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KUNSTONDERWIJS

VOORWOORD

Het College van Burgemeester en Schepenen
en alle collega’s van de Vrije Tijd

Het zou de eerste pagina van een populair stripverhaal kunnen zijn…
Onze twee helden , Leutige Loetie en Wilde Wietie, lopen met dit
magazine in de hand door de stad:
Corona of g e e n c o r o n a
Covid of g e e n C o v i d
Mondmaskers op
Mondmaskers af
Blij dat die van Oudenaarde niet bij de pakken blijven
zitten.

JUIJ !!!!!!!!!!!!
Gelukkig geven die van de Vrije Tijd niet op en blijven ze
leuke activiteitjes aanbieden. Oef!
Keer op keer
Jaar na jaar
Onze twee helden verlaten nu weer het stadscentrum,
maar we horen ze nog in de verte:

COOL TOF HIP
Dikke pluim Vrije Tijd Oudenaarde!
En dan nog net:

HATSJIE! HATSJOE!
Oei, besmet?
Nee, allergisch voor pluimen…
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Gratis

CULTUUR
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Oudenaarde – Binnenstad

4

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

18

HET HELE
JAAR DOOR

Gratis

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

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

HANS DE HAAN LOKT
KINDEREN UIT HUN KOT

meebrengen
Smartphone

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 OUDENAARDE VAN
ADRIAEN

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

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 locatie 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!
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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.
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VAKANTIE
OPVANG

BIBLIOTHEEK

3

99

DOORLOPEND
vr. 4 mrt.,
1 apr., 6 mei,
3 jun., 1 jul.
(elke eerste vrijdag
van de maand)

Bibliotheek
Het vLEESHUIS

2,5

KROKUSVAKANTIE

12

Markt 35, 9700 Oudenaarde
info
zonder inschrijven

42

17 — 17.30u

ma. 28 feb. —
vr. 4 mrt.'22
PAASVAKANTIE

ma. 4 —
vr. 15 apr.'22
ZOMERVAKANTIE

ma. 4 jul.—
di. 30 aug.'22

Gratis

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

LEESMEZEN EN LUISTERVINKEN

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

€ 8 (3–5 uur), € 14 (> 5 uur),
OK-pas

(25% van het normale tarief)

info & inschrijving
vakantieopvang@oudenaarde.be
T 055 33 51 54
www.oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG
KATTEKWAAD (BEGIJNHOF)

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!

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.
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CULTUUR
FILM

BIBLIOTHEEK

5

12

DOORLOPEND
woe. 2 mrt.
15 — 16u

€3
€ 1,5 (Ok-pas)

Bibliotheek
Het vLEESHUIS

6

Markt 35, 9700 Oudenaarde

+

woe. 2 mrt.
14.30u

€ 4 (-12 jaar)
€ 5 (volwassenen)
€ 1,5 (OK-pas)

info & inschrijven
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

CC De Woeker

Woeker 3, 9700 Oudenaarde
info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

RAYA EN DE LAATSTE DRAAK

SPELDEN EN AUGURKEN

VERTELTHEATER
JEUGDBOEKENMAAND 2022:
HELDEN EN SCHURKEN

Raya en de Laatste Draak van Walt Disney Animation
Studios voert ons naar Kumandra, een wereld
waarin mensen en draken lang geleden in harmonie
naast elkaar leefden. Toen een kwade kracht het
land bedreigde, offerden de draken zich op om de
mensheid te redden. Nu hetzelfde kwaad 500 jaar later
terugkeert, moet Raya in haar eentje op zoek naar de legendarische
laatste draak om het verscheurde land en het diep verdeelde volk te
herenigen.

Daar is-ie dan! De enige, échte, onvergetelijke en door iedereen
bejubelde superheld Reggie Tomassi. Hij redde 9 oma’s uit een
brandend huis, gaf miljarden euro’s zomaar weg, kocht huizen voor
kinderen op de vlucht, beschermde bedreigde diersoorten, en kon
zelfs met een bord spaghetti op zijn neus jongleren. Een held en
idool van velen, van iedereen zelfs. Maar klopt dit plaatje wel? Prikt
de held niet te veel? Smaken zijn praatjes niet te zuur? De meeste
mensen deugen... Onze held ook? Aan ons om dat te onderzoeken.

Animatie/actie/avontuur - 2021
Regie: Don Hall en Carlos López Estrada

SPELDEN EN AUGURKEN is een heldhaftige theatervertelling,
interactief en uitdagend, met een vrolijke lach en een gezonde traan.
Over prikkelende helden en zure schurken, in alle geuren en kleuren,
vormen en maten.
Jeugdboekenmaand 2022: ‘Helden & Schurken’
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A PRI L
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CULTUUR
FAMILIE

6

99

za. 2 apr.
14.30u

€ 7 (-16 jaar)
€ 10 (volwassenen)
€ 1,5 (OK-pas)

JEUGD

CC De Woeker

3

Woeker 3, 9700 Oudenaarde
info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

15

ma. 4 —
vr. 15 apr.
7.30 — 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 4 /8

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5 /11

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 /3

DRIE STERKE VROUWEN -

Wortegemstraat 14-16 , 9700 Oudenaarde
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90 - www.jotie.be
extra
Uw kind moet bij aanvang van het kamp
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk
zijn.

(OK-pas)

WALPURGIS

SPEELPLEIN ZAP

Drie Sterke Vrouwen is een eigentijdse muziektheatervertelling over
groeikracht, veerkracht, wilskracht en de kracht van de verbeelding,
vertolkt door drie gepassioneerde performers.

Zeer Amusant Plein, de naam zegt het zelf. Voor een dag vol
amusement en speelplezier ben je bij Speelplein ZAP aan het
juiste adres. Enthousiaste animatoren brengen de hele dag door
activiteiten of zorgen voor de ene gekke speelimpuls na de andere.
Kinderen zijn vrij om te kiezen wat ze de hele dag doen. Gaan ze
mee op stap in de verbeelding van de animatoren of duiken ze liever
in hun eigen wereld? Dat kan! Naast een winkel waarin er op ieder
moment van de dag speelgoed kan worden ontleend, kunnen ze zich
tot kampioen kronen op de gocarts, een eigen kamp bouwen met
paletten en sjorbalken of dat grote zandkasteel bouwen waar ze al
hun hele leven van dromen.

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 een muziektheatervertelling gebaseerd
op een oeroud Japans sprookje waarin genderclichés op speelse
wijze en met humor doorprikt worden. Percussie, koto, zang, beeld,
Aziatische en westerse elementen worden organisch verweven.
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

BroeBELschool

14

15

Inschrijven:
Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig. Wel dien je te beschikken
over een Jotie-pas. Enkel wanneer er voldoende krediet op de pas staat, kan
je kind deelnemen aan de speelpleinwerking. De speelpleinwerking is ook
toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hiervoor inschrijven is verplicht
en kan vanaf 9 februari tijdens de openingsuren van de jeugddienst of via het
inschrijvingsformulier op www.jotie.be.
Meebrengen:
- Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos)
- Herbruikbare beker of opvulbare drinkfles
- Kinderen van 3 tot 5 jaar mogen een eigen fietsje meebrengen.
- Voor de allerkleinsten een reserve (onder)broekje, een ongelukje is snel
gebeurd.

JEUGD

5

15

di. 4—
vr. 15 apr.
13.30— 16.30u

JC Jotie

€4

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

(inwoners Oudenaarde)

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

SPORT

€ 5,5

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde

Stedelijke Sporthal
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be - T 055 34 49 50
inschrijving
www.oudenaarde.be

KRULLEWIET
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BOOMWHACKERS

i.s.m. Muzische workshops

Tijdens de workshop Boomwhackers maken we muziek met deze
kleurige plastieken buizen. Onder begeleiding van een ervaren
muzikant onderzoeken we verschillende speel- en speltechnieken.
Met de buizen kan je op quasi elk speelvlak slaan: je eigen lichaam,
een voorwerp, de grond… Elke slag veroorzaakt een andere
toonhoogte. Elk ritmeverschil creëert een andere dynamiek. Ten
slotte gaan we in groep eigen melodieën componeren of spelen we
bekende pophits na. Maandag 4 april 2022, 13.30-16.30u

DIGITALE FOTOGRAFIE
i.s.m. Muzische workshops

Tijdens een workshop Digitale Fotografie gaan we aan de slag
met basistechnieken van fotografie. We experimenteren met de
verschillende functies van ons toestel. Zo gaan we aan de slag met
de sluitertijd en diafragma, leren we interessante composities maken,

verkennen we verschillende perspectieven en gaan we op zoek naar
de meest interessante lichtbron. Nadat we enkele basistechnieken
onder de knie hebben, ontdekken we hoe je een verhaal of
boodschap op een creatieve manier kan overbrengen op foto.
Maandag 4 april 2022, 13.30-16.30u

5

8

9

12

5

8

20

15

6

9

i.s.m. Jeugd, cultuur en wetenschap vzw

9

i.s.m. Look&Smile vzw

STRIKT GEHEIM

i.s.m. Jeugd, cultuur en wetenschap vzw

We dompelen jullie onder in de wereld van spionnen en geheimen.
Hoe kan je een vingerafdruk zichtbaar maken? Kan je een mijnenveld
zonder kleerscheuren oversteken en onzichtbare boodschappen
laten verschijnen? Bij deze workshops is het mysteries onthullen
troef! Donderdag 7 april 2022, 13.30-16.30u

15

ECO HOVERCRAFTS

GUINESSBOOK OF RECORDS
Iedereen droomt ervan om ooit een wereldrecord te kunnen breken.
Voor velen lijkt dat iets onhaalbaars, anderen zijn ertoe in staat,
maar beseffen het zelf niet. We komen in aanraking met gekke
records, straffe records, haalbare records, waanzinnige records.
Sommige dingen proberen we zelf uit. Of we meten records na in
groep, zoals het record verspringen. Verbaasde blikken verzekerd!
Woensdag 6 april 2022, 13.30-16.30

i.s.m. Jeugd, cultuur en wetenschap vzw

Bouw een werkend hovercraftmodel. Dit luchtkussenvoertuig kan
zich voortbewegen op land en als je voorzichtig bent ook op water.
Je maakt de hovercraft uit duurzaam materiaal en je gebruikt een
oplaadbare batterij. Dinsdag 5 april 2022, 13.30-16.30u
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BIJZZZONDER

Laat je meeslepen met het grote bijenspel. We spelen,
experimenteren en knutselen erop los. Zo kom je te weten wat deze
diertjes zo bijzonder maakt. Met zelfgemaakte zaadbommen zetten
jullie thuis de missie verder om de bijen te redden.
Dinsdag 5 april 2022, 13.30-16.30u
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POMPIER VAN HIER

i.s.m. Brandweer Vlaamse Ardennen

Duik mee met ons de kazerne in van de echte Oudenaardse helden:
de Brandweer. Donderdag 7 april 2022, 13.30-16.30u

CREATIEF MET AFVAL

15

i.s.m. Muzische workshops

Tijdens een Workshop Recycled Art gaan we op een creatieve
manier aan de slag met afval! We werken met allerhande
materialen die we dagelijks in de vuilbak gooien. Plastiek in al zijn
verschijningsvormen, karton, blik, papier, verpakkingsmateriaal,
dopjes, afgedankte huishoudapparatuur, kapotte fietsbanden…
Onder begeleiding van een docent beeldende kunst geven we deze
materialen een nieuw leven. Dat proces kent vele namen: upcycling,
trash design, recycled art, ecokunst, junk art, assemblage…
Woensdag 6 april 2022, 13.30-16.30u

18
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Brandweer Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde
Opgelet: Kom zeker op tijd, dan kunnen we stipt om 13.30 uur beginnen!
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RARARA WIE BEN IK?

i.s.m. Grime Scene

Een leeuw, een prinses of Spider-Man. Wie wil jij wel eens zijn
voor 1 dag? Ontdek en leer hoe je je helemaal kan omvormen tot
een ander personage. Dat komt sowieso van pas op het volgende
verkleedfeestje! Vrijdag 8 april 2022, 13.30-16.30
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i.s.m. Creafant vzw

Card-design, kalligrafie en scrapbooking is zo hip! Kom te weten wat
je allemaal kan doen met stiften, pennen, foto’s, washi tape en nog
zoveel meer! Vrijdag 8 april 2022, 13.30-16.30
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HANDLETTERING
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ESCAPE ROOM

8

Zelf een escaperoom bouwen is niet alleen leuk, maar zeker ook
spannend. Geraak je er wel weer uit?
Maandag 11 april 2022, 13.30-16.30
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i.s.m. Muzische workshops

Tijdens deze workshop leer je dansen op de nieuwste Hip Hop en
R&B muziek.’ Dinsdag 12 april 2022, 13.30-16.30

STERK EN LENIG

15

i.s.m. Studio Minne

Hier kunnen de kinderen hun eerste ‘turn-kunstjes’ leren. Maak
kennis met de verschillende turntoestellen en wie weet word jij later
wel een echte gymnaste! Woensdag 13 april 2022, 13u30 - 16.30
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

SPORT – MAAR ANDERS
i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Korfbal, hockey, voetbal, badminton, maar dan net iets anders…
Ontdek hoe kinderen met een beperking ook gewoon kunnen
sporten. Donderdag 14 april 2022, 13.30 – 16.30u

i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Smash erop los! Geen gewone volley, maar beachvolley staat op het
programma. Dinsdag 12 april 2022, 13.30 – 16.30

HIP HOP

i.s.m. Muzische workshops

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.
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SMASH-IT
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i.s.m. Look&Smile vzw

TEXTIEL BEWERKING
We bekijken de veelzijdigheid van verschillende materialen alvorens
aan de slag te gaan met diverse technieken zoals textielcollage,
weven en borduren. Donderdag 14 april 2022, 13.30-16.30
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i.s.m. Brandweer Vlaamse Ardennen

Brandweer Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde
Opgelet: Kom zeker op tijd, dan kunnen we stipt om 13.30 uur beginnen!

i.s.m. Grime Scene

15
5

CHEZ LES POMPIERS

LINDE SCHMINKT

Linde schminkt en toont jou ook hoe je zelf aan de slag kan gaan
Woensdag 13 april 2022, 13.30-16.30

Brandweermannen én -vrouwen zijn grote helden! Heb jij altijd al
eens willen weten hoe een kazerne er vanbinnen uitziet en hoeveel
waterslangen er in de brandweerwagen zitten? Kom het samen met
ons ontdekken! Maandag 11 april 2022, 13.30-16.30
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SPROOKJES KOKEN

i.s.m. Creafant vzw

We gaan in de keuken aan de slag aan de hand van bekende
verhalen. Van de koekjes van Roodkapje tot een peperkoekenhuisje:
we toveren van alles op tafel! Vrijdag 15 april 2022, 13.30-16.30

VOGELKASTJES MAKEN
i.s.m. Creafant vzw

Wat is er mooier dan een knus, gezellig huisje maken voor
toekomstige vogels in jullie tuin? Als echte timmerlieden hameren we
het vogelkastje in elkaar, en als echte kunstenaars versieren we dit
warme nestje.Vrijdag 15 april 2022, 13.30-16.30

SPORT
Inschrijven:
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari 2022,
B. 22
E
13.30u via de webshop (https://webshopoudenaarde.
F
6
.1
WO E V IN G S D A G
recreatex.be/Activities/Overview) of tijdens de
IJ
R
H
C
T
IN S
L E W IE
L
openingsuren van de jeugddienst.
U
R
K

ma. 4 —
vr. 8 apr.
7.30— 18u

Meebrengen: Je zoon of dochter hoeft voor een
Krullewiet-activiteit niets mee te brengen, tenzij specifiek
bij de activiteit vermeld. Gelieve voor de sportactiviteiten
aangepaste kledij te voorzien. De kinderen mogen zelf een
tussendoortje en drankje of herbruikbare drinkfles meenemen. Wij vullen die
met plezier met fris water.

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55

Combinatie Speelplein ZAP: De kinderen kunnen in de voormiddag spelen op
het speelplein en in de namiddag deelnemen aan Krullewiet. De animatoren
zorgen ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor de activiteit. Als de
kinderen om 16.45 uur niet zijn opgehaald bij de Krullewiet-activiteit, gaan ze
naar de opvang van het speelplein, waar u ze tot 18 uur kunt ophalen.

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

(inwoners Oudenaarde)

inschrijving
www.oudenaarde.be

(niet-inwoners Oudenaarde)

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle nodige
informatie over het sportkamp.

€ 75

€ 15 (OK-pas)

SPORTKAMPEN
3

5

45

HET KASTEEL VAN ARENDELLE

Het rijk Arendelle wordt bedreigd. Help jij het kasteel te verdedigen
tegen indringers en vecht je mee tegen de draken? Dit doen we door
leuke spelletjes te spelen, sportieve uitdagingen aan te gaan en door
knutselwerkjes te maken. Het kampje is voor heldhaftige ridders en
stoere prinsessen.
Uw kind moet bij aanvang van het kamp minstens 3 jaar oud zijn en moet
zindelijk zijn.
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54

CULTUUR
FILM

RACKETLON 2.0.

Niet gewoon racketlon, maar racketlon 2.0.! Hier gaan we nieuwe
racketsporten leren kennen zoals streetracket, crossminton,
bounceball, lacrosse en nog veel meer. Durf jij de strijd met je
tegenstander aan?
9
Inschrijven:
EB. 22
. 16 F
WO E V IN G S D A G
H R IJ
DE
IN S C
VO O R P E N
K AM
T
R
O
SP

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari,
13u30. Inschrijven kan via de webshop (https://
webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de sportdienst tijdens de
openingsuren. Het sportkamp dient vooraf betaald
te worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas
geldig na betaling.

+

woe. 6 apr.
14.30u

€ 4 (-12 jaar)
€ 5 (volwassenen)
€ 1,5 (OK-pas)

Meebrengen: dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen
- pet en regenjas
- reservekledij (kleuterkamp)

CC De Woeker

Woeker 3, 9700 Oudenaarde
info & tickets
www.dewoeker.be
T 055 39 03 63

MIJN VADER IS EEN SAUCISSE
Zoë is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa
besluit om zijn baan als bankier op te geven en acteur
te worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë
blijft geloven in papa’s droom. Misschien kan hij
echt een groot acteur worden, en kan zij hem daarbij
helpen, al blijft zijn rol voorlopig beperkt tot het
rondlopen in een idioot kostuum.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering, sportbegeleiding en
één zwembeurt voor de +6-jarigen.

Drama/komedie - 2020
Regie: Anouk Fortunier
Cast: Johan Heldenbergh, Hilde De Baerdemaeker, Frank Focketyn…
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BIBLIOTHEEK

4

8

za. 16 apr.
10 — 11.30u

€3
€ 1,5 (OK-pas)

JEUGD

Bibliotheek
Het vLEESHUIS

0

Markt 35, 9700 Oudenaarde

99

woe. 20 apr.
13 — 17u

Gratis

info & inschrijven
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

SPORT

Markt Oudenaarde
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

BUITENSPEELDAG

LENTEKRIEBELS

VERHALENSNIPPERS

Woensdag 20 april 2022 is het weer zover. Dan organiseren
Nickelodeon, Nick Jr., Studio 100 TV, Ketnet, VTMKZOOM, KADET
en de Vlaamse Overheid voor de 16de keer de BuitenSpeelDag.

De lente is in het land. Alle dieren zijn weer wakker na hun lange
winterslaap en dartelen in de wei. Bloemen en planten ontluiken. Een
vrolijk verhaal brengt ons inspiratie om te knutselen. Knutsel je mee?

Ook Jeugdcentrum Jotie, Sportdienst Oudenaarde en The Outsider
Club doen mee!
Terwijl de kinderzenders enkel een zwart scherm uitzenden,
zorgen wij voor een dag vol speelplezier. We tonen je hoe je met
weinig moeite buiten de tijd van je leven kan beleven. De volledige
namiddag kunnen kinderen op drie verschillende buitenlocaties naar
hartenlust komen ravotten.
Dankzij onze handige fietsroutekaart kunnen alle deelnemers veilig
de verschillende locaties bereiken.
Haal dus alvast jullie fiets van onder het stof en leg je speelkledij
klaar, want deze BuitenSpeelDag wordt er eentje om zeker niet te
missen!missen!
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CULTUUR
FAMILIE

4

10

za. 23 apr. —
vr. 30 sep.
di.-vr. : 9.30-17.30u
za.-zo.: 10–17.30u

MOU – Museum van
Oudenaarde
Markt 1, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.mou-oudenaarde.be - T 055 31 72 51

‘BEESTIG!’ BEESTIG!!!!
ECHT BEESTIG!!! Tentoonstelling
Ben jij een echte dierenvriend en speurneus? Dan is dit iets voor jou!
Zoek en vind welke beesten er allemaal verstopt zitten in onze
prachtige wandtapijten. Natuurlijk herken je makkelijk de dieren
die hier in ons landje leven. Maar wist je dat het vooral de
ontdekkingsreizigers waren die meer dan vijfhonderd jaar geleden
verhalen meebrachten over dieren uit verre landen? Sommige
hadden ze zelf gezien, over andere hadden ze alleen maar horen
vertellen. Bestonden ze echt of niet? En hoe zag zo’n raar beest als
een kameel, een neushoorn of een griffioen eruit? Best grappig hoe
gek sommigen uiteindelijk op de wandtapijten voorgesteld werden.
Doe jij dit beter? Speel dan op het einde van je bezoek een van onze
beestige spelletjes in de educatieve ruimte.
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M EI

CULTUUR
FAMILIE

9

+

zo. 8 mei
14.30u

CC De Woeker

€ 7 (-16 jaar)
€ 10 (volwassenen)
€ 1,5 (OK-pas)

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

BIBLIOTHEEK

0

Woeker 3, 9700 Oudenaarde

2,5

za. 21 mei
10 — 13u

Bibliotheek

Gratis

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

Markt 35, 9700 Oudenaarde

BABYBORREL IN DE BIB

DOUNIA B.

BOEKSTART-DAG

HETPALEIS & MARTHA!TENTATIEF/
BART VAN NUFFELEN

Voorlezen met een baby of een peuter is meer dan lezen alleen.
Verhalen verzinnen, liedjes zingen en versjes vertellen bij de
prenten. Ook dat is voorlezen.

Dounia woont met haar papa en broers in een hoge toren aan de
rand van de stad. Ze heeft cool voor twee en plannen voor drie. En
ze spreekt jullie toe. Want ze heeft iets belangrijks te vertellen. Praten
doet ze op haar éigen manier. Zoals ze alles doet op háár manier.
Klinkt het niet dan botst het maar. Ook goed! Ze is hier om gehoord te
worden...

Hoe je dat concreet aanpakt per leeftijdsfase van een baby of peuter,
ontdek je op onze Boekstart-dag!
Verken samen met je baby of peuter ons boekenaanbod en ontdek
hoeveel plezier je aan boeken kan beleven. Onze babyborrel staat
garant voor ‘quality time’ met je kleinste spruit.

Dounia B. is de opvolger van Bart Van Nuffelens succesproductie
Dinska Bronska. Opnieuw een spannend duel tussen een actrice en
een animatiefilm. Opnieuw een monoloog in onaffe taal.

Tussen 10 en 13 uur kan je doorlopend terecht in de bib voor een
boekengroeiexpo, een boekensnuffel met Inge Umans en een actief
belevingsmoment samen met je baby of peuter.

Maar vooral opnieuw het meeslepende verhaal van een hedendaagse
heldin, gespeeld door de wonderlijke Evgenia Brendes, die met deze
rol de theaterprijs voor de meest gewaardeerde acteerprestatie in de
wacht sleepte. Ook Bart Van Nuffelen viel in de prijzen voor Dounia
B. In februari 2020 ontving hij de ‘Kaas & Kappes’- prijs voor beste
theatertekst.

30

De Boekstart-dag kadert binnen de ‘Week van de groeilamp’
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J U-

NI

BIBLIOTHEEK

6

14

woe. 1 jun.
inschrijvingen
volgend
leesjaar

Gratis

JEUGD

Bibliotheek

0

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

99

za. 25 jun.
10— 17u

Gratis

Centrum Oudenaarde
info
T 055 33 44 91
leonie.bodequin@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be

KADEEFEESTEN

DE LEESJURY

DE LEUKSTE LEESCLUB VAN ’T LAND

Kukeleku!!! Zaterdag 25 juni veranderen we de Hoogstraat weer in
een groots kinderfeest! Dit jaar leven we ons volledig uit in het thema
Beestenboel.

De Leesjury is een leesclub voor kinderen en jongeren waarin je een
aantal boeken leest en die met je leeftijdsgenoten bespreekt. Onze
begeleiders verzinnen de gekste activiteiten bij elk boek, zodat de
bijeenkomsten steeds plezant zijn.
Onze Leesjury komt samen op maandagavond van 18u tot 19u15. Er
zijn 4 leesbijeenkomsten waarbij we de boeken behandelen, er is een
stembijeenkomst en we sluiten elk werkjaar af met een feestje.

Ontdek de stad samen met zingende beren of ondeugende
stokstaartjes. Stap in taxi Odelle voor een beestig ritje door de
straten, laat je schminken als een schattig varkentje of enge tijger.
Mag het voor jou net iets meer zijn? Leef je dan uit op tal van
dierlijke attracties of springkastelen.
Traditioneel verkopen de kinderen hun oude, maar nog bruikbare
speelgoed op de kindermarkt. Inschrijven voor een standje kan via
de jeugddienst vanaf half mei.

Hou je van verhalen en wil je er volgend leesjaar (september – mei)
graag bij zijn? Schrijf je dan snel in als jurylid, want de plaatsen zijn
beperkt!

Afsluiten doen we groots. Met wie? Dat houden we nog even als
verrassing.

De inschrijvingen voor nieuwe leden starten op 1 juni.
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J ULI
A UG U ST
US

CULTUUR
FAMILIE

4

12

vr. 1 jul. —
woe. 31 aug.
tijdens de
openingsuren

Gratis
info & inschrijving
oudenaarde.be

JEUGD

Bibliotheek
Het vLEESHUIS

3

Markt 35, 9700 Oudenaarde, T 055 30 19 33

15

ma. 4 jul. —
vr. 19 aug.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

MOU

(Museum Oudenaarde en de
Vlaamse Ardennen), Markt 1, T 055 31 72 51

€ 4 /8

(inwoners Oudenaarde)

PAM Ename

€ 5,5 /11

Erfgoedsite Ename Lijnwaadmarkt 20,
Ename, T 055 30 90 40

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 /3

Erfgoedcentrum

(OK-pas)

Erfgoedsite Ename, Lotharingenstraat 1,
Ename, T 055 30 90 40

HUIS BEAUCARNE

BroeBELschool

Wortegemstraat 14-16 , 9700 Oudenaarde
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90 - www.jotie.be
extra
Uw kind moet bij aanvang van het kamp
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk
zijn.
Geen werking op donderdag 21 juli en
maandag 15 augustus.

SPEELPLEIN ZAP

Beaucarnestraat 9, Ename T 0476 30 77 36

Speelplein ZAP, dat is: gekke animatoren, zotte activiteiten, kampen
bouwen, racen met gocarts, urenlang springen op het springkasteel,
met ieder korreltje zand een groot kasteel bouwen, speelgoed
ontlenen uit het winkeltje…
Speelplein ZAP, dat is voor ieder kind wat wils!

RUIK JIJ WAT IK RUIK?
SCHATTEN VAN VLIEG

‘Vlieg’ pakt tijdens de maanden juli en augustus weer groots uit in
Oudenaarde en Ename. Volg je neus en zet je reukorgaan op scherp
om alle schatkisten te vinden. Deze keer zijn we op zoek naar echte
speurNEUZEN!
Besnuffel alle locaties samen met je broer, zus, vriend, vriendin,
mama, papa, tante, oma of opa, verzamel de 5 stempels allemaal op
je stempelkaart en maak kans op een schitterend prijzenpakket.
Loop jij ook je neus achterna?

Inschrijven:
Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig. Wel dien je te beschikken
over een Jotie-pas. Enkel wanneer er voldoende krediet op de pas staat, kan
je kind deelnemen aan de speelpleinwerking. De speelpleinwerking is ook
toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hiervoor inschrijven is verplicht
en kan vanaf 9 februari tijdens de openingsuren van de jeugddienst of via het
inschrijvingsformulier op www.jotie.be.

Deze activiteit is een samenwerking tussen Bibliotheek, Mou,
Pam Ename, Erfgoedcentrum en Huis Beaucarne.

38
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Meebrengen:
- Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos)
- Herbruikbare beker of opvulbare drinkfles
- Kinderen van 3 tot 5 jaar mogen een eigen fietsje meebrengen.
- Voor de allerkleinsten een reserve (onder)broekje, een ongelukje is snel
gebeurd.
Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, verzekering,
spelbegeleiding en een tweewekelijkse zwembeurt.

SPORT

11

10

16

ma. 4 —
vr. 8 jul.

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

€ 285
€ 71,25 (OK-pas)

inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met
de nodige informatie (uur, activiteiten,
benodigdheden, contactgegevens
monitoren…)

DURBUY ADVENTURE

i.s.m. Burensportdienst Oudenaarde en Adventure Valley
Samen met de buurgemeenten gaat Oudenaarde op avontuur in
Durbuy. Hoogte- en touwenparcours, kajak, avonturentocht,
MTB-parcours, 3D-labyrint, tubing slide, klimbos, speleologie, via
ferrata en free fall staan alvast op het programma. Logeren doen we
in het vakantiedomein Dennenheuvel in Durbuy.

EB. 22
. 16 F
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Inschrijven:
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari,
13.30u. Inschrijven kan via de webshop (https://
webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de sportdienst tijdens de
openingsuren. Het sportkamp dient vooraf betaald te
worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig
na betaling.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Busvervoer naar de Ardennen
Logement volpension in vakantiedomein Dennenheuvel
Gedurende drie dagen begeleiding & catering
Uitdagende activiteiten onder begeleiding van opgeleide monitoren van
Adventure Valley

lesgevers van Sportoase. Ze worden op basis van hun niveau in
verschillende groepjes onderverdeeld. Dit gaat van watergewenning
tot het aanleren van techniek.
Elke namiddag houden we het droog en doen we andere sporten of
spelletjes.

SPORT

ma. 4 —
vr. 8 jul.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

EB. 22
. 16 F
WO E V IN G S D A G
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VO O R P E N
M
A
K
T
SPOR

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

(inwoners Oudenaarde)

inschrijving
www.oudenaarde.be

(niet-inwoners Oudenaarde)

extra
Je ontvangt een week voordien een mail
met alle nodige informatie.

€ 75

€ 15 (OK-pas)

Meebrengen: De kinderen brengen elke kampdag volgende zaken mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen
- pet en regenjas
- reservekledij (kleuterkamp)
- zwemgerief (zwemkamp)

SPORTKAMPEN
3

5

45

6

60

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering, sportbegeleiding en vijf
zwembeurten voor de +6-jarigen.

HET SPROOKJESBOS

In onze sporthal staat een reusachtige sprookjesboom. Elke dag
springen we op een nieuwe tak van de sprookjesboom, waar er een
sprookjesfiguur woont. Assepoester, Rapunzel, Hans en Grietje of
misschien wel de gelaarsde kat.
Uw kind moet bij aanvang van het kamp minstens 3 jaar oud zijn en moet
zindelijk zijn.

12

ZWEM- EN OMNISPORTKAMP
i.s.m. Ozeka en Sportoase

De zwemmers (die al 25 meter kunnen zwemmen) gaan elke
voormiddag onder begeleiding van de zwemclub OZEKA hun
vaardigheden in het water verbeteren.
Ook de kinderen die nog niet kunnen zwemmen, gaan elke
voormiddag naar het zwembad, dit onder begeleiding van de

Inschrijven:
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari,
13u30. Inschrijven kan via de webshop (https://
webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de sportdienst tijdens de
openingsuren. Het sportkamp dient vooraf betaald te
worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig
na betaling.
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JEUGD

5

15

ma. 4 —
vr. 8 jul.
ma. 1 —
vr. 19 aug.
13.30 — 16.30u

€4

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

SPORT

9

12

15

Stedelijke Sporthal
JC Jotie

6

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be
extra
Geen activiteiten op ma. 15 augustus 2022.

9

15

9

12

KRULLEWIET
8

15

i.s.m. Creafant

Hou je van techniek, boetseren met klei en tekenen? Kan jij een
lampje doen branden? We steken onze handen uit de mouwen en
maken onze eigen creatie. Met de soldeerbout in de aanslag kunnen
we onze trollen, draken of lieve konijntjes tot leven brengen.
Maandag 4 juli 2022, 13.30-16.30u

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

15

5

LED CREATIES

BIJ DE DIERENARTS

6

i.s.m. Dierenartsencentrum aan de Schelde
De dierenartsen nemen ons mee in de dierenwereld en tonen ons
hoe het er voor een beestje aan toegaat bij de dokter. Luisteren ze
ook naar de longen zoals de dokter dat bij ons doet? Of gaat het er
toch wat anders aan toe? De dierenartsen vertellen en tonen het jullie
met veel plezier. Maandag 4 juli 2022, 13.00-15.00u

9

15

Dierenartsencentrum aan de Schelde, Martijn Van Torhoutstraat 72, 9700 Oudenaarde
Opgelet: We beginnen en eindigen de activiteit aan het dierenartsencentrum. Let zeker op
de afwijkende starturen van de activiteit.
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STICKER ART i.s.m. Graffiti vzw

Graffitikunstenaars gebruiken stickers om hun mening creatief te
uiten. Stickers overheersen het straatbeeld: van ludieke fleurige
figuren tot krachtige kritische beelden. We knutselen verschillende
soorten stickers en na afloop plakken we ze op een aanplakbord of
nemen we ze mee naar huis. Dinsdag 5 juli 2022, 13.30-16.30u

STREETART

i.s.m. Graffiti vzw

Streetart geeft een meerwaarde aan het straatbeeld. Snedige
ingrepen doen snelle voorbijgangers stilstaan en nadenken.
Met de workshop streetart trekken we volledig de kaart van het
verrassingseffect. We screenen eerst de omgeving, daarna maken
we met papier, karton, touw en krijt een geruchtmakende compositie
van de buurt. Dinsdag 5 juli 2022, 13.30-16.30u

STOP-MOTION

i.s.m. Graffiti vzw

Stop-motion is één van de oudste special effects in de filmwereld,
maar ouderwets is de techniek zeker niet. Dankzij digitale camera’s
leeft stop-motion weer helemaal op! We experimenteren via
opdrachten met verschillende animatietechnieken. Eenmaal de kunst
onder de knie, wagen deelnemers zich aan een kort animatiefilmpje
op basis van een eigen draaiboek.
Woensdag 6 juli 2022, 13.30-16.30u

9

12

15

STICKER ART

i.s.m. Graffiti vzw

Graffitikunstenaars gebruiken stickers om hun mening creatief te
uiten. Stickers overheersen het straatbeeld: van ludieke fleurige
figuren tot krachtige kritische ontwerpen. Tijdens de workshop
ontwerpen en knutselen we verschillende soorten stickers, die je op
het einde van de activiteit mag meenemen naar huis.
Woensdag 6 juli 2022, 13.30-16.30u

9

12

5

8

OP WERELDREIS

8

i.s.m. Creafant vzw

Van Afrika tot in Amerika… Elk continent heeft zijn eigen
specialiteit. We toveren samen de wereld op ons bord!
Donderdag 7 juli 2022, 13.30-16.30u

12

15

3

GROENE MAKE-OVER

20

9

12

OPENSPEELPLEINDAG

8

15

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

i.s.m. Speelplein ZAP

De eerste week van Speelplein Zap zit erop en dat moet gevierd
worden. Daarom zet Speelplein ZAP haar deuren open voor
iedereen die wil kennismaken met die knotsgekke animatoren. Kom
mee genieten van een dag vol speel-, dans- en feestplezier.
Gratis! Vrijdag 8 juli 2022, 13.30-16.30u

5

8

20
5

ATELIER MACRAMÉ

We maken de mooiste vriendschapsbandjes! Voor je beste vriend
of vriendin? Of hou je ze liever zelf? Alles kan! Met allerlei touwtjes
maken we de kleurrijkste creaties.
Dinsdag 2 augustus 2022, 13.30-16.30u

20
15

i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

i.s.m. Creafant vzw

Is jouw terrein aan een make-over toe? Ons team vol creatieve
duizendpoten komt het grondig onder handen nemen. Samen met
de kinderen gaan we aan de slag. Wedden dat je het binnenkort niet
meer herkent? Donderdag 7 juli 2022, 13.30-16.30u

ALLES OP ZIJN KOP
Ooit al gebasket met een pingpongballetje of getennist met een
voetbal? Dit wordt een gekke namiddag waar niets nog normaal is.
Dinsdag 2 augustus 2022, 13.30 – 16.30u

15
9

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Wat als we gewone spelletjes omvormen naar XXL-formaat? Een
levensechte Monopoly of Jungle Speed in het groot? Een hele
namiddag vol XXL-plezier! Maandag 1 augustus 2022, 13.30-16.30u
Meebrengen: Sportieve speelkledij

20

5

XXL-GAMES

CHEZ JEAN JOTIE

FIETSPARCOURS VOOR JONGE
TRAPPERS i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Ben jij al een flinke trapper? Of moet je nog wat oefenen?
Loopfietsjes, fietsjes met/zonder hulp, iedereen kan komen oefenen
op ons technisch fietsparcours.
Woensdag 3 augustus 2022, 13.30-16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, fiets, water en een tussendoortje.

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

We toveren het Jotie om tot een driesterrenrestaurant. Als echte
sterrenchefs steken we de handen uit de mouwen om een lekkere
maaltijd te bereiden. Wanneer de tafel mooi gedekt is, genieten we
van onze lekkere gerechtjes. Maandag 1 augustus 2022, 13.30-16.30u
Meebrengen: Keukenschort
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i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Petflessen horen in de PMD-zak, maar wat als je er ook mee kan
spelen? We gaan op allerlei manieren aan de slag en verzekeren je
een plezierige en creatieve namiddag.
P.S: En het is nog goed voor het milieu ook!
Donderdag 4 augustus 2022, 13.30-16.30u

PADEL i.s.m. Recrean Padel

Padel is een racketsport met ingrediënten uit o.a. tennis en squash.
Strategie is bij padel belangrijker dan kracht! Een ideale sport om
samen met vrienden te spelen!
Donderdag 4 augustus 2022, van 13.30-16.30u

MYSTERIEUZE MASKERS
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

We gaan aan de slag met gips en laten de kunstenaar in ons naar
boven komen. Kies jij voor een Afrikaans masker, of maak je liever
iets zoals bij de Inca’s of de indianen? Creëer gewoon je eigen stijl!
Vrijdag 5 augustus 2022, 13.30-16.30u

20

20

PETFLESPRET

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

8

9

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Weet jij waar de eeuwenoude traditie van de Schotten vandaan
komt? En wat houden die games dan precies allemaal in? Is de
Schotse rok verplicht? Kom het samen met ons ontdekken.
Woensdag 3 augustus 2022, 13.30-16.30u

20

5

HIGHLAND GAMES

BON APPETIT JOTIE
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Het Hof van Cleve is er niets tegen. We maken gerechtjes zoals
kleine kunstwerkjes. Talenten waar Peter Goossens en Sergio
Herman alleen van kunnen dromen. Plezier en een gevulde maag
verzekerd! Vrijdag 5 augustus 2022, 13.30-16.30u

5

8

5

Laat je fantasie helemaal los en ga samen met ons op tocht. We
begeven ons terug naar de middeleeuwen. Als echte ridders en
jonkvrouwen leiden we de weg naar de schat.
Maandag 8 augustus 2022, 13.30-16.30u

15

9

FANTASIETOCHT ‘RIDDERS VAN DE
RONDE TAFEL’ i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

12

SLEUTELHANGERS MAKEN

9

12

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

20

5
6

8

Tijdens deze sportnamiddag leren de kinderen racketsporten
waarvan ze amper gehoord hebben: lacrosse, bounceball, street
racket en noem maar op.
Dinsdag 9 augustus 2022, van 13.30-16.30u

20

12

15
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MAAK JE EIGEN MOESTUIN

15

Hoe leuk is het als je je eigen groenten kan kweken? We maken onze
eigen kleine moestuin en planten er de zaadjes in. Als je ze goed
verzorgt kan je binnenkort genieten van je eigen groenten!
Dinsdag 9 augustus 2022, 13.30-16.30u
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15
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ATELIER BOETSÉ

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

We vormen het Jotie om tot een atelier waar iedereen zijn creativiteit
de vrije loop kan laten. Boetseren en experimenteren met zoutdeeg
en zeep. Iets waar je je handen aan kan vuilmaken, of net niet?
Woensdag 10 augustus 2022, 13.30-16.30u

SAMMY DE SOKPOP
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

ROPESKIPPING

i.s.m. Recrean Skippers

Spring, spring, spring, de wereld in! De Recrean Skippers,
wereldkampioen 2018, leren het je maar al te graag aan.
Donderdag 11 augustus 2022, van 13.30-16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

20

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

i.s.m. Studio Minne

Trippel elegant de dansvloer op en laat je door de ervaren
lesgeefster van Studio Minne omtoveren tot een echte ballerina.
Woensdag 10 augustus 2022, 13.30-16.30u

We geven onze oude sokken een nieuw leven en toveren ze om tot
hippe, unieke, coole minions. Met of zonder gaatjes, met streepjes of
bolletjes, elke sok wordt een unieke pop!
Donderdag 11 augustus 2022, 13.30-16.30u

15

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

9

8

RACKET EROP LOS

i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

BALLET & DANS

Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

20

Raak je die ene sleutel steeds kwijt? Of heeft de rits van je rugzak
nood aan een kleurrijke aanvulling waarmee je ze 100% uniek maakt?
We gaan met verschillende materialen aan de slag. Jullie gaan
gegarandeerd met een uniek exemplaar naar huis!
Maandag 8 augustus 2022, 13.30-16.30u

20

8

JOTIE’S LITTE BAKERY
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Bakker Jotie gaat op vakantie en is dringend op zoek naar een
vervanger. Haal je schort en koksmuts er snel bij en help hem uit de
nood! Vrijdag 12 augustus 2022, 13.30-16.30u

9

12

DO IT YOURSELF TIE-DYE

x

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Zoals hippe patsers gaan we creatief aan de slag om T-shirts,
totebags en andere kledingstukken een nieuwe kleur te geven.
Dit doen we aan de hand van de bekende tie-dye-techniek.
Volledig gerestyled keren jullie naar huis terug.
Vrijdag 12 augustus 2022, 13.30-16.30u

15

xx

Meebrengen: wit T-shirt of andere witte kledingstukken (kousen enz.) die een kleurtje
mogen krijgen.
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LEONARDO PASTA VINCI
i.s.m. Creafant vzw

12

15
3

CREATIEF MET PALETTEN

12

i.s.m. Grime Scene

Een vlinder, Spider-Man of een stoere piraat. Wie wil jij wel eens
zijn voor één dag? Ontdek en leer hoe je je helemaal kan omvormen
tot een ander personage. Dat komt zeker van pas bij het volgende
verkleedfeestje! Woensdag 17 augustus 2022, 13.30-16.30u

RAAMTEKENEN

FLUO

i.s.m. Creafant vzw

Verkeersveiligheid is belangrijk, maar zo’n gewoon fluohesje kan
wel wat creativiteit gebruiken. Samen pimpen we ze met allerlei toffe
technieken. Wedden dat je hierna dubbel zo snel gezien wordt?
Donderdag 18 augustus 2022, 13.30-16.30u

SWINGPALEIS

i.s.m. Creafant vzw

In teams nemen we het tegen elkaar op in een knotsgekke
‘muziekquiz’ waarbij de deelnemers liedjes raden, zingen, dansen…
en zoveel meer. Veel plezier!
Donderdag 18 augustus 2022, 13.30-16.30u

ZAPSPRINGFESTIVAL

i.s.m. Speelplein ZAP

De zomer afsluiten, dat doet Speelplein ZAP altijd in stijl. En deze
keer maken de animatoren er een ZAP-springkastelenfestival
van. De hele speelweide wordt gevuld met de meest uitdagende
springkastelen. Zo springen we er samen uit tot volgend jaar!
Vrijdag 19 augustus 2022, 13.30-16.30u
Speelplein ZAP, Wortegemstraat 14-16, 9700 Oudenaarde

i.s.m. Creafant vzw

RA RA RA WIE BEN IK?

15

150

We gaan aan de slag met paletten. Denk: handschoenen,
zaagmachines, hamers, boormachines en spijkers. Je zal versteld
staan wat we hier allemaal mee kunnen maken.
Dinsdag 16 augustus 2022, 13.30-16.30u

15

5

9

Heb je altijd al bruggen of gebouwen willen ontwerpen zoals een
architect? Maar hoe weten we nu of een bouwwerk stevig genoeg is?
We leren allerlei trucjes en bouwen de stevigste brug uit pasta!
Dinsdag 16 augustus 2022, 13.30-16.30u

15

x

i.s.m. Creafant vzw

Dromen jouw ramen van een vrolijke make-over? Samen zorgen we
voor de vrolijkste ontwerpen die gegarandeerd de aandacht trekken
van elke voorbijganger. Woensdag 17 augustus 2022, 13.30-16.30u
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JEUGD

8

15

50

SPORT

ma. 22 —
vr. 26 aug.

Stedelijke sporthal

€ 170

(inwoners Oudenaarde)

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90 - www.jotie.be

(niet-inwoners Oudenaarde)

inschrijving
www.oudenaarde.be

€ 170

€ 42,5 (OK-pas)

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met
alle nodige informatie per uitstap (uur
van vertrek en aankomst, benodigdheden,
contactgegevens animatoren…)

UITSTAPPENWEEK
Een hele week te land, ter zee en…
in de roetsjbaan van Walibi
tussen de dolle beestjes in Boudewijn Seapark
in het water van Aquapark Bellewaerde
op avontuur bij The Outsider
tussen de magie van Disneyland
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Inschrijven:
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari, 13u30.
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be
of op de jeugddienst tijdens de openingsuren.
Meebrengen: De kinderen brengen dagelijks een
lunchpakket, drankje(s) en een koek/stuk fruit mee in
een makkelijk draagbare rugzak. De kinderen mogen
dagelijks 5 euro zakgeld mee hebben. Aangepaste
kledij in functie van het weer.

SPORT

ma. 22 —
vr. 26 aug.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30-16u)

(inwoners Oudenaarde)

€ 75

(niet-inwoners Oudenaarde)
(OK-pas)

9

54

Stedelijke sporthal
Sporthal ‘t Groenhof

10

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
24
inschrijving
www.oudenaarde.be
extra
Je ontvangt een week voordien een mail
met alle nodige informatie.

5

75

Ooit al gehoord van headis? Of van indiaca? Samen ontdekken we
nieuwe sporten en oude bekende die in een nieuw jasje zitten. We
leren samenwerken en komen erachter dat volleybal en badminton
niet de enige sporten met een net zijn. Daag je vrienden uit of speel
samen met hen. Het wordt alvast een knettergekke sportweek.

12

VIRTUAL REALITY

Klaar om in een virtuele wereld te stappen en het onmogelijke te
ontdekken? Jullie kunnen vrij rondlopen in een virtuele wereld waar
alledaagse regels niet van toepassing zijn. VR-brillen, lasershooting
en nog zoveel meer.
Let op: dit kamp gaat door in sporthal De Rode Los.
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SPORTKAMPEN
3

ALLES MET EEN NET

Let op: dit kamp gaat door in ’t Groenhof.

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

Groenstraat 46, 9700 Oudenaarde

€ 55
€ 15

6

Inschrijven:
inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari,
13u30. Inschrijven kan via de webshop (https://
webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de sportdienst tijdens de
openingsuren. Het sportkamp dient vooraf betaald te
worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig
na betaling.

Meebrengen: dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen
- pet en regenjas
- reservekledij (kleuterkamp)

DINO OP HOL

Kom, we gaan op dinojacht!
We sluipen door het dinobos.
Pas op, pas op! Ze lopen los!
Kom, we gaan op dinojacht!
We sluipen, kruipen, fluister zacht.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering, sportbegeleiding en één
zwembeurt voor de +6-jarigen.

Let op: dit kamp gaat door in de stedelijke sporthal Rode Los.
Uw kind moet bij aanvang van het kamp minstens 3 jaar oud zijn en moet
zindelijk zijn.

56

57

SPORT

ma. 29—
woe. 31 aug.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30-16u)

€ 33

(inwoners Oudenaarde)

€ 45

(niet-inwoners Oudenaarde)

€9

(OK-pas)

9

15

18

Stedelijke sporthal
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Groenstraat 46, 9700 Oudenaarde
info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
inschrijving
www.oudenaarde.be

-

6

9
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KLIM- EN KLAUTERDAGEN

Slinger en klauter rond tijdens deze driedaagse. We toveren de
sporthal om tot een echt klim- en klauterparadijs.

SURVIVALDAGEN

Ben je klaar om op bootcamp te gaan? Om te overleven waar je
de weg niet kent of om over het moeras te sluipen zonder nat te
worden? Het wordt alvast een zware driedaagse, voor echte kanjers
die niet bang zijn om wat vuil te worden of om eens te tonen wie de
grootste spierballen heeft.
Let op: dit kamp gaat door in ’t Groenhof.

Inschrijven:
inschrijven is verplicht en kan vanaf 16 februari,
13u30. Inschrijven kan via de webshop (https://
webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de sportdienst tijdens de
openingsuren. Het sportkamp dient vooraf betaald te
worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig
na betaling.

Meebrengen: dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
sportkledij en sportschoenen
pet en regenjas
reservekledij (kleuterkamp)
fiets (fietsdagen)

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering, sportbegeleiding en één
zwembeurt voor de +6-jarigen.

Uw kind moet bij aanvang van het kamp minstens 3 jaar oud zijn en moet
zindelijk zijn.
Let op: dit kamp gaat door in de stedelijke sporthal Rode Los.

75

Let op: dit kamp gaat door in de stedelijke sporthal Rode Los.

Sporthal ‘t Groenhof

SPORTKAMPEN
5

Lunchen op een mooie heuvel? Dan moet je eerst wel boven geraken.
Samen doorkruisen we de Vlaamse Ardennen en ontdekken we
nieuwe mooie plekjes met onze fiets.

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

extra
Je ontvangt een week voordien een mail
met alle nodige informatie.

3

FIETSDAGEN
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A LEG

MEEN

PRAKTISCHE INFO
JEUGD & SPORT

OPENINGSUREN & LOCATIES

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.

JEUGD

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

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 to 14 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.

SPORT

KUNSTONDERWIJS

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

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
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CULTUUR

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* en Visit Oudenaarde
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde
Omwille van de coronamaatregelen kunnen openingsuren afwijken.
Zomerperiode (maart – september):
ma. – vr. 9.30 – 17.30u
za., zo. en feestdagen: 10 – 17.30u
* Mou Museum is op maandag gesloten
Winterperiode (oktober – februari):
ma – vr. 9.30 – 17u
za. – zo. 14 – 17u
* Mou Museum is op maandag en feestdagen gesloten

BIBLIOTHEEK

Huis van het Kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 24
buitenschoolseopvang@oudenaarde.be
vakantieopvang@oudenaarde.be
openingsuren: op afspraak

vormgeving: www.gestalte.be – illustraties: Laura Van Poucke

VAKANTIE
OPVANG

Bibliotheek
Bibliotheek Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde
T 055 30 33 19
jeugdbib@oudenaarde.be – oudenaarde.bibliotheek.be
ma. 13.30 – 17.30u
di. 13.30 – 19u
wo. 13.30 – 17.30u
do. 10 – 12u / 13.30 – 17.30
vr. 13.30 – 19u
za. 10 – 13u

64

Hartverwarmende beelden
maken en tonen in de
tekenacademie!
Benieuwd? Kijk naar
www.oudenaarde.be/KABK
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