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Algemene info
• In de voormiddag volgen de kinderen het sportkamp, 

in de namiddag de grabbelpasactiviteit. We starten tel-
kens om 9 uur en eindigen om 17 uur. Gelieve deze 
uren te respecteren

• Aanmelden kan tijdens de herfstvakantie van 7.30 tot  
9 uur. Er is na-opvang tot 17.30 uur

• We verzamelen in sporthal De Kluize (Sportstraat 5)
• De kinderen brengen zelf een tien- en vieruurtje mee. 

Geef je kind ook een lunchpakket mee. Vergeet ook 
niet om een drinkfles mee te geven. We voorzien 
voldoende water voor de kinderen

• Opgelet! Er zijn geen activiteiten op maandag 
1 en dinsdag 2 november; je moet voor elke dag 
afzonderlijk inschrijven

Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Lieselot De Wulf 
& Dries Van Daele   Sportstraat 5 – tel. 09 362 48 92 – 
jeugddienst@oosterzele.be en sportdienst@oosterzele.be 

SPOrT en jeugd

sport 
en 

jeugd
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overzicht sportkampen en grabbelpas

nr sportkamp datum geboortejaar aantal prijs plaats

Herfstvakantie: 3, 4 en 5 november 2021

1 Kleutersport & film 3 november 2017 -2016 20 17 euro Sporthal De Kluize

2 Sport & film 3 november 2015 - 2009 30 17 euro Sporthal De Kluize

3 Kleutersport & knutselen 4 november 2017 -2016 20 15 euro Sporthal De Kluize

4 Sport & knutselen 4 november 2015 - 2009 30 15 euro Sporthal De Kluize

5 Kleutersport & pretland 5 november 2017 -2016 20 23 euro Sporthal De Kluize

6 Sport & rollerland 5 november 2015 - 2009 30 23 euro Sporthal De Kluize

sport
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(Kleuter)sport & film
Wanneer: Woensdag 3 november van 9 uur tot 17 uur
Geboortejaren: 2017 – 2016 en 2015 – 2009
Maximum: 20 kleuters en 30 lagere schoolkinderen  
Prijs:  17 euro
Wat: Ben je sportief en wil je verschillende sporten 

ontdekken, dan is dit zeker iets voor jou. In 
de voormiddag staat sport centraal op een 
leuke, creatieve manier. We proberen een 
ruim aanbod te creëren. Van licht sportief tot 
heel sportief, toegankelijk voor iedereen. In 
de namiddag kijken de kinderen naar en film 
en worden ze uitgedaagd op een parcours in 
de sporthal.

(Kleuter)sport & knutselen 
Wanneer: Donderdag 4 november van 9 uur tot 17 uur
Geboortejaren: 2017 – 2016 en 2015 – 2009
Maximum: 20 kleuters en 30 lagere schoolkinderen  
Prijs: 15 euro
Wat: Ben je sportief en wil je verschillende sporten 

ontdekken, dan is dit zeker iets voor jou. In 
de voormiddag staat sport centraal op een 
leuke, creatieve manier. We proberen een 
ruim aanbod te creëren. Van licht sportief tot 
heel sportief, toegankelijk voor iedereen. In 
de namiddag worden de kinderen creatief 
uitgedaagd met knutselpakketten op maat.

(Kleuter)sport & Pretland/Rollerland

Wanneer: Vrijdag 5 november van 9 uur tot 17 uur
Geboortejaren: 2017 – 2016 (pretland) en 2015 – 2009 

(rollerland)
Maximum: 20 kleuters en 30 lagere schoolkinderen

Prijs:  23 euro (drankje, huur skeelers, inkom, 
verzekering, bus en begeleiding inbegrepen)

Neem mee:  Je eigen skeelers (facultatief)
Wat: Ben je sportief en wil je verschillende sporten 

ontdekken, dan is dit zeker iets voor jou. In 
de voormiddag staat sport centraal op een 
leuke, creatieve manier. We proberen een 
ruim aanbod te creëren. Van licht sportief 
tot heel sportief, toegankelijk voor iedereen. 
In de namiddag gaan we naar Pretland/
Rollerland. De kleuters kunnen zich uitleven 
op de binnenspeeltuin met ballenbad. 
Kinderen van het lager kunnen in Rollerland 
naar hartenlust skeeleren op de skeeler-
binnenbaan. 

inschrijven en aantal beschikbare plaatsen
Inschrijven voor de sportkampen doe je op voorhand via 
het online inschrijfsysteem. Meer info over het inschrijven 
vind je op pag. 8.

Vooropvang voor deelnemers 
Elke dag start om 9 uur. Er is vooropvang voorzien in de 
sporthal. Deze vooropvang begint om 7.30 en duurt tot 9 
uur. Je hoeft niet afzonderlijk in te schrijven en er 
moet geen extra inschrijvingsgeld betaald worden.

Kledij
De kinderen dragen sportieve kledij. Op de sportvloer 
moeten ze sportschoenen dragen. 

Annulatieregeling sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 9.

Ziekte
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 9.
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Wat is het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdag-
namiddag tijdens het schooljaar en weekdagen tijdens de 
schoolvakanties voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 
en met 12 jaar. Een team van ervaren begeleid(st)ers staat 
voor de kinderen paraat!

OPgEPAST: DE COMBINATIE grABBELPAS, 
SPOrTKAMP EN HET VINKEMOLENTJE ZIJN NOg 
NIET MOgELIJK!

Meer info bij dienst Sport en Jeugd – Nancy Eliano – 
Sportstraat 5 – tel. 09 362 48 92
Communicatie: via online platform i-School

BuITenSCHOOLSe kInderOPVang HeT VInkemOLenTje 
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Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de 
gemeenteschool in Oosterzele (Geraardsbergsesteenweg 
69-71). De ouders brengen hun kinderen naar deze locatie 
en halen hen daar weer op. 
Het telefoonnummer van de opvang is: 0472 17 99 58 
(enkel tijdens de opvangmomenten)

Leeftijd kinderen
De opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 
min. 2,5 jaar tot max. 12 jaar. De kinderen worden geacht 
zindelijk te zijn.

openingsuren van de opvang
De opvang is open van 7 tot 18 uur. Op woensdag- 
namiddagen is de opvang open tot 18 uur.

Periode
Tijdens de herfstvakantie is er opvang:
• van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 november.

Er is geen opvang op maandag 1 en dinsdag 2 november.

Tijdens de kerstvakantie is er opvang op weekdagen:
• van maandag 27 tot en met vrijdag 31 december  

13 uur.
• van maandag 3 januari tot en met vrijdag 7 januari 

2022.

Er is geen opvang op vrijdagnamiddag 24 december en 
vrijdagnamiddag 31 december, de opvang sluit om 13 uur.

tarieven
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang, is 
bepalend voor het tarief dat zal aangerekend worden:
•	 een kind is minder dan drie uren aanwezig in de 

opvang: 4,25 euro

•	 een kind is tussen drie en zes uren aanwezig in de 
opvang (halve dag): 6,5 euro

•	 een kind is meer dan zes uren aanwezig in de opvang 
(hele dag): 12 euro

Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op 
hetzelfde moment als het eerste kind, wordt er een korting 
gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

sociaal tarief
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 9

registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 8

infomoment verplicht 
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 8
Vooraleer je online opvangdagen kan reserveren, moet je 
eerst naar een infomoment in de sporthal komen. Hier 
krijg je meer uitleg bij de werking van het Vinkemolentje, 
je ontvangt het huishoudelijk reglement en ondertekent 
de schriftelijke overeenkomst. Zonder overeenkomst, kan 
je geen gebruik maken van het Vinkemolentje. 
Afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de 
regelgeving van het moment, is het mogelijk dat er wordt 
overgegaan naar een digitaal infomoment.

De infomomenten vinden plaats op:
•	 woensdag  8 september  om 18.30 uur
•	 maandag  4 oktober  om 18.30 uur
•	 maandag  18 oktober  om 18.30 uur
•	 maandag  8 november  om 18.30 uur
•	 maandag  29 november  om 18.30 uur
•	 maandag  13 december  om 18.30 uur
•	 maandag  10 januari 2022  om 18.30 uur
Je schrijft je online in voor één van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op pag. 8
Een infomoment zonder inschrijvingen wordt 
afgelast.
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betaling
Na de vakantie ontvang je een factuur opgestuurd. Wij 
vragen stipt te betalen. Alle dagdelen waarvoor je je 
kind inschreef, zullen aangerekend worden, ook 
al was je kind niet aanwezig. Ook wanneer je de 
inschrijving te laat annuleert, wordt de volledige 
inschrijving aangerekend (zie inschrijven op pag. 
9). Enkel bij afgifte van een medisch attest wordt de 
opvang niet aangerekend.

Medische gegevens en andere belangrijke 
info
Bij de registratie worden een aantal gegevens gevraagd. 
Het is nodig een ouder of familielid te kunnen contacteren 
tijdens de opvanguren. Relevante medische info is ook 
belangrijk. Zorg dat de medische gegevens up-to-date 
zijn. Dit is, in tijden van corona, heel belangrijk!

Ziek kind/medicatie
De begeleid(st)ers mogen aan een kind geen medicatie 
toedienen. Indien dat toch noodzakelijk of gewenst is, 
moet er een uitdrukkelijk bewijs van de dokter zijn. 
Toestemming van enkel de ouder(s) volstaat niet.

eten en drinken
Elk kind neemt zijn eigen lunchpakketje, drankjes en 
tussendoortjes mee. Het is aangewezen om rugzakje, 
brooddoos e.d. te merken.

thema en activiteiten
Elk dagdeel bereiden de begeleid(st)ers een leuke 
activiteit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze 
deelnemen aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets 
anders te beleven en elke week is er een ander thema. De 
kapoenen zullen zich niet vervelen!

enkele afspraken en weetjes
•  Er staat een ideeënbus in Het Vinkemolentje, vlakbij de 

ingangsdeur. Als je als ouder een opmerking of een 
leuk idee hebt voor onze opvang, mag je altijd van de 
ideeënbus gebruikmaken. Ook kinderen kunnen hun 
ideeën erin kwijt.

•  De begeleid(st)ers moeten weten op welk moment je 
kind er is en wanneer het afgehaald wordt. Daarom 
vragen wij met aandrang om je kind aan te melden bij 
aankomst en later ook af te melden.

extra info over woensdagnamiddagopvang
Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de 
woensdagnamiddagopvang. Het enige verschil is dat je 
voor de woensdagnamiddag je opvangdag niet vooraf 
online moet reserveren. 

Eerst registreren en deelnemen aan een infomoment
Je moet je kind wel vooraf online registreren in i-School én 
verplicht naar een infomoment komen (zie pag. 6).

Tariefberekening 
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantie- 
opvang.

Aanwezigheden kinderen
Verwittig de school van je kind als het naar de woensdag- 
namiddagopvang gaat. 
Wij vragen de ouders om bij het afhalen van hun kind, dat 
spontaan te melden bij de begeleid(st)ers aan de balie.
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Inschrijven voor grabbelpas, sportkampen en BKO Het 
Vinkemolentje
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online 
platform voor registratie en inschrijving: i-School. 
1: Je registreert je kind als volgt:
 1. Ga naar www.i-school.be/oosterzele/registreren, 

via Google Chrome of Internet Explorer. 
 TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser. 

Als je googelt op de term i-School, riskeer je de 
juiste pagina niet te vinden (je kan bijvoorbeeld 
bij een andere stad of gemeente uitkomen).

 2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner 
en jouw kinderen bij de hand.

 3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login 
en paswoord. Hiermee kan je later je gegevens 
aanpassen en inschrijven voor vakantie-
activiteiten.

We raden gescheiden ouders aan om één account voor 
hun kind aan te maken en onderling de financiën te 
regelen. Als de factuur uitzonderlijk toch gesplitst moet 
worden, neem je contact op met dienst Sport en Jeugd.

2:  Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor grabbel-
pas en sportkampen in de sporthal?

1. Je schrijft je kind in voor elke gewenste activiteit 
via www.i-school/login

 Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment. 
2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschreven 

activiteiten.

3:  Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Het 
Vinkemolentje?
Een kind kan na de online registratie nog niet 
deelnemen aan de opvangmomenten van Het 

Vinkemolentje (woensdagnamiddagen en vakantie- 
dagen). Eerst moeten de ouders verplicht de 
schriftelijke overeenkomst ondertekenen bij 
dienst Sport en Jeugd. Dit kan op vaste infomomenten 
voor ouders:
1. Schrijf je online in op www.i-school/login voor een 

infomoment bij dienst Sport en Jeugd. Dit kan ten 
laatste de dag voordien tot 23.59 uur. Hier krijg je 
meer uitleg bij de werking van Het Vinkemolentje, 
onderteken je de schriftelijke overeenkomst en 
neem je kennis van het huishoudelijk reglement. 
Ook is er ruimte voor vragen.

2. Vanaf dan kan je je kind inschrijven per dag(deel) 
via www.i-school/login. Je kan inschrijven vanaf 
het inschrijfmoment. 

3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.

Problemen?
Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be 
vind je een handleiding voor registreren en inschrijven. 
Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen 
toegang tot internet? Neem dan contact op met de dienst 
Sport en Jeugd.
TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor 
online registreren en inschrijven.

inschrijfmomenten 
Vanaf wanneer?
De inschrijvingen voor de herfst en -kerstvakantie starten 
op maandag 20 september om 19 uur. 
Aandachtspunten:
•	 Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en 

opvang kunnen volzet geraken.
•	 Voor Het Vinkemolentje wordt 4 weken voor de start 

van elke vakantiemaand het aantal personeelsleden 

OnLIne InSCHrIjVen
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en indien van toepassing het aantal bubbels bepaald 
op basis van het aantal ingeschreven kinderen. Het 
maximale aantal toegelaten kinderen wordt dan 
naar beneden aangepast. Daarna staan we geen 
vermeerdering van plaatsen meer toe. Het verlof van 
het personeel wordt gerespecteerd. 

• Voor de herfstvakantie gebeurt dit op maandag 4 
oktober 23.59 uur

• Voor de kerstvakantie gebeurt dit op maandag 29 
november 23.59 uur

Tot wanneer?
Voor sportkampen en grabbelpas kan je inschrijven tot de 
week voor de start van de activiteit, zolang er nog plaats 
is.
Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag 
inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog 
plaats is. 

reglementen en meer info
Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be. 
Wij raden aan om alle voor jou relevante reglementen 
door te nemen. 
Opgelet: in deze coronatijd kan er afgeweken 
worden van de normale reglementen en werking 
afhankelijk van de geldende maatregelen van het 
moment.
Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen 
ook steeds opvragen bij de dienst Sport en Jeugd.

Annuleringsregeling
Tot vier weken voor de start van de vakantie kan je online 
kosteloos annuleren voor elk initiatief. 
De data tot wanneer je kosteloos online kan annuleren:
• Voor de herfstvakantie gebeurt dit op maandag 4 okto-

ber 23.59 uur
• Voor de kerstvakantie gebeurt dit op maandag 29 

november 23.59 uur

Ziekte
Wanneer een kind ziek is tijdens de vakantie, krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald voor de dagen dat het kind 
niet aanwezig was. Je bezorgt binnen de vijf werkdagen 
een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.

Bijzonderheden sportkampen en grabbelpas
Na bovenstaande data kan je alleen nog voor een 
sportkamp of grabbelpasactiviteit annuleren als iemand 
van de reservelijst je plaats inneemt en betaalt voor deze 
activiteit. Dit kan niet online. Je contacteert in dat geval de 
dienst Sport en Jeugd.

Bijzonderheden Vinkemolentje
Tussen vier en twee weken voor de start van de vakantie 
kan je online annuleren tegen een annuleringskost van 
50% van de normale kost van de geannuleerde dagen. Dit 
kan:
• Voor de herfstvakantie van dinsdag 5 oktober tot 

maandag 18 oktober 23.59 uur
• Voor de kerstvakantie van dinsdag 30 november tot 

maandag 13 december 23.59 uur

sociaal tarief
Gemeente Oosterzele voorziet een sociaal tarief voor alle 
initiatieven. Het sociaal tarief geeft een vermindering van 
de deelnameprijs van 80%.

§2.1 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen. 
Het sociaal tarief wordt onder volgende voorwaarden 
toegekend:

 1. Inwoner zijn van Oosterzele: 
  Het kind is gedomicilieerd of verblijft in  
  Oosterzele onder één van volgende voorwaarden: 
  • het kind woont in Oosterzele en is er 

ingeschreven in het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister
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  • er bestaat een regeling van co-ouderschap 
en minstens één van de ouders van het kind 
is in Oosterzele gedomicilieerd

  • het kind verblijft in een erkende residentiële 
voorziening of begeleidingstehuis bijzon-
dere jeugdzorg gevestigd in Oosterzele

  • het kind verblijft in een pleeggezin in  
   Oosterzele
 EN
 2. Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • de ouders worden begeleid voor budget- 

beheer, budgetbegeleiding of collectieve 
schuldbemiddeling 

  • de ouders krijgen financiële steun en/of leef-
loon gedurende minimum de volledige en 
ononderbroken periode van 3 maand

  • één van de ouders krijgt een invaliditeits- 
uitkering

§2.2 Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit. 
Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgaven- 
onderzoek) van de maatschappelijk werker geeft 
aan of iemand recht heeft op een sociaal tarief. Dit 
gebeurt discreet en met respect voor de privacy.

§2.3 Het sociaal tarief is niet van toepassing op de admi-
nistratieve kosten.

§2.4 Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor  
1 jaar.

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichamelijke 
ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan niet 
vergoed worden (bv. speelgoed kwijt of kapot)

communicatie
Wil je iets vragen of melden in verband met i-School of 
onze activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal 
van i-School. Zo kan dienst Sport en Jeugd de communi-
catie met de ouders opvolgen.
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overzicht van de initiatieven en hun kenmerken

Naam 
initiatief

Locatie Leeftijd 
kinderen

registreren 
op

i-School?

Verplicht info-
moment en 

ondertekenen 
schriftelijke 

overeenkomst?

Van tevoren online 
inschrijven per 

activiteit?

Wijze van 
betaling

Annulering

Vinke-
molentje

GILO 
Oosterzele

2,5 – 12 jaar JA JA NEE voor 
woensdagnamiddag-
opvang
JA voor vakantie-
opvang vanaf 
inschrijfmoment tot 
ten laatste de dag 
voordien 23u59 
(pas mogelijk na 
ondertekenen 
overeenkomst)

Factuur 
achteraf

Kosteloos 
annuleren: tot 
4 weken voor de 
vakantie
Annuleren tegen 
betaling van 50%: 
Tussen 4 en 2 
weken voor de 
vakantie

Sportkampen Sporthal Vanaf 4 jaar JA NEE JA – vanaf 
inschrijfmoment tot 
1 week voor de start 
van het kamp zolang 
er plaats is

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos 
annuleren: tot 4 
weken voor de 
vakantie

Grabbelpas Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA – vanaf 
inschrijfmoment tot 
1 week voor de start 
van activiteit zolang 
er plaats is

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos 
annuleren: tot 
4 weken voor de 
vakantie
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de WOndere WIjnWereLd

de eerste stappen naar meer wijnplezier
Hoe proef je wijn? Hoe en waar wordt wijn gemaakt? 
Bekende en minder bekende druivenrassen. Hoe 
wijnstijlen herkennen? Hoe kies, serveer en bewaar je 
wijn?
In drie avonden leren we de kunst van het wijnproeven en 
zoveel meer.
Sabine De Boose, sommelier-conseil en docente aan de 
Vlaamse wijnacademie wil de passie en basiskennis van 
wijn overbrengen aan wijnliefhebbers en levensgenieters. 
We degusteren een 6-tal wijnen per avond en toetsen de 
aangeleerde theorie aan de praktijk.

Woensdag 15, 22 en 29 september van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: 40 euro leden vtbKultuur, 45 euro niet-leden voor de drie 

avonden (zes degustatieglazen en -wijnen inbegrepen)

Giro d’italia
De laatste decennia is Italië een spannende en bruisende 
wijnmarkt geworden met wijnen die tot de absolute 
wereldtop behoren. Italië heeft steeds authenticiteit hoog 
in het vaandel gedragen en hoe kan het ook anders, in een 

bibliotheek oosterzele i.s.m. vtbKultuur
Inschrijving bij vtbKultuur via landvanrode@vtbkultuur.be en betaling op het 
rekeningnummer B59 8905 4419 8626. Inschrijvingen zijn pas defi nitief na 
betaling. Maximum aantal deelnemers per sessie: 18

bibliotheek
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land waar de wijnen steevast de begeleiders zijn van de 
regionale keuken en waar traditie en vernieuwing hand in 
hand gaan. 
De prachtige cultuursteden, de verleidelijke kustlijnen, 
de duizelingwekkende natuur, de gastronomie en de 
wijn, dat alles maakt van Italië een uniek land. Met deze 
‘Giro d’Italia’ ontdekken we in 4 avonden de belangrijkste 
wijnregio’s, gastronomie en cultuur van dit fascinerende 
land.
Ingrid Blanquart is gediplomeerd Sommelier Conseil aan 
de Vlaamse Wijnacademie en Université du Vin de Suze-
la-Rousse en gepassioneerd door (Italiaanse) wijn en 
gastronomie.

Dinsdag 9, 16, 23 en 30 november van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: 80 euro voor de vier avonden (wijnen inbegrepen) 

75 euro leden vtbKultuur, 80 euro niet-leden

Wijn, cultuur en gastronomie in het spoor 
van de ‘tour de France’
Dat de ‘Tour de France’ een populaire wielerronde 
bij Vlamingen is, is een feit. Maar wat dacht je van een 
‘Tour de France’ door schitterende wijngebieden, 
historische steden, de mooiste bezienswaardigheden en 
gastronomische klassiekers uit deze regio’s?
In vier avonden reizen we door wijngebieden als 
Champagne, Elzas, Jura en Savoie, Loire, Bourgogne, 
Rhône, Provence, Languedoc, Bordeaux en het Zuid-
Westen. Natuurlijk proeven we enkele heerlijke wijnen 
van bekende en minder (on)bekende domeinen. Een 
ware ‘ontdekkingstour’ over wijn, cultuur en gastronomie.
Sabine De Boose is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en Université du Vin de 
Suze-la-Rousse en gepassioneerd door (Franse) wijn en 
gastronomie.

Woensdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2021 van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: € 80 voor de 4 avonden (wijnen inbegrepen) 

75 euro leden vtbKultuur, 80 euro niet-leden

champagne en/of andere 
Franse schuimwijnen
Gelijkenissen en/of verschillen?
Met de feestdagen in het vooruitzicht 
gaan we op zoek naar de ‘gepaste bubbel’.
Een heerlijke en betaalbare champagne of mag het een 
andere Franse schuimwijn zijn?
Waarin zijn ze gelijk, waar zitten de verschillen? We 
proeven en oordelen met kennis van zaken.

Sabine De Boose is gediplomeerd Sommelier Conseil aan 
de Vlaamse Wijnacademie en Université du Vin de Suze-
la-Rousse en gepassioneerd door (Franse) wijn en gas-
tronomie.

Woensdag 24 november van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: 20 euro (bubbels - champagne inbegrepen) 

15 euro leden vtbKultuur, 20 euro niet-leden

Geen feest zonder bubbels …
Onder het motto: het moet niet altijd Champagne zijn … 
proeven we bubbels uit Italië en Spanje. Naast Prosecco 
en Cava zijn er nog heel wat andere schuimwijnen 
te ontdekken die vaak een stuk goedkoper zijn dan 
Champagne maar daarom niet minder lekker of 
interessant. Maar wat is dan wel het verschil? Hoe worden 
ze gemaakt? Waarom is de ene goedkoper dan de andere? 
Proeven we andere aroma’s en smaken en waarom? We 
ontdekken het door verschillende schuimwijnen naast 
mekaar te proeven en te vergelijken.
Ingrid Blanquart is gediplomeerd Sommelier Conseil 
aan de Vlaamse Wijnacademie en aan l’Université du 
Vin van Suze-la-Rousse en gepassioneerd door wijn en 
gastronomie.

Woensdag 1 december van 19.30 tot 22.30 uur
Prijs: 20 euro (wijnen inbegrepen)

15 euro leden vtbKultuur, 20 euro niet-leden
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BIBLIOTHeek OOSTerzeLe I.S.m. Okra-aCademIe mereLBeke-OOSTerzeLe

Vanwege de coronamaatregelen wordt er tijdelijk uitgeweken naar de theaterzaal van GC De Kluize, waar er voldoende 
afstand tussen de plaatsen kan voorzien worden. Inschrijven is niet nodig.

Amerikanen  
het had zo mooi kunnen zijn
Het machtigste land ter wereld worstelt met 
onoverbrugbare conflicten, grote ongelijkheid en 
maatschappelijke achteruitgang. Amerikakenner en De 
Standaard-journalist Steven De Foer schetst een treffend 
beeld van een mooie, maar meedogenloze natie, die veel 
Amerikanen gefrustreerd liet over de grote onvervulde 
beloften.

Donderdag 7 oktober van 14.30 tot 17 uur 
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden

het verzet tijdens Woii
In het Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog ging er 
al snel meer aandacht naar de collaboratie dan naar het 
verzet, terwijl die laatsten nochtans de morele winnaars 
van de oorlog waren. Bekende collaborateurs gaven hun 
naam aan straten, terwijl de verzetshelden slechts door 
weinigen gekend zijn. Nu, 75 jaar na de bevrijding, komt 
daar eindelijk verandering in: er is steeds meer weten-
schappelijk onderzoek naar het verzet, en voor het ruime 

publiek werd het thema terug onder de aandacht gebracht 
met de Canvas-reeks ‘Kinderen van het Verzet’. Historicus 
Bruno de Wever vertelt het verhaal van de mensen die 
zich verzetten tegen het naziregime en daar vaak de dra-
matische gevolgen van moesten dragen.

Donderdag 18 november van 14.30 tot 17 uur 
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden

Plaatsnamen  
hoe komen ze aan hun naam?
Al sinds mensenheugenis geven mensen namen aan de 
plaatsen uit hun omgeving. Voor het moderne oor hebben 
namen als ‘Gontrode’ geen betekenis meer. Toch gaan al 
onze plaatsnamen terug op de gewone woordenschat, van 
de prehistorie tot de late middeleeuwen. Magda Devos, 
ere-professor van de Universiteit van Gent en tot aan haar 
pensionering hoofddocent in de Nederlandse taalkunde, 
illustreert dit rijkelijk met voorbeelden uit heel Vlaanderen 
en uiteraard ook onze eigen streek!

Donderdag 9 december van 14.30 tot 17 uur 
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden
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aCTIVITeITen Van aVanSa 
regIO genT I.S.m. BIBLIOTHeek 

OOSTerzeLe 

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die 
het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit staan 
drie prijzen vermeld in deze volgorde: standaardprijs | 
reductieprijs | sociale prijs. Het reductietarief is er voor 
mensen met een beperkt pensioen, éénoudergezinnen 
met kinderen, studenten, … Werkzoekenden en mensen 
met een verhoogde tegemoetkoming van het zieken-
fonds genieten het sociaal tarief. Neem contact op met 
Avansa regio Gent (09 224 22 65) voor de kortingsvoor-

waarden.

Khalid benhaddou over  
jongeren en radicalisering
In zijn boek Is dit nu de islam? vertelt 
Khalid Benhaddou hoe de Koran moet 
gelezen en begrepen worden: niet let-
terlijk, maar wel in zijn historische context. Hij bespreekt 
de extreme islam en zijn terroristische uitwassen, hoe je 
die concreet kan bestrijden en hoe je jongeren weg kan 
houden van radicalisering. Daarnaast houdt hij een warm 
pleidooi voor verzoening en dialoog. Gentenaar Khalid 
Benhaddou is de verpersoonlijking van de ‘rationele islam’, 
die de democratische regels en waarden wil verzoenen 
met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als 
imam en als coördinator van het Netwerk Islamexperten, 
dat in samenwerking met het Departement Onderwijs 
de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen wil 
tegengaan.

Maandag 4 oktober van 20 tot 21.30 uur - 8 euro| 6 euro| 4 euro 
Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.
be of via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met 

vermelding van de cursuscode: 21AS9534

Online constructief discussiëren. kan dat? 
Online lezing met ruben mersch 
Discussiëren op internet is zoals ‘egel-
seks’: als je het niet zeer voorzichtig aan-
pakt, wordt het een bloedbad. Waarom 
lopen discussies zo snel uit de hand? 
Hoe kan het dat zelfs het debat over 
corona tot een stammenstrijd is uitge-
groeid? Tijdens deze lezing geeft Ruben 
Mersch je concrete tips die je helpen om 
een meningsverschil om te zetten naar 
een constructief debat. Hij leert je niet alleen hoe je de 
ander kunt overtuigen, maar ook hoe je samen op zoek 
kunt gaan naar de best mogelijke oplossing. 
Ruben Mersch (1976) studeerde filosofie en biologie 
aan de Universiteit Gent. Door een speling van het lot 
belandde hij na zijn studies in de farma-industrie. Daarna 
besloot hij schrijver te worden en publiceerde hij drie 
boeken over de valkuilen van het menselijk denken. Hij 
was columnist bij De Standaard en is nu correspondent bij 
De Correspondent.

Dinsdag 5 oktober van 20 tot 21.30 uur - Online, bij je thuis -  
10 euro | 7,5 euro | 5 euro | Dit is een online activiteit, via het 

platform Zoom. Je hebt een pc of tablet met camera en micro en 
een goeie internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig 

om te kunnen deelnemen. Je krijgt vooraf de zoomlink en enkele 
tips als handleiding om in te loggen. 

Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.be of 
via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met 

vermelding van de cursuscode: 21DM9717
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duurzame en ethische modekleding:  
is het mogelijk? 
Hoe weten we of onze 
kleding ecologisch en 
ethisch verantwoord is? 
Iedereen beseft dat er 
iets mis is met de spot-
goedkope kledij die 
je in sommige ketens 
of supermarkten vindt. 
Maar bestaat er een 
garantie dat kleren van bekende ketens of prijzige merk-
kledij niet in dezelfde sweatshops gemaakt worden? Sara 
Ceustermans van de Schone Kleren Campagne volgt 
de kledingbusiness al jaren en vertelt welke merken en 
ketens echte inspanningen leveren voor aanvaardbare 
arbeidsomstandigheden. Ze wijst ook op pionierende 
alternatieven voor wie echt duurzame en ethische kleding 
wil kopen.
i.s.m. Clean Clothes Campaign in Belgium, Oxfam 
Wereldwinkel Oosterzele

Donderdag 7 oktober van 20 tot 21.30 uur - 8 euro |  
6 euro | 4 euro 

Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.
be of via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met 

vermelding van de cursuscode: 21AS9531

stefan blommaert over de toenemende 
invloed van china in de wereld 
Hoe moeten we reageren op de 
toenemende invloed van China 
in de wereld? Stefan Blommaert, 
China verslaggever voor de VRT, 
vertelt op meeslepende wijze de 
verhalen die we nodig hebben 
om beter te begrijpen wat er met 
China aan de hand is. Iedereen weet intussen dat China 
uitgegroeid is tot een economisch succesverhaal. Maar 

de economische ontwikkeling gaat er niet hand in hand 
met meer politieke vrijheid of rechten voor minderheden, 
integendeel. China wil deze economische macht nu ook 
verzilveren met meer invloed in de wereld. Het land is 
hierbij vooral op zoek naar stabiele toestroom van grond-
stoffen, investeringsmogelijkheden en handelsrelaties. 
China is nu bijvoorbeeld al de grootste handelspartner 
van de Afrikaanse landen en het stelt aan zijn handels-
partners geen vervelende vragen over democratie of 
mensenrechten. Dit heeft onvermijdelijk een negatieve 
invloed op democratisering in de wereld.
i.s.m. Davidsfonds Oosterzele

Donderdag 21 oktober van 20 tot 21.30 uur - 8 euro| 
6 euro | 4 euro - Inschrijven bij Avansa regio Gent via  

www.avansa-regiogent.be of via info@avansa-regiogent.be of via 
09 224 22 65 met vermelding van de cursuscode: 21AS9718

Angst en onzekerheid:  
inspiratie uit de stoïcijnse filosofie

We beleven verontrustende tijden en mensen voelen dat 
ze geen controle hebben over hun leven. De Stoïcijnse 
filosofie is gericht op het bereiken van gemoedsrust, 
mentale onafhankelijkheid en evenwicht in je omgang 
met heftige emoties. Dit bereik je o.a. door in te zien dat 

@ Cam Morin
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er zaken zijn die binnen je macht liggen en er zaken zijn 
die dat niet doen, en welke gevolgen dit heeft. De kracht 
van het denken leidt zo tot vrijheid. Door tal van concrete 
filosofische oefeningen, opgetekend door denkers als 
Seneca, Marcus Aurelius en Epictetus, leer je beter 
relativeren en bereik je een realistische omgang met de 
wereld rondom jou. Je leert meer het moment waarderen 
en de tegenslagen en tragiek van het leven toe te laten. 

Maandag 22 en 29 november van 19.30 tot 22 uur - 22 euro| 
16,5 euro | 11 euro  

Inschrijven bij Avansa regio Gent via www.avansa-regiogent.
be of via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65 met 

vermelding van de cursuscode: 21CF9719

Westerse mythologie 

Zoals o.a. blijkt uit de populariteit van het boek Mythos 
van Stephen Fry, staan oude verhalen weer helemaal in de 
belangstelling. In deze boeiende kennismakingscursus 
onderzoeken we samen de thema’s die aan de basis 
liggen van de westerse kunst, religie en literatuur. We 
bekijken hiervoor samen de verhalen die het westerse 
denken vormden: 
•	 de	 oeroude	 verhalen	 van	 de	 Moedergodin	 en	 de	

vruchtbaarheidscultus 
•		 de	Griekse	en	de	Romeinse	mythologie	
•		 het	zoroastrisme	en	de	Joodse	verhalen	
•		 het	ontstaan	van	het	christendom	in	een	Joods-Griekse	

wereld en de vele heidense (Keltische en Germaanse) 
invloeden op het christendom

Donderdag 25 november + 2, 9 en 16 december van 19.30 tot 
22 uur - 54 euro| 40,5 euro | 27 euro -Inschrijven bij Avansa 

regio Gent via www.avansa-regiogent.be of  
via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65  

met vermelding van de cursuscode: 21CF9720

speel mee met de schrijfwijzen  
het Groot dictee heruitgevonden
Op vrijdagavond 8 oktober verwelkomen we je graag 
in onze bib om deel te nemen aan De Schrijfwijzen, Het 
Groot Dictee Heruitgevonden. Een tof spel in drie rondes 
voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus 
zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. 
De Schrijfwijzen start om 20 uur stipt en dat simultaan 
in meer dan 80 bibs over heel Vlaanderen en Brussel. 
Trommel je taalminnende vrienden op en speel mee! 

Inschrijven is gratis en kan vanaf 16 augustus in onze bib of via 
www.deschrijfwijzen.be.  

Vrijdag 8 oktober 2021 om 20 uur 
Inschrijven: bibliotheek@oosterzele.be | 09 362 81 17 |  

https://oosterzele.bibliotheek.be/uit-agenda 

het vaste planten assortiment
In een gelaagde tuin is de kruidvegetatie goed vertegen-
woordigd. Vele vaste planten zijn tevens goede bodem-
bedekkers. En een goede tuinier weet: een lichtdichte 
bodem = geen onkruid. Na deze voordracht ga je zeker 
aan de slag met vaste planten en met kennis van de juiste 
plant op de juiste plaats. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Velt 
Dinsdag 19 oktober 2021 van 19.30 tot 22 uur 

Prijs: € 5, gratis voor Velt-leden 
Inschrijven: bibliotheek@oosterzele.be | 09 362 81 17 |  

https://oosterzele.bibliotheek.be/uit-agenda
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de kLeIne PrInS

WOENSDAg 3 NOVEMBEr OM 14.30 uur

Voor het eerst wordt de magie van Antoine de Saint- 
Exupéry’s poëtische jeugdboek vertaald naar animatie 
op het grote scherm.
Het leven van een 9-jarig meisje staat volledig in het teken 
van volwassen worden. Haar moeder heeft elke stap 
berekend, elke levensfase ingeschat en alle tijd besteed. 
Maar dan leert het meisje haar buurman, een oude piloot, 
kennen. Hij vertelt indrukwekkende verhalen over zijn 
reizen, en vooral over zijn ontmoeting met een kleine 
prins jaren geleden.

Voor iedereen vanaf 6 jaar.

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 5 euro standaard

familie

MADE IN KWAKKABA 
ZONZO COMPAGNIE & 

ROESTGROEP

ZONDAg 21 NOVEMBEr 2021 OM 14 uur EN OM 16 uur

Wonderlijke muzikale reis met afgedankt speelgoed in de 
hoofdrol.
ROESTgroep maakt voorstellingen van cadeautjes. Jij geeft 
iets, zij maken er een voorstelling mee. Voor MADE IN 
KWAKKABA verzamelden ze oud en vergeten speelgoed. 
Theatermaakster Silke Melis en muzikant Alec De Bruyn 
bekeken het met een frisse blik, zetten het op z’n kop en 
draaiden het binnenstebuiten, schudden ermee, bliezen 
erop en gaven het een nieuw leven in plaats van een plek 
op de vuilnisbelt. Elke afgedankte furby, wegkwijnende 
teddybeer of batterij-verlangende Casio kreeg zo recht 
op een tweede verwondering dankzij deze voorstelling. 
Samen met het publiek vertellen ze een woordeloos muzi-
kaal verhaal over de wonderlijke reis van een badeendje.

Voor iedereen vanaf 4 jaar 

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven:12 euro standaard – 6 euro -26

© Dries Segers

cultuur
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kaPITeIn WInOkIO  
chiLLen oP je biLLen

ZONDAg 23 JANuArI 2022 OM 15 uur

HELP! Kapitein Winokio kan niet meer stilzitten. 
Mevrouw de Poes en de bemanning hebben alles geprobeerd om hem te helpen: wandelen, bloemschikken, luchtfiet-
sen, pompen, 2 emmertjes water halen, neusvleugelwapperen en diepzeeruiken. Niets brengt soelaas. En dus gaan ze 

sàmen op zoek naar de rust. 
Deze zoektocht bruist van grapjes, verrassend leuke muziekgenres en werkt uiterst ontspannend. Breng je knuffel mee, 

schuif lekker onderuit, want wij gaan chillen op de billen!

Voor iedereen vanaf 3 jaar.

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 20 euro standaard – 15 euro -26
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Onze contactadressen
Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3 -  
09 363 83 30 - www.gcdekluize.be

Sporthal De Kluize - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Dienst Sport en Jeugd - Sportstraat 5 -  
09 362 48 92 - www.oosterzele.be

Bibliotheek - Stationsstraat 13 - 09 362 81 17 
https://oosterzele.bibliotheek.be/

Werkten mee aan deze brochure:
Nicky Coudeville
David De Landsheere 
Bianca De Mulder 
Lieselot De Wulf 
Nancy Eliano 
Dries Van Daele 
Mireille Helderweirdt   
Filiep Van Grembergen
Els Van Nieuwenhove

Vormgeving: 
Press Point.be

Verantwoordelijke uitgever: 
AGB De Kluize  
David De Landsheere 
Sportstraat 3 
9860 Oosterzele
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