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VOORWOORD

Joehoeoeoe, Leutige Loeties en Wilde Wieties!
Dag Leutige Mama’s en Wilde Papa’s!

Hier zijn we weer met ons spetterende magazine, waarin jullie álles 
te weten komen over de toffe organisaties en de leuke activiteiten die 
we voor jullie gepland hebben. Alles!

Wij, dat zijn alle diensten van de stad en het Sociaal Huis 
van Oudenaarde. Activiteiten, dat zijn themakampjes, 
sportcursussen, toneelvoorstellingen, films, leesclubs, 
muzieklessen, kunstcreaties, hele, heuse, hemelse – hé, hé, hé – 
grote evenementen, speciaal voor kinderen en jeugd.
Wáár we al dat lekkers aanbieden? In Oudenaarde natuurlijk!

En wanneer? Wel, we gaan van start op 1 september 2019…
(Hmmmm…?! Er is nog iets dat begint op 1 september, maar ik kan 
er nu even niet opkomen. Zal niet zo heel belangrijk zijn.)
… en het programma loopt dóóóhóóór – even ademhalen – tot en 
met de krokusvakantie van 2020.
Een half jaar, zes maanden, zesentwintig weken, 183 dagen zijn dat 
maar liefst. O M G !!!!!!

Jullie lezen het goed! Een hele periode waarin we jullie verwennen 
met to do’s, zoals de grote mensen dat noemen. Maar dan voor hen 
op het werk en voor jullie in de vrije tijd. In júllie vrije tijd!
Keuzes maken wordt allicht de moeilijkste taak, want stuk voor stuk 
zijn het ‘toedoetjes’ die je niet mag missen. Kortom: toedoetjes die 
ertoe doen. L O L !!!!!

Lukt het niet? Ben je niet op tijd ingeschreven? Zitten de mama 
en de papa met een onvoorzien opvangprobleem? Geen nood, 
Kinderopvang Kattekwaad biedt tijdens schoolvakanties toffe 
activiteitjes of vrij spel aan.
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De belangrijke dames en heren van ons stadsbestuur, de politiekers 
dus, groeperen al hun plannen voor de komende jaren onder de titel 
‘Oudenaarde moet je MEE-maken’.

Nu, ook al kiezen jullie maar een paar activiteiten uit dit magazine, 
dan nog gaan jullie zeker íéts, wat zeggen wij: veeeeeeeeel MEE-
maken.

Is ’t al gedaan? Jaaaaaaaaaaaaaa!
Het moet niet altijd zo’n lang voorwoord zijn. Dat spaart papier en 
ruimte voor de écht leuke dingen.
Nu is het aan jullie: 
Maak jullie keuze!
MAAK het MEE, beleef het, geniet!
Waaaauwkes…

Bij al onze activiteiten geldt het OK-pastarief!

DO-
   OR-
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CULTUUR

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 het 
juiste punt leiden. Op de locaties leer je niet enkel meer over de link 
tussen onze bekende schilder en onze fijne stad, maar krijg je ook 
telkens een raadsel voorgelegd. Als je alle raadsels juist oplost, kan 
je op het einde niet alleen de geocache-stash vinden, maar mag je 
ook een leuke Brouwerprijs ophalen!

HET HELE 
JAAR DOOR
 
gratis

Oudenaarde – Binnenstad
info
www.visitoudenaarde.com
Toerisme Oudenaarde 

extra
Breng je smartphone mee!
Reservatie niet nodig.

8 99
J
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BIBLIOTHEEK

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info
Reservatie niet nodig.

LEESMEZEN & LUISTERVINKEN

VERHALEN IN DE BIB
vr. 06/09/19 – vr. 04/10/19 – vr. 08/11/19 – vr. 06/12/19 –  
vr. 03/01/20 – vr. 07/02/20

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

3 99
J

   ELKE 
EERSTE 
VRIJDAG VAN 
DE MAAND
16.30— 17.30u

gratis



7

    MA. 28 — 
DO. 31 OKT.
MA. 23, VR. 27 
MA. 30 DEC. 
       VR. 3 JAN.
MA. 24 —  
    28 FEB.
       (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 & 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.

2,5 12
J
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SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

€ 67,00
€ 43,00 
(verminderd tarief)

€ 10,00 
(OK-pas)

Oudenaarde 
Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

Eine – Serpentstraat 15  

Mater – Driesleutelstraat 11 

inschrijven online!
Via de online-knop op  
www.oudenaarde.be/KABK.

nieuw!
– Digitale Beeldende Kunst op woensdag-

avond voor jongeren vanaf 16 jaar.
– Lessen na school in KBO Eine op dinsdag 

en GO! De wereldbrug op donderdag, 
beide van 16.00 tot 17.40.

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR 
BEELDENDE KUNST

6-12 JAAR
Een Academie is een school, een hele bijzondere school met klassen 
die wij 'ateliers' noemen. In die ateliers maken grote en kleine 
mensen kunst. Die kunst, dat kunnen tekeningen, schilderijen of films 
zijn. Soms vinden we iets 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? 

6 12

12 18

J

J

KUNST-
ONDERWIJS
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12-18 JAAR
Het jongerenatelier verruimt jouw blik: je leert (anders) kijken naar 
de wereld om je heen. Vanuit je eigen leefwereld onderneem je een 
artistieke, experimentele zoektocht. 
Je ontwerpt je eigen beeldend leertraject, met de leraar als 
klankbord en gesprekspartner. 
De lijst van wat je allemaal in de academie kan leren is eindeloos. 
Kies maar uit het aanbod: fotografie, webdesign, (strip)tekenen, 
ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen, architectuur, Photoshop, 
SketchUp enz. 
Het vormgeven van ideeën verscherpt het vermogen om met meer 
verbeelding je 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 een voorbereiding zijn 
op het kunstonderwijs. 
 
De lessen gaan door op woensdag- en vrijdagavond en op 
zaterdagvoormiddag.  
 

Nieuw: op woensdagavond kunnen jongeren vanaf 16 jaar 
samen met de 18-plussers Digitale Beeldende Kunst 

volgen.   
Lessen na school in KBO Eine op dinsdag en 
GO! De wereldbrug op donderdag, beide van 
16.00 tot 17.40Gratis proeflessen 

voor Durve
rs en 

Doener
s 

van 2 tot en met 14 

september tijdens 

alle lessen  

(zie website)
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STEDELIJKE ACADEMIE VOOR  
MUZIEK, WOORD EN DANS

DOMEINOVERSCHRIJDENDE  
INITIATIE PODIUMKUNSTEN
Wil je proeven van muziek, woord én dans? Kijk je ernaar uit om 
spelend kennis te maken met de wereld van kunst en cultuur?  
Dan zal je je in onze domeinoverschrijdende initiatielessen als een 
visje in het water voelen!
De kinderen krijgen de kans om zelf te creëren en om hun 
verbeelding, waarnemingsvermogen en expressiekracht aan te 
scherpen. Ontdekken, uitproberen, genieten en spelplezier staan 
centraal.

SCHOOLJAAR
SEP. — JUN.

€ 67,00
€ 43,00 
(verminderd tarief)

€ 10,00 
(OK-pas)

Oudenaarde 
Parkstraat 2a (hoofdvestiging)

Eine – Serpentstraat 15  

Mater – Driesleutelstraat 11 
Ename – Martijn Van Torhoutstraat 190

info
www.oudenaarde.be/samwd

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

6 12

12 18

J

J

KUNST-
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MUZIEK
Hou je van muziek? Zing je graag of heb je zin om een instrument 
te bespelen? Droom je ervan om samen met anderen te musiceren, 
bv. in een band of orkest? Wil je zelf muziek schrijven?  Of leer je 
graag meer over grote componisten en hun werk? Kom dan mee op 
ontdekkingstocht in een wereld van ritme, klank en kleur! 
Op het muzikale pad onderzoeken we samen met de leerlingen hun 
mogelijkheden en vaardigheden en breiden deze stapsgewijs uit. 
In het leerproces is er veel ruimte om te experimenteren en eigen 
initiatieven uit te werken. 

WOORDKUNST – DRAMA
spelen, vertellen, spreken & schrijven 

Kriebelt het om te vertellen, te improviseren, te spreken voor een 
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 en 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, vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld, achtergrond en 
interesses. Het spelplezier staat centraal.

DANS
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 danskwaliteiten 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. Een uitstekende basis voor alle 
dansvormen. 
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OK-
TOB-E-

R

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 verstandelijke en fysieke beperking 
(inclusie), of ze worden gegroepeerd volgens hun mogelijkheden. 
Ook voor deze leerlingen, die voor onderwijs speciale ondersteuning 
nodig hebben, passen we de leerstof en de aanpak aan.

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

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 vocaal ensemble.



OK-
TOB-E-
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ONTBIJTACTIE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING

De Jeugdraad Oudenaarde trakteert alle (ex-)jeugdbewegers zoals 
elk jaar op een lekker ontbijt en een groot dansfeest op de Dag Van 
De Jeugdbeweging! 

Net zoals de voorgaande jaren worden de heerlijke ontbijtkoeken 
gebakken door brood- en banketbakkerij K. Burez en voorzien we 
fairtradeproducten zoals koffie en fruitsap van Oxfam-Wereldwinkel 
Oudenaarde. Op die manier willen ook wij ons steentje bijdragen aan 
‘Oudenaarde voor FairTradeGemeente’. 

Hou de Facebookpagina van de Jeugdraad in de gaten.

     VR. 
18 OKT.
     VANAF 7u

gratis

Oudenaarde 
Markt, 9700 Oudenaarde

info
Voor iedereen in uniform!

extra
Wie in uniform komt, krijgt een gratis 
ontbijt. 

0 99
J

JEUGD
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BIBLIOTHEEK

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
www.oudenaarde.bibliotheek.be
jeugdbib@oudenaarde.be

EEN SPOOK IN DE BIB!

GRIEZEL JE MEE?
Trek een eng pak aan en schuif dichter bij elkaar om te griezelen. 
Bibber en huiver mee bij een spannend verhaal en ga daarna zelf aan 
de slag om je eigen griezel te knutselen. 

4 8
J

     VR. 
25 OKT.
16.30— 18.30u

gratis
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CULTUUR
THEATER

BADABOEM  
(NIC BALTHAZAR / BERT HUYSEN-
TRUYT / ANNABELLE DEWITTE)

Een swingende muzikale theatervoorstelling voor iedereen vanaf  
6 tot 106.

Badaboem is een roffelende ode aan drums en alle vormen van 
percussie. Van trommelkorpsen over rockbands tot techno. Het is 
ook een poëtisch verhaal over een hopeloos verliefde trommelaar en 
een prachtige drumster. 
Dat alles in een knetterende tekst op rijm, vol humor, maar ook met 
een diepere grondlaag. Een wervelend videospektakel ondersteunt 
een show waarin ook het publiek slagwerker wordt. 

   ZO. 
27 OKT.
     14.30u
€ 10, € 7 (-16 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 6
J
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THEMAKAMP HERFST 

RÉMY’S GROTE VLUCHT
Chef Rémy, uit het wereldberoemde restaurant ‘Ratatouille’ uit Parijs, 
kent geen rust meer. Staat hij niet in zijn eigen keuken, dan vliegt hij 
van de ene persvoorstelling naar een andere TV-show of helpt hij 
collega-restauratiers uit de nood. Op een ochtend staat hij op, bekijkt 
zijn agenda en neemt een drastisch besluit. Hij pakt zijn koffers en 
neemt de eerste beste vlieger. Hij geniet van iedere minuut en denkt 
er niet aan om ooit nog terug te keren naar zijn keuken. Tot hij plots 
verneemt dat het bergaf gaat met zijn zaak. Krijgt Rémy heimwee en 
zal hij terugkeren naar Parijs? Of draait hij voorgoed de knop om en 
kijkt hij nooit meer terug naar zijn leven als kok?

  MA. 28 — 
DO. 31 OKT.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 45
(inwoners Oudenaarde)

€ 60
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 12 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

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

www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren
2004 – 2016.

3 15
J

JEUGD SPORT

e100
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Inschrijven is verplicht en kan vanaf 11 september, 
13u30. Inschrijven kan via de webshop op  

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

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

spelbegeleiding, zwembeurt en sportactiviteiten, 
filmvoorstelling ‘Ratatouille’.

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

Kinderen met een beperking:
De kampen van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met een 
beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 1 september tijdens de 
openingsuren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op 
www.jotie.be. 

WOE. 11 SEP. 19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET 

THEMAKAMP

HERFST
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RATATOUILLE

(USA 2007, 111’), Nederlandstalige versie. 
De rat Rémy droomt ervan ooit een grote Franse chef-kok te worden, 
maar dat is niet evident voor een knaagdier. Het lot lijkt hem gunstig 
gezind wanneer hij in de riolen van Parijs verzeild raakt en precies 
uitkomt onder het beroemde restaurant van zijn culinaire held 
Auguste Gusteau.

(HET GROOT LICHT VOOR 
KINDEREN)

    WOE. 
30 OKT.
    14u
€ 5, € 4 (-25 en +60 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 6
J

CULTUUR
FILM

NOV-
EM-BE-
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BIBLIOTHEEK

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

inschrijving
Niet noodzakelijk.

VOORLEZEN, EEN KUNST

Op de Kunstendag voor Kinderen brengen onze huisvoorlezers hun 
favoriete verhalen en prentenboeken mee. Ze illustreren daarmee 
dat voorlezen een kunst is, die elk van ons beheerst. Voorlezen, dat 
is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Loop eens binnen in de 
bib en geniet van één of meerdere verhaaltjes.

(DE VOORLEESWEEK, 16— 24 NOV.)

3 99
J

    ZO. 
17 NOV.
10.30— 12u
(doorlopend)

gratis
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CULTUUR

WORKSHOP: HOEZO?!…  
GROENE MONSTERS?!

Laat je verrassen in een magische wereld vol groen!! Eeuwenoude 
tapijten vertellen spannende verhalen van lang geleden en tonen 
magische dieren. Wil je zelf even veranderen in een groen monster 
of een vreemd dier in mekaar knutselen? Kom dan als de bliksem 
naar het MOU en laat je helemaal gaan! 

(DE MUSEUMNACHT)

     ZA. 
23 NOV.
     18 — 22u

gratis (-12 jaar)

MOU 
(Museum Oudenaarde en 
Vlaamse Ardennen)
Markt (Stadhuis), 9700 Oudenaarde

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

8 99
J
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HIJ KOMT, HIJ KOMT… 

Zijn er weer stoute kinderen in Oudenaarde dit jaar? Als je hierop 
het antwoord wil weten, kom dan zeker op zondag 24 november 
vanaf 10u naar de Pamelekerk (t.h.v. Louise Mariekaai).  
Daar verwelkomen we de Sint en zijn Pieten! Vergeet zeker je 
kleurrijkste tekening niet!

In de namiddag kan je genieten van de 3 theatervoorstellingen in 
de Woeker ‘Sint op dieet’. Deze voorstellingen (vanaf 2,5 jaar) zijn 
betalend.

Sinterklaas en de Zwarte Pieten verblijven in het grote huis van 
Antonietta, die de heerlijkste gerechten klaarmaakt. Tenminste 
voor de Pieten, want de Sint moet dringend een paar kilootjes kwijt 
en krijgt enkel rauwe groenten voorgeschoteld. ’s Nachts horen de 
pieten allerlei rare geluiden waar ze steeds banger van worden.  
En het is niet het oude huis of een spook…

    ZO. 
24 NOV.
VANAF 10u

gratis

Oudenaarde - Binnenstad 
Louise Mariekaai, 9700 Oudenaarde

info
www.jotie.be

extra
Tickets voor de theatervoorstellingen  
te verkrijgen vanaf 23 oktober via JC Jotie 
(Hofstraat 14) of via de webshop:  
www.oudenaarde.be,
€3 (kinderen), €6 (volwassenen),  
€1,50 (OK-pas).

0 99
J

JEUGD
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DE-
CEM-
BE-

R

SCHAATSPRET OP DE MARKT

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

SCHOOLSCHAATSEN
16, 17, 18, 19 en 20 december 2019 tijdens de schooluren

Tijdens het schoolschaatsen is de schaatspiste gedurende de 
schooluren voorbehouden voor lagere scholen, met uitzondering van  
dinsdag 17 december in de namiddag.  
Reservatie vooraf is verplicht via sportdienst@oudenaarde.be.  
€ 2,50 per leerling.

VR. 13 DEC. —
    ZO. 12 JAN.

Oudenaarde – Markt
Markt, 9700 Oudenaarde

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

3 99
J

3 12
J

SPORT
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GRATIS SCHAATSEN VOOR  
VOLWASSENEN MET BEPERKING 
17 december 2019 van 13 tot 17u

De schaatspiste wordt in de namiddag voorbehouden voor mensen 
met een beperking. Reservatie via speelotheek@oudenaarde.be.

AFTER-EXAMEN-SCHAATSEN 
16, 17, 18, 19 en 20 december 2019 tussen 12 en 13u

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

DISCOSCHAATSEN
13, 20, 27 december 2019 en 3 januari 2020  
telkens vanaf 20 tot 23u

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

KLEUTERGLIBBEREN
15, 22 en 29 december 2019 en 5 januari 2020  
vanaf 9.30 tot 11.30u

Op zondagochtend mogen de allerkleinsten hun kunsten op de 
schaatspiste laten zien. Voor kleuters van 3 t.e.m. 5 jaar vergezeld 
door hun ouders. 
€ 5,00 per kind. Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. 
Sleeën zijn toegelaten.

18 99

12 18

6 99

3 5

J

J

J

J
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SCHAATSINITIATIES  
VOOR JONGEREN (VIER LESSEN) 
23, 24, 26 en 27 december 2019 
van 9.30 tot 10.30u voor kinderen onder de 10 jaar, 
van 10.30 tot 11.30u voor kinderen van 10 t.e.m. 15 jaar 

Wil jij de ster van het ijs worden? Volg dan onze reeks van vier 
lessen gegeven door ervaren lesgevers. 

€ 35,00, inwoners Oudenaarde
€ 30,00, inwoners Oudenaarde met meerdere kinderen uit één gezin
€ 45,00, niet-inwoners Oudenaarde
€ 40,00, niet-inwoners Oudenaarde met meerdere kinderen uit  
één gezin
Inschrijven via de webshop: webshopoudenaarde.recreatex.be

SCHAATSINITIATIES VOOR 
(JONG)VOLWASSENEN (TWEE LESSEN) 
17 en 19 december 2019 van 19 tot 21u voor  
(jong)volwassenen vanaf 16 jaar 

Ook (jong)volwassenen kunnen dit jaar de kneepjes van het vak 
leren. Interesse? Schrijf je dan in voor onze reeks van twee lessen 
gegeven door ervaren lesgevers. 

€ 35,00, inwoners Oudenaarde
€ 45,00, niet-inwoners Oudenaarde
Inschrijven via de webshop: webshopoudenaarde.recreatex.be

IJSHOCKEYTOERNOOI 
30 december 2019 vanaf 9.30u 
Hou je van nog meer uitdaging op het ijs? Schrijf je dan per drie in 
voor het ijshockeytoernooi. 
€ 5,00 per persoon, € 2,50 OK-pas
Inschrijven via sportdienst@oudenaarde.be
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CULTUUR
THEATER

AS HEAVY AS IT GOES  
(CIRCUS KATOEN)

In ‘As heavy as it goes’ onderzoekt Circus Katoen de verschillende 
aspecten van fysieke arbeid. Met het gewicht van 18 zware 
zakken als startmateriaal zoeken ze naar een manier om hun 
circusbeoefening te herdefiniëren. ‘As heavy as it goes’ is een 
compositie van organiseren en verstoren, dragen en laten vallen, 
maar vooral het vinden van speelsheid tijdens het opzoeken van 
fysieke limieten.

Gewicht was altijd een sleutelelement in de circustraining van Circus 
Katoen, werkend met de evenwichtigheid van hun lichamen. Met dit 
project willen zij zich op een buitensporige manier in dit element 
verdiepen, met de zakken als uitdaging.

Door en met Willem Balduyck en Sophie van der Vuurst de Vries.

     ZA. 
14 DEC.
     20.30u
€ 15, € 7 (-16 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 8
J
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BIBLIOTHEEK

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
jeugdbib@oudenaarde.be

WINTERKNUTSELS

Een hartverwarmend verhaal en een fris knutselidee. 
Dé geslaagde combinatie op zaterdagvoormiddag in de bib!

4 8
J

     ZA. 
21 DEC.
10.30— 12u

gratis



CULTUUR
THEATER

NO WAY BACK 
(DUO BERLINGO)

Een komische circusvoorstelling over speelsheid, kameraadschap, 
tweespalt en ook een beetje over het leven.

In ‘No Way Back’ bouwt Duo Berlingo met kinderlijk enthousiasme 
gewaagde constructies met 56 blauwe groentebakken. Wat 
eenvoudig begint wordt al snel een aanstekelijk spel van uitdagen en 
uitproberen, met het publiek als bevoorrechte getuige. 
 
‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden. Over de 
pogingen die ze ondernemen om vat te krijgen op de situatie.  
Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het uiterste.  
Tot de torens vallen.

     ZA. 
27 DEC.
     14.30u
€ 10, € 7 (-16 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 8
J
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BIBLIOTHEEK

(Jeugd)bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info en inschrijving
oudenaarde.bibliotheek.be
jeugdbib@oudenaarde.be

RIJMEN EN DICHTEN

Ik zou zo graag een rijmpje maken
met letters als draken
woorden die klinken
en zinnen om in te verdrinken.

(AFSLUITER POËZIEWEEK, 
30 JAN. — 5 FEB. '20)

7 10
J

   WOE. 
5 FEB.
14.30— 16u

gratis



39

CULTUUR
THEATER

KOM WEL (4HOOG)

Het is een speciale dag.
Ze komt wel.
Op bezoek.
Straks.
Ze is zo welkom.

Een voorstelling over hoop, over pech en geluk, over verschillen en 
gelijkenissen en over hoe het glas voor de één half vol kan zijn, en 
voor de ander half leeg. Over geloven in jezelf én in de ander.  
O, en dat het prima is om anders te zijn, natuurlijk.

     ZO. 
23 FEB.
     14.30u
€ 10, € 7 (-16 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 3
J
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MA. 24 FEB. —
      VR. 28 FEB
7.30— 18u
(activiteiten van 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

JEUGD SPORT

THEMAKAMP KROKUS 

PANIEK IN STRIPLAND
Er heerst al een tijdje paniek in stripland. Jerom, de bekende held 
uit Suske en Wiske, is helemaal het noorden kwijt. Hij heeft geen 
flauw idee meer wie hij is, vanwaar hij komt. Laat staan dat hij weet 
waar hij thuis hoort. Tijdens zijn zoektocht naar zichzelf komt hij 
op de vreemdste plaatsen terecht. Zal hij ooit nog zichzelf en zijn 
thuis terugvinden of blijft hij voor eeuwig ronddwalen in een lege 
tekstballon?

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

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

inschrijving
www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 2005 – 2017.

3 15
J

e100
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Inschrijven is verplicht en kan vanaf 11 september, 
13u30. Inschrijven kan via de webshop op  

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

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

spelbegeleiding, zwembeurt en sportactiviteiten, 
filmvoorstelling ‘Asterix en het geheim van de 

toverdrank’.

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

Kinderen met een beperking:
De kampen van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met een 
beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 1 september tijdens de 
openingsuren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier  
op www.jotie.be. 

WOE. 11 SEP. '19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET 

THEMAKAMP

KROKUS
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ASTERIX EN HET GEHEIM VAN 
DE TOVERDRANK 

(F, 2018, 105’), animatiefilm, Nederlandse versie.
Wanneer de druïde Panoramix ten val komt tijdens het plukken van 
maretakken besluit hij om de toekomst van zijn dorp veilig te stellen. 
Samen met Asterix, Obelix en de trouwe Idefix, reist hij het Gallische 
rijk rond, op zoek naar een getalenteerde en betrouwbare Galliër 
aan wie hij ‘het geheim van de toverdrank’ kan toevertrouwen. 
Panoramix’ rivaal Sulfurix is vastberaden om het geheim te 
ontrafelen en sluit een pact met de Romeinen...

Gebaseerd op de Asterix-strips van Goscinny & Uderzo.

(HET GROOT LICHT VOOR 
KINDEREN)

     WOE. 
26 FEB.
    14u
€ 5, € 4 (-25 en +60 jaar)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

+ 6
J

CULTUUR
FILM
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PRAKTISCHE INFO  
JEUGD- EN SPORTKAMPEN

Registratie
Alle kinderen moeten geregistreerd zijn om deel te nemen aan de 
activiteiten van de jeugddienst. Registreren kan via de webshop of aan de 
jeugddienstbalie. Registratie impliceert dat je 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. Het 
themakamp is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het ziekenfonds 
worden terugbetaald.

Annuleren
Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het kamp, 
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 een themakamp dienen kinderen zindelijk te zijn. 
Bij het te laat afhalen van je kind(eren) wordt per begonnen kwartier een 
boete van € 2,5 per kind aangerekend. 
Kinderen die zonder begeleiding het themakamp mogen verlaten, moeten een 
schriftelijke toestemming van de ouders (met vermelding van het vertrekuur) 
afgeven aan de hoofdanimator. 

Wie zich inschrijft voor het themakamp dient akkoord te gaan met de 
algemene voorwaarden. Deze kan je terugvinden via deze link:  
www.oudenaarde.be/jeugddienst/kids-kalender/activiteiten

Foto's
Wij nemen tijdens onze activiteiten foto’s voor onze publicaties, website, 
facebookpagina of andere publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een 
foto van je kind hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden.
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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 schoolvakanties
ma. – vr. 7.30 – 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. 13.15 – 20.30u
di. 9 – 15u
wo. 13.15 – 20.30u
do. gesloten
vr. 9u – 12.45u en 16.45u – 19u
za. 9 – 12.45u

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

JEUGD

SPORT

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

Mou Museum 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde

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

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

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

HUIS VAN 
HET KIND
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KALENDER N°3  //  
S E P.1 9
— F E B. 2 0DOORLOPEND 

HET HELE JAAR DOOR 
Het Oudenaarde van Adriaen  p. 5

ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 
 Leesmezen & Luistervinken. Verhalen in de Bib. p.6 

OKTOBER
18 OKT. Ontbijtactie 'Dag van de Jeugdbeweging' p. 16
25 OKT. Een spook in de Bib! p. 17
27 OKT. Badaboem (Nic Balthazar / Bert Huysentruyt / Annabelle Dewitte) p. 19
28 – 31 OKT. Vakantieopvang Kattekwaad p. 7
28 – 31 OKT. Themakamp Herfst jeugd/sport p. 20
30 OKT. Film: Ratatouille p. 22

NOVEMBER
17 NOV. Voorlezen, een kunst p. 24
23 NOV. Workshop: Hoezo?! ... Groene monsters?! p. 25
24 NOV. Hij komt, Hij komt ... De Sint in Oudenaarde p. 27

DECEMBER
13 DEC.  – 12 JAN.  Schaatsplezier op de Markt p. 29
14 DEC. As heavy as it goes (Circus Katoen) p. 33
21 DEC. Winterknutsels p. 35
23, 27, 30 DEC.,  3 JAN. Vakantieopvang Kattekwaad p. 7
27 DEC. No way back (Duo Berlingo) p. 36

FEBRUARI
05 FEB.  Rijmen en Dichten p. 38
23 FEB. Kom wel (4hoog) p. 39
24 – 28 FEB. Themakamp Krokus jeugd/sport p. 40
26 FEB. Film: Asterix en het geheim van de toverdrank p. 43
24 – 28 FEB. Vakantieopvang Kattekwaad p. 7

SEPTEMBER
01 – 30 SEP. Inschrijving Koninklijke Academie voor Beeldende kunst 

+ gratis proeflessen 'Durvers en Doeners' (02–14 sep.) p. 10
01 – 30 SEP. Inschrijving Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans  p. 12
11 SEP. Inschrijvingsdag themakampen jeugd/sport p. 20


