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Algemene info
• Sportkampen duren altijd van 9 tot 12 uur, tenzij bij 

uitzondering en anders vermeld bij het sportkamp. 
Gelieve deze uren te respecteren.

• Aanmelden kan tijdens de herfstvakantie van 7.30 tot 
9 uur. Gelieve deze uren te respecteren.

• Alle sportkampen verzamelen in sporthal De Kluize 
(Sportstraat 5)

• De kinderen brengen zelf een tienuurtje mee. Vergeet 
dus zeker niet je kind voldoende fruit of koek mee 
te geven. We voorzien wel voldoende water voor de 
kinderen.

• Opgelet!  
Er zijn geen sportkampen op vrijdag 1 november

Meer info bij dienst Sport en Jeugd 
Elise Lippens - Sportstraat 5 
tel. 09 363 84 22 
sportdienst@oosterzele.be

sport

SPOrTKaMPEn 
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overzicht sportkampen

nr sportkamp geboortejaar aantal prijs plaats

Herfstvakantie: 28, 29, 30 en 31 oktober 2019

1 Kleutersportkamp 2015 - 2014 28 36 euro Sporthal De Kluize

2 Omnisport 2013 - 2007 28 44 euro Sporthal De Kluize

Kleutersportkampen 
Deze sportkampen vol met educatieve spelletjes zijn 
gericht op sociale en creatieve vorming, waarin bewe-
ging als middel gebruikt wordt. 

Omnisport
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sportweek.
Elke dag schenken we aandacht aan een andere sport 
en wordt er geprobeerd om zo veel mogelijk variatie te 
voorzien. 

inschrijven en aantal beschikbare plaatsen
Inschrijven voor de sportkampen doe je op voorhand 
via het online inschrijvingssysteem. Meer info over het 
inschrijven vind je op pag. 9. Opgelet: wanneer er niet 
voldoende inschrijvingen zijn om een extra begeleider 
te voorzien zal het aantal plaatsen op 1 oktober vermin-
derd worden naar 14. Wil je zeker zijn van een plaatsje, 
schrijf dan zeker in voor 1 oktober.

Aansluitende activiteiten
Na de sportkampen kan je kind tijdens de herfstvakan-
tie terecht bij de BKO Het Vinkemolentje of grabbelpas. 
Indien je kind aansluitend van het sportkamp deelneemt 
aan Het Vinkemolentje of grabbelpas is het verplicht op 
voorhand in te schrijven voor het middagtoezicht 
in de sporthal.

Nieuw: middagtoezicht
Monitoren van grabbelpas verzorgen het middagtoe-
zicht. Als je kind in de voormiddag van een sportkamp 
komt en het gaat in de namiddag naar grabbelpas of Het 
Vinkemolentje, moet je inschrijven voor het middagtoe-
zicht: van 12 tot 13 uur
Prijs: 0,5 euro

Van tevoren online inschrijven voor het middagtoe- 
zicht is verplicht. Dit kan tot de dag ervoor 23,59 uur. 
Doe je dit niet en is je kind is nog aanwezig om 12.15 uur, 
wordt er automatisch 1,5 euro aangerekend.

Vooropvang voor deelnemers sportkampen
De sportkampen starten om 9 uur. Er is vooropvang 
voorzien in de sporthal voor de deelnemers van de 
sportkampen. 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. Indien er activiteiten 
in openlucht plaatshebben, kan je het best reservekledij 
meegeven. Het staat steeds vermeld indien er specifieke 
kledij nodig is voor een sportkamp.

Annulatieregeling en ziekte sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 10.
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Wat is grabbelpas?
Met grabbelpas kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
deelnemen aan allerlei bijzondere activiteiten. Grabbel 
maar los uit ons aanbod!

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
•	 Er worden geen vieruurtjes voorzien, tenzij anders 

vermeld. Geef je kind altijd een koek en drankje mee. 
De kinderen mogen niets kopen uit de automaten in 
de sporthal. Geef je kind dus geen geld mee naar 
de activiteiten. Water wordt wel altijd voorzien in de 
sporthal. 

•	 Alle activiteiten vinden plaats in en rond sporthal De 
Kluize, of vertrekken vanuit de sporthal, tenzij uitdruk-
kelijk anders vermeld.

•	 ’s Middags brengt een bus de kinderen vanuit kin-
deropvang Het Vinkemolentje naar de sporthal of 
andersom. Zo kunnen kinderen opvang, sportkampen 
en grabbelpas naar hartenlust combineren (zie daar-
voor ook de andere rubrieken in deze brochure).

nieuw: middagtoezicht
Monitoren van grabbelpas verzorgen het middagtoe-
zicht.
Als je kind in de voormiddag van een sportkamp komt 
en het gaat in de namiddag naar grabbelpas of Het 
Vinkemolentje, moet je inschrijven voor het middag- 
toezicht: van 12 tot 13 uur - prijs: 0,5 euro

Van tevoren online inschrijven verplicht. Doe je dit 
niet en is je kind is nog aanwezig om 12.15 uur, wordt er 
automatisch 1,5 euro aangerekend.

Meer info 
Dienst Sport en Jeugd: Edith Renne  
Sportstraat 5 - 09 362 48 
Communicatie: via online platform i-School

GraBBELPaS 

kind  
en jeugd
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Film: Dumbo
Wanneer: Woensdag 30 oktober  

van 14 tot 16.25 uur 
Geboortejaren:  

2007-2011
Maximum: 40 kinderen
Prijs:  5 euro
Plaats: We verzamelen in sporthal De Kluize bij 

aanvang van de activiteit. Het afhalen van de 
kinderen na de activiteit gebeurt in GC De 
Kluize. 

Opgelet:  de officiële aanbevolen leeftijd voor deze 
film is 12+.

Wat: i.s.m. dienst cultuur, zie pag. 24

inschrijven
Zie pag. 9

detail van de activiteiten  
chronologische volgorde

overzicht activiteiten

Activiteit Datum Geboortejaren Prijs

Middagtoezicht Elke dag van 28 
t.e.m. 31 oktober

2007-2015 0,5 euro

De grabbelpasactiviteiten zijn telkens in de namiddag:

Activiteit Datum Geboortejaren Aantal Prijs

Rollerland/Pretland 29 oktober 2007-2015 44 9 euro

Film in GC De Kluize: Dumbo 30 oktober 2007-2011 40 5 euro

Naar Rollerland/ Pretland
Wanneer: Dinsdag 29 oktober van 13.15 tot 17.30 uur
Geboortejaren:  

2007-2015
Maximum: 44 kinderen
Prijs:  9 euro (drankje, huur skeelers, inkom, ver-

zekering, bus en begeleiding inbegrepen)
Neem mee:  Je eigen skeelers (facultatief)
Wat: Ga mee naar Rollerland/Pretland! Er is daar 

een grote binnenspeeltuin. De allerklein-
sten kunnen zich apart in een eigen binnen-
speeltuin met ballenbad uitleven. Bovendien 
kan je in Rollerland naar hartenlust skeele-
ren op de skeeler-binnenbaan. 

Opmerkingen:   
De kleuters spelen in Pretland in een aparte 
groep met eigen begeleiding en kunnen 
niet skeeleren. Andersom kunnen de kinde-
ren van 10 tot 12 jaar niet mee in de kleu-
terspeeltuin, die voorbehouden is voor de 
kleinere kinderen.
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BUITEnSCHOOLSE KInDErOPVanG 
HET VInKEMOLEnTjE 

Wat is het Vinkemolentje ?
Het Vinkemolentje biedt kinderop-
vang op woensdagnamiddag 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: Edith Renne - 
Sportstraat 5, 9860 Oosterzele - 09 362 48 92 - communi-
catie: 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 (Uitzondering: een 
kind kan van de opvang naar een grabbelpasactiviteit 
gebracht worden met de bus, zie ook verder)
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.

Periode
Tijdens de herfstvakantie is er opvang van maandag 28 
t.e.m. donderdag 31 oktober.
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Tijdens de kerstvakantie is er opvang:
•	 Op maandag 23 december
•	 Op dinsdag 24 december tot 13 uur
•	 Op vrijdag 27 december
•	 Op maandag 30 december
•	 Op dinsdag 31 december tot 13 uur
•	 Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020

Er is geen opvang op:
•	 Vrijdag 1 november
•	 Woensdag 25 en donderdag 26 december
•	 Woensdag 1 januari 2020

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 kor-
ting gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

sociaal tarief
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 10

registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 9

infomoment verplicht voor nieuwe ouders
Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 9

Voordat je online opvangdagen kunt 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.

De data van deze infomomenten:
woensdag  11/9  om  19.30 uur
maandag  23/9  om  19.30 uur
maandag  4/11  om  19.30 uur
woensdag  20/11  om  19.30 uur
maandag:  6/1/20  om  19.30 uur

Je schrijft je online in voor een van de infomomenten, zie 
rubriek ‘inschrijven’ op pag. 9
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 in- 
schreef, zullen aangerekend worden, ook al was je 
kind niet aanwezig. 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 contac-
teren tijdens de opvanguren. Relevante medische info is 
ook belangrijk.
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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 tussen opvang en sportkamp of 
grabbelpas (enkel voor herfstvakantie)
Er is over de middag rond 13 uur gratis vervoer tussen 
de opvang en de sporthal. Op die manier kan een kind 
naar de opvang gaan en toch genieten van een sport-
kamp of grabbelpasactiviteit. 
Je moet je kind niet apart inschrijven voor dit vervoer. 

Opgelet: gaat je kind in de voormiddag naar een sport-
kamp en in de namiddag naar het Vinkemolentje, 
dan moet je je kind ook verplicht inschrijven 
voor het middagtoezicht in de sporthal, zie rubriek 
Grabbelpas.

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 acti-
viteit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze deelne-
men aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets anders te 
beleven en elke week is er een ander thema. De kapoe-
nen 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 
de ideeënbus gebruiken. 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. 7).

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

Aanwezigheden kinderen
Verwittig de school van je kind als het naar de woens-
dagnamiddagopvang 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 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 brow-

ser. Als je googelt op de term i-School, riskeer je 
de juiste pagina niet te vinden (je kunt bijvoor-
beeld 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 finan-
ciën 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 grab-
belpas, sportkampen en middagtoezicht 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 ingeschre-

ven activiteiten.
  !!! Komt je kind van het sportkamp en blijft het 

eten om daarna naar een grabbelpasactiviteit of 
Vinkemolentje te gaan? Schrijf je kind dan ook 
in voor het middagtoezicht! Dit kost 0,5 euro. De 
bus rijdt rond 13 uur tussen de sporthal en Het 
Vinkemolentje..

3: Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor Het Vinke- 
molentje?

 Een kind kan na de online registratie nog niet deelne-
men aan de opvangmomenten van Het Vinkemolentje 
(woensdagnamiddagen en vakantiedagen). Eerst 
moeten de ouders verplicht de schriftelijke over-
eenkomst ondertekenen bij dienst Sport en Jeugd. 
Dit kan op vaste infomomenten voor nieuwe ouders:

 1. Schrijf je online in op www.i-school.be/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 over-
eenkomst 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.be/login. Je kan inschrijven van- 
af 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 herfstvakantie starten op 
woensdag 25 september om 16 uur, voor alle initi-
atieven. 
De inschrijvingen voor de kerstvakantie starten op 
woensdag 6 november om 16 uur (enkel Vinke- 
molentje).

nIEUW: VanaF nU OnLInE InSCHrIjVEn F
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Aandachtspunten:
•	 Plan tijdig en schrijf zo snel mogelijk in. Activiteiten en 

opvang kunnen volzet geraken.
•	 Voor het Vinkemolentje wordt vier weken voor de 

start van een vakantie het aantal personeelsleden 
bepaald op basis van het aantal ingeschreven kinde-
ren. 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 30 
september 23.59 uur.

• Voor de kerstvakantie gebeurt dit op maandag 25 
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 opvang-
dag inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er 
nog plaats is. Voor het middagtoezicht kan je inschrijven 
tot de dag voordien 23.59 uur.

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. 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:
• herfstvakantie: maandag 30 september tot 23.59 uur
• kerstvakantie: maandag 25 november tot 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 werk-
dagen 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 
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 herfstvakantie: van dinsdag 1 oktober tot maan-

dag 14 oktober 23.59 uur
• voor kerstvakantie: van dinsdag 26 november tot 

maandag 9 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%.
 Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvra-

gen. Het sociaal tarief wordt onder volgende voor-
waarden 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 ingeschre-

ven in het bevolkingsregister, vreemdelingenre-
gister 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 bijzondere 
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 budgetbeheer, 

budgetbegeleiding of collectieve schuldbemid-
deling 

• de ouders krijgen financiële steun en/of leefloon 
gedurende minimum de volledige en ononder-
broken periode van drie maanden

• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitke-
ring

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

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

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

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichame-
lijke 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 communicatieka-
naal van i-School. Zo kan dienst Sport en Jeugd de 
communicatie met de ouders opvolgen.

Voordelen van i-School voor jou als ouder
• Je kunt zelf je gegevens beheren.
• Je kunt online inschrijven en annuleren voor sport-

kampen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas 
en je hoeft niet meer speciaal langs te gaan bij dienst 
Sport en Jeugd.

• Je kunt online je formulieren voor het ziekenfonds en 
fiscale attesten opvragen en hoeft hiervoor niet meer 
langs te gaan bij dienst Sport en Jeugd.

• Je hebt online op elk moment zicht op je facturen en 
de deelnames van je kinderen aan opvang en activi-
teiten.

• Je kunt via i-School communiceren met de dienst 
Sport en Jeugd en documenten opladen.

openingsuren dienst sport en jeugd:
Maandag: 8.45 tot 16 uur en 18 tot 20 uur
Dinsdag t.e.m. donderdag: 8.45 tot 16 uur
Vrijdag: 8.45 tot 12 uur
Over de middag is de dienst gesloten van 12 tot 13.30 uur
Tijdens de schoolvakanties is de dienst gesloten op 
maandagavond.

www.i-school.be/login 
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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 tot  
12 jaar

JA JA NEE - voor woens-
dagnamiddag-

opvang
JA - voor vakantie-

opvang vanaf 
inschrijfmoment tot 
ten laatste de dag 
voordien 23.59 uur 
(pas mogelijk na 

ondertekenen over-
eenkomst)

Factuur 
achteraf

Kosteloos  
annuleren: tot  
4 weken voor 
de vakantie
Annuleren 

tegen beta-
ling van 50%: 
Tussen 4 en 2 

weken voor de 
vakantie

Sport- 
kampen

Sporthal Vanaf 4 
jaar

JA NEE JA - vanaf inschrijf-
moment 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

Grabbel- 
pas

Sporthal 4 tot  
12 jaar

JA NEE JA - vanaf inschrijf-
moment tot 1 week 
voor de start van 

activiteit zolang er 
plaats is

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos  
annuleren: tot  
4 weken voor 
de vakantie

Middag- 
toezicht

Sporthal 4 tot  
12 jaar

JA NEE JA - indien het kind 
van sportkamp komt 
en naar een namid-
dagactiviteit gaat is 

dit verplicht.  
Ten laatste de dag 
voordien 23u59.

Online 
betaling bij 
inschrijving

Kosteloos  
annuleren: tot  
4 weken voor 
de vakantie

overzicht van de initiatieven en hun kenmerken
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BIB

Praktische infosessie:  
verminder stress met hartcoherentie
Hartcoherentie is een eenvoudige en efficiënte ademhalingstechniek 
tegen stress, burn-out, angsten en hyperventilatie. Tijdens de infosessie 
wordt deze ademtechniek aangeleerd en leer je werken met de bio-
feedback applicatie. Gelieve je smartphone of tablet mee te brengen.

Maandag 30 september om 20 uur - Inschrijven via  
https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 |  

bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro

bestanden opslaan in de cloud 

Google Drive, One Drive en Dropbox. Drie belangrijke spelers in de 
wereld van de cloud. Verwachte voorkennis: je bent vertrouwd met 
het werken op een laptop/tablet en je kan iets opzoeken op internet. 
Kennis van mappen en bestanden is een pluspunt, maar geen vereiste. 
Breng je eigen laptop/tablet en oplader mee.
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Route42

Maandagen 30 september + 7 oktober van 19 tot 22 uur -  
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65  
met vermelding van codenummer: 19DM7219 -  

Prijs: 32,5 euro | 24,5 euro | 16 euro

bibliotheek
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cursus iPhone/iPad
In een achttal sessies van telkens 2,5 uur wordt voor 
iedereen de iPad/iPhone ontrafeld. Stap voor stap leren 
we alle aspecten van een iPad/iPhone kennen. 

Dinsdagen 1, 8, 15 & 22 oktober + 5, 12, 19 & 26 november van 
19 tot 22 uur - Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be 
| 09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 45 euro | 

Boek (niet verplicht): 23 euro

cursus Android smartphone/tablet
In een achttal sessies en een workshop (optioneel) van 
telkens drie uren wordt voor iedereen de geheimen van 
dit toestel uitgelegd. Stap voor stap leren we alle aspec-
ten van een smartphone of tablet kennen. In de workshop 
gaan we wat dieper in op persoonlijke vragen en oefe-
ningen.

Donderdagen 3, 10, 17 & 24 oktober + 7, 14, 21 & 28 november 
van 9 tot 12 uur - 

Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be |  
09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 45 euro | 

Boek (niet verplicht): 25 euro

digistatie | radio en tV anno 2019
Tegen 2022 wil de Vlaamse Overheid overschakelen van 
FM naar DAB+, de digitale zendtechniek via de ether. 
Het traditionele radiolandschap zal radicaal veranderen, 
dankzij de opkomst van streamingdiensten, internet-
radiostations, genre- en nichezenders en podcasts. We 
overlopen de diverse opties om digitaal radio te beluiste-
ren en bekijken welke toestellen je daarvoor nodig hebt. 
We maken dezelfde oefening voor televisie.
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele, 
Route42 

Donderdagavond 3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur - 
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via info.gent.

eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met vermelding van 
codenummer: 19DM7216 - Prijs: 10 euro | 7,5 euro | 5 euro

relaxatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Het doel van de sessies is om kinderen meer bewust te 
laten worden van hun ademhaling en meer controle te 
krijgen over het op- en ontspannen van hun lichaams-
delen.
Maximum 10 deelnemers.

Maandag 14 en 21 oktober + 4, 18 en 25 november van 16 
tot 17 uur - Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 

09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 45 euro
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dirk draulans | beestenboel   
Elke week beschrijft Dirk Draulans in 
zijn rubriek Beestenboel in Knack een 
dier uit onze Vlaamse leefomgeving. Hij 
probeert er telkens een verhaaltje van te 
maken, met wat relevantie voor het beter 
begrijpen van het functioneren van de 
mens. Beestenboel presenteert op humoristische wijze 
beesten variërend van onzichtbare mijten die in je wenk-
brauwen leven tot een eenzame Groenlandse walvis uit 
het hoge noorden die voor onze kust terechtkwam.
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Natuurpunt Oosterzele

Woensdag 16 oktober om 20 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be |  

09 362 81 17 | bibliotheek@oosterzele.be -  
Prijs: 6 euro leden bib of Natuurpunt | 8 euro niet-leden

Lezing Prof. dr. Marc Van ranst | 
infectieziekten 

Prof. Marc Van Ranst vertelt alles over infectieziekten in 
zijn boeiende lezing. Marc Van Ranst is hoogleraar viro-
logie, epidemiologie en bio-informatica aan de Leuvense 
Universiteit. Hij studeerde geneeskunde om nadien te 
gaan werken en studeren aan het Albert Einstein College 
of Medicine in New York. In 1994 promoveerde hij in de 
virologie en in 1998 in de klinische biologie.
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. NEOS Oosterzele

Donderdag 17 oktober om 14 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

| bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 8 euro

spraakmakende ontmoeting:  
Margot Vanderstraeten over ‘Mazzel tov’ 

Zes jaar lang begeleidt Margot Vanderstraeten de kin-
deren van de Schneiders bij hun huiswerk. Via dochter 
Elzira en zoon Jakov krijgt ze geleidelijk aan toegang tot 
de gesloten orthodox -joodse wereld van dit Antwerpse 
gezin. Hier heersen religieuze wetten en eeuwen-
oude tradities die de Vlaamse studente maar moeilijk 
kan rijmen met de tijd: de jaren negentig. Maar ook de 
joodse familie wordt beproefd door de open, maar kriti-
sche werkstudente … 
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Regiobib Route 42

Donderdag 17 oktober om 20 uur - 
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

| bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro
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haal de moet eruit, en de moed erin - 
Zeker van jezelf door kwetsbaar te durven 
leven én communiceren
De rode draad doorheen deze moedige avond zijn twee 
boeken: De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown 
en Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. 
In een wereld waar harde taal, stevige standpunten 
en schijnbaar onwankelbare principes de boventoon 
voeren, is het moedig om stil te staan bij jouw eigen 
manier van leven en communiceren.
Met inspirerende quotes, tips rond verbindend commu-
niceren en heerlijk heldere oefeningen met mindfulness 
zet Sarah Desplenter je graag op weg.

Vrijdag 18 oktober om 19.30 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 10 euro

Interview:  
Femke Vindevogel over Confituurwijk 

Marie verhuist na de dood van haar vader noodge-
dwongen naar een achterstandsbuurt; de gevreesde 
Confituurwijk. Haar nieuwe buurman, die in het dorp 

bekend staat als de Kroniek van de laatste kans, maakt 
het haar onmogelijk om te studeren voor een belangrijke 
auditie. Van een muzikale carrière is al snel geen sprake 
meer.
Femke Vindevogel, oorspronkelijk uit Oosterzele, schreef 
met Confituurwijk een roman die aantoont dat mensen 
in staat zijn om zichzelf heruit te vinden, onder welke 
omstandigheden dan ook. Een schitterende, poëtische 
vertelling over een botsing van culturen in een Vlaamse 
achterstandswijk, en een ode aan de schoonheid van 
banale dingen.

Zondag 20 oktober van 10.30 tot 12 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 eur

omgaan met hoogsensitiviteit 

Hoog Sensitieve Personen zijn gevoeliger voor stemmin-
gen van anderen, voor licht, geuren, geluiden en drukte, 
waardoor ze sneller overprikkeld raken. In deze lezing 
krijg je informatie over wat hoogsensitiviteit is en hoe je 
er bewuster mee kan omgaan. 
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele, 
HSP Vlaanderen vzw 

Donderdag 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur -  
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met 
vermelding van codenummer: 19PW7240 -  

Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro
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regiovertelsessie: Wee je gebeente! 

Griezelverhalen voor kinderen vanaf zes jaar en 
hun (groot)ouders.; door Hilde Rogge en Madeleine 
Nieuwlaat van TcollectiefvertelT

Donderdag 31 oktober om 14 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

| bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro

hoe leer ik filosoferen met kinderen? 
In deze cursus krijg je inzicht in de mogelijkheden om 
te reageren op vragen en je krijgt meer voeling met het 
filosofisch denken. Je leert aandachtig luisteren, vragen 
stellen en de verbeelding prikkelen.
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele

Dinsdagavonden 5, 12 en 19 november van 19.30 tot 22 uur - 
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65  
met vermelding van codenummer: 19CF7302 -  

Prijs: 43 euro| 32,5 euro | 21,5 euro

tot rust komen kan je leren
In deze cursus onderzoeken we via eenvoudige relaxa-
tie- en meditatieoefeningen manieren om even op de 
rem te gaan staan en bewust te vertragen. Voorafgaande 
ervaring met meditatie is niet nodig.
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele 

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 november van 19.30 tot 22 uur - 
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65  
met vermelding van codenummer: 19PW7139 -  

Prijs: 54 euro | 40,5 euro | 27 euro

Kan plantaardige voeding een medicijn 
zijn? je darmflora heeft een serieuze 
invloed op je mentale gezondheid -  
lezing door dr. Annelies Moons 

In deze presentatie krijg je in het kort een beeld van de 
impact van voeding op het milieu en de milieuvoordelen 
van plantaardige voeding. Er wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de gezondheidsvoordelen van een plant-
aardig voedingspatroon en je keert huiswaarts met heel 
wat praktische tips om je eigen gezondheid en die van 
onze planeet te verbeteren. 
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. EVA Oosterzele

Zaterdag 16 november om 19.30 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 5 euro
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duurzaamheid en mobiliteit
Johan De Mol, verkeersexpert UGent
Bijna iedereen is het erover eens dat de wijze waarop de 
huidige mobiliteit werkt niet houdbaar is, laat staan een 
oplossing biedt voor de uitdagingen van morgen. Johan 
De Mol doet aan de Gentse universiteit onderzoek naar 
verkeersveiligheid. Hij vertelt ons zijn bevindingen over 
een transitie naar duurzame mobiliteit.
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-Academie 
Merelbeke- Oosterzele

Donderdag 21 november van 14.30 tot 17 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

bibliotheek@oosterzele.be -  
Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden, 6 euro voor niet-leden

Whisky-tasting met bob Minnekeer 
Bob Minnekeer staat internationaal 
bekend als Whisky-BuffBob (een 
Schotse eretitel voor whiskyconnais-
seur). Gepassioneerd vanaf zijn 18 
jaar is Bob nu 50 jaren zeer positief 
met whisky bezig. Om zijn onvermoei-
bare inzet voor de whiskywereld in het 
algemeen werd hij gekroond tot Keeper of The Quaich.
In de bib proeven we onder de deskundige leiding van 
Bob zes single malts, met bijzondere aandacht voor 
diversiteit in smaak, het herkennen van smaken, toepas-
singen thuis, … Er worden ook enkele hapjes geser-
veerd. Lang may yer lumm reek (dat er nog heel veel 
rook uit uw schouw moge komen)!
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. vtbKultuur Land van Rode, 
in het kader van ‘De Week van de Smaak’

Donderdag 21 november om 20 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

| bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: 25 euro

een gratis nieuwsbrief     
maken met Mailchimp        

MailChimp is een van de populairste programma’s om 
digitale nieuwsbrieven te versturen. We gaan o.a. na hoe 
je op een correcte manier (in overeenstemming met de 
privacywetten) e-mailadressen verzamelt, … Breng je 
laptop en oplader mee.
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele, 
Erfgoed Viersprong 

Maandagen 2 en 9 december van 19.30 tot 22 uur -  
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65  
met vermelding van codenummer: 19DM7290 -  

Prijs: 30 euro| 22,5 euro | 15 euro

de feiten in het klimaatdebat 

De menselijke invloed op het klimaat wordt ondertussen 
al meer dan 120 jaar onderzocht, en de berichten daar-
over klinken steeds alarmerender. Maar hoe werkt dat 
klimaat nu eigenlijk, hoe zijn we tot de inzichten geko-
men die vandaag de krantenkoppen halen, en hoe weten 
we eigenlijk wat de toekomst ons nog brengt? Aan de 
hand van de geschiedenis van klimaatonderzoek en de 
IPCC-rapporten gaan we op zoek naar antwoorden in 
begrijpelijke taal, en zoeken we uit wat die antwoorden 
praktisch voor ons betekenen. 
Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. Bibliotheek Oosterzele 

Woensdag 4 december van 19.30 tot 21.30 uur -  
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be,  

of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65  
met vermelding van codenummer: 19AS7149 -  

Prijs: 8 euro| 6 euro | 4 euro



19vrijetijdsbrochure najaar 2019

het Groot dictee heruitgevonden

Het Groot Dictee HERUITGEVONDEN is een minder 
archaïsche en speelsere vorm van het originele Groot 
Dictee der Nederlandse taal, dat na 26 jaar van het televi-
siescherm verdween. Taalplezier staat centraal. Een fout-
loze spelling is nog steeds van belang, maar creativiteit 
en durf zijn even noodzakelijk om de gouden of zilveren 
pen in de wacht te slepen!
Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Creatief Schrijven vzw

Vrijdag 6 december om 20 uur -  
Inschrijven via https://oosterzele.bibliotheek.be | 09 362 81 17 

| bibliotheek@oosterzele.be - Prijs: gratis

Bib Oosterzele 
Bibliotheekweek 2019 

Openingsavond Bibliotheekweek:  
Jean Bosco Safari
vrijdag 11 oktober 2019 om 20 uur

Verwendag & boekenverkoop Davidsfonds
zaterdag 12 oktober 2019 van 9 tot 12 uur

Relaxatie voor kinderen
maandag 14 oktober 2019 om 16 uur

Dirk Draulans | Beestenboel
woensdag 16 oktober 2019 om 20 uur

Marc Van Ranst | Infectieziekten
donderdag 17 oktober 2019 om 14 uur

Spraakmakende ontmoeting:  
Margot Vanderstraeten over Mazzel tov
donderdag 17 oktober 2019 om 20 uur

Sarah Desplenter:  
Haal de moet eruit, en de moed erin
vrijdag 18 oktober 2019 om 19.30 uur

Femke Vindevogel over ‘Confituurwijk’
zondag 20 oktober 2019 om 10.30 uur
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DOOrLOPEnD aanBOD

Wekelijks voorleesuurtje
Voor alle kinderen met luistergrage oortjes 
vanaf ± 4 jaar. Elke zaterdag van 10.30 tot 
11.30 uur (niet in vakantieperiodes) - Prijs: 
gratis

Digidokter
Heb je een probleem met je pc, tablet of 
smartphone? Je kunt in de bib terecht voor 
de oplossing! Elke maandag van 15 tot 17 
uur staat een IT-deskundige voor je klaar 
om je te helpen. Gratis. Een afspraak maken 
is niet nodig.

Heb je een specifiek probleem dat  
misschien wat meer tijd in beslag neemt? 
Laat het vooraf even weten via 
benny.aerens@telenet.be of 
tanja.vlaemynck@oosterzele.be

Leeskring Oosterzele
Onze leeskring staat garant voor ver-
rijkende leeservaringen en boeiende 
gesprekken! We kiezen uit het beste wat de 
hedendaagse literatuur te bieden heeft en 
brengen daarnaast een klassieker onder 
de aandacht. Vijf keer per jaar komen we 
samen om de boeken te bespreken.
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cultuur

CULTUUr

Volgende voorstellingen van seizoen 2019-2020 zijn volzet:
§	Bart Cannaerts - We moeten nog eens afspreken (TRY-OUT) - 11 september om 20 uur
§	LARF - Spoiler Alert - 18 oktober om 20.15 uur
§	Adriaan Van den Hoof - Ja, maar eerst een diploma - 24 oktober om 20 uur
§	Cinema Malfait & Circus Ronaldo - Rain Anyway - 3 november om 14.30 en 18 uur
§	Luka Bloom (IRL) - 30 Years of Riverside - 12 november om 20 uur
§	Jef Neve en Teus Nobel - 5 december om 20 uur
§	Raf Walschaerts - Zoon - 25 januari om 20 uur
§	Compagnie Cecilia - Locke - 30 januari om 20 uur

Laatste plaatsen voor:
§	Piv Huvluv - Zijn er nog vragen? - 15 november om 20 uur 
§	Marjan Meganck & Céline Broeckaert - Het is een ander jaar - 4 december om 20 uur 
§	Els De Schepper heeft besloten er geen eind aan te maken - 18 januari 2020 om 20 uur 
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jan DOUWE KrOESKE,  
jOHannES VErSCHaEVE,  

rOLanD Van CaMPEnHOUT, …  
 het VerhAAL VAN de 2 Meter 
sessies - histriLoGy - try-out 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER OM 20 uuR

Tegen de stroom in zette Jan Douwe Kroeske in 1987 
de deur van zijn radiostudio open voor grote artiesten 
om de grove parels uit hun repertoire te herscheppen 
tot intieme, akoestische versies. Twee meter sessies was 
geboren. Samen met Johannes Verschaeve van The Van 
Jets en Roland Van Campenhout vertellen Jan Douwe 
Kroeske en Jan Hautekiet het verhaal van meer dan 30 
jaar opmerkelijke ontmoetingen, grappige herinnerin-
gen en ontroerende momenten.

Tarieven: 18 euro standaard - 17 euro 60+,  
andersval. - 16 euro -26

KWInTEn Van HEDEn 
crux

ZATERDAG 5 OKTOBER OM 17 EN 20 uuR

Er gaat een schokgolf door Vlaanderen wanneer Roger 
Vangheluwe, ex-bisschop van Brugge, door zijn neef 
beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Nu treden 
de betrokkenen in de zaak uit de schaduw en vertellen 
elk hun eigen verhaal. Samen met het publiek zoeken ze 
zich een ‘waarheid’, als die al bestaat. Veel meer dan een 
feitenrelaas is CruX een herkenbaar verhaal over daders 
en slachtoffers. Een affaire, waarvan de naweeën nog 
steeds voelbaar zijn, tot op het bot gefileerd.

Locatie: Villa Betlehem, Spiegel 11, 9860 Scheldewindeke 
Tarieven: 14 euro standaard - 13 euro 60+,  

andersval. - 12 euro -26
© christophe Ketels

muziek theater

© Koen bauters © christophe Ketels
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aPErO KLaSSIEK  
Nooit KoMt eeN eiNd  
AAN oNs VerLANGeN  

iNtieMe VoorsteLLiNG Met PoëZie 
VAN Peter VerheLst

ZONDAG 6 OKTOBER OM 11 uuR

Anneleen De Causmaecker is beeldend kunstenaar, 
Barbara Ardenois is muzikante, Marieke De Maré is 
woordkunstenaar. In hun voorstellingen proberen zij 
vaak het ongrijpbare te grijpen. In de poëzie van Peter 
Verhelst hebben zij veel gevonden.

Tarieven, incl. zondags aperitief: 10 euro stand.,  
andersval. - 6 euro -26 

Coproductie SAMWD - CC Zoetegem

DrIES HEynEMan  
uit resPect Voor de bureN 

DONDERDAG 10 OKTOBER OM 20 uuR

“Wie aan zijn 20ste niet links is, heeft geen hart. Wie 
aan zijn vijftigste nog links is, heeft geen verstand.” Dit 
is geen uitspraak van Dries Heyneman maar van een 
zekere Winston Churchill. Je weet wel, die kerel die met 
160.000 man Normandië binnenviel zodat wij achteraf op 
ons gemak hier op een terras een pintje zouden kunnen 
drinken. Allemaal erg verdienstelijk, zou ik zo zeggen. 
Menig namiddagen en avonden heb ik op dergelijke ter-
rassen met volle teugen de vrijheid gevierd. Misschien 
wel meer keer dan dat Churchill eigenlijk voor ogen had. 
Ter compensatie probeer ik voor de rest zo veel moge-
lijk thuis te zijn. Dit tot groot plezier en voldoening van 
mijn vrouw en kinderen die mij vaak zeggen: papa, moet 
jij niet ergens gaan optreden vanavond. Dan zeg ik; nee 
kindjes, vanavond blijft papa thuis gezellig bij jullie. 

Tarieven: 14 euro standaard - 13 euro 60+,  
andersval. - 12 euro -26 

Coproductie Culturele Kring Land van Rode

muziek humor- 
cabaret

© Anneleen de causmaecker © Kaat Pype



24 vrijetijdsbrochure najaar 2019

DUMBO 

WOENSDAG 30 OKTOBER OM 14.30 uuR

Wanneer Holt na de oorlog terugkeert naar het circus 
waar hij werkte, moet hij van de directeur zorgen voor 
Dumbo, een pasgeboren olifantje. Iedereen lacht met 
Dumbo omdat hij gigantisch grote oren heeft. Wanneer 
Holts kinderen ontdekken dat Dumbo kan vliegen dank-
zij zijn grote oren, lijkt een nieuwe ster geboren. Maar 
onder de vrolijke circuslichtjes schuilen er donkere 
geheimen…

Tarief: 5 euro standaard

theater familie  
film

© clara hermans

BrOnKS  
beLGië oNdertiteLd /  

LA beLGique sous-titrée 

ZATERDAG 12 OKTOBER OM 20 uuR

Deze voorstelling draagt het OLGA label  
en is geschikt voor een jong publiek

Wat is dat nu eigenlijk, Belg zijn? 
Benieuwd naar de identiteit van een land dat vaak 
afgeschilderd wordt als ‘Absurdistan’, trokken thea-
termakers Greet Jacobs en Julie Delrue een jaar lang 
België rond. Ze interviewden zo veel mogelijk verschil-
lende, boeiende Belgen in alle uithoeken van het land, 
op zoek naar de raakpunten en de schoonheid achter 
al die schijnbare tegenstellingen. Het resultaat is een 
theaterportret dat de ziel van ons landje blootlegt. 
 
Vijf acteurs transformeren onophoudelijk: van een 
minister-president tot een Middelkerkse visser, van 
een Brusselse puber tot een Limburgse oma, van een 
moeder van vier kinderen met Marokkaanse roots tot 
een 6-jarige koekjesverslinder.

Tarieven: 14 euro standaard - 13 euro 60+,  
andersval. - 10 euro -26 
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jEFF BUCKLEy  
25 yeArs of GrAce A LiVe 

rocKuMeNtAry 

ZATERDAG 2 NOVEMBER OM 20 uuR

Het iconische album Grace van Jeff Buckley bestaat 25 
jaar. Toen de plaat in 1994 uitkwam, kon niemand voor-
spellen dat die tot op vandaag een generatie blijvend 
zou beïnvloeden ...
Pieter Peirsman (Slow Pilot, Hooverphonic) wekt met 
akelige precisie de stem van de betreurde zanger tot 
leven. Met achter zich een bende nineties kids die elk 
op hun manier begeesterd waren door deze zingende 
engel. Wie z’n ogen sluit, waant zich zo terug in de wilde 
jaren 90. 

Tarieven: 18 euro standaard - 17 euro 60+,  
andersval. - 16 euro -26

BarT KaëLL & LUC aPPErMOnT  
bArt eN Luc iNtieM 

ZONDAG 10 NOVEMBER OM 15 uuR

Luc Appermont en Bart Kaëll intiem … als team. Samen 
nemen ze je mee naar hun verste verleden, hun mooie 
en emotionele momenten, hun lief maar ook hun leed. 
Luc en Bart vertellen honderduit. Van banale weetjes tot 
gebeurtenissen die hun leven tekenden. Soms met een 
brede glimlach, soms vertederend en soms met de krop 
in de keel. Het valt allemaal mooi samen en voor deze 
ene keer laten Luc en Bart je toe in deze unieke inkijk in 
hun leven. 

Tarieven: 25 euro standaard - 24 euro 60+,  
andersval. - 23 euro -26

muziek muziek
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PIV HUVLUV  
ZijN er NoG VrAGeN? 

VRIJDAG 15 NOVEMBER OM 20 uuR

Laatste kaarten
Het grote en brede publiek kent Piv als een geboren ver-
teller en een gepassioneerd muziekliefhebber, die altijd 
een song klaar heeft bij een verhaal. In zijn 6de avond-
vullende show Zijn er nog vragen? maakt Piv komaf 
met de triviale vragen die hem vaak gesteld worden na 
optredens. Hij beantwoordt ze voor eens en voor altijd op 
geheel eigen wijze. Tijdens (en wie weet ook na) deze 
voorstelling kom je álles over Piv te weten. De liedjes in 
je hoofd krijg je er gratis bovenop. 

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 14 euro standaard - 13 euro 60+,  

andersval. - 12 euro -26, klein abo - 11 euro groot abo -  
10 euro abo XL 

Coproductie Femma

GrEnSGEVaL I.S.M. aIFOOn 
MurMur 

ZONDAG 17 NOVEMBER OM 14 uuR 

Kunstendag voor kinderen
voor volwassenen en publiek vanaf 4 jaar
Murmur gaat over de (on)mogelijke grenzen tussen 
mens, natuur en ding. Kan een mens een ding worden? 
Of een machine, of een dier? Kan een ding tot leven 
komen? En kan een object soms ook dierlijk zijn?
Camiel zwiept, smijt en slingert met speakers waaruit 
natuurgeluiden klinken. Hij bedekt ze, dempt ze, deelt 
ze uit. Zo maakt hij live een acrobatische, bewegende 
geluidscompositie. Hij plakt speakers op zijn lijf, gaat de 
lucht in. Is hij een helikopter? Een zwerm spreeuwen? 
Een cocon? Of toch gewoon een zoekende mens? 
Murmur is circus-geluidstheater dat alle zintuigen prik-
kelt. Met ruisende rugzakken, een landschap van spea-
kers en een acrobatische componist.
Een voorstelling voor iedereen die wel eens meer dan 
alleen mens wil zijn.

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

familiehumor- 
cabaret

© dieter Procureur
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25 jaar LaïS  
try-out 

WOENSDAG 20 NOVEMBER OM 20 uuR

Het is nauwelijks voor te stellen dat het al meer dan 
twintig jaar geleden is dat Laïs doorbrak op Dranouter 
Folkfestival en de Belgische hitparades bestormde met ’t 
Smidje aan hun zijde. 
En nu zijn ze klaar voor een bloemlezing uit hun eigen 
repertoire. Een genereuze greep uit vijfentwintig jaar 
Laïs vol hoogtepunten en buitenbeentjes, een muzikale 
terugblik die eens te meer hun unieke karakter beves-
tigt.

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 20 euro standaard - 19 euro 60+,  

andersval. - 18 euro -26, klein abo - 17 euro groot abo -  
16 euro abo XL

MaxIME WaLaDI  
i .s.M. ActioN Zoo huMAiN  

Le chicoN 

ZATERDAG 30 NOVEMBER OM 20 uuR

Deze voorstelling draagt het OLGA label en is 
geschikt voor een jong publiek
Move over, Jeroen Meus. In Le Chicon neemt jong talent 
Maxime Waladi het roer achter het fornuis over. Chef 
Waladi kruidt, bakt, bereidt en serveert live zijn lieve-
lingsgroente en onze Vlaamse trots: het witloof. De jonge 
theatermaker graaft in de multiculturele grond van zijn 
verleden, bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. 
Wat werpt hij van zich af en wat wenst hij te koesteren? 
Waladi gaat op z’n witte Air Maxen op zoek naar zijn wor-
tels en bindt de strijd aan met zijn kwelgeesten.

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 14 euro standaard - 13 euro 60+, andersval. -  

12 euro klein abo - 11 euro groot abo - 10 euro -26, abo XL

muziek theater

© Koen bauters © Kurt van der elst
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Marjan MEGanCK En  
CéLInE BrOECKaErT  

het is eeN ANder jAAr 

WOENSDAG 4 DECEMBER OM 20 uuR

Laatste kaarten
Het is een ander jaar is een warme, pakkende voorstel-
ling die literatuur en leven met elkaar verweeft. Marjan 
heeft borstkanker gehad en maakte daar een brieven-
boek over. Céline heeft de kanker van haar moeder 
meegemaakt, en maakte eerder het stuk Drie stemmen 
- een kankermonoloog.
In Het is een ander jaar gaan de makers in dialoog met 
de keizer der ziekten - en met het leven zelf. 

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 12 euro standaard - 11 euro 60+,  

andersval. - 10 euro -26, klein abo - 9 euro groot abo -  
8 euro abo XL 

Coproductie Markant

nIC BaLTHazar /  
BErT HUySEnTrUyT /  
annEBELLE DEWITTE  

bAdAboeM 

ZONDAG 15 DECEMBER OM 15 uuR 

Voor volwassenen en publiek vanaf 6 jaar
Met nu al meer dan 75 swingende voorstellingen op de 
teller is Badaboem de heerlijk geestige theater-hit voor 
iedereen vanaf 6 tot 106, het ultieme muzikale familie-
spektakel. Jong en oud gaan naar buiten met een brede 
smile op de lippen, en de Badaboem-meezingers in de 
kop. 
Badaboem is een roffelende ode aan drums en alle 
vormen van percussie. Het is ook een poëtisch verhaal 
over een hopeloos verliefde trommelaar aan een prach-
tige drumster. Dat alles in een knetterende tekst op rijm, 
vol humor, maar ook met een diepere grondlaag, bij jong 
en oud al te herkenbaar: de strijd tegen je eigen kriti-
sche stem.

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

human 
interest

familie

© Nel dheedene
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OnTrOErEnD GOED  
Are We Not drAWN oNWArd 

to NeW erA 

DONDERDAG 19 DECEMBER OM 20 uuR

Laatste kaarten
Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan 
alleen achterwaarts begrepen worden — Kierkegaard
 
Net als de titel, is deze voorstelling een palindroom. Je 
kan ze van voor naar achter en van achter naar voor 
bekijken. Want sommige mensen geloven in onze voor-
uitgang, terwijl anderen net het omgekeerde geloven. 
Sommigen zeggen dat de wereld naar de kloten gaat, 
anderen vinden hen doemdenkers. Deze voorstelling 
toont een visuele metafoor voor dit cruciale moment in 
onze toekomstige geschiedenis. Het volgt de mensheid 
op weg naar zijn ondergang of redding.
Engelstalige voorstelling 

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 18 euro standaard - 17 euro 60+,  

andersval. - 16 euro -26, klein abo - 15 euro groot abo -  
14 euro abo XL

BarT HErMan  
tusseN oNs. GeZeGd eN 

GeZoNGeN 

ZONDAG 29 DECEMBER OM 15 uuR

Bart Herman startte zijn carrière met een Engelstalig 
country-repertoire in binnen- en buitenland. In 1993 brak 
hij door in Vlaanderen met de hit Ik ga dood aan jou. 
In Tussen ons brengt hij oude en nieuwe liedjes van 
eigen hand, nu eens om mee te zingen, dan weer om in 
te verdrinken. En heel af en toe een sluiks uitstapje naar 
een sluimerend cowboy- en rock and rollverleden. Ook 
zijn hit Heb jij dat ook, met Marcel De Groot - zoon van 
Boudewijn - illustreert zijn liefde voor echte country.

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 20 euro standaard - 19 euro 60+,  

andersval. - 18 euro -26, klein abo - 17 euro groot abo -  
16 euro abo XL

muziektheater

© Mirjam devriendt
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Han COUCKE En  
GrIET DOBBELaErE 

hAN eN Grietje

VRIJDAG 10 JANuARI 2020 OM 20 uuR

Ze studeerden samen aan de toneelschool waar 1 theaterkus hen nog steeds in de war brengt. Hij kreeg later het peter-
schap van haar kind. Zij krijgt jaarlijks courgetten uit zijn eigen moestuintje. Nu vormen ze samen het eerste gemengde 
humoristische duo van Vlaanderen.
Een vrouw die grappig is, een man die huilt. Powercabaret met humoristische dialogen gebracht aan een verschroeiend 
tempo met veel kracht en dynamiek. 

Locatie: theaterzaal De Kluize 
Tarieven: 15 euro standaard - 14 euro 60+,  

andersval. - 13 euro -26, klein abo - 12 euro groot abo -  
11 euro abo XL

humor- 
cabaret

© Annelies Vanhove



TICKETS zIjn TE VErKrIjGEn

• Telefonisch 09 363 83 30
• Via e-mail reservaties@oosterzele.be

• Online www.gcdekluize.be
• Bij de cultuurdienst, op de eerste verdieping van GC De Kluize, Sportstraat 3, Oosterzele.

De cultuurdienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur, van maandag tot donderdag  
ook van 13.30 tot 16 uur, en op maandagavond tussen 18 en 20 uur. 

Onze contactadressen
• GC De Kluize: Sportstraat 3 - www.gcdekluize.be

• Sporthal De Kluize: Sportstraat 5 - www.oosterzele.be
• Bib: Stationsstraat 13 - http://biboosterzele.blogspot.be/ 

muziek

familie

humor

theater

familie  
film



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 
http://biboosterzele.blogspot.be
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