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KUNSTONDERWIJS

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

VOORWOORD
Jooooooooooooooooooooo Leutige Loeties en
Wilde Wieties!
Jullie geliefkoosde magazine, hier. We luisterden volgend
gesprek af tussen een Leutige Loetie en een Wilde Wietie…
Sssssssssssssssst!
Lezen jullie mee?
Dat voorwoord mag wel wat korter.
Okidoki, ik trek mijn korte broek aan ;-)
LOL!
Korte vraag: Wat doe jij allemaal tussen maart en
september 2020?
Lange periode wel…
DEEEEEUUUUUU…
Weet ik ook! Wat zijn je plannen?
Kort antwoord: van alles wat hier in dit magazine voor
Leutige Loeties en Wilde Wieties staat!
OMG!
Van alles?!
Nee, niet alles, maar toch veel. ’t Is zo moeilijk kiezen!
Kiezen is verliezen, zeggen de grote mensen.
EUNK?!
Dat begrijp ik niet!
Er zijn weer zoveel toffe organisaties en leuke activiteiten,
je kan ze niet allemáál mee beleven, ook al zou je willen.
Ah, ok. Als je het ene kiest, kan je misschien het andere
dan weer niet doen.
YEP!
(samen) Laat ons dan rap verder lezen én onze keuze
maken. Want één ding staat vast: dit betekent écht FUN!
Dat heet pas LOL!
LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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krijgen o.a. kansen om zelf te creëren en om hun verbeelding,
waarnemingsvermogen en expressiekracht aan te scherpen.
Ontdekken, uitproberen, genieten en spelplezier staan centraal.

MUZIEK

SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

Oudenaarde

€ 67
€ 43

(verminderd tarief)

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

(OK-pas)

info
www.oudenaarde.be/samwd

€ 10

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 verneem
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.
In het leerproces is er veel ruimte om te experimenteren en eigen
initiatieven uit te werken.

Parkstraat 2a (hoofdvestiging)

inschrijvingen
inschrijvingsdata en -modaliteiten:
www.oudenaarde.be/samw

WOORDKUNST — DRAMA
spelen, vertellen, spreken & schrijven
Kriebelt het om te vertellen, improviseren, 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, jongeren en volwassenen in hun creatieve
proces, en vertrekken daarbij vanuit hun eigen leefwereld,
achtergrond en interesses. Het spelplezier staat centraal.

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR
MUZIEK, WOORD EN DANS
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans staat open
voor iedereen vanaf 6 jaar (of vanaf het eerste leerjaar). Kinderen,
jongeren en volwassenen – met verschillende achtergronden en
interesses – kunnen in de academie een artistieke opleiding volgen.
Voor elke doelgroep voorziet de school een gedifferentieerde
aanpak en een aangepast opleidingsprogramma. We kijken ernaar uit
om jou te verwelkomen!

DANS

DOMEINOVERSCHRIJDENDE INITIATIE PODIUMKUNSTEN
Wil je proeven van muziek, woord én dans? Kijk je ernaar uit om
spelenderwijs kennis te maken met deze delen van de wereld van
kunst en cultuur? Dan zal je je in onze domeinoverschrijdende
initiatielessen als een visje in het water voelen! De kinderen
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Voel je de dansmicrobe en wil je niet blijven zitten? Wil je je
dansend laten meevoeren op het ritme en de sfeer van muziek?
Ontdek dan in onze dansopleiding jouw dansante kwaliteiten en
leer een wereld kennen vol bewegingsplezier! 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.

KUNSTONDERWIJS

Aanrader: In het kader van het vak ‘Groepsmusiceren’ heeft de academie
verschillende ensembles. Jongeren die afstudeerden of voldoende ervaring
hebben, kunnen meespelen in ons blaas- of strijkorkest, of meezingen in ons
vocale ensemble.

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Ook voor leerlingen die in functie van onderwijs speciale ondersteuning
nodig hebben omwille van een beperking, staat onze deur open. Zo ook voor
kinderen en jongeren uit het Buitengewoon Onderwijs (BuLO en BuSO). Deze
leerlingen met een verstandelijke en/of fysieke beperking volgen de lessen
(soms projectmatig) samen met leerlingen zonder beperking (inclusie), of ze
worden gegroepeerd volgens hun mogelijkheden. Voor deze leerlingen, die
voor onderwijs speciale ondersteuning nodig hebben, passen we de leerstof en
de aanpak aan zodat ook zij kunnen leren in de zone van de naaste ontwikkeling.
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SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

Oudenaarde

€ 67
€ 43

Eine – Serpentstraat 15
Mater – Driesleutelstraat 11

€ 10

inschrijven online vanaf 4 mei!
www.oudenaarde.be/KABK

Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

(verminderd tarief)

Kinderen en jongeren met ervaring
Deed je al ervaring op als muzikant, acteur of danser? In een orkest, een
amateurtheater of een dansensemble? Wil je de knepen van het vak toch nog wat
beter onder de knie krijgen? Of volgde je al eerder les in het kunstonderwijs en
wil je de draad opnieuw opnemen?
Ook dan ben je welkom in onze academie voor podiumkunsten!
Samen met jou zoeken we naar de meest geschikte optie, studierichting en
vakken.

(OK-pas)

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR
BEELDENDE KUNST
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
moet er nog een likje blauw bij’ of ‘zou dit beeld nog mooier worden
als we het ondersteboven draaien?’ We proberen dingen uit en we
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?
De lessen in Maagdendale gaan door op maandag- en vrijdagavond,
woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag- en namiddag. Check de juiste uren
op www.oudenaarde.be/kabk!
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Nieuw! Tekenacademie na school in KBO Eine en GO! met juf Liesbeth.
Vanaf september 2020 kunnen kinderen van het eerste tot het derde leerjaar
na school tekenacademie volgen. Wij gaan aan de slag met potlood en verf,
knutselmateriaal, klei, inkt en papier. Wij proberen dingen uit en wij denken na

over wat we maken, want zo krijgen we nieuwe ideeën. Af en toe tonen we wat
we gemaakt hebben, dat heet een tentoonstelling. Wie doet mee? Ik verwacht
jullie graag vanaf 16 tot 17.40u in de tekenklas in jullie school.

BIBLIOTHEEK

12–18 JAAR

Het jongerenatelier verruimt jouw blik: je leert (anders) kijken naar
de wereld om je heen. Vanuit de eigen leefwereld onderneem je een
artistieke, experimentele zoektocht. Jongeren ontwerpen hun eigen
beeldend leertraject, de leraar is een klankbord en gesprekspartner.
De lijst van wat je allemaal in de academie kan leren is eindeloos,
het is aan jou om aan de slag te gaan met die mogelijkheden:
fotografie, webdesign, (strip)tekenen, ruimtelijk ontwerpen,
waarnemingstekenen, architectuur, Photoshop, SketchUp, enz.
Het vormgeven van ideeën verscherpt het vermogen om met
meer verbeelding jouw plaats in de wereld te helpen bepalen.
De kans is zeer groot dat de academie mee kan helpen om jouw
toekomstperspectief te verbreden. Jongeren kunnen deze lessen
volgen als aanvulling op hun schoolloopbaan, maar de academie kan
ook helpen om zich voor te bereiden op het kunstonderwijs.

3 99
J

ELKE
EERSTE
VRIJDAG VAN
DE MAAND
16.30— 17.30u

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde
info
zonder inschrijven

Gratis

LEESMEZEN & LUISTERVINKEN
VERHALEN IN DE BIB

De lessen vinden plaats op woensdag- en vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.
Nieuw! Op woensdagavond kunnen jongeren vanaf 16 jaar samen met de
18-plussers het digitaal beeldatelier volgen.

vrijdag 6 maart — 3 april — 8 mei — 5 juni
Elke maand komen de mooiste verhalen tot leven in de bib.
Je hoeft niet te reserveren: spring binnen en geniet!

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER:
KOM KENNISMAKEN!
20.47

zaterdag 25 april — 14.30 – 23.45u

Van ‘s middags tot middernacht vormt Maagdendale het decor voor
rondleidingen, werksessies, tentoonstellingen en film. De leerlingen
en leraren van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
ontvangen groot en klein ... Om 20u47 verandert alles, dag wordt
nacht, blauw wordt goud, schaduwen komen tot leven ...

EINDEJAARSTENTOONSTELLING
woensdag 24 — vrijdag 26 — zaterdag 27 juni
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HUIS VAN
HET KIND
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e42

MA. 24 —
VR. 28 FEB.
MA. 6 —
VR. 17 APR.
7— 18u
DO. 2 —
VR. 31 JUL.
MA. 3 —
VR. 28 AUG.
(activiteiten 9 –16u)

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 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.
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CULTUUR
FAMILIE

8 99
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HET HELE
JAAR DOOR

Gratis

CULTUUR

Oudenaarde – Binnenstad

6 10
J

info
mou@oudenaarde.be – T 055 31 72 51
www.oudenaarde.be

HET HELE
JAAR DOOR
10— 17.30u

€2

(aankoop boekje)

Parcours op te halen bij Toerisme
Oudenaarde of te downloaden op
https://www.oudenaarde.be/nl/toerisme/
doen/actief/geocache.

MOU Stadhuis

Markt 1, 9700 Oudenaarde
info
mou@oudenaarde.be – T 055 31 72 51
www.oudenaarde.be

OP STAP MET MOUse!

meebrengen
je smartphone

Wat gebeurde er driehonderd jaar geleden op een heldere nacht met
een ondeugende jongen in de gangen van het MOU? Welke rol speelt
de geest van ridder Jan? En wat met de andere bewoners van het
MOU? Wie is slim, dapper en creatief genoeg om alle opdrachten tot
een goed einde te brengen en zo dit mysterie op te lossen?

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!

12

13

CULTUUR

4

J

8

MA. 24 FEB.—
VR. 1 MRT.
MA. 6 —
VR. 19 APR.

Gratis

MOU Stadhuis

Markt 1, 9700 Oudenaarde
info
mou@oudenaarde.be – T 055 31 72 51
www.oudenaarde.be

FANTASTISCHE VRIENDJES
(MOU)
David het draakje, Emiel de eenhoorn, de gebroeders griffioenen,
Basiel de basilisk, Viktor de vuurvogel en hun fantastische vrienden
Zulma de zeemeermin, Geraard de Duivel, Hanne en Helena de
Harpijen… zijn ontsnapt uit het grote boek van de verhalenverteller.
Ze hebben zich verstopt in het museum en vonden het zo leuk
dat ze een selfie maakten. Kan jij ze – samen met de tips – in hun
schuilplaats terugvinden?
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BIBLIOTHEEK

Gratis

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be

JEUGDBOEKENMAAND 2020:
WAT DOET KUNST?
6 12
J

PICWASCO EN VAN EIK

i.s.m. Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw
zaterdag 29 februari — 13 – 16u

In deze workshop worden we ondergedompeld in het waargebeurde
verhaal van de diefstal van ‘Het Lam Gods-schilderij’ dat je kan
bewonderen in de Sint-Baafskathedraal in Gent.
Met z'n allen ontrafelen we het mysterie van het gestolen schilderij.
Kan jij de creatieve opdrachten tot een goed einde brengen?
Trek speelkleren of een schilderschort aan want we gaan ook zelf
een schilderij creëren.

12 16
J

STRIPTEKENEN

i.s.m. Graffiti vzw
woensdag 11 maart — 14 – 17u

Met een strip brengt de stripverhalenverteller een opinie, inzicht of
verhaal over aan de lezer. Dat gebeurt door te spelen met taal en
dialoog in de tekstballonnen, en met beeld en mimiek via decors,
figuren, compositie en kleurgebruik.
De deelnemers proeven via opdrachten van de verschillende
striptekentechnieken en werken aan hun eerste ministripverhaal.
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6 12
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OPTISCHE ILLUSIES

zaterdag 28 maart — 14 – 16.30u

CULTUUR
FAMILIE

i.s.m. Artforum vzw

Ooit al gehoord van een mirascoop, een thaumatroop of een
zoötroop? Deze voorlopers van de cinema vertellen een eigenzinnig
verhaal en ook kunstenaars zoals Escher of Piranesi vonden hierin
hun inspiratie. We duiken in een bijzondere wereld en maken ons
eigen flipboekje en schaduwtheater, of onze eigen thaumatroop,
phenakistiscoop of zoötroop.
Welkom in de bijzondere wereld van de optische illusies!
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+

ZO.
29 MRT.
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 30 13 66

MENEERTJE
ROOD GEEL BLAUW

FIGURENTHEATERMAKER
ENNA-DIEN BLINK
JEUGDBOEKENMAAND 2020
Figurentheatermaker Enna-Dien Blink laat zich inspireren door
het leven en het werk van Piet Mondriaan, wiens werk uitermate
geschikt ‘materiaal’ is voor kleuters.
Mondriaan geldt als een van de modernste kunstenaars van de 20ste
eeuw. Hij begon als landschapsschilder, maar schilderde evenzeer
kubistisch en abstract. Hij werd wereldbekend met het vrolijke
karakter van zijn iconische kleurencombinaties en lijnenspel.
In Meneertje Rood Geel Blauw gaat het om kleur en de zoektocht
ernaar. Meneertje Rood Geel Blauw wil Meneertje Wit overtuigen dat
kleur belangrijk is. Maar Meneertje Wit wil alleen maar wit. Stukje
bij beetje sluipt er toch kleur in hun spel en ook muzikaal klinkt het
erg kleurrijk, want de swingende jazzmuziek uit het Amerika van de
jaren ‘30 is de muziek die Mondriaan (een gepassioneerde danser en
jazzliefhebber) inspireerde en zijn werk een bijzondere drive gaf.
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A PRI L

JEUGD

3
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15

MA. 6 —
VR. 17 APR.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 4 /8

*

(inwoners Oudenaarde)
*

€ 5,5 /11

(niet-inwoners Oudenaarde)
*
(OK-pas)

€ 1,5 /3

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 12 februari tijdens de opening
suren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.jotie.be.

BroeBELschool,

Meebrengen:
- Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos)
- Herbruikbare beker of opvulbare drinkfles
- Kinderen van 3 tot 5 jaar mogen een eigen fietsje meebrengen.

Wortegemstraat 14-16, 9700 Oudenaarde
info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.jotie.be
extra
Voor geboortejaren 2005 – 2017.
Geen werking op paasmaandag 13 april.
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SPEELPLEIN ZAP
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.

22
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Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per
dag, verzekering, spelbegeleiding en een tweewekelijkse
zwembeurt.

JEUGD

5

J

15

SPORT

MA. 6—
VR. 17 APR.
13.30— 16.30u

JC Jotie

€4

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be –
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be –
T 055 34 49 50
www.jotie.be – www.oudenaarde.be

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

5

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
(tenzij anders aangegeven)

inschrijving
www.oudenaarde.be
extra
Voor geboortejaren 2005 – 2015.
Geen werking op paasmaandag 13 april.
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DRUK IN DE WEER
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Tijdens deze namiddag vol knutselplezier keren we terug in de tijd
en maken ons eigen dinofossiel. Daarna gaan we aan de slag in de
afdeling modder en zand om onze eigen taartjes en pannenkoeken te
bakken. Ten slotte halen we onze groene vingers boven en maken we
onze eigen zaadpapiertjes voor in de tuin.
Maandag 6 april, 13.30 – 16.30u

e15
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CHEZ LES POMPIERS
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e20

We maken allerlei kleine katapulten, ideaal om thuis in het groot na
te bouwen! We gaan met echte katapulten aan de slag en spelen een
wedstrijdje blikken schieten. Wie kan het best richten en de meeste
kracht? Maandag 6 april, 13.30 – 16.30u
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KATAPULT BOUWEN i.s.m. Creafant vzw

i.s.m. Natuur en Wetenschap vzw

Hoe wordt een boek gemaakt? En hoe deden ze dat door de eeuwen
heen? We gaan zelf aan de slag met verschillende druktechnieken en
materialen. Dinsdag 7 april, 13.30 – 16.30u

9

KNUTSELNAMIDDAG i.s.m. Léléfun

i.s.m. Bowlingstones Oudenaarde

1 baan, 1 bal met 3 gaten en 10 kegels. Dat is alles wat je nodig hebt
voor een namiddag vol bowlingplezier.
Dinsdag 7 april, 13.30 – 16.30u. Meebrengen: een paar sokken.

KRULLEWIET
5

BOWL EROP LOS

J
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e20

25

i.s.m. Brandweer Vlaamse Ardennen

Brandweermannen en -vrouwen zijn grote helden! Heb jij altijd al
eens willen weten hoe een kazerne er vanbinnen uitziet en hoeveel
waterslangen er in de brandweerauto zitten? Kom het samen met ons
ontdekken! Woensdag 8 april, 14 – 16u.
Brandweer Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde
Opgelet: De activiteit start om 14u. We verzamelen om 13.45 op de
parking.

BOS-SURVIVAL

i.s.m. Woodkids

Verloren gelopen in het bos? Geen enkel probleem. De WoodMasters
van WoodKid leren je alle kneepjes van het vak om zonder zorgen
te overleven. Zelf vuur maken en je slaapplaats sjorren, zijn maar
enkele van de vele activiteiten die we voor jou in petto hebben.
Wedden dat je ‘s avonds niet terug naar binnen wil?
Woensdag 8 april, 13.30 – 16u

BAKKERIJ KRULLEWIET
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Bloem, suiker, eieren, boter, … Wat hebben we nog meer nodig om
onze bakkerij te vullen? Goede bakkers natuurlijk. Maak je graag
beslag, of houd je je liever bezig met het versieren van de taart?
Donderdag 9 april, 13.30 – 16.30u
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NAAR DE BOERDERIJ

i.s.m. Stal Blockeel

e20

We duiken in het boerderijleven en leren spelenderwijs hoe het er
daar nu echt aan toe gaat. Na de rondleiding in de stal sluiten we de
namiddag af met een leuke activiteit.
Donderdag 9 april, 13.30 – 16.30u
Stal Blockeel, Pruimelstraat 17, 9700 Oudenaarde

5

LED CREATIES
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i.s.m. Creafant vzw

e20

Hou je van techniek, boetseren met klei en tekenen? Kan jij een
lampje doen branden? We steken de 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.
Vrijdag 10 april, 13.30 – 16.30u

9

GLAS GRAVEREN

J

12

e20

5

J

8

i.s.m. Natuur en Wetenschap vzw

Wat is glas? Wat zijn de grondstoffen? Welke eigenschappen heeft
glas? We ontdekken het allemaal! We gaan zelf aan de slag met een
elektrische graveerset en leren glas versieren. De mogelijkheden zijn
eindeloos! Vrijdag 10 april, 13.30 – 16u

KRIEBELBEESTJES

i.s.m. Creafant vzw

e15

Er kriebelt heel wat in het gras, maar er zijn nog veel meer insecten
en spinachtigen. We kijken met onze eigen ogen naar enkele speciale
exemplaren, gaan op zoek naar beestjes in de natuur en maken
daarna onze eigen exemplaren. Kriebel je met ons mee?
Dinsdag 14 april, 13.30 – 16.30u

9

SMASH-IT

J

15

e20

i.s.m. D’Hondt Volley Oudenaarde

Smash erop los! Geen gewone tennis, badminton of volley, maar wel
beachtennis, beachbadminton en beachvolley op het programma.
Dinsdag 14 april, 13.30 – 16u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: sportkledij, water en een tussendoortje.
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STERK EN LENIG

i.s.m. www.studiominne.be

Leer de beginselen van de gymnastiek kennen en wie weet word jij
later de nieuwe Nina Derwael.
Woensdag 15 april, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: sportkledij, water en een tussendoortje.

9

J

12

e15

Meebrengen: Je zoon of dochter hoeft voor een Krullewiet-activiteit niets mee te
brengen, tenzij dat specifiek vermeld staat bij de activiteit. De kinderen mogen
zelf een tussendoortje en een drankje meenemen. Een herbruikbare drinkbus
vullen wij met plezier met fris water.

i.s.m. Natuur en Wetenschap vzw

Chemie is supercool en overal aanwezig. Samen doen we
verschillende proefjes om dit te ontdekken en nadien maken we
enkele verzorgingsproducten. Kom je mee experimenteren?
Woensdag 15 april, 13.30 – 16.30u

i.s.m. Melart

Mélanie neemt haar schminkkoffer mee en leert je hoe je je moet
vermommen zodat niemand je nog kan herkennen. De ideale
voorbereiding op een verkleedfeestje!
Donderdag 16 april, 13.30 – 16.30u

KNOCK OUT

i.s.m. Creafant vzw

Penne, farfalle, cannelloni… Geen pastabereiding is te moeilijk voor
ons! Ook dol op pasta? Dan is deze workshop beslist iets voor jou.
Vrijdag 17 april, 13.30 – 16.30u
Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30.
Alle activiteiten dienen op voorhand te worden betaald bij de inschrijving.

MOOI EN COOL MET CHEMIE

VERMOMMENDE GRIME

PASTALICIOUS

Combinatie met 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 Krullewiet-activiteit. Als
de kinderen om 16u45 niet zijn opgehaald bij de Krullewiet0
activiteit, gaan ze naar de opvang van het speelplein. Daar
FEB.2 G
kunnen ze tot 18u opgehaald worden.
A
SD
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i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Ervaren trainers leren je de kneepjes van hun gevechtsport.
Van boks tot karate, we proeven een beetje van alles.
Donderdag 16 april, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: sportkledij, water en een tussendoortje.

GOUDKOORTS
i.s.m. Léléfun

We gaan terug naar de uitgestrekte prairievelden die bezaaid liggen
met cactussen en grote rotsblokken, en waar ook wilde paarden hun
weg vinden. Dit is het land van de cowboys en indianen. Het ziet er
allemaal rustig en vredig uit. Maar in de verte zien we stof opwaaien
en komt er een groep dichterbij. Welke vreemdelingen durven de
rust te verstoren? Vrijdag 17 april, 13.30 – 16.30u

28

29

SPORT

MA. 6 —
VR. 10 APR.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55

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.
Laatste kampdag om 15.45u: kampshow!

€ 75

€ 15 (OK-pas)

SPORTKAMPEN
3

J

5

e50

6

J

8

e18
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MENEER KONIJN LEERT SPORTEN

Hup Hup Hup, het enige wat Meneer Konijn doet, is springen.
Stilzitten kan hij niet. Kan jij hem leren voetballen zoals Kevin De
Bruyne, basketten zoals Emma Meesseman of turnen zoals Nina
Derwael?

DE BAL LIGT IN JOUW KAMP

Het rolt, het stuitert en het botst! Zet je alvast schrap, want deze
week wordt een knotsgekke balsportweek!

9 12
J

e18

SOCIAAL HUIS
OK-SWAREE

NEW GAMES

Zegt spikeball, bumball, tchoukball of fithockey je iets? Ontdek het
deze week allemaal!

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30. Inschrijven
kan via de webshop (https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de jeugddienst tijdens de openingsuren. Het sportkamp dient
vooraf betaald te worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig na
betaling.
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DO. 16APR.
14u

CC De Woeker

Gratis

info
Sociaal Huis: 055 46 06 40
(Leen De Bock of Caroline De Jonghe)

Meebrengen:
Dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen

De Woeker 3, 9700 Oudenaarde

extra
pannenkoeken à volonté: € 1,5, drank: € 1

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

MARIKEN

door Theatercompagnie de Kroon
Een hedendaags muzikaal wagenspel, gebaseerd op het
middeleeuwse mirakelverhaal uit de lage landen.
Dames en Heren, hooggeëerd publiek, welkom in de middeleeuwen!
Toen de wereld nog plat was en de straten nog van modder waren.
Toen God nog op een wolk zat en hoofdschuddend naar beneden
keek! Waar de Duivel zich in elke schaduw kon verschuilen.
Vandaag vertellen wij u het verhaal van een oude man en een klein
meisje. Van twee witte geiten… waarvan er ééntje zwart is. Van een
Weduwe en een eenzame Gravinne. Van een Jong en zijn Ratten.
Van de Duivel en zijn demonen. Van God en al zijn engeltjes. En het
verhaal van de heilige maagd Maria!
Maar bovenal is dit het verhaal van… Mariken!
Het meisje dat geen moeder had… maar wel de hele wereld.
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CULTUUR
FAMILIE

BIBLIOTHEEK

4

J

8

ZA.
18 APR.
10.30— 12u

Gratis

(Jeugd)bibliotheek

8

Markt 35, 9700 Oudenaarde

J

info & inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be

LENTEKRIEBELS IN DE BIB

ZO. 19 APR.
14.30u

CC De Woeker

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

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

De Woeker 3, 9700 Oudenaarde

COMMISSARIS PIV
Piv Huvluv

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?

34

+

35

Kinderen hebben rechten! Er is in Vlaanderen een kinderrechten
commissaris die er op toe ziet dat de rechten van de jongsten in onze
samenleving worden gerespecteerd. Goeie zaak!
Maar... Rechten brengen plichten mee. Zijn kinderen bereid om niet
alleen hun rechten op te eisen, maar ook hun plichten te vervullen?
Willen ze behandeld worden als volwaardige personen? Kunnen ze
dan ook om met kritiek?
Met de Rechten van het Kind als losse insteek, gaat Piv als
commissaris op zoek naar de kleine kantjes, de onhebbelijkheden
en de irritante trekjes van kinderen en hij confronteert hen met hun
eigen gedrag en hoe volwassenen dat ervaren. Herkennen ze zichzelf
in de komische schets die commissaris Piv maakt?
Of is hij te streng en gaan ze in de tegenaanval? Dat kan, want
Piv wil als stand-up comedian interactie met zijn jong publiek.
Woord en wederwoord! Maar het laatste woord is natuurlijk voor...
commissaris Piv. Kunnen kinderen tegen een duw? Het zal nodig
zijn. Commissaris Piv is geen voorstelling voor doetjes en dutsen.
Piv probeert in deze voorstelling het begrip stand-up comedy zo
puur mogelijk bij kinderen te introduceren. Natuurlijk is hij ook de
rasverteller die vanuit zijn ervaringen in onderwijs en jeugdwerk
perfect weet hoe kinderen zijn en hoe ze zich gedragen.

JEUGD

0 99
J

WO. 22 APR.
13— 17u

Gratis

SPORT

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

BUITENSPEELDAG
Woensdag 22 april 2020 is het weer zover. Dan organiseren
Nickelodeon, Nick Jr., Studio 100 TV, Ketnet, VTMKZOOM, KADET
en de Vlaamse Overheid voor de 13de keer de BuitenSpeelDag.
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 vanonder het stof en leg je speelkledij
klaar, want deze BuitenSpeelDag wordt er eentje om zeker niet te
missen!
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ZA. 27 JUN.
10— 17u

Oudenaarde – binnenstad

Gratis

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

Hoogstraat, Markt Oudenaarde

KADEEFEESTEN
Kukeleku!!! Op zaterdag 27 juni veranderen we de Hoogstraat
opnieuw in een groots kinderfeest! Dit jaar leven we ons volledig uit
in het thema Beestenboel.
Ontdek de stad samen met zingende beren of ondeugende stok
staartjes. Stap in taxi Odelle voor een beestig ritje door de straten,
laat je schminken als een schattig varkentje of een 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.
Afsluiten doen we dit jaar met Kaatje!
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CULTUUR

4
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WOE. 1 JUL.
— MA. 31 AUG.
9.30 — 18u

Gratis

JEUGD

MOU Stadhuis

Markt 1, 9700 Oudenaarde
info
mou@oudenaarde.be – T 055 31 72 51
www.oudenaarde.be

PAM Ename

WO. 1 —
VR. 3 JUL.
7.30— 18u

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

(activiteiten: 9.30 – 16u)

info
sportdienst@oudenaarde.be – T 055 31 49 50

€ 33

inschrijving
www.oudenaarde.be

€ 45

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle nodige
informatie over het kamp.
Laatste kampdag om 15.45u: kampshow!

(inwoners Oudenaarde)

Lijnwaadmarkt 20, 9700 Oudenaarde
info
pam-ename@oost-vlaanderen.be –
T o55 30 90 40

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 9 (OK-pas)

UIT MET VLIEG ZOMERACTIE

SPORT

Stedelijke Sporthal

SPORT & JEUGDKAMPEN

HOOR JIJ WAT IK HOOR?

De wereld is vol geluiden. Maar horen we die nog echt? Waar komen
ze vandaan? Wie maakt ze en waarom? Hoe maakt men al deze
geluiden?
Wil je hier meer over weten? Kom dan zeker langs in juli en augustus
2020 om samen met Vlieg op zoek te gaan naar de schatkist in
het PAM Ename en het MOU (Museum Oudenaarde en Vlaamse
Ardennen).
Het belooft – zoals elk jaar – weer een spannende zoektocht te
worden.
Gevonden? Neem dan een leuke verrassing mee naar huis.
Wij kijken alvast uit naar jullie bezoek.
Vraag je PAM-MOU-kaartje en laat het afstempelen op elke locatie.
Kaartje vol? Geef het af en misschien word jij wel de winnaar van
een mooi boekenpakket!

42
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SPORTSPETTERS

e75

Spitter Spetter Spat! Dit wordt een spetterende sportweek, dus zet
alvast je beste sportbeentje voor! Klimmen en klauteren over banken,
kruipen door hoepels en oefenen met rackets.

6

SJEZEN OP WIELEN

J

12

e72

43

Deze week loopt alles op wieltjes! Van skateboards tot rolstoelen,
we doen het allemaal.

9

J

15

e18

GO XTREME

SPORT

Durf jij op een mountainboard de berg af? Tandem-windsurfen en
suppen op de Donk? Dan is dit het ideale kamp voor jou!
Opgelet! Voor dit kamp gelden volgende prijzen:
€ 55 (inwoners Oudenaarde) – € 75 (niet-inwoners Oudenaarde) –
€ 15 (OK-pas).
10 15
J
Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30. Inschrijven
kan via de webshop (https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de jeugddienst tijdens de openingsuren. Het kamp dient vooraf
betaald te worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.
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Meebrengen: Dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen

DI. 2 JUL.
9— 16u

The Outsider
Vlaamse Ardennen

Donkstraat 50 , 9700 Oudenaarde
info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met de
nodige praktische informatie.

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

JEUGDAVONTURENSPORTDAG

i.s.m. The Outsider en Burensportdienst Vlaamse Ardennen
Samen met de omliggende gemeenten gaan we 2 juli op avontuur
bij The Outsider Vlaamse Ardennen. De exacte prijs en activiteiten
liggen nog niet vast (richtprijs € 20), maar hou zeker onze
facebookpagina en/of website in de gaten. Er zal keuze zijn uit
enkele uitdagende formules. Avontuur verzekerd op deze dag.
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Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30. Inschrijven
kan via de webshop (https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de jeugddienst tijdens de openingsuren. Het sportkamp dient
vooraf betaald te worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig na
betaling.

SPORT

MA. 6 —
VR. 10 JUL.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55

Stedelijke sporthal
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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.
Laatste kampdag om 15u45: kampshow!

€ 75

€ 15 (OK-pas)

SPORTKAMPEN
3

J

5

e50
6 12
J

e36

BEESTIG SPORTKAMP

Kom je ook mee springen als een kangoeroe, sluipen als een slang en
klimmen als een aap?

CIRCUSKAMP

Hang deze week de echte acrobaat uit. Van looptonnen tot diabolo’s,
we leren het allemaal. Op het einde van de week zullen de ouders
versteld staan van al deze kleine circusartiesten.
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Meebrengen: Dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen
Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering,
sportbegeleiding en één zwembeurt voor de +6-jarigen.

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.

JEUGD

3

J

15

MA. 06 —
VR. 21 JUL.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 4/8

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5/11

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5/3 (OK-pas)

De speelpleinwerking is ook toegankelijk voor kinderen met een beperking.
Hiervoor inschrijven is verplicht en kan vanaf 12 februari tijdens de
openingsuren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op
www.jotie.be.

BroeBELschool

Meebrengen:
- Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos)
- Herbruikbare beker of opvulbare drinkfles
- Kinderen van 3 tot 5 jaar mogen een eigen fietsje meebrengen.

Wortegemstraat 14-16 , 9700 Oudenaarde
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.jotie.be
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extra
Voor geboortejaren 2005 – 2017.
Geen werking op dinsdag 21 juli.

SPEELPLEIN ZAP
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.

48
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Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per
dag, verzekering, spelbegeleiding en een tweewekelijkse
zwembeurt.

JEUGD

5

J

15

MA. 6—
VR. 10 JUL.
13.30—
16.30u

€4

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

SPORT

JC Jotie

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
(tenzij anders aangegeven)
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be –
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be –
T 055 34 49 50
www.jotie.be
www.oudenaarde.be
inschrijving
www.oudenaarde.be
extra
Voor geboortejaren 2005 – 2015.
Geen werking op paasmaandag 13 april.

KRULLEWIET
5

J

8

PIZZA PRONTO

i.s.m. Creafant vzw

e15

Maak je eigen pizza, van de bodem tot de saus, en geef hem toppings
naar eigen keuze. Ook al benieuwd naar ons pizzadessert?
Maandag 6 juli, 13.30 – 16.30u

9

HET GROTE BOSSPEL i.s.m. Woodkids

J

12

e20

We duiken samen met de begeleider in het bosspelboek van
Woodkids en laten ons verrassen door een groot avontuurlijk spel in
de natuur. Maandag 6 juli, 13.30 – 16.30u
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FANTASIETOCHT ‘RIDDERS VAN DE
RONDE TAFEL’ i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde
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.
Dinsdag 7 juli, 13.30 – 16.30u

SCHILDERMACHINES

i.s.m. Mooss

9

12

BLOCKEELS KOETJES EN KALFJES

3

i.s.m. Stal Blockeel

9

POMPIER VAN HIER

e20

e15

e15

Ga mee naar Stal Blockeel en kom er alles te weten over hun koetjes,
kalfjes en het landbouwleven. Woensdag 8 juli, 13.30 – 16.30u
Stal Blockeel, Pruimelstraat 17, 9700 Oudenaarde

12

8

J

Verven hoeft niet altijd met een penseel in je hand. Bevestig een
kwast aan een balk, hang de balk aan touwen, dop in de verf
et voilà, je schildermachine werkt! Of laat het toeval spelen en
schiet verf af met een elastiek. Mogelijkheden genoeg om je eigen
schildermachine te ontwerpen. Bestuur ze samen met anderen en
ontdek een andere kant aan schilderen. Dinsdag 7 juli, 13.30 – 16.30u
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i.s.m. Brandweer Oudenaarde

Duik mee met ons de kazerne in van de echte Oudenaardse helden:
de brandweer. Woensdag 8 juli, 14u - 16u
Brandweer Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21,
9700 Oudenaarde
Opgelet: De activiteit start om 14u. We verzamelen om 13.45u op de
parking.
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DRAKENVUUR

i.s.m. Léléfun

Help!!! De draken zijn met uitsterven bedreigd! Samen met de andere
tovervolkeren die in Noorwegen wonen, zetten we alles op alles
om de draken van hun ondergang te redden. Als we de geheime
ingrediënten vinden van de verschillende tovervolkeren, kunnen we
op het einde onze eigen toverdrank brouwen.
Donderdag 9 juli, 13.30 – 16.30u

INSECTENHOTEL

i.s.m. Creafant vzw

Aan de slag met recuperatiemateriaal om onze insecten in de tuin
een prachtig verblijf te geven. Neem hamer, zaag en boor maar in de
hand. Als een echte klusjesman zal je immers timmeren, boren en
schilderen! Donderdag 9 juli, 13.30 – 16.30u

OPENSPEELPLEINDAG

i.s.m. Speelplein ZAP

Niets beter om de eerste volle week zomervakantie af te sluiten dan
samen met de gekke animatoren van Speelplein ZAP! Ken jij het
speelplein nog niet? Dan is dit het ideale moment. Kom, speel mee en
beleef er de tijd van je leven. Vrijdag 10 juli, 9.30 – 16u – Gratis!
Er is opvang voor en na voorzien van 7u tot 18u.
BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16, 9700 Oudenaarde
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MA. 03—
VR. 21 AUG.
13.30— 16.30u

JC Jotie

€4

info
jeugdcentrum@oudenaarde.be –
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be –
T 055 34 49 50
www.jotie.be – www.oudenaarde.be

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
(tenzij anders aangegeven)
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BAL-ROOM

Heerlijk toch hoe je kan genieten van een goocheltruc! Het lijkt
allemaal zo vreemd, je kan het bijna niet geloven. Wat als wij je
nu enkele trucs verklappen en jij thuis of op feestjes iedereen zou
kunnen foppen? Benieuwd? Kom dan zeker langs naar onze korte
goochelopleiding voor beginners.
Maandag 3 augustus, 13.30 – 16.30u

PETFLESPRET

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

e20

Petflessen horen in de PMD-zak, maar wat als je er ook mee kan
spelen? We gaan op allerlei manier aan de slag en verzekeren een
plezierige en creatieve namiddag! Dinsdag 4 augustus, 13.30 – 16.30u

inschrijving
www.oudenaarde.be

9

ALLES OP ZIJN KOP

extra
Voor geboortejaren 2005 – 2015.
Geen werking op paasmaandag 13 april.

e20

KRULLEWIET
5

8

J

IT’S MAGIC i.s.m. Creafant vzw

5

i.s.m. Mooss vzw

Ballen! Ze zijn rond (of toch meestal). Ze botsen (of soms niet).
Ze rollen (weg). Ze zijn om tegen te schoppen (of om te vangen).
Je kan alles doen met ballen. Van de kleinste knikker tot de grootste
strandbal. Van een vederlicht pingpongballetje tot een loodzware
bowlingbal. Alles gebruiken we. Om te spelen, om te rollen. Om
muziek te maken en te dansen. Ballen, daar draait het om. We spelen
allerlei verrassende spelletjes en ongekende activiteiten met allerlei
ballen. We gebruiken de ballen om muziekpartituren te maken, als
vertrekpunt voor korte dansreeksjes. Of we maken er tekeningen
mee. In elk geval gebruiken we de ballen zoals ze anders niet
gebruikt worden. Maandag 3 augustus, 13.30 – 16.30u
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i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Ooit al gebasket met een pingpongballetje of getennist met een
voetbal? Dit wordt een gekke namiddag waarbij niets nog normaal is.
Dinsdag 4 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: fiets, sportkledij, water en een tussendoortje.

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 5 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Fiets, sportkledij, water en een tussendoortje.

GUINNESS BOOK OF RECORDS
i.s.m. Look & Smile

Iedereen droomt ervan om ooit een wereldrecord te kunnen breken.
Voor velen is dat een utopie. Anderen zijn in staat om het te doen,
maar beseffen het zelf niet. Met deze workshop kom je in aanraking
met gekke records, straffe records, haalbare records, waanzinnige
records. Sommige dingen gaan we eens proberen. Andere, zoals het

wereldrecord verspringen, gaan we in groep nameten. Als iedereen
springt en we daarna uitmeten hoeveel het wereldrecord bedraagt,
oogsten we gegarandeerd verbaasde blikken!
Woensdag 5 augustus, 13.30 – 16.30u
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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? Of creëer je je eigen stijl?
Donderdag 6 augustus, 13.30 – 16.30u

EK VOETBAL
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8

J

CHEZ JEAN JOTIE i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Het Hof van Cleve is er niets tegen. We maken gerechtjes zoals
kleine kunstwerkjes, met talenten waar Peter Goossens en Sergio
Herman alleen van kunnen dromen. Plezier en een gevulde maag
verzekerd! Vrijdag 7 augustus, 13.30 – 16.30u

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

De bakker van de jeugddienst gaat op vakantie en heeft dringend een
vervanger nodig. Haal je schort en koksmuts er snel bij en help hem
uit de nood! Maandag 10 augustus, 13.30 – 16.30u
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i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

ALLES NET IETS ANDERS
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JOTIES LITTLE BAKERY

SPLASH, PLONS, PLETS WATERPRET

9

5

i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

Wat is er mooier dan een knus, gezellig huisje maken voor
toekomstige vogels in jullie tuin? Als een echte timmerman hameren
we het vogelkastje in elkaar en als een echte kunstenaar versieren
we dit warme nestje! Maandag 10 augustus, 13.30 – 16.30u

e20

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. Vrijdag 7 augustus, 13.30 – 16.30u

BON APPETIT JOTIE

i.s.m. Creafant vzw

Niets zo plezierig als met water spelen tijdens de warme zomer
maanden. We maken er een spetter-pieter-pater, lekker-in-het-water-
namiddag van. Verfrissing verzekerd.
Dinsdag 11 augustus, 13.30 – 16.30u

i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Herbeleef tijdens deze Krullewiet-activiteit het EK voetbal 2020 nog
eens opnieuw! Donderdag 6 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

VOGELKASTJES MAKEN

J

12

e20

59

i.s.m. Sportdienst Oudenaarde

Deze namiddag beleven we alles net iets anders. Hoe voelt het om
tennis te spelen vanuit een rolstoel, een balspel te spelen met een
blinddoek om of basket te spelen met één arm?
Dinsdag 11 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

BALLET & DANS

i.s.m. www.studiominne.be

Trippel elegant de dansvloer op en laat je door de ervaren
lesgeefster van Studio Minne tot een echte ballerina omtoveren.
Woensdag 12 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

HIGHLAND GAMES

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? En is die
Schotse rok dan verplicht? Kom het samen met ons ontdekken!
Woensdag 12 augustus, 13.30 – 16.30u
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GEKKEFIETSEN-TOERNOOI
i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

We pimpen onze fietsen tot ze niet meer te herkennen zijn en gaan
ermee op pad om er een uniek parcours mee af te leggen. Wie is de
snelste van alle Krullewieters?
Donderdag 13 augustus, 13.30 – 16.30u. Meebrengen: eigen fiets.

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 13 augustus, 13.30 – 16.30u
Sporthal Rodelos, Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij, water en een tussendoortje.

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?
Vrijdag 14 augustus, 13.30 – 16.30u

ESCAPE ROOM

i.s.m. Look & Smile

e20

Zelf een escape room bouwen is niet alleen leuk, maar zeker ook
spannend. Geraak je er wel terug uit?
Vrijdag 14 augustus, 13.30 – 16.30u
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DETECTIVES 007
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i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde

e20

Heb jij de juiste kwaliteiten om het mysterie te kunnen oplossen?
Wie is verdacht, welk raadsel kraak je als de beste? We hebben jullie
hulp nodig! Maandag 17 augustus, 13.30 – 16.30u
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XXL GAMES
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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 17 augustus, 13.30 – 16.30u
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CHEZ LE VÉTÉRINAIRE

9

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
dierenartsen ook naar het hart zoals de dokter dat bij ons doet? Of is
het toch een beetje anders? Dinsdag 18 augustus, 13.30 – 16.30u
Opmerking: we vertrekken om 13u30 te voet naar het
dierenartsencentrum en zijn om 16u30 terug aan de jeugddienst.

SLEUTELHANGERS MAKEN
Raak je die ene sleutel steeds kwijt? Of heeft de rits van je boekentas
nood aan een kleurrijke aanvulling zodat je ze 100% uniek maakt?
We gaan met verschillende materialen aan de slag. Jullie gaan
gegarandeerd met een uniek exemplaar naar huis!
Dinsdag 18 augustus, 13.30 – 16.30u

RA RA RA WIE BEN IK
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i.s.m. Jeugddienst Oudenaarde
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i.s.m. Grime Scene

PROFESSOR KIEREWIET
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FLUOFLITSFUIF

i.s.m. Klutske vzw

De laatste dag van het speelplein willen we in stijl afsluiten.
Fluorescerende popartschilderijen, blacklights, speciale lichteffecten
en leuke muziek. Dé ideale ingrediënten om er een leuk feestje van
te maken! Vrijdag 21 augustus, 13.30 – 16u
Speelplein ZAP- BroeBELschool, Wortegemstraat 14-49,
9700 Oudenaarde

Combinatie met 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 Krullewietactiviteit. Als de kinderen om 16u45 niet zijn opgehaald bij
0
de Krullewiet-activiteit, gaan ze naar de opvang van het
FEB.2 G
A
speelplein. Daar kunnen ze tot 18u opgehaald worden.
NGSD

. 19
WO E V I
HRIJ
INSC
VO O R T
E
LEWI
KRUL

i.s.m. Creafant vzw

Een workshop waar we naar hartenlust spelen, experimenteren,
onderzoeken, monteren en zoveel meer! Nu eens zijn we ingenieur,
dan weer kunstenaar in ons atelier. We maken zelfs een eigen
vulkaan. Donderdag 20 augustus, 13.30 – 16.30u

YouTube staat er vol van. How-to-filmpjes om je te schminken in
een skelet of fee. En hoe zet je een tattoo met schmink? Maar wat
als iemand je alles stap voor stap komt uitleggen? Dat is toch veel
gemakkelijker dan zo’n filmpje! Kom het allemaal te weten tijdens
deze workshop en ga totaal onherkenbaar naar huis.
Donderdag 20 augustus, 13.30 – 16.30u

Meebrengen: Je zoon of dochter hoeft voor een Krullewiet-activiteit niets mee te
brengen, tenzij dat specifiek vermeld staat bij de activiteit. De kinderen mogen
zelf een tussendoortje en een drankje meenemen. Een herbruikbare drinkbus
vullen wij met plezier met fris water.

i.s.m. Mooss vzw

Oude voorwerpen uit de vuilnisemmer redden en er iets nieuws
van maken: dat is upcycling! Oude en versleten kleren vormen het
startpunt van onze creatieve opfrisbeurt. Het motto is: knip een
mouw van een trui, scheur een stuk van een rok af… en maak er
iets volledig nieuws van. Van originele accessoires tot futuristische
outfits. Je recyclage-kunstwerkje zal sowieso schitteren!
Woensdag 19 augustus, 13.30 – 16.30u

i.s.m. Melart

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30.
Alle activiteiten dienen op voorhand te worden betaald bij de inschrijving.

Een leeuw, een prinses of Spiderman. Wie wil jij wel eens zijn
voor één dag? Ontdek en leer hoe je je helemaal kan omvormen tot
een ander personage. Dat komt sowieso van pas op het volgende
verkleedfeestje! Woensdag 19 augustus, 13.30 – 16.30u

UPCYCLE KLEDIJ

HOW TO: GRIME & FACEPAINTING
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Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30.
Inschrijven kan via de webshop (https://webshopoudenaarde.recreatex.be/
Activities/Overview) of op de jeugddienst tijdens de openingsuren.
Het sportkamp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving.
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

SPORT

MA. 17 —
VR. 21 AUG.
7.30— 18u

(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 200
€ 50 (OK-pas)

Meebrengen op kampdag 1:
- Lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- Een opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- Sportkledij
- Sportschoenen

Stedelijke sporthal
& de Ardennen
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

Meebrengen op kampdag 2-5:
- Herbruikbare brooddoos
- Opvulbare drinkbus of herbruikbare
beker
- Sportkledij
- Sportschoenen
- Tent (per 2 à 3 deelnemers)
- Slaapmatje
- Slaapzak
- Zaklamp
- Standaardbenodigdheden voor
op kamp zullen later nog meegedeeld
worden.

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
inschrijving
www.oudenaarde.be
extra
Je ontvangt tijdig een mail met de
nodige informatie (uur, activiteiten,
benodigdheden, contactgegevens
monitoren, …)

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
- Begeleiding gedurende de hele week (+25 jaar)
- Uitdagende activiteiten onder begeleiding van opgeleide monitoren
van The Outsider
- Vervoer naar de Ardennen
- Catering gedurende de vier dagen op verplaatsing

SPORTKAMP
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AVONTURENSPORTKAMP
IN DE ARDENNEN

i.s.m. The Outsider en Sportdienst Gavere
Dit avonturenkamp is voor jongens en meisjes die van een gezonde
portie uitdaging houden. De eerste dag zoeken we het avontuur
nog dichtbij, de andere dagen gaan we op verkenning in de
Ardennen, meer bepaald in Fairon. Daar wagen we ons aan een
touwenparcours, lasershooting, speleologie in een echte grot, …
Overnachten doen we in tenten op een weide met een sanitair blok.
Avontuur, kampvuur en onwijs veel plezier verzekerd.
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JEUGD

MA. 24 —
VR. 28 AUG.

€ 170
€ 42,5 (OK-pas)

JEUGD

SPORT

BroeBELschool
Wortegemstraat 14-16 , 9700 Oudenaarde
info
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90 – www.jotie.be
inschrijving
www.oudenaarde.be
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MA. 24 —
VR. 28 AUG.
7.30— 18u

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

(activiteiten: 9.30 – 16u)

info
sportdienst@oudenaarde.be – T 055 31 49 50

€ 55

inschrijving
www.oudenaarde.be

€ 75

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle nodige
informatie over het kamp.
Laatste kampdag om 15u45: kampshow!

(inwoners Oudenaarde)

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle nodige
informatie per uitstap (uur van vertrek en
aankomst, benodigdheden, contactgegevens
animatoren, …).

SPORT

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke Sporthal

SPORT & JEUGDKAMPEN

UITSTAPPENWEEK
3

Een hele week te land, ter zee en …
in de roetsjbaan van Walibi,
tussen de beesten van de Zoo van Antwerpen,
in het water van Aquapark Bellewaerde,
in het zand van De Panne,
tussen de magie van Disneyland.

5

J

e75
6

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30. Inschrijven
kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de jeugddienst tijdens de
openingsuren.
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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.
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REUZEKAMP

Ook al ben jij nog klein, deze week zien we alles groot! Het wordt
zeker en vast een reuzeweek!

OLYMPISCHE SPELEN

Tijdens deze sportieve week gaan we alle Olympische atleten
achterna! Van Nafi Thiam tot de Red Lions.

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19 februari, 13u30. Inschrijven
kan via de webshop (https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/
Overview) of op de jeugddienst tijdens de openingsuren. Het kamp dient vooraf
betaald te worden bij inschrijving. Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

. 20
9 FEB
1
.
E
AG
WO
NGSD
I
V
J
I
HR
DE
INSC
VO O R P E N
TK AM
SPOR

Meebrengen: Dit brengen de kinderen elke kampdag mee:
- lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
- opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
- sportkledij en sportschoenen
Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, een vieruurtje per dag, verzekering,
sportbegeleiding en één zwembeurt voor de +6-jarigen.
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SPORT

ZO. 6 SEP.
14— 17u

Sportsite Rode Los

Gratis

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

SPORTBEURS:
ONTDEK JOUW SPORT IN
OUDENAARDE
Op zondag 6 september wordt de ‘Maand van de Sportclub’ op gang
getrapt met een sportbeurs. Op deze beurs stellen de Oudenaardse
sportclubs zichzelf voor en kan je proeven van hun sportaanbod
d.m.v. initiaties, demonstraties, …
Wat is de ‘Maand van de Sportclub’?
September is de ‘Maand van de Sportclub’. Een maand lang openen
verschillende Oudenaardse sportclubs hun deuren voor het brede
publiek. Iedereen kan gratis komen proeven van enkele initiaties,
trainingsmomenten, … bij een club naar keuze. De deelnemende
clubs met bijhorende proefmomenten vindt u op onze website.
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EXTERNE SPORTKAMPEN

BREAK AND DANCE
Paasstage breakdance (7-10 jaar) 14-17 april 2020
Paasstage urban dance (9-12 jaar) 7-10 april 2020
Zomerstage dansexpressie (4-6 jaar) 6-10 juli 2020
Zomerstage dansexpressie (7-9 jaar) 13-17 juli 2020
Zomerstage urban dance (10-12 jaar) 10-14 augustus 2020
Zomerstage breakdance ( 7-10 jaar) 17-21 augustus 2020
Zomerstage urban dance (+13 jaar) 25-27 augustus 2020

SURFCLUB ABSOLUT
Beachcamp (7-18 jaar)
6-10 juli // 13-17 juli // 20-24 juli // 3-7 augustus // 10-14 augustus //
17-21 augustus 2020
Pure surf (7-18 jaar)
6-10 juli // 13-17 juli // 20-24 juli // 27-31 juli // 3-7 augustus //
10-14 augustus // 17-21 augustus 2020
Wake-windsurf (7-18 jaar)
20-24 juli // 10-14 augustus 2020
Windsurf evolutie 1 (7-18 jaar)
27-31 juli // 10-14 augustus 2020
Evolutiecamp Veerse Meer (14-18 jaar)
24-28 augustus 2020

info: Greet Roosen – Break & Dance – 0486 45 43 78
www.breakanddance.be

info: Bart Van Maelzaeke – 0473 477 597
info@absolut.be – www.absolut.be

KASVO
Atletiekkamp (6-13 jaar) 6-8 april // 27-31 juli 2020

TCO OUDENAARDE
Tennisstage (5-18 jaar)
24-28 februari // 6-10 april // 6-10 juli // 13-17 juli //
17-21 augustus // 24-28 augustus 2020

Iedereen welkom, zowel leden als niet-leden. OK-pas is mogelijk.

info: Wendy Gosseye – 0474 86 63 29
wendygosseye@hotmail.com

info: hoofdcoach 0477 28 96 37 – bestuur 0486 97 93 23
www.tc-oudenaarde.be

KSVO OUDENAARDE - ADERTO EVENTS
Oudenaardse Voetbalstage (5-14 jaar)
6-10 april // 10-14 augustus // 24-28 augustus 2020

THE OUTSIDER
Indianenkamp (6-8 jaar)
24-28 februari // 13-17 juli // 17-21 augustus 2020
Play Adventure (9-11 jaar)
24-28 februari // 17-21 augustus // 24-28 augustus 2020
Ridders en jonkvrouwen (6-8 jaar)
6-10 april // 6-10 juli 2020
SWAT (9-11 jaar)
6-10 april // 6-10 juli // 20-24 juli 2020
Legerkamp (6-8 jaar)
13-17 april // 1-3 juli // 10-14 augustus 2020
Ter land, ter zee en in de lucht (12-14 jaar)
13-17 april // 1-3 juli // 20-24 juli // 17-21 augustus 2020

info: Erwin De Puydt – 0474 85 79 88
info@oudenaardsevoetbalstage.be
www.oudenaardsevoetbalstage.be
Oudenaardse Voetbalstage - Aderto Events
KSV OUDENAARDE JEUGD
Beweeg- en voetbalstage (4-5 jaar) 6-8 juli 2020
Voetbal techniekstage (6-12 jaar) 6-10 juli 2020
info: Niels De Meyer – 0468 26 73 35
voetbalacademie.ksvoudenaarde@gmail.com
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A LEG

Sherlock (9-11 jaar)
13-17 april // 13-17 juli // 3-7 augustus 2020
De zotte professor (9-11 jaar)
1-3 juli // 27-31 juli 2020
Mijn eerste Kamp (5-6 jaar)
6-10 juli // 10-14 augustus 2020
Zeil & splash (12-14 jaar)
6-10 juli // 10-14 augustus 2020
Danskamp (9-11 jaar)
6-10 juli // 17-21 augustus 2020
Battlestrike (12-14 jaar)
13-17 juli // 3-7 augustus 2020
Boerderijkamp (6-8 jaar)
20-24 juli 2020
Tijdreizigers (6-8 jaar)
27-31 juli // 24-28 augustus 2020
Outsider experience (12-14 jaar)
27-31 juli // 24-28 augustus 2020
Incredibles (6-8 jaar)
3-7 augustus 2020
X-treem (9-11 jaar)
10-14 augustus 2020

MEEN

info: Birgit De Boevere – 055 30 31 81
info@theoutsiderclub.be – www.theoutsiderclub.be
VV VOLKEGEM
Paasstage voetbal VV Volkegem (5-15 jaar)
6-9 april 2020
Voetbalstage VV Volkegem (5-15 jaar)
13-17 juli 2020
info: Luc Dekens – 0499 76 05 88
luc.dekens@telenet.be – www.vvvolkegem.peepl.be
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PRAKTISCHE INFO
SPORT- & JEUGDKAMPEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN
SPEELPLEINWERKING ZAP

Registratie
Alle kinderen moeten geregistreerd zijn om deel te nemen aan de activiteiten
van de jeugddienst en sportdienst. Registreren kan via de webshop of aan de
jeugddienstbalie. 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.

Brengen en afhalen
Brengen: tussen 7u30 en 9u30. Om 9u30 stipt sluiten de deuren.
Afhalen: tussen 16u00 en 18u00.
De kinderen kunnen een halve dag of volledige dag aan de werking deelnemen.
Kinderen die enkel in de voormiddag naar het speelplein komen, moeten afgehaald
worden tussen 12u00 en 12u30. De kinderen die enkel in de namiddag komen,
verwachten we tussen 13u00 en 13u30.

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 en kunnen gedeeltelijk door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Leeftijdsgroepen
De kinderen worden ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:
Slakjes: 3 – 5 jaar
Kikkers: 6 – 8 jaar
Zeehondjes: 9 – 12 jaar
Giraffen: +12

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.

Betaling
De betaling van de speelpleinwerking gebeurt via de Jotie-Pas. Deze krijg je bij de
registratie en na het aanvaarden van onze algemene voorwaarden in jeugdcentrum
Jotie. Je kan de Jotie-Pas online opladen via onze webshop of aan de jeugddienstbalie.

Extra info
Bij deelname aan de activiteiten dienen kinderen zindelijk te zijn.
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.

Zwemmen
Op donderdagvoormiddag, tweewekelijks, gaan de kinderen zwemmen in de
Sportoase, dit zit inbegrepen bij de prijs. Om mee te kunnen zwemmen, dienen de
kinderen ingeschreven te zijn. Dit kan telkens t.e.m. woensdag 18u aan de balie van het
speelplein. Het zwemmen is niet verplicht, er is steeds een speelaanbod voorzien op
het speelplein voor kinderen die niet zwemmen.

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.

Combinatie met Krullewiet
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 en voor de verplaatsing voor de Krullewiet-activiteit. De kinderen zijn
om 17u terug op het speelplein.

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 een kwaliteitsvolle ondersteuning.
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OPENINGSUREN & LOCATIES
JEUGD

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 krokusvakanties
ma. – vr. 8.30 – 12u

SPORT

KUNSTONDERWIJS

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
SAMW&D
Parkstraat 2a
9700 Oudenaarde
T 055 39 03 60
muziekadmin@oudenaarde.be

CULTUUR
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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

CULTUUR

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

HUIS VAN
HET KIND

vormgeving: www.gestalte.be – fotografie: www.marthe-minnaert.be

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde
T 055 30 19 33
jeugdbib@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
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N ° 4 //

DOORLOPEND

M RT.
— A U G .2 0
MAART
29 FEB.– 31 MRT.
29 MRT.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Academie voor Beeldende kunst
Leesmezen & Luistervinken. Verhalen in de Bib.
Vakantieopvang Kattekwaad
Het Oudenaarde van Adriaen
Op stap met MOUse
Fantastische vriendjes

Jeugdboekenmaand 2020: wat doet kunst?
Meneertje rood geel blauw (Figurentheatermaker Enna-Dien Blink)

p. 4
p. 7
p.9
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 17
p. 19

APRIL
6 – 17 APR.
6 – 17 APR.
6 – 10 APR.
16 APR.
18 APR.
19 APR.
22 APR.

JUNI
27 JUN. Kadeefeesten

Speelplein ZAP
Krullewiet
Sportkampen
Mariken (Theatercompagnie de Kroon)
Lentekriebels in de Bib
Commissaris Piv (Piv Huvluv)
Buitenspeeldag

p. 22
p. 24
p. 31
p. 33
p. 34
p. 35
p. 36

p. 39

JULI
1 JUL.– 31 AUG.
1 – 3 JUL.
2 JUL.
6 – 10 JUL.
6 – 21 JUL.
6 – 10 JUL.

Uit met vlieg zomeractie
Sport & Jeugdkampen
Jeugdavonturensportdag
Sportkampen
Speelplein ZAP
Krullewiet

SAVE THE DATE
4 MEI

6 SEP.
INFO

p. 42
p. 43
p. 45
p. 46
p. 48
p. 50

6 – 10 JUL.
17 – 21 AUG
24 – 28 AUG.
24 – 28 AUG.

AUGUSTUS

Krullewiet
Sportkamp
Uitstappenweek
Sport & Jeugdkampen

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst:
start online inschrijvingen
Sportbeurs
Externe sportkampen krokus-, paas- en zomervakantie

p. 56
p. 64
p. 66
p. 67

p. 4
p. 71
p. 72

KALENDER

