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VOORWOORD

Jooooooooooooooooooooo Leutige Loeties en  
Wilde Wieties!

Jullie geliefkoosde magazine hier. We luisterden volgend gesprek af 
tussen een Leutige Loetie en een Wilde Wietie… 

WEER!? OPNIEUW!? (*)

Sssssssssssssssst!
Lezen jullie nog een keer mee? 

Grmmpf… grmmpf… grmmpf!?
Hnnnkv… Hnnnkv… hnnnkv?!

Grmmpf… Doe dat mondmasker eens af!
OMG! 

Hnnnkv… Sorry!
Veel beter!    YEP!

Al bekomen van de coronacrisis?
Zwijg stil. Al die vrije tijd, maar wat moeten we ermee?
Nergens naartoe kunnen!
De vrienden moeten missen!
De juf, de meester…

Meen je dat nu?
Tuurlijk niet, maar ze lezen misschien wel mee, hè!      LOL

Weet je wat ik het meest heb gemist?
Is ’t een quiz? Kan ik iets winnen?

Nee, ’t is geen quiz, maar er is wel véél te winnen!
Wat dan? Zeg op!

De leuke activiteiten voor Leutige Loeties…
… en de toffe initiatieven voor Wilde Wieties?    RIGHT!  
Dit boekje staat er weer vol van.

COOL!  
Maar wat valt er dan te winnen?!

DEEEUUUU… 
Gewoon: álles wat er de komende maanden opnieuw  
te beleven valt!

En samen!  En Uit ons Kot!

(*) Achteraf is gebleken dat deze Leutige Loetie en Wilde Wietie in het snotje hadden 
dat ze afgeluisterd werden. Volgende keer zullen we het anders moeten aanpakken.
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CULTUUR
FAMILIE

HET OUDENAARDE VAN 
ADRIAEN

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

HET HELE 
JAAR DOOR
 
Gratis

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

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

meebrengen
Smartphone

8
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HERFSTVAKANTIE *

ma. 2. — 
vr. 6 nov.'20, 
niét op 2.11

KERSTVAKANTIE
ma. 21 dec.'20 — 
vr. 1 jan.'21, 
niét op 24, 25, 31.12 en 1.01

KROKUSVAKANTIE
ma. 15 — 
vr. 19 feb.'21
7u - 18u (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.

HUIS VAN 
HET KIND

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

2,5
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SCHOOLJAAR
sep. —  jun.

€ 68
€ 43
(verminderd tarief)

€ 11 
(OK-pas)

Oudenaarde 
Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

Eine – Serpentstraat 15  

Mater – Driesleutelstraat 11 

inschrijven online
mijnacademie.be/KABKoudenaarde

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?

KUNST-
ONDERWIJS

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.

De lessen vinden plaats op woensdag- en vrijdagavond en 
zaterdagvoormiddag. 

Nieuw: op woensdagavond kunnen jongeren vanaf 16 jaar samen met de 
18-plussers het digitale beeldatelier volgen. 

6
12

12
18
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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. 
Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn welkom 
in onze academie. Voor elke doelgroep voorziet de school een 
gedifferentieerde aanpak en een aangepast opleidingsprogramma.

Bekijk ons artistieke pedagogische project en ons aanbod op  
www.oudenaarde.be/samw

SCHOOLJAAR
sep. —  jun.

€ 67
€ 43
(verminderd tarief)

€ 10
(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

KUNST-
ONDERWIJS

DOMEINOVERSCHRIJDENDE INITIATIE
Wil je proeven van verschillende muzische domeinen? Kijk je ernaar 
uit om spelenderwijs 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 leerlingen 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
voor kinderen, jongeren

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. We breiden deze stapsgewijs uit. 
In het leerproces is er veel ruimte om te experimenteren en eigen 
initiatieven uit te werken. Het musiceerplezier staat centraal.

WOORDKUNST — DRAMA
spelen, vertellen, spreken & schrijven 
voor kinderen, jongeren

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!

6

6

18

18
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De leerlingen gaan op een inspirerende manier om met taal en tekst.
We begeleiden de leerlingen in hun creatieve proces en vertrekken 
daarbij vanuit hun eigen leefwereld, achtergrond en interesses. 
Het spelplezier staat centraal.

DANS
voor kinderen, jongeren

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 dansplezier staat centraal.

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

6
18

SPORT

BABYBALLERS

BabyBallers is een sport- en spelconcept van Sportkids vzw, gericht 
op peuters en kleuters (van 1,5 tot 5 jaar), samen met de (groot)
ouders. Professioneel opgeleide trainers brengen de kindjes op een 
speelse en didactische manier balvaardigheid bij.

BABYBALLERS
Al vanaf 16 maanden kunnen fundamentele bewegingsvaardigheden 
worden opgepikt. Met behulp van verschillende leertechnieken, 
worden vormen, kleuren, getallen en lichaamsdelen aan uw 
BabyBaller aangeleerd. Door geduld en doorzettingsvermogen 
merken we dat het kind na herhaaldelijke lessen inzichten verwerft, 
waarbij het dribbelen en schoppen iets minder rommelig worden.

MINIBALLERS
We trainen ook in het leren door middel van kleuren. We gebruiken 
felgekleurde kegels en veel van onze spelen bevatten de noodzaak 
om de juiste kleuren te herkennen.
Tellen en getallen zijn ook een belangrijk onderdeel van onze 

    za. 12 sep. — 
za. 12 dec. 
behalve op za. 31.10  
en za. 7.11

€ 72
€ 18 (OK-pas)

’t Sportkot 
Sompelplein 39b, 9700 Oudenaarde

info
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

inschrijving
www.oudenaarde.be

1,5
2,5

2,5
3,5

20

20
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sessies. We vinden dat leren door te spelen deze aspecten van de 
ontwikkeling van een kind ten goede komt. Ook verbeelding en 
creativiteit spelen een belangrijke rol bij onze werking. 
Deze geweldige plek bevordert de binding tussen ouders en hun 
kind. We moedigen ouders en grootouders aan om mee te doen, en 
dat vinden de kinderen fijn! Het geeft (groot)ouders de perfecte 
weekendactiviteit om in een leuke en veilige omgeving meer 
betrokken te raken bij hun (klein)kind.

BALLERS
Naarmate je kinderen ouder worden, kunnen onze Ballersessies hen 
helpen hun spel verder te verbeteren. We gaan ons ook richten op 
de ontwikkeling van hun voetbalvaardigheid en sociale ontwikkeling. 
Ons belangrijkste doel is om hen een voorsprong te geven als ze lid 
worden van een team/club.20

OK-
TOB-E-

R
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JEUGD

ONTBIJTACTIE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING
 

De Jeugdraad Oudenaarde trakteert alle (ex-)jeugdbewegers zoals 
elk jaar op een lekker ontbijt en een groot dansfeest op de Dag van 
de Jeugdbeweging! 
Net zoals de voorgaande jaren worden de heerlijke ontbijtkoeken 
gebakken door brood- en banketbakkerij K. Burez en voorzien we 
fairtradeproducten zoals koffie en fruitsap van Oxfam-Wereldwinkel 
Oudenaarde. Op die manier willen ook wij ons steentje bijdragen aan 
‘Oudenaarde voor Fair Trade Gemeente’.  

Hou de Facebookpagina van de Jeugdraad in de gaten.

    vr. 23 okt. — 
vanaf 7u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

Gratis

Markt Oudenaarde 
info
Voor iedereen in uniform van de 
jeugdbeweging: gratis ontbijt!

0
99
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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

    ma. 2 — 
vr. 6 nov.
     7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

JEUGD SPORT

THEMAKAMP HERFST 

BEESTENBOEL OP STELTEN 
De dieren in de zoo vervelen zich te pletter. Ze steken de koppen 
samen en bedenken een plan om te ontsnappen. Ze zijn zo benieuwd 
naar wat er zich buiten de veilige grenzen van de zoo afspeelt, 
dat ze beslissen hun koffers te pakken en op avontuur te gaan. De 
verzorgers en bezoekers van de zoo weten niet wat hen overkomt als 
ze de lege dierenverblijven zien. Waar zijn de dieren naartoe? Zullen 
de verzorgers ze ooit nog terugzien? En wat voor avonturen staan de 
dieren te wachten? Als dat maar goed komt…

2120

Inschrijven: is verplicht en kan vanaf 23 september, 13.30u. 
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 onder voorbehoud.

Meebrengen:
Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), herbruikbare fles, regenjas, 

zwemkledij (op dinsdag), sportkledij (op donderdag).

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met een 
beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 9 september tijdens de openingsuren 
van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.jotie.be.

WOE. 23 SEP. 20

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET  

THEMAKAMP 

HERFST

100

3
15
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PAK DE POEN! 
COMPAGNIE BARBARIE

‘PAK DE POEN!’ wordt een spetterende show met grootse prijzen, 
waanzinnige opdrachten en uitdagende vraagstukken waarin 
kinderen zelf bepalen hoe ver ze gaan om te krijgen wat ze willen.

In ‘PAK DE POEN!’ krijgen kinderen een inzicht in de binnenkant 
van ons kapitalistisch systeem en wordt de vanzelfsprekendheid 
hiervan in vraag gesteld. Is groei eindig of een doel op zich?
Hoe moeilijk is delen eigenlijk echt? Waar ligt de grens tussen naar 
iets verlangen en hebzucht? Is méér per definitie altijd beter? Geld 
maakt geld. Zo wordt gezegd. Als we dus meer geld blijven maken, 
wanneer is er dan genoeg voor iedereen?

Kinderen opvoeden en bewust leren maken van de waarde van 
geld is geen simpele opdracht. Enerzijds willen we kinderen 
verantwoordelijkheid aanleren, hen leren beseffen dat de dingen 
niet gratis uit de lucht vallen en dat alles een prijs heeft. Anderzijds 
vertellen we hen dan weer dat niet alles te koop is, dat geld niet het 
doel op zich mag zijn en dat wat er écht toe doet onbetaalbaar is.

Een coproductie met De Studio, BRONKS en PerPodium; dank aan 
Needcompany en Beeldsmederij DE MAAN.

zo. 8 nov.
  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

CULTUUR
FAMILIE JEUGD

HIJ KOMT, HIJ KOMT… 

En dit jaar komt hij een dagje vroeger dan voorzien! De Sint heeft dit 
jaar, speciaal voor alle kinderen uit Oudenaarde en omstreken, zijn 
agenda het hele weekend vrijgemaakt. 
Als jij het antwoord wil weten op de alom gekende vraag ‘Zijn er 
stoute kinderen dit jaar?’, hou dan zeker zaterdag 21 november vrij. 
De Sint en zijn Pieten zullen dit jaar aankomen vanaf 14u. De locatie 
houden we nog even geheim. De Sint zou de Sint niet zijn als hij dit 
niet zelf kon vertellen.Vergeet ook dit jaar je kleurrijkste tekening niet!

Aansluitend op de Sintintrede kan je op zaterdag genieten van de 
theatervoorstelling ‘Sint en Piet betrapt’. Op zondag zijn er in de 
namiddag nog eens 2 voorstellingen voorzien. Deze voorstellingen 
(vanaf 2,5 jaar) zijn betalend.

‘SINT EN PIET BETRAPT’
Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele 
huiskamers. Ze halen tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de 

za. 21 nov. — 
  zo. 22 nov. 
vanaf 14u

Gratis

Oudenaarde – binnenstad 
Hoogstraat, Markt Oudenaarde

info
www.jotie.be

extra
Tickets voor de theatervoorstellingen te 
verkrijgen vanaf woensdag 21 okt. via  
JC Jotie (Hofstraat 14) of via de webshop: 
www.oudenaarde.be. €5,00 (kinderen) - 
€8,00 (volwassenen) - €1,50 (OK-pas)

+ 0
7 99
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schoentjes en leggen wat lekkers in de plaats. Omdat het voor Sint 
en Piet verboden is om betrapt te worden tijdens die huisbezoeken, 
doen ze dit altijd ’s nachts en – waar dat mogelijk is – via de 
schoorsteen. Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele 
tekeningen en brieven werden opgehaald tot… Piet opeens oog in 
oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu?
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SCHAATSPRET OP DE MARKT

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

GRATIS SCHAATSSHOW
Vrijdag 11 december 2020 van 19 tot 20u 

SCHOOLSCHAATSEN
14, 15, 16, 17 en 18 december 2020 tijdens de schooluren

Bij het schoolschaatsen is de schaatspiste tijdens de schooluren 
voorbehouden voor lagere scholen, met uitzondering van dinsdag  
15 december in de namiddag.

Reservatie vooraf is verplicht via sportdienst@oudenaarde.be. 
€ 2,50 per leerling

vr. 11 dec. —
    zo. 3 jan.
(sluitingsdag: 1 jan.'21)

Oudenaarde – Markt
Markt, 9700 Oudenaarde

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

SPORT
GRATIS SCHAATSEN VOOR  
VOLWASSENEN MET BEPERKING  
15 december 2020 van 13 tot 17u 

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

AFTER-EXAMEN-SCHAATSEN 
14, 15, 16, 17 en 18 december 2020 tussen 12 en 13u

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

DISCOSCHAATSEN
11, 18 december 2020 vanaf 20 tot 23u

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

KLEUTERGLIBBEREN
13, 20 en 27 december 2020 en 3 januari 2021  
tussen 9.30 en 11.30u

Op zondagochtend mogen de allerkleinsten hun kunsten op de 
schaatspiste laten zien. Voor kleuters van 3 t.e.m. 5 jaar vergezeld 
door hun ouders. 
€ 5,00 per kind. Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. 
Sleeën zijn toegelaten.
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SCHAATSINITIATIES  
VOOR JONGEREN (VIER LESSEN) 
21, 22, 23 en 24 december 2020 
van 9.30 tot 10.30u (-10 jaar), 
van 10.30 tot 11.30u voor kinderen (10 -15 jaar)

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

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

IJSHOCKEY 
28 december 2020 
9.30 – 11.30u: initiatie   — 13 – 17u: toernooi 

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

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

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

Op zaterdagochtend 2 januari is de piste exclusief voorbehouden 
voor mensen met een beperking samen met hun familie/vrienden/
begeleider. 
€ 1,50 per persoon. Inschrijven aan de kassa van de schaatschalet. 
Sleeën, wasmanden, rolstoelen zijn toegelaten.

AKKE AKKE TUUT 
4HOOG

Er hangt een jongen aan de wasdraad!
Echt!
Aan de wasdraad!
Een jongen!
Een echte jongen.
Tussen 3 truien, 2 sokken en een hemd.
Zalig wiegend in de wind…

 
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen twee jonge honden een 
splinternieuw cabaret-duo genaamd Kommil Foo. ‘AKKE AKKE 
TUUT’ was één van hun eerste voorstellingen. Mich en Raf 
Walschaerts regisseren nu Thomas Van Caeneghem en Lander 
Severins in een spiksplinternieuwe versie van deze kindertheater-
klassieker.

‘AKKE AKKE TUUT’ wordt meer dan ooit onweerstaanbaar 
muzikaal cabaret voor kleuters!

za. 19 dec.
  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

CULTUUR
FAMILIE
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WARS 
TAL EN THEE

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

zo. 24 jan.
  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

CULTUUR
FAMILIE
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JEUGD SPORT

Stedelijke Sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

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

inschrijving
www.oudenaarde.be

extra 
voor geboortejaren 2006 - 2018 

      ma. 15 —
vr. 19 feb
     7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

THEMAKAMP KROKUS 

HELDEN VAN HIER 
Van Superman tot Mega Mindy, we kennen die superhelden allemaal. 
Maar ook hier in Oudenaarde lopen er veel meer helden rond dan je 
zou denken. Brandweermannen en -vrouwen staan elke dag klaar om 
groot en klein gevaar op te lossen. Politieagenten geven elke dag het 
beste van zichzelf om iedereen een veilig gevoel te geven, dokters 
en verpleegsters staan altijd klaar als er iemand in nood is. Dagelijks 
beleven ze avonturen waar wij soms totaal geen weet van hebben. 
Ook benieuwd wat voor avonturen hen deze week te wachten staan?

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 23 september, 13.30u. 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 onder 
voorbehoud.

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

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor 
kinderen met een beperking. Hiervoor inschrijven kan 
vanaf 9 september tijdens de openingsuren van de 
jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op  
www.jotie.be.

3736

WOE. 23 SEP. 20

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET  

THEMAKAMP 

KROKUS

100

3
15
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DRIE STERKE VROUWEN 
WALPURGIS

Walpurgis neemt jong en oud mee op reis naar een oeroud Japans 
dorpje, ergens tussen ergens en nergens.
Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de 
beroemde worstelaar Eeuwige Berg. Wanneer hij een uitnodiging 
krijgt om deel te nemen aan een wedstrijd in het koninklijk paleis, is 
hij er zeker van dat hij zal winnen. Tot hij onderweg Malala, Razanna 
en de oude Anna tegenkomt, die tot zijn grote verbazing véél sterker 
zijn dan hijzelf....

‘DRIE STERKE VROUWEN’ is een grappige en tegelijkertijd 
ontroerende muziektheater-vertelling met percussie, koto, zang en 
beeld, waarin Aziatische en westerse elementen organisch worden 
verweven. Het verhaal is gebaseerd op een oeroud Japans sprookje, 
waarin genderclichés op speelse wijze en met humor worden 
doorprikt.

zo. 28 feb.
  14.30 & 16u
€ 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

CULTUUR
FAMILIE

+
6
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PRAKTISCHE INFO  
JEUGD & SPORT
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. 

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.

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 mits medisch attest.

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. 

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

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

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

JEUGD

SPORT

KUNST-
ONDERWIJS

CULTUUR
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Mou Museum 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde

Omwille van de coronamaatregelen kunnen openingsuren afwijken.

Zomerperiode (maart – september)
di. – vr. 9.30 – 17.30u
za., zo. en feestdagen: 10 – 17.30u
ma. gesloten
Winterperiode (oktober – februari)
di – vr. 9.30 – 17u
za. – zo. 14 – 17u 
ma. en feestdagen gesloten

Huis van het Kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 24 
huisvanhetkind@oudenaarde.be 
ma.– vr. 8.30 – 12u / 13 – 17u
vakantieopvang Kattekwaad: op afspraak

Bibliotheek
De bibliotheek is verhuisd naar Wijngaardstraat 15 voor de duur van 
de verbouwingswerken aan het Vleeshuis. Surf regelmatig eens naar 
oudenaarde.bibliotheek.be voor alle praktische info en de stand van 
zaken. Of mail uw vraag naar jeugdbib@oudenaarde.be.

BIBLIOTHEEK
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KALENDER 

DOORLOPEND 
Het Oudenaarde van Adriaen ..................................................... p. 4
Vakantieopvang Kattekwaad ....................................................... p. 6

NOVEMBER
2 – 6 nov. Themakamp Herfst  ...............................................  p. 20
8 nov. Pak de poen! (Compagnie Barbarie) ..........................p. 22
21  – 22 nov. Hij komt, Hij komt ................................................p.  23

DECEMBER
11 dec.  – 3 jan. Schaatspret op de Markt ...............................p. 28
19 dec. Akke Akke Tuut (4Hoog) ............................................  p. 31

SEPTEMBER
Academie voor Beeldende kunst .......................................................... p.8

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans ........................ p. 10
12   sep.– 12 dec. Babyballers ...............................................................p. 13

OKTOBER
23 okt.  Ontbijtactie 'Dag van de Jeugdbeweging' ......................... p.  17
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JANUARI
24 jan. Wars (Tal en Thee)  ............................................................... p. 34

FEBRUARI
15 – 19 feb. Themakamp Krokus .......................................................  p. 36
28 feb. Drie sterke vrouwen (Walpurgis) .......................................  p. 38

SAVE THE DATE
30 sep. Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst: 
 laatste inschrijvingsdag!  ............................................... p.8


