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VOORWOORD

Dag Leutige Loeties en Wilde Wieties 

Wij moeten iets vertellen.
Bekennen, eigenlijk …
Misschien hadden jullie het al door? 
Mogelijk hadden jullie het al gemerkt!
Maar - tttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrrr tromgeroffel - …
Dé Leutige Loetie en Dé Wilde Wietie … wel, ahum … 
excuse moi-je … die bestaan niet!
Zo, ’t is eruit.
Surpriiiiiiiiiise !!!

Oepsie, misschien geen leuke verrassing?
Oei,  ontgoocheld? Zwaar teleurgesteld?
OMG! Hoeft niet!

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaant …

Leutige Loeties en Wilde Wieties dat zijn Wij Allemaal !!!
Hoera!
Applaus!
Bis!

Maar vooral: Oef, een grote opluchting.

Uiteindelijk brengen we jullie vooral een nieuw  
uit-ge-breid Vrijetijdsmagazine met een o-ver-vloed aan 
Leutige activiteiten en Wilde events, voor de maanden 
februari tot en met augustus van 2023.
Geniet ervan! Dat hebben jullie verdiend!

(Ja, die zijn goed. Na eerst bijna een hartstilstand te hebben 
ondergaan… Deeeuuuh!)
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CULTUUR
FAMILIE

HANS DE HAAN LOKT  
KINDEREN UIT HUN KOT 

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

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

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

HET HELE  
JAAR DOOR 
gratis

VISIT Oudenaarde 
Oudenaarde – Binnenstad

info
Visit Oudenaarde, Stadhuis, Markt
T 055 31 72 51 - visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.be.
Speurneusbundeltje op te halen bij  
Visit Oudenaarde.

4
18

CULTUUR
FAMILIE

HET OUDENAARDE VAN 
ADRIAEN

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

HET HELE  
JAAR DOOR 
gratis

VISIT Oudenaarde 
Oudenaarde – Binnenstad

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

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

meebrengen
Smartphone

8
99

mailto:visit@oudenaarde.be
oudenaarde.bibliotheek.be
mailto:visit@oudenaarde.be
http://www.dewoeker.be


76

JEUGD

KRULLEWIET WORDT  
CURIEUZENEUZE
 

Duik mee met ons in een nieuw avontuur en word een echte 
‘Curieuzeneuze’.

Van muziek tot techniek, een creatieve sessie of een relaxerend 
moment, een potje lekker kokerellen of een namiddag wroeten in de 
aarde, het kan allemaal!

Wat staat er allemaal op het programma? 
Voor de jongste (3 – 5 j): Kleuteryoga & zen-knutselen, 
Kleutertechniek, Dimi Dino, Schilderen op muziek, Op wereldreis
Voor de oudere (7 – 12 j): Yoga & zen-knutselen, 1,2,3 chemie!,  
It’s magic!, Tie-dye, Mocktails

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 februari, 13u30. Inschrijven kan 

via de webshop op www.oudenaarde.be of op de jeugddienst tijdens de 
openingsuren.

LEESMEZEN EN LUISTERVINKEN 
VERHALEN IN DE BIB

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

3
99

BIBLIOTHEEK

DOORLOPEND
elke eerste vrijdag  
van de maand

vr. 3 mrt, 7 apr,  
5 mei, 2 jun, 7 jul,  
4 aug, 1 sep.

17 — 17.30u
gratis

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
zonder inschrijven

woe. 1, 8, 15, 22  
en 29 mrt.
13.30 — 16.30u
€ 5 (inwoners Oudenaarde)

€ 6,5 (niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5(OK-pas)

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde

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

3
12

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR  

CURIEUZENEUZE

http://http://
mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.jotie.be
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* onder voorbehoud van stand van zaken renovatiewerken  
in KBO Sint-Walburga.
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GELUK ZIT IN EEN KLEIN  
BOEKJE - START TO LEESJURY

In onze Leesjury kunnen kinderen vanaf het tweede leerjaar hun 
hartje ophalen en zelf verhalen lezen én beoordelen. Jongere 
kinderen vallen uit de boot omdat ze zelf nog niet (voldoende) 
kunnen lezen. 

Maar nu is er goed nieuws voor de allerkleinsten! Tijdens de 
jeugdboekenmaand organiseren we een voorleesreeks met de 
kleuterboeken uit de leesjuryselectie. De eerste vier woensdagen in 
maart lezen we telkens twee verhalen voor. Per verhaal ontvangen 
de kinderen één stempel op hun stempelkaart. Kinderen met een 
volle stempelkaart kunnen op woensdag 29 maart stemmen voor hun 
favoriete boek en zo al eens proeven van de Leesjury.

Dat smaakt naar meer? 

GELUK VOOR KINDEREN 
MUZIKALE THEATERVOORSTELLING 
JEUGDBOEKENMAAND

Tien rare vogels beleven spannende avonturen. Ze worden er ook 
telkens een beetje gelukkiger van. De vogels vliegen, twijfelen en 
overwinnen. Maar wat maakt kinderen (en grote mensen) nu precies 
gelukkig? 

Een wervelende theatervoorstelling die klein en groot kan beroeren 
en elk van ons kan inspireren in onze zoektocht naar geluk. Muzikant 
Steven Michielsen maakt vogelgeluidjes, wordt vogel en vliegt mee 
uit.

Deze speelse interactieve voorstelling door ‘De Verhalenkat’ is 
gebaseerd op het wonderlijke voorleesboek ‘Geluk voor Kinderen’ en 
de internationale bestseller ‘Geluk. The World Book of Happiness’ 
van geluksambassadeur Leo Bormans. 

‘GELUK’ is het thema van de JEUGDBOEKENMAAND 2023.

3 2,5
7 12

BIBLIOTHEEK BIBLIOTHEEK

ELKE 
WOENSDAG
IN MAART
woe. 1, 8, 15, 22  
en 29 mrt.

15 — 15.30u
gratis

za. 25 mrt. 
10.30 — 11.30u
€ 3
€ 1,50 (OK-pas)

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33
Ook de (groot)ouders zijn welkom!

25 50

http://www.oudenaarde.bibliotheek.be
http://www.oudenaarde.bibliotheek.be
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CULTUUR
DE WOEKER

HIER & DAAR  
4HOOG

Soms ben ik HIER maar liever DAAR
Omdat DAAR veel mooier is dan HIER
DAAR kan ik alles zijn
Alles wat ik dromen kan
Soms is HIER maar hier
En DAAR is overal

HIER & DAAR is de laatste productie van Frans Van der Aa als 
artistiek leider van 4Hoog. Hiervoor creëert Frans, samen met een 
bonte artistieke ploeg, een wereld waarin alles kan, waarin je alles 
kan zijn: een sneeuwman, een onderwatersnorkelober of een prinses. 
Een wereld waarin je HIER kan zijn en toch ook DAAR.

HIER & DAAR is niet zomaar een voorstelling. Het is een ode aan de 
verbeeldingskracht van kleuters. Kleurrijk en muzikaal!

Concept en regie: Frans Van der Aa 
Spel: Lien Wildermeersch, Evelien Van Hamme en Debbie Crommelinck
Muziek: Liesa Van der Aa

zo. 26 mrt. 
14.30u
€ 7 (16-)
€ 10 (16+)
€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info en tickets
cc.de.woeker@oudenaarde.be
T 055 39 03 63

3
+

mailto:cc.de.woeker@oudenaarde.be
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DE HAZENSCHOOL:  
EEN ONMOGELIJKE MISSIE  
FAMILIEFILM

Op een geheime plaats, diep in het bos krijgt de 
jonge haas Max een speciale training op de Paashaas 
Academie. Pasen staat immers voor de deur en 
dan moeten alle kinderen hun paaseieren krijgen. 
Wanneer het magische gouden ei ineens zwart 
kleurt moet Max alles op alles zetten om het grote 
feest te redden.

Een animatiefilm uit 2022
Speelduur: 73 minuten

6
12

BIBLIOTHEEK

za. 1 apr. 
10.15 — 11.45u
€ 3
€ 1,50 (OK-pas)

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

 ma. 3 — vr. 7,
di. 11 — vr. 14 apr.
7 — 18u
activiteiten: 9 - 16u

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

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
vakantieopvang@oudenaarde.be
T 055 33 51 68 - 055 33 51 54
www.oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
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 via het Ouderportaal TJEK.

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

2,5
12

4250

mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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JEUGD

SPEELPLEIN ZAP

Spel en plezier is verzekerd bij speelplein ZAP! Heb je zin om mee 
te gaan op een gekke activiteit of wil je liever vrij spelen? Het kan 
allemaal! Kruip in de winkel en kies je lievelingsspeelgoed uit. Speel 
samen met je vrienden, maak een gek zandkasteel in de zandbak of 
probeer een nieuw record te vestigen met een gocart. 

Onze animatoren verwelkomen je in de paasvakantie op de 
BroeBelschool om samen een gekke vakantie te beleven! Elke dag 
worden de kinderen meegenomen op een activiteit waar ze met 
elkaar kunnen ravotten. Ook bij de slakjes staan de animatoren klaar 
om de kindjes een beestige vakantie te bezorgen. 

Speelplein ZAP is the place to be in de paasvakantie!

ma. 3 — vr. 14 apr.
7.30 — 18u
activiteiten: 9.30 - 16u

€ 5/10 (inwoners Oudenaarde)

€ 6,5/13 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 1,5/3 (OK-pas)

BroeBELschool
Wortegemstraat 14-16 ,  
9700 Oudenaarde

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

extra
Voor geboortejaren 2008 - 2020.
De leeftijd van 3 jaar moet bereikt zijn 
bij aanvang van de speelpleinwerking 
en je kind moet zindelijk zijn. 
Geen werking op paasmaandag  
10 april. 

3
15

Inschrijven 
Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig. Wel dien je te beschikken over 

een Jotie-pas, deze kan verkregen worden aan de balie van de jeugddienst. 
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 8 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. 

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

WOE. 8 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR  

KINDEREN MET  

EEN BEPERKING

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.jotie.be
http://www.jotie.be
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ma. 3 — vr. 7 apr.    
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30-16u)

€ 65 (inwoners Oudenaarde)

€ 85 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 15 (OK-pas)

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle 
nodige informatie over het sportkamp. 
Je kind moet bij aanvang van het kamp 
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk 
zijn.

SPORT

45

3
5

SPORTKAMPEN

MULTIMOVE
Altijd al een beweegkampioen willen worden? Een beweegkampioen 
kan dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, 
springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, 
wandelen en lopen, en zwaaien. En nog belangrijker: plezier maken 
staat hierbij centraal! 

HIT THE TARGET
3, 2, 1… shoot… raak! 
Deze week hebben we maar één doel: hit the target. 
We leren op heel veel verschillende manieren het doel te raken.  
Je kan het zo gek niet bedenken, alles is mogelijk! 

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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
de kinderen brengen elke kampdag mee: 
-  lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
-  opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
-  sportkledij en sportschoenen
-  pet en zonnecrème bij mooi weer 
-  regenjas bij regenweer
-  reservekledij (kleuterkamp)

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

54

6
12

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN

mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/Overview
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EEN FRISSE DUIK IN DE  
ONDERWATERWERELD 
VERHALENSNIPPERS

Haai! Wist je dat er heel wat leven in zee te ontdekken valt?  
Spring in ons verhalenbad en dompel je onder in een prachtig 
onderwateravontuur. Daarna snorkelen we verder naar de 
knutseltafels waar je je vast als een vis in het water voelt.

5
9

BIBLIOTHEEK

za. 15 apr. 
10 — 11.30u
€ 3
€ 1,50 (OK-pas)

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

12

CULTUUR
FAMILIE

SPACE JAM: A NEW LEGACY

Tijdens een reis naar de studio’s van 
Warner Bros. raken LeBron James en zijn 
zoontje gevangen in een wereld vol bekende 
verhalen en personages, welke gecontroleerd 
wordt door een op hol geslagen kracht 

genaamd Al G. Om zijn zoontje te redden, gaat James met de Looney 
Tunes op avontuur door een fantasiewereld vol iconische filmscènes. 
Om terug naar huis te kunnen, moeten ze tot slot een wereldwijd 
bekeken basketbalwedstrijd zien te winnen waarbij Al G digitale 
superversies van NBA- en WNBA-spelers heeft gecreëerd.

Malcolm D. Lee
Animatie/komedie/avontuur - 2021

woe. 12 apr.  —   
14.30u

€ 5
€ 4 (16-, 60+)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info en tickets
cc.de.woeker@oudenaarde.be
T 055 39 03 63

4
12

http://oudenaarde.bibliotheek.be
mailto:cc.de.woeker@oudenaarde.be


Sociaal Huis
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

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

woe. 19 apr.
13 — 16.30u
gratis

JEUGD

BUITENSPEELDAG

De 16de editie van de Buitenspeeldag staat voor de deur. Haal die 
speelkledij maar al van onder het stof, want wij gaan buitenspelen! 
Op woensdag 19 april zenden alle tv-kinderzenders in de namiddag 
een zwart scherm uit. Ook de scholen doen mee en geven geen 
huiswerk. Hierdoor heb je de hele namiddag vrij om te komen 
ravotten, samen met de Jeugddienst, de Sportdienst & LDC De 
Vesting, op het nieuwe speelpleintje, ‘De Pelikaan’, aan het Sociaal 
Huis.

Met de jeugddienst doen we een warme oproep om 365 dagen 
buiten te spelen en niet enkel en alleen op de buitenspeeldag! 
Heb je trouwens al gezien dat elk speelpleintje in Oudenaarde 
een beestig welkomstbord heeft? Ontdek de verschillende 
dieren en deel jouw avonturen op sociale media met de hashtag 
#365dagenbeestigbuitenspelen! 

Het wordt een spetterende editie vol buitenspeelplezier!  
Wij kijken er alvast naar uit om er samen met jullie een fantastische 
editie van te maken! 

2524

0
99

CULTUUR
DE WOEKER

BEEST OF! 
RADIO OORWOUD

Voor het eerst trekt Radio Oorwoud met de meest aanstekelijke 
liedjes uit hun palmares naar de theaters voor een heuse BEEST OF!

Radio Oorwoud, het felgebekte braakbalorkest voor wilde 
modderotters en modderige wildermissen, staat helemaal klaar om 
het podium op volledig biologisch verantwoorde wijze af te breken. 
Dieren van allerlei pluimage worden in de ondeugende liedjes 
bejubeld. De natuur krijgt een megafoon op kindermaat: dansbaar, 
een beetje stout en vol humor. 

Wees klaar voor tuimelende otters en slechtgezinde pissebedden 
terwijl overenthousiaste olifanten over de scène denderen en de 
kinderen oproepen om lekker mee te brullen. Het recept is gekend, 
meezingers die oproepen tot actie voor het milieu.

zo. 30 apr. 
14.30u
€ 7 (16-)
€ 10 (16+)
€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info en tickets
cc.de.woeker@oudenaarde.be
T 055 39 03 63

5
+

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
mailto:cc.de.woeker@oudenaarde.be
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BABYBORREL IN DE BIB 
BOEKSTART-DAG

Baby’s en boeken? Natuurlijk! Op Boekstart-dag wordt de bib 
omgetoverd tot een paradijs voor de allerjongsten!  
Voorlezen aan een baby of peuter is immers puur genieten. Wanneer 
je speelt met je stem, liedjes zingt of versjes voorleest tover je een 
grote glimlach op het gelaat van je baby. Peuters genieten van elke 
interactie met een boek in de hoofdrol. 

Op boekstart-dag demonstreren we hoe dat werkt. Verken samen 
met je baby of peuter ons boekenaanbod en kom snuffelen tussen de 
boeken. We dompelen je onder in een heus boekenbad en helpen je 
op weg met de juiste boekjes bij elke ontwikkelingsfase van je kind. 

Mag het wat actiever zijn? Schrijf je dan samen met je kleine 
ukkepuk in voor de prentenboekendans. Tijdens deze interactieve 
workshop van Ann-Sophie Maes hoort er bij elke prent een dansje. 
Zo kruipen we al dansend in een prentenboek. Helemaal op maat van 
tweejarigen!

0
2,5

BIBLIOTHEEK

za. 20 mei 
10 — 13u
gratis

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33 JU-

NI

http://oudenaarde.bibliotheek.be


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

za. 24 jun.
10 — 17u
gratis

JEUGD

KADEEFEESTEN

3…2…1… Klaar voor lancering?

Kom op 24 juni naar de Kadeefeesten en voel je een echte 
ruimtevaarder! Samen met groene marsmannetjes toveren wij de 
Hoogstraat om tot een echte Melkweg! 

Bezoek de zwevende ruimtestations en ruimteschepen of laat je door 
onze bovenaardse grimeurs in een echte alien transformeren. Spring 
van planeet naar komeet op onze reuzespringkastelen, attracties en 
zo veel meer. 

In onze Melkweg is er ook opnieuw plaats voor onze speelgoedbeurs. 
Kinderen die een extra centje willen verdienen door hun oude 
speelgoed te verkopen, kunnen zich inschrijven via de Jeugddienst 
vanaf half mei. 

Tradities zijn er om in ere te houden. Daarom sluiten we ook deze 
Kadeefeesten af op het podium op de Markt. Met wie? Dat houden we 
nog even geheim. 

Op naar de sterren en daar voorbij! 

3130

DE LEESJURY 
DE LEUKSTE LEESCLUB VAN ‘T LAND

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 18 tot 19.15 uur. 
Er zijn vier leesbijeenkomsten waarbij we in kleine leeftijdsgroepjes 
boeken behandelen, er is een stembijeenkomst en we sluiten elk 
werkjaar af met een feestje. 

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

6
16

BIBLIOTHEEK

do. 1 jun. 
start inschrijvingen  
volgend leesjaar

gratis

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

0
99

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
http://oudenaarde.bibliotheek.be
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CULTUUR
FAMILIE

VOEL JIJ WAT IK VOEL? 
SCHATTEN VAN VLIEG

Elke zomervakantie kan je in Oudenaarde en Ename op zoek gaan 
naar de ‘schatten van vlieg’. Op diverse culturele hotspots is er een 
schatkist verstopt. Gezinnen krijgen een zoektocht voorgeschoteld 
die hen met allerhande opdrachtjes leidt langs de collectie van het 
museum of de bib. 

Zet je voelsprieten op scherp en ga op ontdekkingstocht op de 
verschillende locaties in onze stad. Slaag je erin om alle schatten te 
vinden, dan maak je kans op een schitterend prijzenpakket. 

za. 1 jul.  —   
      do. 31 aug.
tijdens de openingsuren

gratis

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, T 055 30 19 33

MOU Museum 
Oudenaarde 
Markt 1, T 055 31 72 51

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

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

Huis Beaucarne
Beaucarnestraat 9, Ename T 0476 30 77 36

info en inschrijving
www.oudenaarde.be

4
12

JEUGD

3
15

ma. 3  jul.— 
     vr. 18 aug.
7.30 — 18u
activiteiten: 9.30 - 16u

€ 5/10 (inwoners Oudenaarde)

€ 6,5/13 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 1,5/3 (OK-pas)

BroeBELschool
Wortegemstraat 14-16 ,  
9700 Oudenaarde

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

extra
Voor geboortejaren 2008 - 2020.
De leeftijd van 3 jaar moet bereikt zijn 
bij aanvang van de speelpleinwerking 
en je kind moet zindelijk zijn. 
Geen werking op vrijdag 21 juli en 
dinsdag 15 augustus.

SPEELPLEIN ZAP

Eindelijk weer twee maanden vakantie voor de boeg! Ben je nog 
aan het zoeken wat je deze zomervakantie wil doen? Twijfel zeker 
niet, kom naar speelplein ZAP! Op de BroeBelschool staan onze 
animatoren klaar om de kinderen een dag vol plezier te bezorgen.
Wil je mee op de toffe activiteiten die de animatoren voorzien of 
liever vrij spelen? Speel in de zandbak of race met de gocarts. 
Ontleen je lievelingsspeelgoed uit de winkel en speel samen met je 
vrienden. Als je wil ravotten tijdens de zomervakantie is speelplein 
ZAP de ideale locatie!
De animatoren verwelkomen ook de slakjes op het speelplein! Hier 
kunnen ze eens plonzen in ons ballenbad of brandweer spelen met 
de speelgoedautootjes. Dans samen met de animatoren op de gekke 
beats van Maya de Bij of Samson en Gert. 
Onze animatoren verzekeren spel en plezier bij speelplein ZAP!

http://www.oudenaarde.be
mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.jotie.be
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Inschrijven 
Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig. Wel dien je te beschikken over 

een Jotie-pas, deze kan verkregen worden aan de balie van de jeugddienst. 
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 8 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. 

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

WOE. 8 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR  

KINDEREN MET  

EEN BEPERKING

 di. 4 — ma. 31 jul.,
7 — 18u
activiteiten: 9 - 16u

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

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
vakantieopvang@oudenaarde.be
T 055 33 51 68 - 055 33 51 54
www.oudenaarde.be

extra
Geen werking op dinsdag 11 juli en 
vrijdag 21 juli.

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
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 via het Ouderportaal TJEK.

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

2,5
12

42

http://www.jotie.be
mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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10

11
16

SPORT

WILDTRAILS ADVENTURE 
i.s.m. Burensportdienst Oudenaarde en Wildtrails

Samen met de buurgemeenten gaat Oudenaarde op avontuur in de 
Ardennen. Watertouwparcours, tokkelbaan, via ferrata, deathride, 
rappel, pamperpaal, lasergame, waterolympiade, vlottentocht, crazy 
trophy en dropping staan alvast op het programma. We vertrekken 
samen met deelnemers van andere gemeenten met de bus op 
maandag 3 juli naar onze verblijfplaats Cirac in Marcourt (Rendeux). 
Voor de avontuurlijke activiteiten werken we samen met Wildtrails. 
Terugkeer is voorzien op vrijdagavond 7 juli 2023. Meer info 
daarover bij inschrijving.

ma. 3 — 
    vr. 7 jul.
€ 285
€ 71,25 (OK-pas)

info en inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
sportdienst@oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met 
de nodige informatie (uur, activiteiten, 
benodigdheden, contactgegevens 
monitoren…)

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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 vol pension in Cirac
-  Vijf dagen begeleiding & catering
-  Uitdagende activiteiten onder begeleiding van opgeleide monitoren van 

Wildtrails

mailto:sportdienst@oudenaarde.be
mailto:sportdienst@oudenaarde.be


4140

ma. 3 — vr. 7 jul.    
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30-16u)

€ 65 (inwoners Oudenaarde)

€ 85 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 15 (OK-pas)

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle 
nodige informatie over het sportkamp. 
Je kind moet bij aanvang van het kamp 
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk 
zijn. 

SPORT

45

60

3

6

5

12

SPORTKAMPEN

OP SAFARI
Hup, zet je safarihoed op, want wij gaan op avontuur in Afrika! We 
springen in onze jeep, kijken door onze verrekijker en ontdekken hoe 
olifanten, luipaarden, buffels, neushoorns en leeuwen bewegen. We 
spotten ‘the big five’ en leren deze dieren beter kennen.

JUMP FOR JOY
Alles staat in het thema van springen!
Hoogspringen, verspringen, touwtje springen, trampolinespringen…
We springen de hele week van het ene springkasteel naar het ander.

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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
de kinderen brengen elke kampdag mee: 
-  lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
-  opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
-  sportkledij en sportschoenen
-  pet en zonnecrème bij mooi weer 
-  regenjas bij regenweer
-  reservekledij (kleuterkamp)

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

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN

mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/Overview
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BOKKENSPRONGEN 
SAMEN LUIDOP LEZEN TIJDENS  
DE VAKANTIE

Leren lezen is een avontuur. Maar niet iedereen maakt even grote 
sprongen. Sommige kinderen zetten voorzichtig stapjes in de goede 
richting en net hen willen we aanmoedigen om tijdens die grote en 
lange vakantie te blijven lezen. 
Leesplezier staat centraal in het leesbevorderingsproject ‘Met 
bokkensprongen naar het tweede leerjaar’. Door wekelijks een uurtje 
luidop samen te lezen willen we de prille leesvaardigheden van het 
kind onderhouden én stimuleren. We selecteren de juiste boeken en 
maken het plezant. Want als kinderen lol hebben in lezen, merk je 
dat ze vaker naar een boek grijpen.

Kinderen die inschrijven voor dit leestraject tekenen in op minstens 
drie van de negen sessies en de ouders engageren zich om 
tussendoor ook thuis samen te lezen met hun kind.

Dit leestraject wordt aangeboden voor kinderen die het wat moeilijker hebben 
met lezen en aan het einde van het eerste leerjaar het leesniveau AVI M3  
of AVI E3 behalen.

6
7

BIBLIOTHEEK

ELKE 
WOENSDAG
IN JULI EN 
AUGUSTUS
woe. 5, 12, 19, 26 jul.  
en 2, 9, 16, 23, 30 aug.

10 — 11.30u
gratis

Bibliotheek  
Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
T 055 30 19 33

extra
Enkel voor leerlingen die naar het tweede 
leerjaar gaan.

AU-
GUS-
TUS

http://oudenaarde.bibliotheek.be
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ma. 21 — vr. 25 aug.    
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30-16u)

€ 65 (inwoners Oudenaarde)

€ 85 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 15 (OK-pas)

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle 
nodige informatie over het sportkamp. 
Je kind moet bij aanvang van het kamp 
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk 
zijn. 

SPORT

75

60

3

6

5

12

SPORTKAMPEN

ELFJES EN KABOUTERS
Hoe dansen elfjes en kabouters? Waarom dragen kabouters een 
kaboutermuts? Welke dieren leven er nog in het bos? Hoe maken 
elfjes hun magisch elfenstof? Kom het allemaal ontdekken.

WELKOM IN HET CIRCUS
Onder begeleiding van een echte circusartiest leren we alles van 
acrobatie tot clownerie. Kan jij rijden op een eenwieler of jongleren 
met doekjes, ballen of ringen? Op het einde van het kamp zijn we 
echte circusartiesten geworden!

mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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
de kinderen brengen elke kampdag mee: 
-  lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
-  opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
-  sportkledij en sportschoenen
-  pet en zonnecrème bij mooi weer 
-  regenjas bij regenweer
-  reservekledij (kleuterkamp)

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

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN

ma. 28 —  
    do. 31 aug.    
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30-16u)

€ 52 (inwoners Oudenaarde)

€ 68 
(niet-inwoners Oudenaarde)
€ 12 (OK-pas)

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Je ontvangt tijdig een mail met alle 
nodige informatie over het sportkamp. 
Je kind moet bij aanvang van het kamp 
minstens 3 jaar oud zijn en moet zindelijk 
zijn. 

SPORT

75

60

3

6

5

12

SPORTKAMPEN

DE BALLENFABRIEK
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, 
wij hebben ongelofelijke haast.
We moeten werpen, vangen, mikken, botsen, dribbelen, lopen, 
springen en erop los gaan! 
We kunnen nu niet langer, de ballen laten staan.

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

De kinderen die al 25 meter kunnen zwemmen, verbeteren elke 
voormiddag onder begeleiding van de zwemclub OZEKA hun 
vaardigheden in het water. 

https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/Overview
mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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Ook de kinderen die nog geen 25 meter kunnen zwemmen, gaan 
elke voormiddag naar het zwembad, maar worden daar begeleid 
door de lesgevers van Sportoase. Ze worden in verschillende 
groepjes onderverdeeld, op basis van hun zwemniveau. Dit gaat van 
watergewenning tot het aanleren van techniek. 
Elke namiddag houden we het droog en doen we een andere sport of 
spelen een spel.

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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
de kinderen brengen elke kampdag mee: 
-  lunchpakket in een herbruikbare brooddoos
-  opvulbare drinkbus of herbruikbare beker
-  sportkledij en sportschoenen
-  pet en zonnecrème bij mooi weer 
-  regenjas bij regenweer
-  reservekledij (kleuterkamp)

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
opvang voor en na, elke dag een vieruurtje, verzekering, sportbegeleiding en vier 
zwembeurten voor de +6-jarigen.

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN

 di. 1 — di. 29 aug.,
7 — 18u
activiteiten: 9 - 16u

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

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
vakantieopvang@oudenaarde.be
T 055 33 51 68 - 055 33 51 54
www.oudenaarde.be

extra
Geen werking op dinsdag 15 augustus.

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
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 via het Ouderportaal TJEK.

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

2,5
12

42

https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/Overview
https://webshopoudenaarde.recreatex.be/Activities/Overview
mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be


JEUGD SPORT

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

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

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

ma. 21 —
   vr. 25 aug.
€ 200
€ 50 (OK-pas)

UITSTAPPENWEEK

Wil jij de laatste volledige week van de vakantie afsluiten in stijl?  
Dan is onze uitstappenweek zeker en vast iets voor jou! 
We ontdekken tijdens deze week pretparken, dierentuinen en zoveel 
meer. 

We nemen een vliegende start in Walibi. 
We beleven een beestige dag in Planckendael.  
We nemen een frisse duik in Plopsaqua De Panne.  
We bouwen torenhoge zandkastelen op het strand van Oostende. 
En laten ons onderdompelen in de magie van Disneyland! 

5150

50

8
15

Inschrijven 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 15 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.

WOE. 15 FEB. 23

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

UITSTAPPENWEEK

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

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

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

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

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

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

OPENINGSUREN & LOCATIES 

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

Tijdens het schooljaar:
ma. gesloten
di 8.30 – 12u / 13.30 – 18u
wo. 13.30 – 17u
do. 8.30 – 12u / 13.30 – 17u
vr. 13.30 – 19u
Tijdens paas- en zomervakanties:
ma. – vr. 7.30 – 12u
Tijdens krokus- en herfstvakanties:
ma. – vr. 8.30 – 12u

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

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

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

JEUGD

SPORT

KUNST-
ONDERWIJS

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
http://www.facebook.com/jcjotie 
http://www.jotie.be
http://www.facebook.com/sportdienstoudenaarde
http://www.oudenaarde.be/sport
mailto:kabk@oudenaarde.be
mailto:parcour@oudenaarde.be
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Dienst Cultuur / CC De Woeker
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
Woeker 3, 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 Oudenaarde
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

Visit Oudenaarde
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde
Zomerperiode (maart–september):
ma. –vr. 9–17.30u
za., zo. en feestdagen: 10 –17.30u

Winterperiode (oktober –februari):
ma –vr. 9–17u
za. –zo. 14–17u 
ma. en feestdagen gesloten

Dienst buitenschoolse opvang / vakantieopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 68 - 055 33 51 54
ma.– vr. op afspraak
vakantieopvang @oudenaarde.be

HET vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde
T  055 30 19 33 
bibliotheek@oudenaarde.be
ma. en woe. 13.30 – 17.30u / di. en vrij. 13.30 – 19u /do. 10 – 12u, 
13.30 – 17.30u / za. 10 – 13u / zo. gesloten

BIBLIOTHEEK
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mailto:cultuur@oudenaarde.be
mailto:vakantieopvang @oudenaarde.be
mailto:bibliotheek@oudenaarde.be


KALENDER 

DOORLOPEND 
Het Oudenaarde van Adriaen ......................................................... p. 4
Hans de Haan lokt kinderen uit hun kot .......................................  p. 5
Krullewiet wordt Curieuzeneuze ....................................................p. 6
Leesmezen en luistervinken - Verhalen in de bib .......................  p. 7

 APRIL
1 apr.  Film: De hazenschool: een onmogelijke missie ........................................  p. 16
3 – 16 apr.  Vakantieopvang Kattekwaad................................................................  p. 17
3  – 14 apr.  Speelplein ZAP ... ....................................................................................p.  18
3  – 7 apr.  Sportkampen .............................................................................................p. 20
12 apr.  Film: Space Jam: A new legacy ..................................................................  p. 22
15 apr.  Een frisse duik in de onderwaterwereld .................................................  p. 23
19 apr.  Buitenspeeldag ... ........................................................................................ p.  24
30 apr.  Beest of! - Radio Oorwoud ........................................................................p. 25

MAART
op woe.  Geluk zit in een klein boekje - Start to leesjury .................................. p. 10
25 mrt.  Geluk voor kinderen, muzikale theatervoorstelling ............................  p. 11
26 mrt.  Hier & Daar - 4Hoog ..................................................................................  p. 12

MEI
20 mei  Babyborrel in de Bib ..................................................................................  p. 28

JUNI
20 jun.  De leesjury - de leukste leesclub van 't land  .........  p. 30
24 jun.  Kadeefeesten ... .............................................................p.  31

JULI
1 – 31 jul.  Voel jij wat ik voel? - Schatten van Vlieg .............................................. p. 34
3 jul.  – 18 aug.  Speelplein ZAP ... ........................................................................... p.  35
4 – 31 jul.  Vakantieopvang Kattekwaad ................................................................  p. 37
3  – 7 jul.  Wildtrails Adventure ................................................................................. p. 38
3  – 7 jul.  Sportkampen..............................................................................................p. 40
jul – aug.  Bokkensprongen - Samen luidop lezen tijdens de vakantie ...........  p. 42

N°10  //  
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— AU G . 2 3

AUGUSTUS
21  – 25 aug.  Sportkampen ........................................................................................p. 45
28  – 31 aug.  Sportkampen ........................................................................................p. 47
1 – 29 aug.    Vakantieopvang Kattekwaad ............................................................  p. 49
21  – 25 aug.  Uitstapweek ... ......................................................................................p. 50

SAVE THE DATE
8 feb.  Start inschrijvingen Speelplein ZAP (kinderen met een beperking) ........................... p.19, 36
15 feb.  Start inschrijvingen Sportkampen  ............................................................................  p.21, 39, 41


