil je er kennis mee maken en op zoek gaan naar de kunstenaar in 
jezelf? Reserveer je plekje en dan zien we elkaar in het MOU.

     woe. 3 nov.
13 — 14.15u 
14.30 — 15.45u
16 — 17.15u
€ 4

MOU – Museum van
Oudenaarde
Markt 1, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.mou-oudenaarde.be
reserveren verplicht: 25 kinderen per 
workshop

CULTUUR
FAMILIE

6
9

25



2524

DE CUYPER VS DE CUYPER –  
CIE POL & FREDDY

In een kolkend sportstadion nemen twee jonglerende broers 
het tegen elkaar op. Alle codes van bekende, minder bekende 
en verzonnen sporten worden gebruikt: heroïek en fair play, 
blessureleed en sponsoring, doping en omgebogen spelregels. 
Enthousiaste supporters, een strenge scheidsrechter en een niet 
altijd even objectieve verslaggever maken het plaatje compleet.  
Eén ding is zeker: één broer zal als overwinnaar en één als verliezer 
het strijdperk verlaten. 

Met en door: Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper en Bram Dobbelaere  – 
Coaching: Benjamin de Matteïs  – Jongleercoach: Eric Longequel

zo. 7 nov.
14.30u 

€ 7 (-12 jaar)

€ 10 (volwassenen)

€ 1,5 (OK-pas)

Sint-Jozefskerk
Sint-Jozefsplein, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

CULTUUR
FAMILIE

3
99

HIEPERDEBIEB 
OPENINGSFEEST VAN HET VLEESHUIS

Hieperdebieb, een feestje! 

De bibliotheek keert terug naar de Markt en tovert het Vleeshuis om 
tot ‘Het vLEESHUIS’. En dat vieren we met verhalen, activiteiten, 
workshops en muziek! 
De datum en het programma van ons feestweekend houden we nog 
even geheim… Maar we kunnen wel al verklappen dat we er heel 
hard naar uitkijken. Tot binnenkort!

De activiteitenplanning van de bib is nog onder voorbehoud en afhankelijk van de verhuis. 
Deelnemers die zich inschrijven, worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen 
in de planning en het aanbod.

0
99

BIBLIOTHEEK

Onder 
voorbehoud
Gratis

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.bibliotheek.be 
T 055 30 19 33
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JEUGD

HIJ KOMT, HIJ KOMT… 

Op 20 november 2021 is het eindelijk weer zover.
De Sint komt aan in Oudenaarde!

De goedheilige man had vorig jaar veel verdriet omdat hij al die 
brave Oudenaardse kindjes niet van dichtbij mocht zien. Hij en zijn 
Pieten hopen dan ook om opnieuw een grootse intrede te kunnen 
doen met de boot op zaterdag 20 november en spetterende shows te 
kunnen geven in De Woeker op zaterdag 20 en zondag 21 november!
Hopen jullie met hen mee dat het allemaal mag doorgaan? 
Noteer de datums alvast in jullie agenda.
Zoals elk jaar ontvangen de Sint en zijn Pieten ook nu weer graag 
jullie mooiste brieven, tekeningen en knip- en plakwerkjes. We 
zoeken een leuk plekje uit voor de brievenbus van de Sint. Waar die 
komt te staan, zullen we later nog bekend maken.

Meer info is verkrijgbaar bij de dames van de jeugddienst. Hou 
zeker hun Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor updates. 
De voorstellingen in De Woeker zijn betalend.

za. 20 —  
  zo. 21 nov. 

Gratis

Oudenaarde – binnenstad 
info
www.jotie.be

extra
Later meer info rond reservatie voor tickets 
voor de theatervoorstellingen.  
Verkrijgbaar via de jeugddienst of via 
www.oudenaarde.be
€5,00 (kinderen) - €8,00 (volwassenen) - 
€1,50 (OK-pas)

0
99
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JAN DE KINDER LEEST VOOR 
VOORLEESWEEK

Voor deze heel speciale gelegenheid hebben we een bijzondere 
voorlezer uitgenodigd!
Jan De Kinder is een bekende schrijver en illustrator van jeugd-
boeken. In 2002 debuteerde hij met het prentenboek Mathilde. 
Intussen is zijn werk in 15 talen verschenen. 
 
In zijn tekeningen en verhalen gaat Jan op zoek naar de kracht 
van het vertellen, humor, emoties en sfeerschepping. Jan is een 
gepassioneerd verteller. 
 
In deze workshop leest Jan De Kinder voor uit eigen werk, vertelt hij 
over zijn boeken en hoe hij die maakt. En misschien zet hij jou zelf 
ook aan het werk? 

Snel inschrijven is de boodschap! 

De Voorleesweek, van 20 tot 28 november, is een jaarlijkse campagneweek waarin Iedereen 
Leest het belang en het plezier van voorlezen in de kijker zet. 

7
12

BIBLIOTHEEK

woe. 24 nov.
14 — 16u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.bibliotheek.be 
T 055 30 19 33
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SCHAATSPRET OP DE MARKT

INDIVIDUELE SCHAATSBEURTEN
€ 5,00 per schaatsbeurt
€ 2,50 voor groepen vanaf 20 personen
€ 1,50 voor OK-pas

OPGELET! 
Publiek schaatsen niet mogelijk tijdens Schaatsshow (17 december van 19 – 20u) / 
Kleuterglibberen (19 en 26 december, 2 en 9 januari van 9.30 – 11.30u) / Schoolschaatsen & 
After-examen-schaatsen (20 t.e.m. 24 december tijdens de schooluren) / Schaatsnamiddag 
voor volwassenen met een beperking (21 december van 13 – 17u) / Schaatsinitiaties  
(27 t.e.m. 30 december van 9.30-11.30u) / IJshockeytornooi (6  januari van 9.30 – 17u) /  
G – on ice (8 januari van 9.30-11.30u)

vr. 17 dec. —
    zo. 9 jan.
(sluitingsdag: 1 jan.'22)

Oudenaarde – Markt
Markt, 9700 Oudenaarde

meebrengen
Vergeet je handschoenen, dikke sokken  
en warme kledij niet.

extra
Doorgaans open van 10 tot 21u. 
Openingsuren kunnen hiervan afwijken, 
afhankelijk van de geplande activiteiten. 
Op sommige momenten wordt de ijspiste 
exclusief voorbehouden voor een 
specifieke doelgroep en kan er niet publiek 
geschaatst worden. 

SPORT

3
99

GRATIS SCHAATSSHOW
Vrijdag 17 december 2021 van 19 tot 20u 

SCHOOLSCHAATSEN
20, 21, 22, 23 en 24 december 2021 tijdens de schooluren

Tijdens het schoolschaatsen is de schaatspiste tijdens de schooluren 
voorbehouden voor lagere scholen. 
Reservatie vooraf is verplicht via sportdienst@oudenaarde.be. 
€ 2,50 per leerling

AFTER-EXAMEN-SCHAATSEN 
20, 21, 22, 23 en 24 december 2021 tussen 12 en 13u

Tijdens het After-Examen-Schaatsen is de schaatspiste tussen 12  
en 13u voorbehouden voor leerlingen van de middelbare school. 
€ 2,50 met SNS-pas (zonder pas gelden de normale tarieven)

DISCOSCHAATSEN
17 december 2021 en 7 januari 2022 van 20 tot 23u

De schaatspiste wordt omgebouwd tot een ware disco met 
bijhorende beats. Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. 
Max. 150 deelnemers tegelijk op de schaatspiste. € 6,00

KLEUTERGLIBBEREN
19, 26 december 2021 en 2, 9 januari 2022  
tussen 9.30 en 11.30u

Op zondagochtend mogen de allerkleinsten hun kunsten op de 
schaatspiste laten zien. Voor kleuters van 3 t.e.m. 5 jaar vergezeld 
door hun ouders.
Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. Sleeën, wasmanden… 
zijn toegelaten zolang deze geen schade aan het ijs veroorzaken. 
€ 5,00 per kind + ouder(s)
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SCHAATSINITIATIES VOOR JONGEREN 
(lessenreeks van 4 lessen) 
27, 28, 29 en 30 december 2021 van 9.30 tot 10.30u voor  
kinderen onder de 10 jaar, van 10.30 tot 11.30u voor kinde-
ren van 10 t.e.m. 15 jaar

Wil jij de ster van het ijs worden? Volg dan onze lessenreeks van  
4 lessen gegeven door ervaren lesgevers. 
€ 35,00 inwoners Oudenaarde - € 45,00 niet-inwoners Oudenaarde - 
€ 6,00 OK-pas 

Inschrijven via de webshop:  
https://webshopoudenaarde.recreatex.be/

IJSHOCKEYTORNOOI 
6 januari 2022, 9.30 – 11.30u: initiatie  - 13 – 17u: tornooi 

Hou je van nog meer uitdaging op het ijs? Dan is de ijshockeyinitiatie 
zeker iets voor jou. Daarna kan je, tijdens het tornooi, laten zien wat 
je geleerd hebt. Het ijshockeytornooi is voor iedereen, ook voor de 
ervaren hockeyers. € 10,00 per persoon - € 3,00 voor OK-pas

Inschrijven via sportdienst@oudenaarde.be.
Inschrijven voor de initiatie kan individueel, inschrijven voor het 
tornooi is per groep van 3. Beide activiteiten staan los van elkaar. 

G – ON ICE
8 januari 2021 tussen 9.30 en 11.30u

Op zaterdagochtend 8 januari is de piste exclusief voorbehouden 
voor mensen met een beperking samen met hun familie/vrienden/
begeleider. € 1,50 per persoon

Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. Sleeën, wasmanden, 
rolstoelen en andere hulpmiddelen zijn toegelaten zolang deze geen 
schade aan het ijs veroorzaken.
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SNEEUWPRET! 
VERHALENSNIPPERS

Elk jaar wachten we in spanning op de eerste sneeuw. Een magisch 
wit tapijt om in te spelen. We dromen weg bij een ‘ijskoud’ verhaal 
en knutselen ons vervolgens weer helemaal warm.

4
8

BIBLIOTHEEK

woe. 5 jan.
   14 — 15.30u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.bibliotheek.be 
T 055 30 19 33

DRIE STERKE VROUWEN -  
WALPURGIS

DRIE STERKE VROUWEN is een eigentijdse muziektheater-
vertelling over groeikracht, veerkracht, wilskracht en de kracht van 
de verbeelding, vertolkt door drie gepassioneerde performers.
Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de 
beroemde worstelaar Eeuwige Berg. Wanneer hij een uitnodiging 
krijgt om deel te nemen aan een wedstrijd in het paleis van de 
koning, is hij er zeker van dat hij zal winnen. Tot hij op zijn weg drie 
vrouwen ontmoet, die tot zijn grote verbazing véél sterker zijn dan 
hijzelf...

DRIE STERKE VROUWEN is gebaseerd op een oeroud Japans 
sprookje waarin genderclichés op speelse wijze en met humor 
doorprikt worden.

Tekst en regie: Judith Vindevogel 
Vertelling: Katelijne Verbeke of Judith Vindevogel
Compositie, percussie en koto: Tsubasa Hori 
Live tekeningen: Sarah Yu Zeebroek
Scenografie: Stef Depover
Kostuums: Lies Van Assche 

zo. 23 jan.
14.30u 

€ 7 (-12 jaar)

€ 10 (volwassenen)

€ 1,5 (OK-pas)

Sint-Jozefskerk
Sint-Jozefsplein, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

CULTUUR
FAMILIE

6
99
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RIJMEN EN DICHTEN 
POËZIEWEEK

Poëzie is al mooi om te beluisteren, maar poëzie wordt nóg mooier 
als we die kunnen beleven.

Ga mee aan boord van ons gedichtenschip en verken vele poëzie-
eilanden. Kortom, een doe-activiteit vol rijmpjes en gedichten!

7
10

BIBLIOTHEEK

woe. 26 jan.
14.30 — 16u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.bibliotheek.be 
T 055 30 19 33 FEB-

RU-
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SUPERHELDEN 
VERHALENSNIPPERS

Er bestaan wel tientallen superhelden, met allemaal heel bijzondere 
superkrachten. Onze voorlezer neemt je mee in deze magische 
wereld. Trek je superheldenpak maar al aan en knutsel je eigen 
superheldengadgets.

Openingsactiviteit Jeugdboekenmaand 2022: ‘Helden & Schurken’ 

4
8

BIBLIOTHEEK

za. 26 feb.
10 — 11.30u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.bibliotheek.be 
T 055 30 19 33

WARS – TAL & THEE

Een muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als de afdruk in een 
vuursteentje: caleidoscopisch fabelachtig fascinerend.
WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een bruisende 
grootstad, waar aan de rand, in de haven, een bonkige man woont. 
Wars is een eigenzinnige kraandrijver en dwarsdenker die samen 
met zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont. De kleine Luttel 
beweegt zich vrij door dit ruwe onbehouwen stukje stad en keert 
elke avond huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes en 
vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet in haar jaszak 
past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen kan thuisbrengen.

Live muziek en zang, poppenspel en de animatiefilm verwoorden, 
verbeelden en verklanken deze gloedvolle fonkelende wereld.

Concept en spel: Maarten Van Aerschot en Reineke Van Hooreweghe
Live muziek: Toon Van Mierlo en Pascale Rubens
Live zang: Bas Van Damme
Animatiefilm: Jeroen Ceulebrouck en Sofie Vandenabeele
Poppen: Evelyne Meersschaut 
Technisch ontwerp: Robbe Mols

zo. 27 feb.
14.30u 

€ 7 (-12 jaar)

€ 10 (volwassenen)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

CULTUUR
FAMILIE

5
99



JEUGD SPORT

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be 
T 055 33 44 90 
sportdienst@oudenaarde.be 
T 055 31 49 50

inschrijving
www.oudenaarde.be

ma. 28 feb. — 
        vr. 4 mrt.
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

THEMAKAMP KROKUS 
FAR WEST

Howdy! 
Ga jij in de krokusvakantie mee naar de Far West? Haal de cowboy in 
je naar boven! Met cowboylaarzen en een hoed schiet jij misschien 
ook sneller dan je schaduw. Of ben je een indiaan? Doe met ons de 
regendans, knutsel met pluimen en verbroeder met de cowboys. In 
de Far West is alles mogelijk. Kom en speel met ons mee, yiiiiha! 

Inschrijven is verplicht en kan vanaf woensdag 22 september, 13.30u. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de jeugd- en 
sportdienst tijdens de openingsuren.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen? 
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, verzekering, 
spelbegeleiding, zwembeurt, sportactiviteiten en een filmvoorstelling

Meebrengen:
Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), herbruikbare 
fles, regenjas, zwemkledij (op dinsdag), sportkledij 
(vrijdag).

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor 
kinderen met een beperking. Hiervoor inschrijven kan 
vanaf 14 september tijdens de openingsuren van de 
jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.
jotie.be.

4342
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PRAKTISCHE INFO  
JEUGD & SPORT
Registratie
Alle kinderen moeten geregistreerd zijn om deel te nemen aan de activiteiten van de 
jeugd- en sportdienst. Registreren kan via de webshop of bij de jeugd- en sportdienst. 
Registratie impliceert dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Gelieve bij 
wijziging van een adres of andere info dit zo snel mogelijk aan te passen. 

Financieel
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten. De korting kan 
aangevraagd worden via een formulier op de website. De activiteiten zijn fiscaal 
aftrekbaar voor kinderen t.e.m. 12 jaar en kunnen gedeeltelijk door het ziekenfonds 
worden terugbetaald.

Annuleren
Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de activiteit, 
verwachten we dat je vijf werkdagen op voorhand annuleert. Na deze termijn kan 
kosteloos annuleren enkel met een medisch attest.

Extra info
Bij deelname aan de activiteiten dienen kinderen zindelijk te zijn. Kinderen die niet 
zindelijk zijn, kunnen geweigerd worden.
Bij het te laat afhalen van uw kind(eren) wordt per begonnen kwartier een boete van  
€ 2,5 per kind aangerekend.
Kinderen die zonder begeleiding de activiteit mogen verlaten, moeten een schriftelijke 
toestemming van de ouders (met vermelding van het vertrekuur) afgeven aan de 
hoofdanimator.
Wie zich inschrijft voor onze activiteiten dient akkoord te gaan met de algemene 
voorwaarden. 

Media
Wij nemen tijdens onze activiteiten foto’s voor onze publicaties, website, 
facebookpagina of andere publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto en/
of video van uw kind hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden.

Kinderen met een beperking
Een zorganimator betrekt kind(eren) bij de aangeboden activiteiten.  
Een-op-eenbegeleiding kan hierbij voorzien worden.
Inschrijven is voor elke activiteit verplicht. Na aanvraag tot inschrijving nemen wij 
contact op met de ouders voor het invullen van een uitgebreide medische fiche en 
het plannen van een huisbezoek bij nieuwe kinderen. Bij een inschrijving houden wij 
steeds rekening met eerder binnengekomen aanvragen. Zo zorgen wij voor voldoende 
animatoren en kwaliteitsvolle ondersteuning.

OPENINGSUREN & LOCATIES 

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

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 paas- en zomervakanties:
ma. – vr. 7.30 – 12u
Tijdens krokus- en herfstvakanties:
ma. – 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

KABK
Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde
T 055 31 34 01
kabk@oudenaarde.be 
ma. 13.30 – 19u
di. 9 – 12.30u / 13.30 – 16.30u
wo. 13.30 – 19u
do. gesloten
vr. 9 – 12.30u /16.30 – 19u
za. 9 – 12.30u

SAMWD
Parkstraat 2a
9700 Oudenaarde
T 055 39 03 60
samwd@oudenaarde.be
Openingsuren secretariaat:
ma.-do.-vr. 13u-20u
di.-wo. 10u-12u / 12.30u-20u
za. 8.30u-14.30u

JEUGD

SPORT

KUNST-
ONDERWIJS
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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

Mou Museum 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde

Omwille van de coronamaatregelen kunnen openingsuren afwijken.
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

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

Bibliotheek
De bibliotheek is tijdelijk ondergebracht in ‘de Garagebib’ 
(Wijngaardstraat 15), maar verhuist dit najaar terug naar het ver-
nieuwde vLEESHUIS op de Markt. De precieze datum ligt op dit 
moment nog niet vast.
Je kan ons steeds bereiken op 055/ 30.19.33
jeugdbib@oudenaarde.be – oudenaarde.bibliotheek.be.

BIBLIOTHEEK
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