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VOORWOORD

In het land van Koning Loetie is het Leutig op de troon.
In het land van Koning Loetie is dat heel gewoon.
Maar in het land van Keizer Wietie gaat het er Wild aan toe.

In het land van Keizer Wietie word je de leuke spelletjes, 
activiteitjes, kampjes, workshops, ontmoetingen, 
samenkomsten, voorstellingen, events en feestjes… en 
nog zo veel meer – uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuhhhhhhhhhhhhhhhh, even naar adem happen! – 
helemaal niet moe.

Zeg, dat lijkt wel heel erg op een liedje van Samson en Gert.
Marie en Gert, Wietie!
Marie en Samson, Loetie!!
Kalf!!!
Hond, Wietie!!!!
Eunk?
Samson is een hond, geen kalf, Loetie!!!!

Duh… Gingen we het niet over dit fantastische 
Vrijetijdsmagazine hebben?

Lezen die handel! 
Lezen én meedoen! Dat is wat de Leutige Loeties en Wilde 
Wieties in Oudenaarde moeten doen!

En wat zeggen we dan, Wietie?
Kweenie, Loetie?
Dank u, Vrije Tijd Oudenaarde!
Dank u en…?
… Op ons kan je rekenen!

1, 2, 3…?
Komaan zeg!
Zeg! Bij wijze van spreken!
Wijze? Wijs? Dat is Gents, geen Oudenaards!
Niets spreken! Gewoon doen!

…
Wel een beetje veel uitroeptekens, Wilde Wietie…
Wat wil je, Leutige Loetie, zo’n aanbod?
Vraagteken
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KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR 
BEELDENDE KUNST (KABK)

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 
kan er nog een likje rood bij’ of ‘zou dit beeld nog mooier worden als 
we het ondersteboven draaien?’ We proberen dingen uit en 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? 

SCHOOLJAAR
sep. — jun.

€ 74
€ 49
(verminderd tarief)

€ 12 (OK-pas)

Oudenaarde 
Maagdendale 31 (hoofdvestiging)

Eine – Serpentsstraat 15

Mater – Driesleutelsstraat 11 
Ename – Martijn Van Torhoutstraat 190

inschrijven online
mijnacademie.be/KABKoudenaarde

Verloopt het inschrijven moeizaam, kom dan 
gerust even langs. We helpen je graag!

KUNST-
ONDERWIJS

6
12

12 – 18 JAAR
Het jongerenatelier verruimt je blik: je leert (anders) kijken naar 
de wereld om je heen. Vanuit je eigen leefwereld onderneem je 
een experimentele, artistieke zoektocht. Het aanbod is zeer ruim 
en de mogelijkheden eindeloos: textiel, fotografie, webdesign, 
striptekenen, 3D, film, ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen, 
architectuur, digitale beeldbewerking... 
De jongeren nemen op woensdag- en vrijdagavond of zaterdag-
voormiddag een deel van de zolder in. Elke leraar begeleidt vanuit 
zijn/haar opleiding/specialisme de jeugdige studenten. Jongeren 
kunnen dus een persoonlijke beeldende zoektocht ontwerpen, met de 
leraar als klankbord en gesprekspartner.

Nieuw: Jongeren vanaf 16 jaar kunnen op woensdagavond samen met 
18-plussers de lessen Digitale Beeldende Vorming volgen.

12
18

http://mijnacademie.be/KABKoudenaarde
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PARCOUR (OUDENAARDSE ACADEMIE 
VOOR PODIUMKUNSTEN)

6 – 12 JAAR
PARCOUR is de nieuwe naam voor de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans. Je vindt ons nog steeds naast het Park 
Liedts en achter CC De Woeker – PARCOUR is de plaats bij uitstek 
voor wie podiumkriebels voelt. Wie in het eerste of tweede leerjaar 
zit, kan terecht in de OpStap-klas. We gaan samen op stap door de 
wereld van de podiumkunsten: er zijn vier verschillende klassen om 
uit te kiezen – je vindt er zeker één die bij jou past! Als je bij Muziek, 
Theater of Dans je gading nog niet vindt, is er ook de Mix-klas 
waar alles door elkaar aan bod komt. Je kan ook meerdere klassen 
combineren! 

Vanaf het derde leerjaar zit je in de tweede graad, die heet bij ons 
‘KOMPAS’. Daar ga je op verkenning en zoek je je weg in de wereld 

SCHOOLJAAR
sep. —  jun.

€ 74
€ 49
(verminderd tarief)

€ 12 (OK-pas)

Oudenaarde 
Parkstraat 2a (hoofdvestiging)

Eine – Serpentsstraat 15

Mater – Driesleutelsstraat 11 

info
parcour.oudenaarde.be

inschrijvingen online
www.mijnacademie.be/parcour

KUNST-
ONDERWIJS

van de podiumkunsten. In KOMPAS Theater ga je één uur per 
week creatief aan de slag met taal en tekst: spreken, vertellen, een 
rol spelen – maar ook improviseren en je eigen ding doen op het 
podium. In KOMPAS Dans krijg je twee uur per week les: dansen, 
springen en bewegen... in allerlei verschillende stijlen, van klassiek 
ballet tot hedendaagse dans. In KOMPAS Muziek krijg je in kleine 
groepjes één uur per week les op het instrument van jouw keuze: er 
zijn er te veel om op te noemen, kom ze allemaal ontdekken op onze 
instrumentenvoorstellingen in september! Daarnaast leer je in het 
Muziekatelier twee uur per week alles over noten, ritmes, klanken: 
zingen, klappen en samen muziek maken. 

12 – 18 JAAR
Voor iedereen vanaf 12 jaar zijn er ook muziek-, theater- en 
dansopleidingen. Wie zonder vooropleiding start kan KOMPAS 
Muziek volgen, afhankelijk van je leeftijd sluit je aan bij de 
jongeren- of volwassenenklas. Wie dat al heeft afgerond, kan naar 
LABO Muziek: je krijgt drie uur les per week en je hebt keuze uit 
vertolken, schrijven of maken. Schuilt er in jou eerder een muzikant, 
een componist of een producer? LABO Theater biedt gedurende 
twee uur per week een boeiende mix van spelen, spreken en 
vertellen. In LABO Dans krijg je drie uur per week les: klassiek 
ballet, hedendaagse dans – maar ook de verdere ontwikkeling en 
verfijning van je danstechniek. Na de verschillende ‘LABO’s’ kan je 
nog dieper ingaan op jouw discipline in de FOCUS- en Specialisatie-
opleidingen – de kers op de taart van jouw opleiding tot Muzikant, 
Acteur of Danser! 

Daarnaast is er voor iedereen vanaf 15 jaar die graag alles te weten 
komt over verschillende muziekstijlen, componisten, het grote 
klassieke repertoire... de cursus Muziekgeschiedenis: twee uur per 
week muziek beluisteren, bespreken en ontdekken. 

Denk je, na dit alles: dat zie ik mezelf ook doen? Welkom op de 
academie! 

Wil je na de zomervakantie starten met een artistieke opleiding?  
Info, lessenroosters en inschrijven via: parcour.oudenaarde.be.  
Contact: parcour@oudenaarde.be – T 055 390 360

12
18

6
12

http://www.parcour.oudenaarde.be
http://www.mijnacademie.be/parcour
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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. 2 sep., 
7 okt., 4 nov., 
 2 dec., 6 jan., 
3 feb., 3 mrt.

17 — 17.30u
Gratis

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

Info en inschrijving
zonder inschrijven

CULTUUR
FAMILIE

BEESTIG! KINDERPARCOURS

Ben je tussen 4 en 10 jaar, een echte dierenvriend en speurneus?  
Het MOU neemt de allerjongsten mee op een spannende interactieve 
ontdekkingstocht door het dierenrijk van de tentoonstelling Beestig!.

Zoek en vind welke dieren er allemaal verstopt zitten in de prachtige 
wandtapijten van de tentoonstelling Beestig!. Aan de balie kunnen 
kinderen van 4 tot 10 jaar een speurneuzenboekje krijgen waarmee 
ze op een spannende ontdekkingstocht gaan door het dierenrijk en  
vragen beantwoorden. Natuurlijk herken je gemakkelijk dieren 
die ook hier in ons land leven. Maar wedden dat andere soorten 
je verrassen? Veel tekeningen zijn meer dan 500 jaar geleden ge-
maakt zonder dat de ontwerpers de dieren zelf hadden gezien. Ze 
baseerden zich op de (wilde?) verhalen die ontdekkingsreizigers 
meebrachten over dieren uit verre landen. Bestonden de dieren echt 
of niet? En hoe zag zo’n vreemd beest als een kameel, neushoorn of 
griffioen eruit? Best grappig hoe sommige diersoorten uiteindelijk 
op de wandtapijten worden voorgesteld. Doe jij het beter? Speel dan 
op het einde van je bezoek een van onze beestige spelletjes in de 
educatieve ruimte.

MOU Museum 
Stadhuis, Markt 1

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

De tentoonstelling loopt tot en met  
zo. 6 nov.

3
99

HET HELE 
JAAR DOOR
 
Gratis

http://www.mou-oudenaarde.be
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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 

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
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
https://www.oudenaarde.be/toerisme
mailto:visit@oudenaarde.be
https://www.oudenaarde.be/toerisme
http://www.dewoeker.be
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* onder voorbehoud van stand van zaken renovatiewerken  
in KBO Sint-Walburga.
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VRIJETIJDSBEURS

Hobby gezocht? Kom naar de vrijetijdsbeurs op 18 sep.'22!
Van 14 tot 17u stellen de Oudenaardse verenigingen zichzelf voor. 

Het kan gaan over podiumkunsten, beeldende kunsten, culturele 
activiteiten, jeugdverenigingen, sportverenigingen, bezoekjes 
via dienst toerisme, het aanbod van de speel-o-theek, het sociaal 
huis, de bib… Je kan er meedoen aan activiteiten en ook alle info 
verkrijgen. De beurs is er voor iedereen die wil kennismaken met 
de Oudenaardse verenigingen en/of een nieuwe hobby zoekt. Het is 
een inclusieve activiteit, dat wil zeggen dat ook personen met een 
beperking, mensen die het financieel moeilijk hebben en anderstalige 
nieuwkomers zeer welkom zijn. Bij aankomst krijgt iedereen een 
deelnamekaart, wie zijn kaart vol heeft maakt kans op € 50 korting 
op een hobby naar keuze. Sowieso wordt elke bezoeker in de watten 
gelegd. We voorzien iets lekkers voor iedereen, kinderanimatie, 
optredens, drinkgelegenheid én een ijsje.
Inschrijven is niet nodig, deze hele activiteit is gratis.

Sportsite Rodelos –  
Sint-Jozef
info
www.oudenaarde.be/vrijetijdsbeurs

Een samenwerking van Sportdienst, 
Cultuurdienst, PARCOUR, KABK, 
Toerisme, het vLEESHUIS, Speel-o-theek, 
Sociaal Huis

1,5
99

   zo. 18 sep. 
14 — 17u

Gratis 

VRIJE TIJDJEUGD

FEESTELIJKE OPENING  
SPEELPLEIN 'DE PELIKAAN'
 

Het zomerspeelplein verhuist definitief naar het Sociaal huis en dit 
mogen wij niet zomaar voorbij laten gaan.
Samen met de collega’s van het Lokaal Dienstencentrum De Vesting 
en de sportdienst voorzien wij een namiddag vol extra randanimatie.
Naast ravotten op de inclusieve speeltoestellen en in de zandbak, 
voorzien wij ook een grimestand en visput vol met leuke kleine 
pakjes. De Airkesmachine vrolijkt het hele gebeuren op met bekende 
meezingers, zodat ook ouders en grootouders een leuke namiddag 
tegemoet gaan.
 
En ohja, bijna vergeten, voor ieder kindje voorzien wij een gratis 
ijsje!
 
Tot dan, tot speels!

    woe. 7 sep. 
13 — 16u

Gratis

Lokaal Dienstencentrum 
De Vesting
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde

extra info
Het speelplein bevindt zich aan de kant van 
het sociaal restaurant De Pelikaan.

0
99

http://www.oudenaarde.be/vrijetijdsbeurs
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SPORTCLUBS VEROVEREN  
DE MARKT

Oudenaarde telt bijna 200 sportclubs en is daar fier op! Wie 
komt zijn club op woensdag 28 september vertegenwoordigen of 
aanmoedigen tijdens een muzikale sessie Drums Alive op de Markt? 
In sporttenue en aangesterkt door gratis verse soep? 

Om 14u starten de drumsessies en om 15.30u opent dj Monsieur het 
slotfeest. We zijn nu al benieuwd welke club de meeste challenges 
wint en zich kroont tot Meest Veelzijdige Club!

   woe. 28 sep.    
14u

Oudenaarde – Markt
Markt, 9700 Oudenaarde

info
www.oudenaarde.be

SPORT

3
99 OK-

TOB-E-
R

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

KLAUW!  
HANNEKE PAAUWE & DE STUDIO

Lekker griezelen voor iedereen vanaf 8 jaar.
 
Ben jij de baas over je angsten of zijn je angsten de baas over jou?  
Is angst een aangename raadgever? Heb jij dezelfde angsten als 
mama en papa? Kan je angst zaaien? Is angst besmettelijk? Is bang 
zijn gezond? Wat is erger: bang zijn, of bang maken?

‘KLAUW!’ onderzoekt de vele gezichten, tactieken en gevolgen 
van angst. ‘KLAUW!’ is een vurig pleidooi om te mogen genieten 
van griezelen en gevaar. Voor het recht op bang mogen zijn voor 
kinderen. Een spannende tocht door de donkere krochten van 
oeroude angsten en moderne manipulatietechnieken. Een hilarische 
horrorvoorstelling over angst en moed. Over kracht en hoop.

Tekst en regie: Hanneke Paauwe
Spel: Eva Schram, Anna Vercammen en Bert Dobbelaere

   zo. 9 okt. 
14.30 — 15.30u

€ 7 (-16)

€ 10 (+16)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

8
+



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

    ma. 31 okt. —  
vr. 4 nov.
     7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u, 
behalve op di 1 nov.)

€ 44
(inwoners Oudenaarde)

€ 60 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 12 (OK-pas)

JEUGD SPORT

THEMAKAMP HERFST 
WELKOM IN ‘DEN DREEF’! 

Marcel, Georgette & Oscar hebben het gehad in het saaie senioren-
oord, dus besluiten ze hun jeugd te herbeleven op camping ‘Den 
Dreef’. Ze rakelen herinneringen op, beleven opnieuw de zotste 
avonturen en halen hun levenslange vriendschapsbanden verder aan!
Wat soort kattenkwaad ze ditmaal allemaal uithalen ontdekken we 
samen tijdens het themakamp.

2120

JEUGD

ONTBIJTACTIE DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING
 

De Jeugdraad Oudenaarde trakteert alle (ex-)jeugdbewegers op een 
lekker ontbijt en groot dansfeest op de Dag Van De Jeugdbeweging! 
Ook dit jaar voorzien wij opnieuw heerlijke koffiekoeken. Wie 
zijn eigen beker meebrengt, krijgt er een fairtrade kopje koffie of 
(warme) chocomelk bovenop!

Hou de Facebookpagina van de Jeugdraad in de gaten voor meer 
informatie.

    vr. 21 okt. 
vanaf 7u

Gratis

Markt Oudenaarde 
info
Voor iedereen in uniform!
Wie in uniform komt, krijgt een gratis 
ontbijt.

0
99

100

3
15

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be


Inschrijven: is verplicht en kan vanaf woe. 21 sep., 13.30u. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of 
op de jeugd- en sportdienst 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. 

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

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met een 
beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 14 sep. tijdens de openingsuren van 
de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.jotie.be.

2322

WOE. 21 SEP. '22

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET  

THEMAKAMP 

HERFST

8
12

BIBLIOTHEEK

    za. 15 okt.
18.30 — 20u

€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Volkegembos
Rogier Van Brakelstraat, 9700 Oudenaarde

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

Een familieactiviteit voor gezinnen met 
kinderen van 8 tot 12 jaar.

BOSMYTHEN & BOOMLEGENDES 
WEEK VAN HET BOS

Wanneer je door het bos slentert, lijkt alles rustig en stil. Maar is dat 
ook zo? De bomen wiegen onschuldig mee met de wind. De vogels 
bespieden je vanuit de toppen van de bomen. Het bos ademt, leeft en 
bruist.

Samen ontrafelen we de geheimen van het bos. De natuurgids neemt 
ons op sleeptouw en brengt ons naar de verhalenboom, waar mythes 
en legendes over het bos tot leven komen.

Week van het Bos van 9 tot 16 okt.

http://www.oudenaarde.be
https://oudenaarde.bibliotheek.be
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 ma. 31, okt.,
    do. 3 — 
vr. 5 nov. 
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 68 - 055 33 51 54
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 via het Ouderportaal TJEK.

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

2,5
12

42 NOV-
EM-BE-
R

mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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CULTUUR
DE WOEKER

HOTEL TRANSYLVANIA

‘Even monsters need a vacation’

Welkom in Hotel Transylvania, Dracula’s luxueuze 
‘vijf-stakenresort’, waar monsters en hun families 
zich kunnen uitleven, bevrijd van de bemoeienissen 
van de menselijke wereld. Maar hier is een weinig 
bekend feit over Dracula: hij is niet alleen prins van de 

duisternis, hij is ook vader. Overbeschermend voor zijn tienerdochter 
Mavis fabriceert Dracula uitgebreide gevaren om haar avontuurlijke 
instelling te ontmoedigen.

Animatie/komedie - 2012
Regie: Genndy Tartakovsky

      do. 3 nov. 
14 — 16u

€ 4 (-16)

€ 5 (+16)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

6
+
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OP AVONTUUR IN KABOUTER-
LAND VERHALENSNIPPERS

Wat zie ik tussen die bomen? Wie zou daar uit die paddenstoel 
komen? Kom, maak kennis met kabouter Amadee en knutsel met ons 
mee!

4
8

BIBLIOTHEEK

za. 5 nov. 
10 — 11.30u

€ 3  
€ 1,5 (OK-pas)

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

SPIEKPIETJESZOEKTOCHT  
IN DE BIB

De spiekpietjes zijn aangekomen in de bib. Ze hebben zich verstopt 
en zitten heimelijk naar jou te gluren. Ontdek jij alle spiekpietjes 
tussen de boeken? Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op 
een Sinterklaasboek. 

Zoektocht van vr. 18 nov. tot do. 1 dec.
Prijsuitreiking met ‘meet & greet’ met Sint en Piet op vr. 2 dec. van 16.30 – 18u.

3
8

BIBLIOTHEEK

vr. 18 nov.    
— vr. 2 dec.
(doorlopend tijdens de 
openingsuren van de bib)

Gratis

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

https://oudenaarde.bibliotheek.be
https://oudenaarde.bibliotheek.be
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JEUGD

HIJ KOMT, HIJ KOMT… 

Zijn de kinderen uit Oudenaarde opnieuw braaf geweest dit jaar? 
Wie dat te weten wil komen, begeeft zich op zaterdag 19 nov. 
vanaf 10u naar de Pamelekerk (t.h.v. Louise Mariekaai). Daar 
verwelkomen we de Goedheiligman en zijn Pieten! Vergeet zeker je 
allermooiste tekening niet om aan de Sint te overhandigen. 

Aansluitend op de Sintintrede kan je op zaterdagnamiddag genieten 
van één theatervoorstelling in de Woeker. Op zondag zijn er drie 
voorstellingen voorzien. Deze voorstellingen zijn betalend vanaf 2,5 
jaar. 

Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele 
huiskamers. Ze halen tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de 
schoentjes en leggen wat lekkers in de plaats. Kan je niet wachten tot 
6 december? Dan kan je alvast jouw mooiste tekeningen en brieven 
achterlaten in de Sintbrievenbus op de Markt van Oudenaarde.

za. 19 —  
  zo. 20 nov. 
vanaf 14.30 u

Gratis

Oudenaarde 
Louise Mariekaai, 9700 Oudenaarde
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info
www.jotie.be

extra
Tickets voor de theatervoorstellingen te 
verkrijgen vanaf 24 oktober via JC Jotie 
(Hofstraat 14) of via de webshop:  
www.oudenaarde.be.
€5 (kinderen) - €8 (volwassenen) -  
€1,5 (OK-pas)

0
99

LEZEN MET JE OREN WORKSHOP 
MET ILLUSTRATOR FRANK DAENEN

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 
Voorleesweek zetten we het belang én het plezier van voorlezen in 
de kijker.

We laten illustrator Frank Daenen aan het woord. Hij heeft meer dan 
20 prentenboeken geïllustreerd. Tijdens deze workshop zal Frank 
voorlezen, tekenen en muziek maken. 

Aan de hand van z’n boeken toont hij hoe je fantasie kan gebruiken 
om een   geweldige tekening te maken. Kinderen ontdekken dat alles 
kan en alles mag. Verbeelding kent geen grenzen. Dan is het tijd om 
zelf aan de slag te gaan! De workshop is geschikt voor elk groot en 
minder groot tekentalent. 

Voorleesweek van 19 tot 27 nov.

5
8

BIBLIOTHEEK

woe. 23 nov.    
14 — 15u

€ 3  
€ 1,5 (OK-pas)

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

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

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
DE MAAN

Met een reuzerugzak vol dieren gaan een alleenstaande vader en 
zijn kind op zoek naar het enige dier dat niet mag meedoen in de 
dierenmars. Tijdens hun muzikale reis ontdekken ze de schone en 
lelijke kanten van de wereld. De kippen nemen ons mee naar de 
sweatshops, de schildpad naar de zenmeditaties.

Met deze voorstelling verbeeldt Gorges Ocloo de schoonheid van 
klassieke muziek voor de allerkleinsten. Via figuren, animatie en 
muziek worden jong en oud meegezogen in de beeldende kracht van 
deze 19de-eeuwse klassieker.

Spel: Joren Seldeslachts
Regie: Gorges Ocloo 
Tekst: Josse De Pauw

      za. 3 dec. 
14.30 — 15.30u

€ 7 (-16)

€ 10 (+16)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

3
+

SCHAATSPRET OP DE MARKT

INDIVIDUELE SCHAATSBEURTEN
€ 5 (per schaatsbeurt), € 2,5 (groepen vanaf 20 personen, SNS), 
€ 1,5 (OK-pas).

OPGELET! 
Publiek schaatsen niet mogelijk tijdens de Opening schaatspiste (16 dec. van 18.30 – 20u) /  
Kleuter glibberen (17, 24, 31 dec. en 7 jan. van 9.30 – 11.30u) / Schoolschaatsen & After-
examen-schaatsen (19 tem 23 dec. tijdens de schooluren) / Schaatsnamiddag voor 
volwassenen met een beperking (20 dec. van 14u – 17u) / Schaatsinitiaties (27 t.e.m. 30 dec. 
van 9.30 – 11.30u) / IJshockey initiatie (4 jan. van 9.30u – 12u) / G-on ice (18 dec, 8 jan. 
van 9.30 – 11.30u)

vr. 16 dec. —
    zo. 8 jan.
(sluitingsdagen: 25 dec.  
en 1 jan.)

Oudenaarde – Markt
Markt, 9700 Oudenaarde

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

extra
Doorgaans open van 10 tot 21u (vrijdagen 
en zaterdagen tot 23u). Openingsuren 
kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van 
de geplande activiteiten. Op sommige 
momenten wordt de ijspiste exclusief 
voorbehouden voor een specifieke 
doelgroep en kan er niet publiek 
geschaatst worden. 

SPORT

3
99
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OPENING SCHAATS PISTE  
& KERSTMARKT
vrij. 16 dec. van 18.30 tot 20u 

18.30 – 19u: Speeches Burgemeester en schepenen
19 – 19.30u: Schaatsshow Team Temptation
19.30 – 20u: IJshockey spektakel

SCHOOLSCHAATSEN
19, 20, 21, 22 en 23 dec. tijdens de schooluren

Tijdens het schoolschaatsen is de schaatspiste tijdens de schooluren 
voorbehouden voor lagere scholen. 
Reservatie vooraf is verplicht via sportdienst@oudenaarde.be. 
€ 2,5 (per leerling).

AFTER-EXAMEN-SCHAATSEN 
19, 20, 21, 22 en 23 dec. tussen 12 en 13u

Tijdens het After-Examen-Schaatsen is de schaatspiste tussen 12 en 
13u voorbehouden voor leerlingen van de middelbare school. 

DISCOSCHAATSEN
16, 23 en 30 dec. vanaf 20 tot 23u

De schaatspiste wordt omgebouwd tot een ware disco met 
bijhorende beats. € 6, € 1,5 (OK-pas).

KLEUTERGLIBBEREN
17, 24, 31 dec. en 7 jan. 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. Sleeën, wasmanden en andere hulpmiddelen zijn 
toegelaten zolang ze geen schade aan het ijs veroorzaken.  
€ 5 (per kind - begeleidende volwassenen schaatsen gratis,  
max. 2 per kleuter)

0

6

99

3
12

12
18

99

3
5

mailto:sportdienst@oudenaarde.be
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CULTUUR
DE WOEKER

SING 2

Nu Buster van het New Moon Theater een groot 
succes heeft gemaakt, heeft hij zijn zinnen gezet op 
een nog grotere uitdaging: het opzetten van een nieuwe 
show in het Crystal Tower Theater in een wereldstad 
vol entertainment, glitter en glamour. Maar wat voor 
Buster begint als een droom over groots succes, 
verandert in een emotionele les over hoe de kracht van 

muziek zelfs een gebroken hart kan helen.

‘Sing 2’ zit vol met rock- en popklassiekers, spectaculaire optredens, 
prachtige animatie, humor en gevoel en is de ultieme feelgoodfilm 
van 2022.

Animatie/muziek - 2021
Regie: Garth Jennings en Christophe Lourdelet

    woe. 28 dec. 
14 — 16u

€ 4 (-16)

€ 5 (+16)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

6
+

SCHAATSINITIATIES VOOR JONGEREN 
27, 28, 29 en 30 dec. van 9.30 tot 10.30u ( - 10 jaar),  
van 10.30 tot 11.30u (10 tot 15 jaar)

Wil jij de ster van het ijs worden? Volg dan onze lessenreeks van  
4 lessen gegeven door ervaren lesgevers. 
€ 40, € 6 (OK-pas). 
Inschrijven via de webshop: https://webshopoudenaarde.recreatex.be

IJSHOCKEYINITIATIE 
4 jan. van 9.30 tot 12u 

Hou je van nog meer uitdaging op het ijs? Dan is de ijshockeyinitiatie 
zeker iets voor jou. 
€ 10, € 1,50 (OK-pas).
Inschrijven via de webshop: https://webshopoudenaarde.recreatex.be

G – ON ICE
18 dec. en 8 jan. tussen 9.30 en 11.30u

Op de zondagochtenden 18 dec. en 8 jan. is de piste exclusief 
voorbehouden voor mensen met een beperking samen met hun 
familie/vrienden/begeleider. 
Sleeën, wasmanden, rolstoelen en andere hulpmiddelen zijn 
toegelaten zolang ze geen schade aan het ijs veroorzaken. 
€ 1,5 (per persoon).

5
15

16
99

3
99

https://webshopoudenaarde.recreatex.be/
https://webshopoudenaarde.recreatex.be/
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 di. 27 — vr. 30 dec.,
   di. 3 — vr. 6 jan.
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 68 - 055 33 51 54
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 via het Ouderportaal TJEK.

2,5
12

42

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

JAN-
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mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
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ER WAS EENS… VERHALENSNIPPERS

Er was eens een koning… of drie misschien? Lang lang geleden in 
een land hier ver vandaan regeerde een stuntelige koning…  
Of was het een boze koningin? Of een heldhaftige prinses?

We duiken de sprookjeswereld in en toveren de gekste gekroonde 
hoofden uit het kasteel. Luister naar het verhaal en knutsel met ons 
mee!

4
8

BIBLIOTHEEK

za. 7 jan.
   10 — 11.30u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

https://oudenaarde.bibliotheek.be
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EEN GEDICHT MET EEN  
GEZICHT WORKSHOP POËZIEWEEK

In de bib houden we van zinnen, verzen, woorden en letters.  
Hou jij ook van gedichten en wil je graag creatief aan de slag, dan is 
deze workshop beslist iets voor jou!

Febe van Lettersenzo helpt je op weg om de mooiste gedichten uit te 
kiezen (of er zelf één te verzinnen?). Als experte in ‘handlettering’, 
leert ze je de kneepjes van het vak. Laat je creativiteit de vrije loop,  
ontwikkel een zwierig lettertype en geef dat gedicht een eigen 
gezicht. 

Poëzieweek 26 jan. tot 1 feb.

10
14

BIBLIOTHEEK

woe. 1 feb.
14 — 17u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

HA HA HA – OKIDOK

‘HA HA HA’ is de eenvoudige, maar duidelijke titel die dit clowneske 
spektakel treffend samenvat. Een hele voorstelling staat de lach 
centraal. Soms schuilt hij in kleine hoekjes, soms is hij uitbundig. 
Maar altijd is de lach aanwezig op ieders lippen, van jong én oud. 
Op het podium zien we twee bizarre, maar komische figuren. Hun 
rode neus en grappige loopje doen denken aan clowns. Het vreemde 
kruist onophoudelijk de vindingrijkheid. Alles speelt zich af in hun 
blikken, mimiek en onderlinge verhoudingen. De figuren op scène 
zijn om beurten slachtoffer, rivaal of bondgenoot. Hun buitengewone 
acrobatietechniek is de kers op de taart. Een mooie show, gebouwd 
op eenvoud én scherpzinnigheid.

Van en met Benoît Devos en Xavier Bouvier
Regie: Louis Spagna en Okidok

zo. 12 feb.
14.30 — 15.30u 

€ 7 (-16)

€ 10 (+16)

€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

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

CULTUUR
DE WOEKER

6
+

https://oudenaarde.bibliotheek.be
http://www.dewoeker.be
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VLINDERS IN JE BUIK  
VERHALENSNIPPERS

Ken je dat gevoel? Blos op je wangen, knikkende knieën en 
vlinders in je buik. 
 
De wereld ziet er zoveel mooier uit als je verliefd bent! 
Ons hartje klopt wat sneller bij een mooi verhaal en we knutselen 
hartjes dat het een lieve lust is. 

4
8

BIBLIOTHEEK

za. 18 feb.
10 — 11.30u
€ 3
€ 1,5 (OK-pas)

Het vLEESHUIS
Markt 35, 9700 Oudenaarde

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

 ma. 20 — 
      vr. 24 feb.
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 68 - 055 33 51 54
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 via het Ouderportaal TJEK.

2,5
12

42

BUITEN-
SCHOOLSE 

OPVANG

https://oudenaarde.bibliotheek.be
mailto:vakantieopvang@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be


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

ma. 20 — 
        vr. 24 feb. 
7.30 — 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75 
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

THEMAKAMP KROKUS 
HET VERRE VERRE ALDOVIA

Alle voorbereidingen zijn getroffen; de ceremonie is piekfijn 
uitgestippeld, de taart van hofbanketbakker Jean-Paul krijgt zijn 
finishing touches, de paarden zijn gekamd en verzorgd en staan bij 
de koets klaar voor vertrek! De bruiloft van het jaar staat voor de 
deur en alle Aldovianen wachten in spanning af! 

Prins Kazimir staat aan het altaar te wachten, de bruidsmuziek vangt 
aan…. Iedereen zit op het puntje van zijn stoel… maar prinses 
Eleonor komt maar niet tevoorschijn.

Wat er precies gebeurd is in het koninkrijk van Aldovia ontdek 
je samen met de animatoren tijdens het themakamp van de 
krokusvakantie. 

Inschrijven is verplicht en kan vanaf woe. 21 sep., 13.30u. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be 
of op de jeugd- en sportdienst tijdens de openingsuren.

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

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

regenjas, sportkledij (vrijdag).

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met een 
beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 14 sep. tijdens de openingsuren van 
de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op www.jotie.be.

5150

100

3
15

WOE. 21 SEP. 22

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET  

THEMAKAMP 

KROKUS

mailto:jeugdcentrum@oudenaarde.be
mailto:sportdienst@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be


AL-
GE-

ME-
EN



5554

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

http://www.jotie.be
http://www.facebook.com/sportdienstoudenaarde
http://www.oudenaarde.be/sport
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 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde

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

Huis van het Kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 68 - 055 33 51 54
huisvanhetkind@oudenaarde.be 
ma.– vr. 8.30 – 12u / 13 – 17u
vakantieopvang Kattekwaad: op afspraak

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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