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LARF! 
THEATERDRIEDAAGSE (12 TOT 14 JAAR)

VAN MAANDAG 28 FEBRUARI 2022 TELKENS VAN 10 UUR TOT 16 UUR TOT EN MET WOENSDAG 2 MAART 2022

Sinds de herfstvakantie werkt Larf! aan een nieuwe voorstelling rond de perfecte mens. Via een voortraject in verschillende 
culturele centra gaan we op zoek naar wat of wie die perfecte mens is. 
In november gingen we al langs in het Leietheater in Deinze en CC Nova in Wetteren. 
In de krokusvakantie zijn er nog 2 voortrajecten in Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem. 
Tijdens deze driedaagse in de krokusvakantie 2022 (in Cultuurhuis Merelbeke) schrijf, bricoleer, onderzoek en speel je 
tot de vonken ervan af vliegen. 
Iedereen krijgt de kans om zijn stem te vinden, hoe luid of stil die ook is. Eindigen doen we met een klein toonmoment. 
Wie zin heeft, stapt in de zomer mee in een uitgebreider traject en speelt mee in een heuse voorstellingsreeks in 
cultuurhuizen in de regio. 
Dan brengen we alle groepen samen en werken we via gebalde repetitiemomenten richting première in september. Een 
kleine tournée langs de betrokken theaterhuizen is gegarandeerd! 
Deze driedaagse kadert in een regionale samenwerking tussen GC De Kluize (Oosterzele), Cultuurhuis Merelbeke, 
CC Nova (Wetteren), CC Het Leietheater (Deinze), CC De Fabriek (Sint-Lievens-Houtem) en CC Zoetegem (Zottegem).  
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Locatie: In de theaterzaal van Cultuurhuis Merelbeke, Driekoningenplein 15, Merelbeke 
Tarief: 50 euro

cultuur
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KROKUSFILM 
CHICKEN RUN

WOENSDAG 2 MAART 2022 OM 14.30 UUR

Engeland in de jaren vijftig. Een ogenschijnlijk doodge-
wone kippenboerderij op het platteland van York. Maar 
achter het prikkeldraad heerst ware terreur. Het kippen-
hok lijdt onder het schrikbewind van de gierige boerin 
Mrs. Tweedy, die altijd en overal een graantje wil meepik-
ken. Zo eindigt elke kip die niet op tijd een ei legt onver-
biddelijk in de pan. Maar de kippen pikken het niet langer. 
Onder aanvoering van de kranige Ginger komen ze in 
opstand. Ze besluiten de boerderij te ontvluchten, maar 
dat valt niet mee want de dames kunnen immers niet vlie-
gen. Na talloze zeer creatieve maar onsuccesvolle vlucht-
pogingen komt er onverwacht redding. De stoere haan 
Rocky komt letterlijk uit de lucht vallen ... Macho Rocky 
werkt voor een circus en denkt de aangewezen persoon te 
zijn die de kippen wel even zal leren vliegen ...

Voor iedereen vanaf 6 jaar.
Vlaams gesproken versie
Coproductie: EVA Oosterzele, dienst Sport en Jeugd

Tarief: € 5,00 standaard

WA IS DA MET DA LAM 
DE GRAAF

ZONDAG 27 MAART 2022 OM 15 UUR

Lang geleden,
heel lang geleden,
honderden jaren geleden,
bestond er hier feitelijk nog niets.
Daarom leerden kleine Jan en zijn broer
Hubert zichzelf en elkaar toveren met
penseel en verf.
‘Wa is da met da Lam’ is een muzikale voorstelling voor 
lagere schoolkinderen, hun ouders en grootouders.
Zangeres Celine Debacquer, fluitiste Liesbeth Peelman en 
pianiste Elisabeth De Loore nemen je mee naar de won-
dere wereld van de jonge Van Eyck.
Van Eyckske Jan, wa is da met da Lam?
Kunt ge dat eens expliceren?
En wat steekt gij daar uit, in de keuken, als de
Mama moet koken en kuisen?
Kunnen we het daar eens over hebben?
Geïnspireerd door de magnifieke konterfeitsels van de 
meesters Jan en Hubert Van Eyck en geïntrigeerd door 
het mysterie van hun goddelijk Lam schreef Ruben De 
Gheselle muziek en componeerde Merel de Vilder Robier 
tekst. Gerda Dendooven smeedt live beelden.

Voor iedereen vanaf 7 jaar.

Tarieven: € 12,00 standaard - € 6,00 -26
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SONO IO 
CIRCUS RONALDO

DONDERDAG 14 APRIL 2022 OM 20 UUR - VRIJDAG 15 APRIL 2022 OM 20 UUR 

ZATERDAG 16 APRIL 2022 OM 20 UUR - ZONDAG 17 APRIL 2022 OM 17 UUR 

Danny en Pepijn Ronaldo, vader en zoon, samen op scène. Twee clowns op zoek naar hun gelijkenis.
In ‘Sono io?’ doen vader en zoon een poging tot een (her-)ontmoeting. Met hun gedeelde liefde voor muziek en spie-

lerei bouwen ze een brug tussen hun gelijkenissen en verschillen. De vader lijkt vastgeroest in zijn verleden, hopeloos 
zoekend naar een aloud, maar vergaan gevoel van extase, dat hij enkel met een publiek kon creëren. Maar dat publiek 
is al zo lang afwezig. De zoon zoekt naar de verzoening van zijn twee geliefde werelden: het oude circus dat zijn vader 

creëerde, en de wereld daarbuiten. ‘Sono io?’ (‘Ben ik dat?’) is een zoektocht naar hereniging, tussen vader en zoon, 
tussen speler en publiek, tussen oude glorie en nieuwe kansen.

Voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Coproductie: CC De Fabriek Sint-Lievens-Houtem, Cultuurhuis Merelbeke en CC Zoetegem Zottegem

Locatie: Circustent, Egmontpark, Zottegem 
Tarieven: € 18,00 standaard - € 16,00 -26

Tickets: www.gcdekluize.be, reservaties@oosterzele.be of 09 363 83 30



5vrijetijdsbrochure voorjaar 2022

Algemene info
• Er worden sportkampen georganiseerd de 1ste (4-7 

april 2022) en de 2de week (11-15 april 2022) van 
de paasvakantie. Dit telkens in de voormiddag van 

 9 – 12 uur. Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 tot  
9 uur. Gelieve deze uren te respecteren.

• Opgelet de 1ste week is het dus maar 4 dagen sport-
kamp, vrijdag 8 april zijn er geen sportkampen

• Als je inschrijft voor het sportkamp, schrijf je onmiddel-
lijk in voor de volledige week.

• Plaats van afspraak is Sporthal De Kluize, sportstraat 5 
te Oosterzele.

• Indien er een externe activiteit op de planning staat 
wordt er aan de sporthal afgesproken en gebeurt de 
verplaatsing met de bus.

• De kinderen brengen zelf een tienuurtje mee alsook 
hun boterhammetjes voor over de middag. Dit als ze 

uiteraard deelnemen aan een van onze activiteiten in 
de namiddag. Vergeet zeker niet uw kind voldoende 
fruit of koeken mee te geven. Gelieve een drinkfles, 
getekend, mee te geven. We kunnen deze gerust bij-
vullen indien nodig.

• Gaat je kind in de namiddag naar grabbelpas, 
speelpleinwerking of Het Vinkemolentje, moet 
je inschrijven voor het middagtoezicht van 12.15 
tot 13 uur. Van tevoren online inschrijven is ver-
plicht en kan tot de dag voordien 23.59 uur. Doe 
je dit niet en is je kind nog aanwezig om 12.15 
uur, wordt er automatisch 1,5 euro boete aange-
rekend

Meer info bij – Dienst Sport & Jeugd – Verantwoordelijke: 
Lieselot De Wulf – Sportstraat 5, 9860 Oosterzele –  
Tel: 09 / 362.48.92 – e-mail: sportdienst@oosterzele.be

SPORTKAMPEN PASEN 2022

sport
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Overzicht sportkampen

nr sportkamp geboortejaar aantal prijs plaats

Paasvakantie week 1: maandag 4 april t.e.m. donderdag 7 april 2022

1 Kleutersportkamp: Vlieg met me mee 2018 - 2017 25 48 euro Sporthal De Kluize

2 Ball & Racket games 2016 - 2010 30 48 euro Sporthal De Kluize

3 Gym, dance and jump 2016 - 2010 30 48 euro Sporthal De Kluize

Paasvakantie week 2: maandag 11 april t.e.m. vrijdag 15 april 2022

4 Sportmix kleuters 2018 - 2017 25 60 euro Sporthal De Kluize

5 Sportmix lager 2016 - 2010 60 60 euro Sporthal De Kluize

Kleutersportkamp: Vlieg met me mee
Deze kampen vol met educatieve spelletjes zijn gericht op 
sociale en creatieve vorming, waarin beweging als middel 
gebruikt wordt. We vliegen de wereld rond en stoppen op 
verschillende plaatsen. Vliegen jullie graag met ons mee, 
schrijf je dan snel in voor dit kleutersportkampje.

Ball & Racket games
Klinken bal en racketsporten jouw als muziek in de oren? 
Dan is dit kamp ongetwijfeld iets voor jouw. 
4 dagen laten we je kennis maken met heel wat van deze 
sporten. Denk maar aan basket, netbal, voetbal, tussen 
twee vuren, baseball, tennis, badminton,… 
De sporten worden aangeboden in spel-, oefen- en 
wedstrijdvormen en garanderen een grote hoeveelheid 
succes!

Gym, dance and jump
Met een groot aanbod aan bewegingsmogelijkheden 
nemen we jullie 4 dagen mee waarbij ‘springen’ cen-
traal staat. Er staan verschillende sporttakken op het pro-
gramma zoals turnen, dans, ropeskipping, trampoline, … 

Sportmix kleuters en lager
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sport en spelweek. Een 
week lang laten we je in de voormiddag onder deskun-
dige begeleiding zappen tussen verschillende sporten en 

spelen. Begint het bij jullie ook al te kriebelen om er een 
sportieve & speelse week van te maken?

Inschrijven
Wens je deel te nemen aan het sportkamp, maar ook aan 
TAKE A RISK (14/04), dan kan dit. Gelieve hiervoor contact 
op te nemen met Dienst sport en Jeugd. Zie rubriek 
inschrijvingen op pag. 17

Kledij
Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen (training, 
short, t-shirt, sportschoenen, …). 
Het staat steeds vermeld indien er specifieke kledij nodig 
is voor een sportkamp.

Annulatieregeling en ziekte sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 18
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Wat is grabbelpas?
Met grabbelpas kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
deelnemen aan allerlei bijzondere activiteiten. Dit kan 
gaan van een funactiviteit tot een leerzame uitstap, van 
een kamp tot een speelnamiddag… Grabbel maar los uit 
ons aanbod!

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
• Alle activiteiten vinden plaats in en rond sporthal De 

Kluize, of vertrekken vanuit de sporthal, tenzij uitdruk-
kelijk anders vermeld.

• Er wordt voor en na de activiteiten geen opvang voor-
zien tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Er worden geen 4-uurtjes voorzien. Neem altijd een 
koek en drankje mee of een volledig lunchpakketje als 
je op daguitstap gaat. Er wordt de kinderen niet toe-
gestaan iets uit de automaten te kopen in de sporthal. 
Geef je kind dus geen geld mee naar de activiteiten. 
Water wordt wel altijd voorzien in de sporthal.

• Als je kind in de voormiddag van een sportkamp 
of Het Vinkemolentje komt en het gaat in de 
namiddag naar grabbelpas moet je inschrijven 
voor het middagtoezicht. Van tevoren online 
inschrijven is verplicht en kan tot de dag voordien 
23.59 uur. Doe je dit niet en is je kind nog aanwezig 
om 12.15 uur, wordt er automatisch 1,5 euro boete 
aangerekend

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

GRABBELPAS

kind  
en jeugd



8 vrijetijdsbrochure voorjaar 2022

Chronologisch overzicht activiteiten

Activiteit Datum Dagdeel Geboortejaren Aantal Prijs

KROKUSVAKANTIE

Vloek van de farao 28 februari en 1 maart Hele dag 2010 t.e.m. 2018 45 45 euro 

Naar de film: Chicken Run 2 maart namiddag 2010 t.e.m. 2016 35 5 euro

Superhelden 3 maart en 4 maart Hele dag 2010 t.e.m. 2018 45 45 euro

PAASVAKANTIE

Balance Games 4 april Namiddag 2018 t.e.m. 2016 25 12,50 euro

LAGO Gent Rozebroeken 4 april Namiddag 2010 t.e.m. 2015 30 8,50 euro

Circusworkshop 5 april Namiddag 2015 t.e.m. 2010 20 14 euro

Harry Malter 6 april Namiddag 2018 t.e.m. 2016 20 12 euro 

Workshop Striptekenen 7 april Namiddag 2010 t.e.m. 2015 20 8,50 euro

Dolfinarium 8 april Hele dag 2010 t.e.m. 2018 44 25 euro 

Take a risk 14 april Hele dag 2011 t.e.m. 2006 40 10 euro

Detail activiteiten krokusvakantie

Vloek van de farao 
Wanneer: van maandag 28 februari tot dinsdag 1 maart 

2022. Elke dag van 9 tot 12 uur en van 13.30 
tot 16.30 uur

Geboortejaren: 2010 t.e.m. 2018
Maximum: 45 kinderen 
Prijs:  45 euro (inclusief voor en na opvang)
Opvang:  Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur , 

na-opvang tot 17.15 uur. 
‘s Middags: De kinderen kunnen ‘s middags thuis gaan 

eten of blijven eten in de sporthal. Vergeet je 
tussendoortjes en lunchpakket niet!

Plaats:  In en rond sporthal De Kluize
Opgelet: De kinderen worden in leeftijdsgroepen op-

gedeeld zodat iedereen op eigen niveau kan 
spelen en beleven. Houd er rekening mee 
dat broers en zussen die in leeftijd met el-
kaar verschillen in een andere groep kunnen 
zitten. Bereid je kinderen hierop voor.

Wat: Brrr... de vloek van de farao... Klaar om een 
klein beetje griezelen?!

Naar de film ‘Chicken Run’ in GC De Kluize

Wanneer: Woensdag 2 maart van 14.00 tot 16.15 uur
Geboortejaren: 2010 t.e.m. 2016
Maximum: 35 kinderen 
Prijs:  5 euro
Plaats: We verzamelen in sporthal De Kluize bij aan-

vang van de activiteit.
 Het afhalen van de kinderen na de activiteit 

gebeurt in GC De Kluize. 
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Wat: Engeland in de jaren vijftig. Een ogenschijn-
lijk doodgewone kippenboerderij op het 
platteland van York. Maar achter het prikkel-
draad heerst ware terreur. Het kippenhok 
lijdt onder het schrikbewind van de gierige 
boerin Mrs. Tweedy, die altijd en overal een 
graantje wil meepikken. Zo eindigt elke kip 
die niet op tijd een ei legt onverbiddelijk in 
de pan. Maar de kippen pikken het niet lan-
ger. Onder aanvoering van de kranige Gin-
ger komen ze in opstand. Ze besluiten de 
boerderij te ontvluchten, maar dat valt niet 
mee want de dames kunnen immers niet 
vliegen. Na talloze zeer creatieve maar on-
succesvolle vluchtpogingen komt er onver-
wacht redding. De stoere haan Rocky komt 
letterlijk uit de lucht vallen … Macho Rocky 
werkt voor een circus en denkt de aangewe-
zen persoon te zijn die de kippen wel even 
zal leren vliegen …    

superhelden 
Wanneer: Van Donderdag 3 maart 

tot vrijdag 4 maart 2022. 
Elke dag van 9 uur tot 12 
uur en van 13.30 uur tot 
16.30 uur

Geboortejaren: 2010 t.e.m. 2018
Maximum: 45 kinderen 
Prijs:  45 euro (inclusief voor en na opvang)
Opvang:  Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur , 

na-opvang tot 17.15 uur. 
‘s Middags: De kinderen kunnen ‘s middags thuis gaan 

eten of blijven eten in de sporthal. Vergeet je 
tussendoortjes en lunchpakket niet!

Plaats:  In en rond sporthal De Kluize
Opgelet: De kinderen worden in leeftijdsgroepen op-

gedeeld zodat iedereen op eigen niveau kan 
spelen en beleven. Houd er rekening mee 

dat broers en zussen die in leeftijd met el-
kaar verschillen in een andere groep kunnen 
zitten. Bereid je kinderen hierop voor.

Wat: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen 
dat is het niet! Het zijn de superhelden! Vlieg 
met ons mee doorheen het kamp met een 
echte cape, een masker en een schild! Maar 
hoe worden we nu eigenlijk een ECHTE su-
perheld?

Detail activiteiten Paasvakantie 

balance games 
Wanneer: maandag 4 april 2022. van 13.30 tot 15.30 uur
Geboortejaren: 2018 t.e.m. 2016
Maximum: 25 kinderen 
Prijs:  12,50 euro (inclusief voor en na opvang)
‘s Middags: De kinderen die in de voormiddag 

deelnemen aan de sportkampen of Het 
Vinkemolentje kunnen ‘s middags thuis gaan 
eten of blijven eten in de sporthal. Wie blijft 
eten schrijft ook in voor het middagtoezicht. 
Kinderen die enkel naar de workshop komen 
kunnen aansluiten vanaf 13u15.

Plaats:  In en rond sporthal De Kluize
Wat: Zorg maar dat je stevig in je schoenen staat, 

want wij voorzien een straf evenwichts- 
parcours voor je! Armen uitgestrekt naast je 
of je voeten schuin: wat is jouw tactiek om 
overeind te blijven? Wankel je iets te lang? Aj 
– dan lig je op de grond! Geen zorgen hoor, 
je komt zeker zacht terecht.

LAGO Gent Rozebroeken
Wanneer:  maandag 4 april 2022. Van 13 tot 17 uur.
Geboortejaren: 2010 t.e.m. 2015
Maximum: 30 kinderen 
Prijs:  8,50 euro
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‘s Middags: De kinderen die in de voormiddag 
deelnemen aan de sportkampen of Het 
Vinkemolentje kunnen ‘s middags thuis gaan 
eten of blijven eten in de sporthal. Wie blijft 
eten schrijft ook in voor het middagtoezicht.  
Kinderen die enkel naar de workshop komen 
kunnen aansluiten om 13 uur.

Plaats:  LAGO Gent Rozebroeken (Victor 
Braeckmanlaan 180, 9040 Gent)

Opgelet: Deze uitstap is enkel geschikt voor kinderen 
die voldoende kunnen zwemmen.  

Wat: Het subtropisch zwemparadijs biedt een 
unieke beleving! Laat je verrassen door het 
geweldige aanbod: wildwaterbanen, glijba-
nen, buitenbaden, kinderbaden met water-
speeltuin, warme lagune en nog zoveel meer.

circuswerkshop 
i.s.m. circus De Sven

Wanneer: dinsdag 5 april 2022. Van 13.30 tot 16.30 uur.
Geboortejaren: 2015 t.e.m. 2010
Maximum: 20 kinderen 
Prijs:  14 euro
‘s Middags: De kinderen die in de voormiddag 

deelnemen aan de sportkampen of Het 
Vinkemolentje kunnen ‘s middags thuis gaan 
eten of blijven eten in de sporthal. Wie blijft 
eten schrijft ook in voor het middagtoezicht.  

die enkel naar de workshop komen kunnen 
aansluiten vanaf 13u15.

Plaats:  In en rond sporthal De Kluize
Wat: Het wordt een namiddag vol circuspret. Het 

materiaal ligt uitgestald en iedereen mag al-
les uitproberen. Alles mag, niets moet. Er zul-
len begeleiders zijn die helpen, uitleggen en 
aanmoedigen. 

Harry Malter

Familiepark

Wanneer: woensdag 6 april 2022. Van 13 tot 17 uur.
Geboortejaren: 2018 t.e.m. 2016
Maximum: 20 kinderen 
Prijs:  12 euro 
‘s Middags: De kinderen die in de voormiddag 

deelnemen aan de sportkampen of Het 
Vinkemolentje kunnen ‘s middags thuis gaan 
eten of blijven eten in de sporthal. Wie blijft 
eten schrijft ook in voor het middagtoezicht.  
Kinderen die enkel naar de workshop komen 
kunnen aansluiten vanaf 13u00.

Plaats:  Familiepark Harry Malter (Bosheidestraat 15, 
9070 Destelbergen) 

Wat: We nemen een kijkje naar de dieren in het 
park en leven ons volledig uit op de speeltuin
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Workshop striptekenen
Wanneer: donderdag 7 april 2022. Van 13.30 tot 16 uur.
Geboortejaren: 2015 t.e.m. 2010
Maximum: 20 kinderen 
Prijs:  8,50 euro
‘s Middags: De kinderen die in de voormiddag 

deelnemen aan de sportkampen of Het 
Vinkemolentje kunnen ‘s middags thuis gaan 
eten of blijven eten in de sporthal. Wie blijft 
eten schrijft ook in voor het middagtoezicht.  
die enkel naar de workshop komen kunnen 
aansluiten vanaf 13u15.

Plaats:  In en rond sporthal De Kluize
Wat: Je eigen stripfiguur op een stripcover of in 

een korte bandstrip? No problemo! Natuur-
lijk leer je eerst handige tekentruukjes en 
andere striptekengeheimen…

dofinarium

Wanneer: vrijdag 7 april 2022. Van 9 tot 17 uur.
Geboortejaren: 2018 t.e.m. 2010
Maximum: 44 kinderen 
Prijs:  25 euro (inclusief voor en na opvang)
Opvang:  Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur, er 

is geen na-opvang. 
‘s Middags: ’s middags eten we in het park. Vergeet je 

tussendoortjes en lunchpakket niet!
Plaats:  Dolfinarium Boudewijn Seapark (Alfons de 

Baeckestraat 12, 8200 Brugge)

Wat: Zin in een dolfijne dag vol avontuur? Kom 
dan naar Boudewijn Seapark! Geniet van de 
verschillende shows en ontdek alle attracties, 
zowel indoor als outdoor!

Take a risk 
Wanneer:  Donderdag 14 april van 9 tot 18 uur 
Geboortejaren: 2011 t.e.m. 2006
Maximum:  40 kinderen 
Prijs:  10 euro 
Opvang:  Er is vooropvang voorzien vanaf 7u30, er is 

geen na-opvang. 
‘s Middags: ’s middags eten we in het park. Vergeet je 

tussendoortjes en lunchpakket niet!
Plaats:  Provinciaal Domein Puyenbroeck (Puyen-

brug 1a, 9185 Wachtebeke)
Wat:  Donderdag 14/04 wordt in het provinciaal 

domein Puyenbroeck in Wachtebeke 
‘Take A Risk’ georganiseerd. Dat is een 
jeugdsporthappening voor jongeren van 
10 tot 16 jaar. Op het programma staan 
verschillende avontuurlijke activiteiten. De 
ene net iets uitdagender dan de andere, 
maar wees gerust er zit voor ieder van 
jullie zeker iets tussen. De burensportdienst 
Schelde Durme staat in voor de organisatie 
van dit event en zal hiervoor samenwerken 
met Belgian Air Force. Er zal naast het 
aanbod ook een tof festivalsfeertje in de lucht 
hangen en we eindigen de dag met een dj-
set. Je wilt dit evenement zeker niet missen, 
dus inschrijven is de boodschap!

Inschrijven
Wens je deel te nemen aan het sportkamp, maar ook aan 
TAKE A RISK (14/04), dan kan dit. Gelieve hiervoor contact 
op te nemen met Dienst Sport & Jeugd. Zie p. 17
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Wat is de speelpleinwerking?
Tijdens de tweede week van de paasvakantie kunnen kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven op het speel-
plein. Onder begeleiding van enthousiaste monitoren 
beleven zij een fijne paasvakantie!

Algemene info
• Elke speelpleindag start om 13.30 uur. Aanmelden kan 

tussen 13 uur en 13.30 uur.
• Er is naopvang voorzien tussen 17uur en 17.30 uur
• De kinderen brengen zelf een en vieruurtje mee. We 

voorzien wel voldoende water voor de kinderen, breng 
zelf je drinkfles mee.

• Als je kind in de voormiddag van een sportkamp 
of Het Vinkemolentje komt en het gaat in de 

namiddag naar de speelpleinwerking, moet je 
inschrijven voor het middagtoezicht van 12.15 
tot 13 uur. Van tevoren online inschrijven is verplicht 
en kan tot de dag voordien 23.59 uur. Doe je dit niet 
en is je kind nog aanwezig om 12.15 uur, wordt er 
automatisch 1.5 euro boete aangerekend.

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

Locatie
Je vindt ons in sporthal De Kluize – Sportstraat 5. De acti-
viteiten van de speelpleinwerking vinden plaats in en rond 
de sporthal.

SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER

kind  
en jeugd
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Dagindeling 
De speelpleinwerking gaat enkel door in de namiddag. In 
de voormiddag kan je terecht bij de sportkampen.

Periode
Van maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april 2022.

Prijs en inschrijven
Middagtoezicht kost 0,5 euro per kind. Een namiddag 
speelplezier kost 2,5 euro per kind. 
LET OP: omwille van corona schreef je jouw kind vorig 
jaar in per week. je kan nu opnieuw per dag inschrijven. 
Dat betekend dat als je een volledige week wilt deelne-
men aan het speelplein je voor elke dag afzonderlijk dient 
in te schrijven. 

Alle kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking 
moeten geregistreerd zijn op www.i-school.be/ooster-
zele/registereren. 
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan na registratie 
op www.i-school.be/login. 

Zie rubriek inschrijvingen op pagina 17.

Leeftijdsgroepen
We werken met 4 leeftijdsgroepen:
de kabouters: kinderen geboren in 2017 en 2018
de daltons: kinderen geboren in 2015 en 2016
de bollebozen: kinderen geboren in 2013 en 2014
de pioniers: kinderen geboren in en 2010, 2011, 2012

Speciale dagen
Dinsdag = vrij begeleid spelen!
Op dinsdag kunnen de kinderen vrij spelen. Er staat 
allerhande speelgoed ter beschikking die ze kunnen 
gebruiken! Natuurlijk spelen de animatoren met je mee 
en voorzien zij ook superleuke spelletjes waaraan je kan 
meedoen.

Vrijdag = keuzedag
Op vrijdag kunnen de kinderen kiezen uit een waaier van 
activiteiten aangeboden door de animatoren! Ze hoeven 
niet in hun leeftijdsgroep te blijven en kunnen zelf kiezen 
aan welke activiteiten ze deelnemen. 

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de online registratie geven de ouders alle nuttige 
informatie over hun kind. Wanneer er belangrijke 
medische gegevens zijn, is het de verantwoordelijkheid 
van de ouders die informatie mee te delen. De 
hoofdanimator dient enkel medicatie toe aan de kinderen 
wanneer hiervan een doktersattest is.

Verzekering
Zie rubriek inschrijven op pagina 19.

Sociaal tarief / vrijstelling
Zie rubriek inschrijven op pagina 18.

Annulatieregeling en ziekte
Zie rubriek inschrijven op pagina 18. 
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
HET VINKEMOLENTJE 

Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdagna-
middag 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!
Meer info bij dienst Sport en Jeugd – de verantwoorde-
lijke voor de kinderopvang: Nancy Eliano – Sportstraat 5, 
9860 Oosterzele –  Tel: 09 / 362 48 92 – Communicatie: via 
online platform i-School

Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de gemeen-
teschool 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 woensdagnamid-
dagen is de opvang open tot 18 uur.
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Periode
Tijdens de krokusvakantie is er opvang van maandag 28 
februari 2022 tot vrijdag 4 maart 2022
Tijdens de paasvakantie is er opvang van maandag 4 april 
2022 tot vrijdag 16 april 2022.
Er is geen opvang op paasmaandag 18 april 2022.

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 3 uur aanwezig in de opvang: 

4,25 euro
•	 een kind is tussen 3 en 6 uur aanwezig in de opvang 

(halve dag): 6,5 euro
•	 een kind is meer dan 6 uur 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 p. 18

Registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op p. 17

Infomoment verplicht 
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie p. 17
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 regel-
geving van het moment, is het mogelijk dat er wordt over-
gegaan naar een digitaal infomoment.

De data van deze infomomenten:
maandag:  10/01/2022 om 18u30
maandag:  24/01/2022 om 18u30
maandag: 07/02/2022 om 18u30
maandag:  21/02/2022 om 18u30
maandag: 07/03/2022 om 18u30
maandag: 21/03/2022 om 18u30

Je schrijft je online in voor één van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op p. 17 

Een infomoment zonder inschrijvingen wordt afgelast.

Betaling
Na de vakantie wordt 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. Enkel bij afgifte van een medisch 
attest zal de opvang niet aangerekend worden.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de registratie zullen een aantal gegevens gevraagd 
worden. Het is nodig een ouder of familielid te kunnen 
contacteren tijdens de opvanguren. Relevante medische 
info is ook belangrijk.

Ziek kind/medicatie
De begeleid(st)ers van de opvang 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.  

Vervoer
Vervoer tussen opvang en sportkamp, grabbelpas 
en speelpleinwerking
Er is over de middag rond 13 uur gratis vervoer tussen de 
opvang en de sporthal. Op die manier kan een kind naar 
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de opvang gaan en toch genieten van een sportkamp, 
speelplein of grabbelpasactiviteit. 
Je moet je kind niet apart inschrijven voor dit vervoer. 
Opgelet: gaat je kind in  de voormiddag naar een 
sportkamp en in de namiddag naar het Vinkemolentje, 
dan moet je je kind ook verplicht inschrijven voor het 
middagtoezicht in de sporthal.
Een kind dat niet naar de opvang gaat, kan geen gebruik 
maken van dit gratis vervoer.

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 activi-
teit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze deelnemen 
aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets anders te bele-
ven en elke week is er een ander thema. De kapoenen 
zullen zich niet vervelen!

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 infomo-
ment
Je moet je kind wel vooraf online registreren in i-School én 
verplicht naar een infomoment komen (zie p. 17).

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. 
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Inschrijven voor grabbelpas, speelplein, sportkampen en 
BKO Het Vinkemolentje
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online plat-
form 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 aan-
passen 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, sportkampen en speelplein?

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 ingeschre-

ven 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 toe-
gang 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 krokus en -paasvakantie starten 
op maandag 17 januari 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 en 
indien van toepassing het aantal bubbels bepaald op 

ONLINE INSCHRIJVEN
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basis van het aantal ingeschreven kinderen. Het maxi-
male aantal toegelaten kinderen wordt dan naar bene-
den aangepast. Daarna staan we geen vermeerdering 
van plaatsen meer toe. Het verlof van het personeel 
wordt gerespecteerd. 

• Voor de krokusvakantie gebeurt dit op maandag 31 
januari 23.59 uur

• Voor de paasvakantie gebeurt dit op maandag 7 maart 
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 en speelplein 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:
• Krokusvakantie: maandag 31 januari 23.59 uur,
• Paasvakantie: maandag 7 maart 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 werkda-
gen een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.

Bijzonderheden sportkampen en grabbelpas
Na bovenstaande data kan je alleen nog voor een sport-
kamp of grabbelpasactiviteit annuleren als iemand van de 
reservelijst je plaats inneemt en betaalt voor deze acti-
viteit. 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. 

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 voorwaar-
den 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 inge-

schreven in het bevolkingsregister, vreemde-
lingenregister of wachtregister

  • er bestaat een regeling van co-ouderschap 
en minstens één van de ouders van het kind 
is in Oosterzele gedomicilieerd
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  • 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 woensdag-
namiddag-opvang
JA voor vakantie-
opvang vanaf inschrijf-
moment tot ten laatste 
de dag voordien 23.59 
uur (pas mogelijk na 
ondertekenen over-
eenkomst)

Factuur ach-
teraf

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

Sport- 
kampen

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

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos annu-
leren: tot 4 weken 
voor de vakantie

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

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos annu-
leren: tot 4 weken 
voor de vakantie

Speelplein- 
werking

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA, indien het kind  van 
sportkamp komt en 
naar een namiddagac-
tiviteit gaat is dit ver-
plicht. Ten laatste de 
dag voordien 23u59.
NEE, (maar het kan 
wel) indien het kind 
van thuis komt kan 
het tussen 13 en 13.30 
uur inschrijven in de 
sporthal

Online 
betaling bij 
inschrijving
Factuur na de 
vakantie bij 
inschrijven 
tussen 13 en 
13.30 uur.

Kosteloos annu-
leren: tot 4 weken 
voor de vakantie

Middag- 
toezicht

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA, indien het kind  van 
sportkamp komt en 
naar een namiddagac-
tiviteit gaat is dit ver-
plicht. Ten laatste de 
dag voordien 23u59.

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos annu-
leren: tot 4 weken 
voor de vakantie
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Sociale media en complottheorieën
Kan je makkelijk het onderscheid maken tussen echte 
complotten en valse samenzweringstheorieën? En wat is 
het psychologisch profiel van de doorsnee complotden-
ker? Wat voor impact heeft de opkomst van sociale media 
op het fenomeen complotdenken? Waar ligt het verschil 
tussen kritisch denken, dingen in vraag stellen en com-
plotdenken? En hoe kunnen we ons wapenen tegen onzin 
en complotverzinselen in het algemeen? Aan de hand van 
herkenbaar beeldmateriaal en voorbeelden geeft Brecht 
Decoene meer inzicht in het fenomeen complottheorieën 
en legt hij uit waarom de aantrekkingskracht ervan ons 
daar zo kwetsbaar voor maakt. Op het einde van de lezing 
zal ruimte gemaakt worden voor vragen.

Donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.30 uur 
Prijs: € 8 | € 6 | € 4  

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: 22DM9528

bibliotheek

BIBLIOTHEEK OOSTERZELE I.S.M. 
AVANSA REGIO GENT

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die 
het financieel moeilijker hebben. Bij elke activiteit 
staan drie prijzen vermeld in deze volgorde: stan-
daardprijs | reductieprijs | sociale prijs. Het reduc-
tietarief is er voor mensen met een beperkt pensi-
oen, éénoudergezinnen met kinderen, studenten, 
… Werkzoekenden en mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds genieten het 
sociaal tarief. Neem contact op met Avansa regio 
Gent (09 224 22 65) voor de kortingsvoorwaarden.
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Een gezond klimaat binnenshuis
Infosessie

Een gezonde leefomgeving is van vitaal belang, niet alleen 
buiten maar ook binnenshuis. Onderzoek toont aan dat de 
lucht in een gebouw vaak meer verontreinigd is dan de 
buitenlucht. En dat terwijl we meer dan 80% van onze tijd 
binnen doorbrengen. Mogelijke gevolgen zijn hoofdpijn, 
irritatie van de ogen, infectie van de luchtwegen, aller-
gieën, verminderde concentratie ... In deze infosessie 
wordt ingegaan op ventilatie en verluchting, producten en 
materialen, huisstofmijt en ander ongedierte en proble-
men met CO. Je krijgt heel wat tips die je thuis onmiddel-
lijk kunt toepassen zodat het er aangenamer en gezonder 
wonen wordt.

Donderdag 24 februari 2022 van 20 tot 22 uur 
Prijs: € 8 | € 6 | € 4  

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: 22PW9721

De kunst van het alleen zijn
Eenzaamheid begrijpen en hanteren

‘Wees niet bang om eenzaamheid onder ogen te zien. Het 
is een unieke kans om vriendschap te sluiten met jezelf ’ 
(Tibetaanse spreuk). Het omgekeerde van eenzaamheid 
is niet samenhorigheid, maar eenwording met jezelf. In 
deze reeks staan we onszelf toe om onze eenzaamheid te 
leren kennen en te exploreren. Vervolgens leren we onze 
eenzaamheid in de ogen te kijken en tegelijk rustig bij 
onszelf te blijven. De steun van de groep is belangrijk: je 
moet het zelf doen, maar niet alleen. En misschien ontdek 
je zo iets van de alchemie van een(zaam)heid. We werken 
met gesprek, ervaringsuitwisseling, meditatie, visualisa-
tie, lichaams- en contactoefeningen.

Maandag 7, 14, 21 en 28 maart 2022 van 19.30 tot 22 uur 
Prijs: € 64 | € 48 | € 32  

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: 22PW9722
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Digistatie | Fiets- en wandelroutes online 
uitstippelen

In vergelijking met GPS-navigatie in de auto is het digi-
taal uitstippelen van unieke fiets- en wandelroutes toch 
minder evident. Het aanbod aan websites, apps, toestellen 
en kaarttypes is immers zo groot, dat je als nieuwkomer 
het bos niet meer door de bomen ziet. In deze digista-
tie helpen we je om te bepalen welke tools voor jou het 
meest geschikt zijn. We demonstreren sites waarmee je 
zelf een route kan uitstippelen en hoe je die route dan kan 
overzetten naar je smartphone of GPS. We ontdekken het 
aanbod aan routes die je kant-en-klaar online kan down-
loaden en bekijken routeplanners die gebruik maken van 
knooppunten. We evalueren of het zinvol is om te investe-
ren in een fiets- of wandel-GPS, en of je voldoende hebt 
aan je vertrouwde smartphone.

Maandag 2 mei 2022 van 19.30 tot 21.30 uur 
Prijs: € 10 | € 7.50 | € 5  

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: 22DM9724

Jazz in little Belgium

Wat is de impact van Belgen (musici en uitvinders) op de 
jazzgeschiedenis? Aan de hand van talrijke luister- en kijk-
voorbeelden leer je jazz beluisteren terwijl de typische 
uitvoeringspraktijken worden toegelicht. We vergelijken 
daarbij Amerikaanse jazzmusici met Belgische initiatie-
ven. Maarten Weyler vertelt over jazz, vanaf het ontstaan 
van de stijl tot op vandaag. Gaandeweg worden de vele 
genres en stijlperioden grondig behandeld. Deze cursus 
geeft je een basiskennis van de jazzgeschiedenis en een 
grondige kennis van de Belgische jazzscene.

Maandag 9 en 16 mei 2022 van 19.30 tot 22 uur 
Prijs: € 26 | € 20 | € 13  

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: 22CF9726



24 vrijetijdsbrochure voorjaar 2022

Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen
Infosessie i.s.m. VIBE vzw

Leer waarom mens- en milieuvriendelijk (ver)bouwen 
ook op maat van jouw project en budget mogelijk is. Waar 
vind je correcte informatie en bij wie kan je terecht met je 
vragen? Je krijgt in een notendop een doe-wijzer en uiter-
aard tonen we jou inspirerende realisaties uit de praktijk. 
Na deze boeiende infosessie kan je aan de slag om jouw 
mens- en milieuvriendelijke bouwproject te realiseren.

Donderdag 12 mei 2022 van 20 tot 22 uur 
Prijs: € 8 | € 6 | € 4  

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: 22AS9533

BIBLIOTHEEK OOSTERZELE I.S.M. 
DAVIDSFONDS OOSTERZELE EN 

REGIOBIB ROUTE 42

Toast Literair met Alicja Gescinska (startschot 
Poëzieweek 2022)

Alicja Gescinska is doctor in de filosofie en maakt sinds 
haar filosofisch pleidooi De verovering van de vrij-
heid (2012) naam als een van de belangrijkste jonge 
intellectuelen in Vlaanderen en Nederland. Ze schrijft 
geregeld columns, opiniestukken en essays voor kranten 
en tijdschriften. In 2017 won ze de Debuutprijs met haar 
roman Een soort van liefde en maakte ze voor Canvas 
Wanderlust, een programma waarin ze praatte met kun-
stenaars, schrijvers en filosofen.
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Met haar eerste dichtbundel, Trojaanse gedachten, trekt 
Gescinska een nieuw register van haar schrijverschap 
open. Daarin buigt ze zich over de breekbaarheid van de 
menselijke persoon, de fragiliteit van het eigen ik. In ver-
schillende cycli schildert Gescinska met poëtische pen-
seelstreken een portret van de menselijke psyche die aan 
zichzelf ten onder gaat. Met haar gedichten biedt ze een 
rauwe inkijk in de gedachten die ons geselen en de denk-
beelden die ons dragen.

Zondag 23 januari 2022 om 09.45 uur | ontbijt om 08.30 uur 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be 
Betaling via overschrijving op  

rekeningnummer BE90 6528 3466 0632 van het Davidsfonds. 
ontbijt, lezing en receptie: € 12 leden bib of Davidsfonds  

€ 15 niet-leden 
lezing en receptie: € 6 leden bib of Davidsfonds | € 8 niet-leden

De geschiedenis van de kus en alle 
gevolgen van dien

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis 
van de Westerse Wereld en Romaanse Filologie. Met veel 
beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste, maar altijd 
zedige anekdotes vertelt ze over geschiedenis, zoals u het 
op school nooit gehoord hebt. De lezing geeft een steelse 
blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk en 

wat daar zoal van komt. Geen schuine moppen natuur-
lijk, maar een wervelend stukje Plato, goede raad van 
Plutarchus, het Morganatisch huwelijk en de Karolingische 
echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, 
kinderboerderijen, vondelingenschuiven, beroemde 
weeskindjes en vreemde tradities.

Donderdag 17 februari 2022 om 20 uur 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/ | 09 362 81 17 | 

bibliotheek@oosterzele.be 
Betalen kan ter plaatse of via overschrijving op rekeningnummer 

BE90 6528 3466 0632 van het Davidsfonds. 
Prijs: € 6 leden bib of Davidsfonds | € 8 niet-leden

BIBLIOTHEEK OOSTERZELE I.S.M. 
OKRA OOSTERZELE

Vanwege de coronamaatregelen wordt er tijdelijk uitge-
weken naar de theaterzaal van GC De Kluize, waar er vol-
doende afstand tussen de plaatsen kan voorzien worden. 
Inschrijven is niet nodig.

Kennismaking met Zweden

Tijdens de coronacrisis was Zweden op gebied van 
maatregelen tegen het virus zowat het buitenbeentje 
van Europa. Wil je meer te weten komen over Zweden? 
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Tijdens deze lezing laat Jos Storms, voormalig reisleider 
van OKRA en Pasar, je kennis maken met tal van aspecten 
van Zweden. Komen o.a. aan bod: natuur, cultuur, bevol-
king, geschiedenis, politiek, religie, tradities, economie, 
taal.

Er wordt afgesloten met twee toeristische diamontages 
over drie Zweedse provincies.

Maandag 17 januari 2022 van 14.30 tot 17 uur 
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele 

Prijs: € 6 voor OKRA-leden, € 8 voor niet-leden

De Bourgondiërs - de Nederlanden op weg 
naar eenheid
De meeste Europese staten kregen hun huidige vorm 
door de verovering van grondgebied vanuit een domi-
nante kern, een proces dat zich grotendeels tijdens de 
middeleeuwen voltrok. Tijdens de Bourgondische peri-
ode van eenmaking kwamen de diverse vorstendommen 
in de Lage Landen nader tot elkaar, zowel door de machi-
naties van de heersers, als door economische integratie. 
De grenzen die in 1648 na 80 jaar oorlog werden vastge-
legd, sneden dwars door eeuwenoude culturele, econo-
mische en bestuurlijke eenheden.
Door Wim Blockmans - historicus Universiteit Leiden

Donderdag 17 maart 2022 van 14.30 tot 17 uur 
GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele 

Prijs: € 6 voor OKRA-leden, € 8 voor niet-leden

WINDOWS VOOR BEGINNERS

In een 8-tal sessies van twee en een half uur bespreken 
we het Microsoft Windows besturingssysteem. 
Tijdens deze sessies behandelen we de basisprincipes 
die nodig zijn om met een gerust gevoel met je computer 
of laptop te werken. We volgen geen strikte agenda maar 
eerder een rode draad die berust op je eigen kunnen. 
Zo leren we stap voor stap alle aspecten van Windows 
kennen.
Iedere sessie is zo ingedeeld dat er een theoretische pre-
sentatie op groot scherm wordt gegeven met afsluitend 
een oefening. Het zijn interactieve sessies die berusten 
op een wisselwerking tussen docent en student. Wie dit 
wenst kan ook een cursusboek aankopen via de bib.

Woensdag 2, 9, 16 & 23 februari + 9, 16, 23 en 30 maart 2022 
van 9 tot 11.30 u. 

Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be/  
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 

Prijs: € 65
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Oogjes dicht, snaveltjes toe

Lezing door Koen Leysen, vogelexpert van Natuurpunt
Over de nachtelijke activiteiten van vogels is weinig 
geweten. Toch is het bijzonder boeiend. Wie slaapt er 
en wie niet? Hoe komen ze levend die gevaarlijke nacht 
door? Slapen ze dan zomaar ergens op een takje? En 
slapen ze alleen of liefst in groep, en waarom zo? Welke 
vogels vliegen ’s nachts rond en zijn ze dan op zoek naar 
voedsel? Welke vogels trekken ’s nachts, hoe pakken ze 
dat aan en hoe weten we dat? Zoveel vragen…
In deze voordracht bundelen we alle kennis 
rond vogelgedrag in de nacht tot een leerrijk en 
onderhoudend verhaal. Een aanrader voor iedereen met 
interesse voor vogels, zowel voor de beginneling als de 
meer doorwinterde vogelkijker. Een ideale causerie voor 
zowel het brede publiek als de harde kern.
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Natuurpunt Oosterzele en 
Natuurpunt Boven-Schelde

Donderdag 24 maart 2022 om 19.30 uur 
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/uit-agenda  

09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be 
Betaling op rekeningnummer BE37 0012 2707 2228 van 

Natuurpunt Oosterzele  
Prijs: € 5 leden bibliotheek of Natuurpunt | € 8 niet-leden

10 elektriciteitskastjes in Oosterzele werden 
kleurrijke eye-catchers met ‘Tour Elentrik’

Met het street art-project Tour Elentrik, een 
samenwerking tussen gemeente Oosterzele en 
kunstenaarscollectief Treepack zijn tien saaie, 
grijze elektriciteitskastjes omgetoverd tot 
kleurrijke pareltjes. De kastjes vertellen elk een 
uniek verhaal rond het thema ‘vrijheid’. Een heel 
breed thema waarin de artiesten volledig hun 
eigen fantasie konden gebruiken. 
Treepack is een kunstenaarscollectief, gespecialiseerd 
in muurschilderingen en street art-projecten. Ze werken 
dag in dag uit om een aangename sfeer en beleving 
te creëren in publieke ruimtes, en juist om die reden 
deed gemeente Oosterzele beroep op de expertise van 
Treepack om de saaie elektriciteitskastjes aan te pakken.
Er werd gekozen om rond het thema ‘vrijheid’ te werken, 
wat heel toepasselijk is voor de bizarre omstandigheden 
waarin we nu leven. Lokale én professionele kunstenaars 
gingen aan de slag en toverden de kasten om tot unieke 
kunstwerken.
De Dienst Toerisme stelde een wandelroute samen langs 
alle werken. Het resultaat is een prachtige wandeling 
door onze kleinste deelgemeentes, Landskouter en 
Gijzenzele. In deze tijden een leuk alternatief voor een 
uitstap buitenshuis!
De officiële inhuldiging van de ‘openlucht kunstroute’  
zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022.  
Meer info vind je op de website van  
Toerisme Oosterzele.



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 
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


