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kind
en jeugd

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE
Wat is Het Vinkemolentje ?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang 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 - 09 362 48 92 - edith.renne@oosterzele.be

Locatie en bereikbaarheid van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de
gemeenteschool in Oosterzele (Geraardsbergsesteen-
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weg 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 activiteit in de sporthal
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

Infomoment verplicht

De opvang is open van 7 tot 18 uur. Op woensdagnamiddagen is de opvang open tot 18 uur.

Je maakt eerst je registratie in i-School in orde, zie pag. 10.
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 gebruikmaken van het Vinkemolentje.

Periode
Tijdens krokusvakantie 2020 is er opvang:
• Van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 februari
Tijdens paasvakantie 2020 is er opvang:
• Van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april
• Van dinsdag 14 t.e.m. vrijdag 17 april
Er is geen opvang op paasmaandag 13 april.

Tarieven
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang,
is bepalend voor het tarief dat zal aangerekend worden:
• een kind is minder dan drie uren aanwezig in de
opvang:
4,25 euro
• een kind is tussen drie en zes uren aanwezig in de
opvang (halve dag): 6,5 euro
• een kind is meer dan zes uren aanwezig in de opvang
(hele dag):
12 euro
Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt
op hetzelfde moment als het eerste kind, wordt er een
korting gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het
gezin.

Sociaal tarief
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 11.

Registreren en inschrijven
Zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 10.

De data van deze infomomenten:
maandag
6 januari om 19.30 uur
woensdag 15 januari om 18.30 uur
maandag 10 februari om 18.30 uur
maandag
2 maart om 18.30 uur
woensdag 11 maart om 18.30 uur
maandag
20 april om 18.30 uur
Je schrijft je online in voor een van de infomomenten,
zie rubriek ‘inschrijven’ op pag. 10. 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. Ook wanneer je de inschrijving
te laat annuleert, wordt de volledige inschrijving
aangerekend (zie ‘inschrijven’ op pag. 10). Enkel bij
afgifte van een medisch attest binnen de vijf werkdagen
wordt de opvang niet aangerekend.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de eerste inschrijving 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.
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Ziek kind/medicatie

Enkele afspraken en weetjes

De begeleid(st)ers van de opvang mogen 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.

• Er staat een ideeënbus in Het Vinkemolentje, vlakbij
de ingangsdeur. Als je als ouder een opmerking of
een leuk idee hebt voor onze opvang, mag je altijd
van de ideeënbus gebruik maken. 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.

Vervoer tussen opvang, sportkampen,
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
de opvang gaan en toch genieten van een sportkamp 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, zie rubriek
Speelpleinwerking.
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
activiteit voor. De kinderen mogen zelf kiezen of ze
deelnemen aan de activiteit. Elke dag valt er weer iets
anders te beleven en elke week is er een ander thema.
De kapoenen zullen zich niet vervelen!
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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.
Tariefberekening
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantieopvang.
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. 10).
Aanwezigheden kinderen
Verwittig de school van je kind als het naar de woensdagnamiddagopvang gaat. Wij vragen de ouders om bij
het afhalen van hun kind, dat spontaan te melden bij de
begeleid(st)ers aan de balie.

SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE

Algemene info
• Sportkampen duren altijd van 9 tot 12 uur, tenzij bij
uitzondering en anders vermeld bij het sportkamp.
Gelieve deze uren te respecteren. Je komt je kind ten
laatste om 12.15 uur ophalen.
• Aanmelden kan tijdens de paasvakantie van 7.30 tot
9 uur. Gelieve deze uren te respecteren.
• Alle sportkampen verzamelen in sporthal De Kluize
(Sportstraat 5)

sport

• 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 paasmaandag 13 april en op vrijdag 17 april 2020.
Op vrijdag 17 april is er wel een daguitstap via
grabbelpas, zie pag. 17.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd - Sportstraat 5 - tel. 09 363 84 22 - sportdienst@oosterzele.be
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Overzicht sportkampen
nr sportkamp

geboortejaar

aantal

prijs

plaats

Paasvakantie week 1: maandag 6 t.em. vrijdag 10 april
1

Kleutersportkamp – Flappie het paaskonijntje

2016 – 2014

40

45 euro

Sporthal De Kluize

2

Zwemkamp

2013 – 2008

36

55 euro

Sporthal De Kluize

3

Danskamp

2013 – 2010

16

55 euro

Sporthal De Kluize

Paasvakantie week 2: dinsdag 14 t.e.m. donderdag 16 april
4

Kleutersportkamp – Kriebelbeestjes

2016 – 2014

20

27 euro

Sporthal De Kluize

5

Ballgames

2013 – 2008

28

33 euro

Sporthal De Kluize

8 euro

Sporthal De Kluize

Donderdag 16 april 2020: Kriebeldinges
6

Kriebeldinges

Kleutersportkampen
Deze sportkampen vol met educatieve spelletjes zijn
gericht op sociale en creatieve vorming, waarin beweging
als middel gebruikt wordt. Het leren ontdekken van het
eigen lichaam in de ruimte is een onderdeel van dit
sportkamp.
Zwemkamp
Je kunt al een beetje zwemmen maar je komt graag een
weekje oefenen. Op een weekje tijd leer je heel wat bij
en word je een pak zekerder in het water. Want kunnen
zwemmen is leuk en belangrijk! Er wordt geoefend om
op het einde van de week een zwembrevet te behalen en
er is ook tijd voor spelplezier in het water.
Opgelet: Je kunt al een beetje zwemmen, het is geen
watergewenning. Breng je zwemgerief mee. Zwemshorts
zijn niet toegelaten!
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Danskamp
Het danskamp bestaat uit een mix van ballet, modern
jazz, hip hop, ... op ieders niveau, met plezier maken als
belangrijkste kenmerk.
In samenwerking met Balletschool Toi, Moi et la Danse.
Ballgames
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons
terecht voor een spetterende sportweek in het teken van
balsporten.
Een week lang laten we je onder deskundige begeleiding
zappen van de ene balsport naar de andere. Denk maar
aan basket, netbal, voetbal, tussen twee vuren, bowlen,
baseball, tennis, …
De sporten worden aangeboden in spel-, oefen- en
wedstrijdvormen en garanderen een grote hoeveelheid
sportkriebels.

Kriebeldinges
Op donderdag 16 april gaan we naar
het Provinciaal Domein Puyenbroeck
in Wachtebeke. Vertrek met de bus
om 9 uur aan Sporthal De Kluize. We
zijn terug om 17 uur.
Op deze sportdag voor jongeren vanaf 10 jaar, maken
jullie kennis met heel wat nieuwe sportactiviteiten,
zoals een opblaasbaar adventure park, boog- en
blaaspijpschieten, carbuilding, hoogteparcours, lasershooting, moeraspiste, mountainbike, speleobox,
survivalskills, …
De organisatie van deze sportdag gebeurt in samenwerking met de interlokale vereniging burensportdienst
Schelde-Durme.
Benodigdheden: Sportieve kledij, regenkledij en
voldoende eten en drinken voor de hele dag.
Opgelet: Inschrijven kan t.e.m. 9 februari. Op maandag
10 februari bekijken we het aantal inschrijvingen en
beslissen we of de uitstap kan doorgaan.

Inschrijven en aantal beschikbare plaatsen
Inschrijven voor de sportkampen doe je op voorhand via
het online inschrijfsysteem. Meer info over het inschrijven
vind je op pag. 10.

Aansluitende activiteiten
Na de sportkampen kan je kind tijdens de paasvakantie
terecht in week 1 bij de speelpleinwerking en BKO
Het Vinkemolentje, in week 2 bij grabbelpas en BKO
Het Vinkemolentje. Indien je kind aansluitend van het
sportkamp deelneemt aan de speelpleinwerking, BKO
Het Vinkemolentje of grabbelpas is het verplicht op
voorhand in te schrijven voor het middagtoezicht
in de sporthal, zie pag. 13.

Nieuw: middagtoezicht
Monitoren van grabbelpas en speelpleinwerking
verzorgen het middagtoezicht.
Als je kind in de voormiddag van een sportkamp komt
en het gaat in de namiddag naar grabbelpas, speelpleinwerking of Het Vinkemolentje, moet je inschrijven
voor het middagtoezicht: van 12.15 tot 13 uur
Prijs: 0,5 euro
Van tevoren online inschrijven 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 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.

Sociaal tarief
Zie rubriek inschrijven op pagina 11.

Annulatieregeling en ziekte sportkampen
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 11.
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SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER
Wat is de speelpleinwerking?

Prijs

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kunnen
kinderen van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven op het
speelplein. Onder begeleiding van enthousiaste
animatoren beleven zij een fijne paasvakantie!

Middagtoezicht kost 0,5 euro per kind.
Een namiddag spelplezier kost 2,50 euro per kind.
Inclusief water.
Maar let op! De kinderen brengen zelf een stukje fruit of
een koekje mee als vieruurtje.

Meer info bij dienst Kind en Jeugd: Sportstraat 5 09 363 84 22 - jeugddienst@oosterzele.be

Locatie
Je vindt ons in Sportstraat 5; de activiteiten van de
speelpleinwerking vinden ook plaats in en rond de
sporthal.

Dagindeling
In de voormiddag kan je terecht bij de sportkampen of bij
de buitenschoolse kinderopvang (zie andere rubrieken
in deze brochure)

Periode

Nieuw: middagtoezicht
Monitoren van grabbelpas en speelpleinwerking
verzorgen het middagtoezicht.
Als je kind in de voormiddag van een sportkamp komt
en het gaat in de namiddag naar grabbelpas, speelpleinwerking of Het Vinkemolentje, moet je inschrijven
voor het middagtoezicht: van 12.15 tot 13 uur
Prijs: 0,5 euro
Van tevoren online inschrijven 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 aangerekend.

Van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 2020.

Middag toezicht – enkel voor kinderen
die van de sportkampen komen

12.15 tot 13 uur

In de week van 13 tot 17 april 2020 is er geen speelpleinwerking maar zijn er wel grabbelpasactiviteiten.

Inschrijven de dag zelf – enkel voor
kinderen die van thuis komen

13 tot 13.30 uur

Activiteiten

13.30 – 17 uur

Afhalen uit de speelpleinwerking

17 – 17.30 uur

8

vrijetijdsbrochure voorjaar 2020

Inschrijven
Alle kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking moeten geregistreerd zijn op www.i-school.be/oosterzele/
registereren. Registratie is verplicht voor deelname. Inschrijven voor de speelpleinwerking kan op www.i-school.be/login.
Op voorhand inschrijven is dus altijd verplicht indien het kind de combinatie sportkamp/BKO Het Vinkemolentje en
speelplein maakt zonder over de middag naar huis te gaan. Bij deze combinatie is de dag zelf inschrijven niet mogelijk.
Middagtoezicht – vooraf inschrijven verplicht en kan enkel als
het kind van sportkamp naar de speelpleinwerking gaat

Online via i-school tot 23.59 uur de dag voor de activiteit

Speelpleinwerking – vooraf inschrijven verplicht als het kind in
de voormiddag naar BKO Het Vinkemolentje of een sportkamp
met aansluitend middagtoezicht gaat

Online via i-school tot 23.59 uur de dag voor de activiteit

Speelpleinwerking – de dag zelf als het kind van thuis komt

Tussen 13 en 13.30 uurde dag zelf aan de balie van de
speelpleinwerking – registratie op voorhand is wel verplicht

Leeftijdsgroepen
Er wordt gewerkt met vier leeftijdsgroepen:
de kabouters: kinderen geboren in 2016 en 2015
de daltons:
kinderen geboren in 2014 en 2013
de bollebozen: kinderen geboren in 2012 en 2011
de pioniers:
kinderen geboren in en 2010, 2009, 2008
We vragen vriendelijk aan de ouders hun kinderen
pas naar de speelpleinwerking te brengen wanneer ze
zindelijk zijn.

Speciale dagen
Dinsdag = vrij begeleid spelen !
Op dinsdag kunnen alle daltons, bollebozen en
pioniers vrij spelen. Ook onze kabouters mogen hun
hartje ophalen, maar zij krijgen een aparte ruimte. Er
staat allerhande speelgoed ter beschikking: ballen,
knutselmateriaal, spelletjes, ja zelfs een stripboek kan!
Natuurlijk spelen de moni’s met je mee en voorzien zij
ook superleuke spelletjes waaraan je kan meedoen.

Vrijdag = keuzedag!
Op vrijdag kunnen daltons, bollebozen en pioniers kiezen
uit een waaier van activiteiten aangeboden door de
monitoren! Ze hoeven niet in hun leeftijdsgroep te blijven
en kunnen zelf kiezen aan welke activiteit 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 inschrijvingen op pagina 12.

Sociaal tarief
Zie rubriek inschrijven op pagina 11.

Annulatieregeling en ziekte speelpleinwerking
Zie rubriek inschrijvingen op pagina 11.
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ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijven voor grabbelpas, speelpleinwerking,
sportkampen en BKO Het Vinkemolentje
Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online
platform voor registratie en inschrijving: i-School.
1: Je registreert je kind als volgt:
1. Ga naar www.i-school.be/oosterzele/registreren,
via Google Chrome of Internet Explorer.
		TIP: typ de URL bovenaan in de balk van je browser.
Als je googelt op de term i-School, riskeer je de
juiste pagina niet te vinden (je kunt bijvoorbeeld
bij een andere stad of gemeente uitkomen).
2. Houd rijksregisternummer van jezelf, je partner en
jouw kinderen bij de hand.
3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login
en paswoord. Hiermee kan je later je gegevens
aanpassen en inschrijven voor vakantie-activiteiten.
		 We raden gescheiden ouders aan om één account
voor hun kind aan te maken en onderling de
financiën te regelen. Als de factuur uitzonderlijk
toch gesplitst moet worden, neem je contact op
met dienst Sport en Jeugd.
2: Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor
grabbelpas, speelpleinwerking, 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.
Opgelet, er is ook een deadline om in te schrijven.
2. Je betaalt online onmiddellijk voor de ingeschreven
activiteiten.
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		!!! Komt je kind van het sportkamp en blijft
het eten om daarna naar speelpleinwerking,
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 Vinkemolentje?
Een kind kan na de online registratie nog niet deelnemen
aan de opvangmomenten van Het Vinkemolentje
(woensdagnamiddagen en vakantiedagen). 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.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 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.be/login. Je kan inschrijven vanaf het inschrijfmoment.
3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.
Problemen?
Hulp nodig bij het inschrijven? Op www.oosterzele.be
vind je een handleiding voor registreren en inschrijven.
Lukt het met de handleiding ook niet of heb je geen
toegang tot internet? Neem dan contact op met de dienst
Sport en Jeugd.
TIP: in de bib staan er computers ter beschikking voor
online registreren en inschrijven.

Inschrijfmomenten
Vanaf wanneer?
De inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie
starten op woensdag 22 januari om 13 uur, voor alle
initiatieven.
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 kinderen. Het
maximale aantal toegelaten kinderen wordt dan
naar beneden aangepast. Daarna staan we geen
vermeerdering van plaatsen meer toe. Het verlof van
het personeel wordt gerespecteerd.
• Voor de krokusvakantie gebeurt dit op maandag
27 januari 23.59 uur.
• Voor de paasvakantie gebeurt dit op maandag
9 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.
Komt je kind van een sportkamp en gaat het naar het
middagtoezicht en de speelpleinwerking dan kan je voor
middag en speelplein inschrijven tot 23.59 uur de dag
ervoor. Komt je kind van thuis naar de speelpleinwerking
dan kan dit ook nog de dag zelf tussen 13 en 13.30 uur
in Sporthal De Kluize. Opgelet: vooraf registreren in
i-school is ook verplicht voor de speelpleinwerking.
Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag
inschrijven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog
plaats is.

Reglementen en meer info
Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be.
Wij raden aan om alle voor jou relevante reglementen

door te nemen. 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 27 januari 23.59 uur
• Paasvakantie: maandag 9 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
werkdagen een doktersattest aan de dienst Sport en Jeugd.
Bijzonderheden sportkampen en grabbelpas
Na bovenstaande data kan je alleen nog voor een
sportkamp of grabbelpasactiviteit annuleren als iemand
van de reservelijst je plaats inneemt en betaalt voor deze
activiteit. Dit kan niet online. Je contacteert in dat geval de
dienst Sport en Jeugd.
Bijzonderheden Vinkemolentje
Tussen vier en twee weken voor de start van de vakantie
kan je online annuleren tegen een annuleringskost van
50% van de normale kost van de geannuleerde dagen.
Dit kan:
• voor krokusvakantie: van dinsdag 28 januari tot
maandag 10 februari 23.59 uur
• voor paasvakantie: van dinsdag 10 maart tot maandag
23 maart 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%.
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Een ouder of voogd kan het sociaal tarief
aanvragen. Het sociaal tarief wordt onder volgende
voorwaarden toegekend:
1. Inwoner zijn van Oosterzele:
Het kind is gedomicilieerd of verblijft in Oosterzele
onder één van volgende voorwaarden:
• het kind woont in Oosterzele en is er ingeschreven
in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister
of wachtregister
• 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 schuldbemiddeling
• de ouders krijgen financiële steun en/of
leefloon gedurende minimum de volledige en
ononderbroken periode van drie maanden
• één van de ouders krijgt een invaliditeitsuitkering
Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit.
Het sociaal onderzoek (inkomsten- en uitgavenonderzoek) 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
administratieve kosten.
Het toekennen van het sociaal tarief is geldig voor
1 jaar.

12
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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
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 sportkampen, 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
activiteiten.
• 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.

Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken
Naam
initiatief

Locatie

Leeftijd
kinderen

Registreren
op
i-School?

Verplicht infomoment en
ondertekenen
schriftelijke
overeenkomst?

Van tevoren online
inschrijven per
activiteit?

Wijze van
betaling

Annulering

Vinkemolentje

GILO
Oosterzele

2,5 tot
12 jaar

JA

JA

NEE - voor
woensdagnamiddagopvang
JA - voor vakantieopvang vanaf
inschrijfmoment
tot ten laatste de
dag voordien 23.59
uur (pas mogelijk
na ondertekenen
overeenkomst)

Factuur
achteraf

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

Sportkampen

Sporthal

Vanaf 4
jaar

JA

NEE

JA - vanaf
inschrijfmoment tot
1 week voor de start
van het kamp zolang
er plaats is

Online
betaling bij
inschrijving

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie

Grabbelpas

Sporthal

4 tot
12 jaar

JA

NEE

JA - vanaf
inschrijfmoment tot
1 week voor de start
van activiteit zolang
er plaats is

Online
betaling bij
inschrijving

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie

Speelpleinwerking

Sporthal

4 tot
12 jaar

JA

NEE

JA - indien het kind
van sportkamp
komt en naar een
namiddagactiviteit
gaat is dit verplicht.
Ten laatste de dag
voordien 23.59 uur.
NEE-(maar het kan
wel), indien het kind
van thuis komt kan
het tussen 13u en
13u30 inschrijven in
de sporthal.

Online
betaling bij
inschrijving.

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie

Middagtoezicht

Sporthal

4 tot
12 jaar

JA

NEE

JA - indien het kind
van sportkamp
komt en naar een
namiddagactiviteit
gaat is dit verplicht.
Ten laatste de dag
voordien 23u59.

Factuur
na de
vakantie bij
inschrijven
tussen 13 en
13.30 uur

Online
betaling bij
inschrijving

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie
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GRABBELPAS

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
uitdrukkelijk anders vermeld.
• ’s Middags brengt een bus je vanuit kinderopvang
Het Vinkemolentje naar de sporthal of andersom. Zo
kunnen kinderen opvang, sportkampen, grabbelpas
en speelpleinwerking naar hartenlust combineren
(zie daarvoor ook de andere rubrieken in deze
brochure).

14

vrijetijdsbrochure voorjaar 2020

• Er worden geen vieruurtjes voorzien. Neem altijd een
koek en drankje mee of een volledig lunchpakketje
als je op daguitstap gaat. Er wordt de kinderen niet
toegestaan 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.
Meer info bij dienst Sport en Jeugd: Edith Renne Sportstraat 5 - 09 362 48 92 - edith.renne@oosterzele.be

Chronologisch overzicht activiteiten
Activiteit

Datum

Dagdeel

Geboortejaar

Aantal

Prijs

KROKUSVAKANTIE
Feest in Rio: kamp i.s.m.
Creafant vzw

24-25 februari + 2+2 dagen
2008 t.e.m. 2016
27-28 februari
(niet woensdag)

45

40 euro voor 2 dagen
80 euro voor 4 dagen

Carnavalknutselen

26 februari

namiddag

2014-2015-2016

20

4 euro

Naar de film: De grote boze
vos en andere verhalen

26 februari

namiddag

2008 t.e.m. 2014

60

5 euro

PAASVAKANTIE
Bling bling paaseieren

15 april

namiddag

2008 t.e.m. 2013

20

4 euro

Paasknutselen

16 april

namiddag

2014-2015-2016

20

4 euro

Kriebeldinges

16 april

hele dag

2005 t.e.m. 2010

16

8 euro

Dolfinarium

17 april

hele dag

2008 t.e.m. 2016

44

14 euro

Detail activiteiten krokusvakantie

Feest in Rio! Kamp i.s.m. Creafant vzw
Wanneer:

Deel 1: maandag 24 en dinsdag 25 februari
Deel 2: donderdag 27 en vrijdag 28 februari
Geboortejaren:
2008 t.e.m. 2016
Maximum: 45 kinderen
Prijs:
80 euro voor 4 dagen OF 40 euro voor
een blok van twee dagen (begeleiding,
verzekering en opvang telkens inbegrepen)
Info:
Als je wil inschrijven voor een blok van
twee dagen i.p.v. vier dagen, kan je enkel
maandag en dinsdag OF donderdag
en vrijdag samen nemen. Een andere
combinatie is niet mogelijk. Wij bevelen
echter de volle vier dagen aan, want elke
dag is uniek en zo hoef je niets te missen
van dit grandioze kamp!
Wie woensdag opvang nodig heeft, kan
zich inschrijven voor Het Vinkemolentje

(zie andere rubriek in deze brochure),
een grabbelpasactiviteit of een combinatie
ervan.
Uren:
Kamp: elke dag van 9 tot 12 uur en van 13.30
tot 16.30 uur.
Opvang: de kinderen worden opgevangen
vanaf 8 uur in de sporthal, ‘s middags tussen
12 en 13.30 uur en ‘s avonds tot 17.15 uur.
Tijdens de opvanguren mogen de kinderen
vrij spelen onder toezicht. Opvang vóór
8 uur of na 17.15 uur is niet mogelijk.
‘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
opgedeeld zodat iedereen op eigen niveau
kan spelen en beleven. Houd er rekening
mee dat broers en zussen die in leeftijd
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Wat:

met elkaar verschillen in een andere groep
kunnen zitten. Bereid je kinderen hierop
voor.
Reis met ons mee naar Rio De Janeiro …
Brazilië! Waan je op het grootste carnavalfeest ter wereld: pluimen, dansen en felle
kleuren!

Carnavalknutselen
Wanneer: Woensdag 26 februari van 13.30 tot 16.30 uur
Geboortejaren:
2014-2015-2016
Maximum: 20 kinderen
Prijs:
4 euro
Wat:
Carnaval = verkleden en versieren.
Vandaag maken we zelf de leukste spullen
voor carnaval. Doe mee aan deze creatieve
namiddag!

Naar de film ‘De grote boze vos en andere
verhalen’ in GC De Kluize
Wanneer: Woensdag 14 februari van 14 tot 16.15 uur
Geboortejaren:
2008 t.e.m. 2014
Maximum: 60 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.
Wat:
De grote boze vos wil wat graag een mals
kippetje eten, maar de kippen in de ren
zijn niet onder de indruk van zo’n schriel
vosje. Wie niet sterk is, moet slim zijn en
dus bedenkt de vos een sluw plan. Ontdek
onder begeleiding van de monitoren deze
grappige animatiefilm. Zorgeloos plezier
voor groot en klein!
I.s.m. dienst Cultuur, zie ook pag. 26.

16
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Detail activiteiten paasvakantie chronologisch

Crea: Bling bling paaseieren
Wanneer: Woensdag 15 april van 13.30 tot 16.30 uur
Geboortejaren:
2008 t.e.m. 2013
Maximum: 20 kinderen
Prijs:
4 euro
Wat:
Pasen is voorbij, maar de monitoren zitten
nog vol ideeën om samen met jou –soms
zelfs letterlijk- schitterende paaseieren
te creëren. Enkele originele technieken
helpen je op weg om jouw paasmand te
vullen met bling-bling eieren.

Crea: Paasknutselen
Wanneer: Donderdag 16 april van 13.30 tot 16.30 uur
Geboortejaren:
2014-2015-2016
Maximum: 20 kinderen
Prijs:
4 euro
Wat:
Pasen is voorbij, maar de monitoren hebben
nog wat onbeschilderde eitjes over die
jij mag versieren. Verder maken we nog
allerlei leuke paasdingen. Misschien kan jij
zelf ook iets verzinnen?

Kriebeldinges
Wanneer: Donderdag 16 april van 9 tot 17 uur
Geboortejaren:
2005 t.e.m. 2010
Maximum: 16 kinderen
Prijs:
8 euro
Benodigdheden:
Sportieve kledij, regenkledij en voldoende
eten en drinken voor de hele dag.

Opgelet:

Wat:

Inschrijven kan t.e.m. 9 februari 2020. Op
maandag 10 februari bekijken we het aantal
inschrijvingen en beslissen we of de uitstap
kan doorgaan.
We gaan naar het Provinciaal Domein
Puyenbroeck in Wachtebeke. Op deze
sportdag voor jongeren vanaf 10 jaar,
maken jullie kennis met heel wat nieuwe
sportactiviteiten, zoals een opblaasbaar
adventure park, boog- en blaaspijpschieten,
carbuilding, hoogteparcours, lasershooting,
moeraspiste, mountainbike,
speleobox,
survivalskills, …
De organisatie van deze sportdag gebeurt in
samenwerking met de interlokale vereniging
burensportdienst Schelde-Durme.
Zie ook pag. 7.

Wat:

Het Boudewijnpark is plezier verzekerd
voor klein en groot! Voor de kleinsten zijn
er aangepaste attracties en een speeltuin.
De grote kinderen kunnen al eens in het
piratenschip of de Orca Ride. Telkens onder
begeleiding van animatoren natuurlijk.
Maar dat is niet alles! We krijgen ook een
dolfijnenshow te zien in het dolfinarium.
En wie weet zien we een glimp van de
zeehonden en zeeleeuwen. Mis deze
fantastische dag niet!

Inschrijven
Zie pag. 10.

Boudewijnpark / Dolfinarium
Wanneer:

Vrijdag 17 april van 8.45
tot 17.15 uur
Geboortejaren:
2008 t.e.m. 2016
Maximum: 44 kinderen
Prijs:
14 euro (inkom, begeleiding, busreis en
verzekering inbegrepen)
Neem mee: Lunchpakket en tussendoortjes in een
gemakkelijk rugzakje, pas je kledij aan aan
het weer.
Opmerking: Geef geen geld mee aan je kind. Het
aankopen van souvenirs wordt niet toegelaten. De kinderen worden de dag zelf
in leeftijdsgroepen verdeeld zodat elk kan
genieten op eigen niveau. Houd er rekening
mee dat broers en zussen die veel in leeftijd
met elkaar verschillen in een andere groep
kunnen zitten.
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bibliotheek

BIBLIOTHEEK
Ouderdomsdiabetes
Diabetes of suikerziekte is een chronische ziekte waarbij
het suikergehalte in het bloed te hoog is. Er bestaan
verschillende typen van deze ziekte waaronder diabetes
type 2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Dit type
diabetes is in Vlaanderen het meest voorkomende type.
Maar wat is het, op welke leeftijd komt het voor en wat
is de invloed van medicatie, voeding en beweging? Na
deze voordracht weet je het allemaal.

i.s.m. OKRA-Academie Merelbeke-Oosterzele donderdag 23 januari van 14.30 tot 17 uur Inschrijven niet nodig - Prijs: 5 euro voor bib- of OKRA-leden,
6 euro voor niet-leden

18
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Antiek of erfgoed?
Anders kijken naar oude voorwerpen
Wat maakt een voorwerp antiek? En wat is erfgoed? Koop
je het best bij een antiquair of op een antiekbeurs? Koop
of verkoop je op een rommelmarkt, een veiling of via het
internet? We bespreken voor- en nadelen. Waar moet je
op letten? Wanneer is iets authentiek of nep? Bepaalde
voorwerpen hebben een grotere erfgoedwaarde dan
commerciële waarde. Deze reeks leert je op een andere
manier naar oude en antieke voorwerpen kijken.

i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo - maandagen 3, 10 en
17 februari van 19 tot 21.30 uur - Inschrijven bij Vormingplus
Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via info.
gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met vermelding
van codenummer: 20CF7211 - Prijs: 40 euro | 30 euro | 20 euro

Websites bouwen met WordPress
Van alle platforms om websites te bouwen schiet
Wordpress er uit door zijn gebruiksgemak, hedendaagse
look en de mogelijkheden om een band op te bouwen
met je volgers. Aan de hand van praktische voorbeelden
bouw je in deze cursus stap voor stap je eigen website op.
Op het einde van deze cursus staat je eigen website online
en sta je klaar om de bezoekersaantallen te controleren.
Deze cursus is geschikt voor wie over weinig technische
bagage beschikt, maar wel het doorzettingsvermogen
heeft om een toepassing helemaal naar zijn hand te
zetten. Basis pc vaardigheden (vensterbeheer, klikken,
slepen, etc.) zijn wel vereist. Breng je laptop en oplader
mee.

i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Erfgoed Viersprong dinsdagen 4, 11 en 18 februari van 19 tot 22 uur - inschrijven
bij Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.
be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met
vermelding van codenummer: 20DM7256
Prijs: 49 euro | 37 euro | 24 euro

Peter Verlinden over kinderen op de vlucht

Tussen de vluchtelingen die ons land opvangt,
bevinden zich ook heel wat kinderen en minderjarigen.
Zij ontvluchtten, al dan niet samen met hun ouders,

conflictgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak.
Peter Verlinden maakt zich druk om het feit dat deze
jongeren nauwelijks begeleiding en opvang krijgen. Zijn
lezing is gebaseerd op de jongste gegevens over de
vluchtelingencrisis en op de persoonlijke ervaring van
zijn echtgenote, die hier zelf als vluchtelinge belandde in
de nasleep van de Rwandese genocide.
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, Davidsfonds Oosterzele, Vlaams
Fonds voor de Letteren - dinsdag 10 maart van 20 tot 21.30 uur
- inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via
www.vormingplusgent-eeklo.be, of via
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met
vermelding van codenummer: 20AS7150
Prijs: 8 euro| 6 euro| 4 euro

Een Brexit, wat nu?
EU-expert Europahuis
Ryckevelde
In 2016 spraken de burgers van het Verenigd Koninkrijk
zich in een referendum uit over een Brexit. Op 29 maart
2019 zouden ze uit de Europese Unie stappen, met of
zonder akkoord. Maar dat gebeurde niet, en het Verenigd
Koninkrijk kreeg al enkele malen uitstel. Hoe verlopen de
onderhandelingen? Wat zijn de mogelijke scenario’s en
vooral: wat zijn de gevolgen voor ons? De EU-expert van
het Europahuis bespreekt de Brexit op een interactieve
manier, doorspekt met weetjes, sprekende beelden en
voorbeelden.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. OKRA-Academie MerelbekeOosterzele - Donderdag 12 maart 2020 van 14.30 tot 17 uur
Bibliotheek Oosterzele - Inschrijven niet nodig
Prijs: € 5 voor bib- of OKRA-leden, € 6 voor niet-leden
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Sociale media zijn ontstaan om persoonlijke netwerken op
te zetten, maar ze worden nu ook veel door verenigingen
gebruikt. Facebook is een sociaalnetwerksite waarop
je communiceert met vrienden: je post berichten en
reageert op berichten van anderen, al dan niet met een
‘vind-ik-leuk’. LinkedIn is een puur professioneel netwerk.
Op Instagram en Pinterest deel je beeldmateriaal. Twitter
is dan weer een vorm van microblogging, waarbij je
korte berichtjes deelt met vrienden en experts. In deze
demo tonen we wat het verschil is tussen al deze sociale
media, hoe je ze kunt koppelen aan elkaar en wat de
zinvolle toepassingen zijn voor verenigingen.

i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en Erfgoed Viersprong
- maandag 16 maart van 19 tot 22 uur - inschrijven bij
Vormingplus Gent-Eeklo via www.vormingplusgent-eeklo.be,
of via info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65
met vermelding van codenummer: 20DM7220
Prijs: 10 euro| 7,5 euro | 5 euro
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Alleen met jou |
Lezing met Rika Ponnet

© Carmen Devos)

Digistatie |
Facebook en social media in verenigingen

Rika Ponnet komt naar Oosterzele om haar laatste,
baanbrekende boek Alleen met jou voor te stellen. Hierin
houdt ze een opvallend pleidooi voor ‘de terugkeer van
de romantische liefde’. In de liefde zijn we vandaag
vrijer dan ooit, en toch zijn we collectief bang. Bang
om gekwetst of niet gezien te worden. We hopen dat
een rationele en wetenschappelijke benadering van de
liefde onze redding zal zijn. Als we maar verstandig een
partner kiezen, dan komt het goed. Of toch niet?
i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo - donderdag 26 maart van
19.30 tot 21.30 uur -inschrijven bij Vormingplus Gent-Eeklo via
www.vormingplusgent-eeklo.be, of via
info.gent.eeklo@vormingplus.be of 09 224 22 65 met
vermelding van codenummer: 20PW7289
Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro

humorcabaret

HAN COUCKE EN GRIET DOBBELAERE
HAN EN GRIETJE

cultuur

VRIJDAG 10 JANUARI OM 20 UUR

Met deze voorstelling vieren ze hun 20-jarige vriendschap. Ze
studeerden samen aan de toneelschool waar 1 theaterkus hun nog
steeds in de war brengt. Hij kreeg later het peterschap 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. Alle zekerheden vallen
weg, genderneutraal is de nieuwe norm. Een vat vol verhalen en vele
ervaringen later zijn deze twee niet te benauwd om het vuur aan elkaars
schenen te leggen. Powercabaret met humoristische dialogen gebracht
aan een verschroeiend tempo met veel kracht en dynamiek.
Tarieven: 15 euro standaard – 14 euro 60+, andersval. – 13 euro -26

© Annelies Vanhove
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humorcabaret

XANDER DE RYCKE
BEKEND EN BESCHEIDEN
TRY-OUT
DONDERDAG 6 FEBRUARI2020 OM 20 UUR

© JelleVermeersch

ALLERLAATSTE KAARTEN
Hey, hoe lang is dat geleden, jong? Bijna drie jaar? Langer?
Ik weet het, het is volledig mijn schuld.
Vroeger hadden we die podcast om wekelijks bij te praten.
En dan is er die andere show gekomen waarin ik schreeuw vanachter
een bak.
Er is zoveel gebeurd sinds de laatste keer dat we elkaar zagen.
Heb je mijn nieuwe vriendin al ontmoet?
En weet je van mijn verhuis en nieuwe auto?
Ja! Ik heb eindelijk mijn rijbewijs behaald!
Oh en ik moest onlangs denken aan een topverhaal van vroeger!
Ik zat bij mijn zus en ...
Shit, heb ik u eigenlijk ooit verteld dat ik een zus heb?
Ja, de afgelopen jaren waren best turbulent.
Die simpele jongen met zijn duizenden projectjes voor tientallen fans?
Laten we zeggen dat het aantal fans nu gelijk staat aan het aantal
projectjes.
Maar goed, het is toch nooit te laat om nog eens af te spreken en bij te
praten.
Uit het oog is niet uit het hart!
Natuurlijk mag je uw vrienden uitnodigen!
Ik heb alvast enkele toffe zaaltjes gereserveerd waar we op ons gemak
zullen zitten.
Iets intiem en bescheiden. Je kent mij.
Xander
Tarieven: 15 euro standaard – 14 euro 60+, andersval. – 13 euro -26
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theater

THEATER MALPERTUIS
T.A.N.I.A.!
ZATERDAG 8 FEBRUARI OM 20 UUR

Actrice Tania Van der Sanden is bijzonder
openhartig en genereus in haar eerste
onewomanshow, geproduceerd door Theater
Malpertuis, waar ze kind aan huis is. Met
het grootste gemak en de vakkundigheid
die haar eigen is, laat ze een waaier van
personages op het publiek los: Guillaume
van de toneelschool, moeder Liliane van
Deurne, nonkel Warre en tante Lida, zuster
Fredeswinde van het Sint-Servaescollege van
Schoten en last but not least: Tania zelf.
Maar jezelf … ben je dat alleen maar? Of kun
je dat ook spelen? Naarmate Tania Van der
Sanden in de voorstelling dichter bij zichzelf
komt, wordt ook de traan onder de lach
voelbaar.
“Gewoon jezelf zijn, is soms speciaal. Dat is ook
wat in T.A.N.I.A.! gebeurt. Het zich kwetsbaar
opstellen van een actrice, die met respect veel
verbeelding overlaat aan de toeschouwer.” –
Roger Arteel, Theatermaggezien

© Kaat Pype

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

JOHAN VERMINNEN EN GROEP
50 JAAR PODIUM - PLANKENKOORTS
ZONDAG 16 FEBRUARI OM 15 UUR

© Marc Debroey

COPRODUCTIE NEOS
De positieve stress van een artiest, alleen in zijn
kleedkamer, de niet te temmen gedrevenheid om elk
concert telkens opnieuw alles uit de kast te halen, zeg
maar de ‘Plankenkoorts’ – zelfs na 50 (!) jaar carrière zijn het uitgangspunt voor de nieuwe tournee van Johan
Verminnen.
Want binnenkort is het 50 jaar (vijftig) geleden dat de
zanger officieel zijn loopbaan begon: in 1969 werd de
piepjonge spring-in-‘t-veld op nauwelijks achttienjarige
leeftijd laureaat van de wedstrijd ‘Ontdek de Ster’, zeg
maar ‘The Voice van Vlaanderen’ die de toenmalige
openbare omroep in die jaren organiseerde. Dat leverde
hem zelfs een aardige aanmoediging op van jurylid Toon
Hermans. De rest is geschiedenis, weliswaar een erg
rijkgevulde geschiedenis.
En zo presenteert de nieuwe tournee de grootste successen
en de belangrijkste liedjes uit Verminnens loopbaan.
Eens te meer zal het publiek bovendien kunnen beleven
hoe kwaliteitsvol zijn vaste begeleidingsband klinkt.
Nog dit: ondanks de royale keuze van klassiekers en
het recent opgenomen nieuw studiowerk heeft Johan
Verminnen recent nog enkele volstrekt verse liedjes
geschreven voor deze komende. Die zijn nu bovendien
vastgelegd op een gloednieuw studio-album. Nooit
stilvallen is de boodschap!
‘Plankenkoorts’: weer zal het publiek zich elke avond
onvoorwaardelijk laten onderdompelen in het warme
bad van vertrouwde klassiekers en heel recente pareltjes.
Proost! Op vijftig jaar Johan Verminnen!
Tarieven: 20 euro standaard – 19 euro 60+,
andersval. – 18 euro -26
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muziek

STEVEN DE BRUYN SOLO
THE ETERNAL PERHAPS
WOENSDAG 19 FEBRUARI OM 20 UUR

COPRODUCTIE GC ’T GROENENDAL
Het moment is gekomen!
Na een kwart eeuw veelkoppig en vaak uitbundig samenspel, gaat Steven De bruyn, gangmaker
van El Fish en The Rhythm Junks, solo.
Wanneer Steven aan het eind van de eighties mondharmonica begon te spelen, droomde hij dat dit
kleine tuig zijn paspoort tot de wereld zou worden. Sinds dat moment leeft hij voor die droom en
maakte hij van het “noeneke” zowaar een sexy instrument.
Het aftasten van de grenzen van de harmonica is voor Steven de normaalste zaak van de wereld.
Toch is niets zo spannend en kwetsbaar als werkelijk alleen met zijn instrument muziek maken en
performen.
Steven De bruyn solo staat voor een intieme setting waar de mondharmonica, die doorheen de jaren
een verlengstuk van Steven’s diepste wezen werd, het grootste deel van het verhaal vertelt.
Live wordt hij begeleid door Jasper Hautekiet, begenadigd muzikant en compagnon de route.
Steven heeft met El Fish enkele ZAMU-awards in de wacht gesleept en werd in 2004 uitgeroepen tot
beste muzikant. In 2011 werd hij in dezelfde categorie genomineerd voor een MIA.
Er is ook een heus alfabet aan samenwerkingen: van Zap Mama tot Raymond van het Groenewoud,
van Eugene Chadbourne tot het Brussels Philharmonic.
Tarieven:12 euro standaard – 11 euro 60+, andersval. – 10 euro -26

© Charlie De Keersmaeker
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familie
film 5+

DE GROTE BOZE VOS EN
ANDERE VERHALEN
WOENSDAG 26 FEBRUARI OM 14.30 UUR

De grote boze vos wil wat graag een mals
kippetje eten, maar de kippen in de ren zijn
niet onder de indruk van zo’n schriel vosje.
Wie niet sterk is, moet slim zijn en dus bedenkt
de vos een sluw plan. Hij steelt een nest eieren
en broedt die uit in het bos: dan heeft hij straks
een heleboel lekkere kippen om op te eten!
Maar het plan loopt niet helemaal zoals hij had
verwacht.
Ondertussen staat de boerderij in rep en roer
na de diefstal van de eieren. En nu de ooievaar
gekwetst is, moeten een eend en een konijn zelf
een baby afleveren. En wie bezorgt de dieren
met kerst een cadeautje?
Benjamin Renner en Patrick Imbert werkten in
het verleden samen aan ‘Ernest & Celestine’.
Hun voorliefde voor een cartooneske,
eenvoudige tekenstijl bracht hen samen voor
deze verfilming van Renners eigen stripreeks
‘Le grand mechant renard’. Schaamteloos
grappig en uitgelaten, geanimeerd met
verbluffend vakmanschap en perfecte timing.
Zorgeloos plezier voor groot en klein!
Tarieven: 5 euro standaard
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theatercabaret

IREEN BEKE
HARTENVROUW
DONDERDAG 5 MAART OM 20 UUR

COPRODUCTIE GEZINSBOND SCHELDEWINDEKE, KVLV SCHELDEWINDEKE, MARKANT
Cabaretvoorstelling met Nederlandstalige liederen en theaterteksten.
Ireen was al eerder te zien als actrice, zangeres en folkvioliste in diverse producties (o.a.Zwarte Komedie,
NTGent, jeugdtheater,…) en TV-series als professor T, Ella, Wittekerke, Vriendinnen, … Nu pakt ze voor
het eerst uit met eigen werk en bracht ook een cd uit .
“Hartenvrouw zingt en vertelt…
Verhalen uit het leven gegrepen.
Over beklijvende ontmoetingen.
Over loslaten en vinden wat je echt inspireert.
Over de magische band tussen generaties.
En over de liefde.
Ze schudt je levenskaarten, leest je verlangens en voedt je dromen.
Haar lied is haar kracht…”
Tarieven: 14 euro standaard – 13 euro 60+, andersval. – 12 euro -26
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theater

NTGENT & SONNTAG & SAMANA
(LIES PAUWELS)
ANATOMIE VAN PIJN
ZATERDAG 7 MAART OM 20 UUR

COPRODUCTIE SAMANA OOSTERZELE
Het verleden doet pijn. Het heden doet pijn. En er is
eigenlijk geen verandering. Of is pijn de voorbode van
verandering? Regisseur Lies Pauwels (Het Hamiltoncomplex) maakt een voorstelling over een leven met
pijn en pijn in het leven. Pijn als symfonie, als eenzaam
experiment, als pijnlijke blooper, eeuwig of acuut, als
demon of als bevrijding, als label of als voorspeller van
onheil.
Pijn staat niet op zichzelf, het is soms een manier van zijn.
Deze voorstelling bouwt op de ervaringen van mensen
die pijn lijden omdat ze met een specifieke aandoening
geboren zijn of in de loop van hun leven met pijn
geconfronteerd werden, zowel lichamelijk als mentaal.
Samen met vier podiumkunstenaars ontleden ze pijn en
zijn metaforen. Samana, de organisatie die de belangen
behartigt van patiënten met een chronische ziekte en
hun mantelzorgers, ondersteunt en begeleidt dit project.
Lies Pauwels is regisseur en actrice. Ze werkte nauw
samen met Alain Platel en Arne Sierens en was te zien in
de trilogie Moeder en kind, Bernadetje, Allemaal indiaan,
en speelde bij Tg Stan, Dood Paard, Toneelhuis en Noord
Nederlands Toneel. In 2013 richtte ze Sontag op, een
platform waarmee ze haar werk als maker en als speler
wil verbinden aan verschillende artistieke partners.
Tarieven: 18, euro standaard – 17 euro 60+,
andersval. – 16 euro -26
© Michiel Devijver
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ULTIMA THULE
BAM! OF HOE IK EERST GEEN
HAAR KON VASTKNOPEN AAN
JE FLIPPERKASTHOOFD MAAR ER
LANGZAMERHAND HARTZACHT
VOOR VIEL
ZONDAG 29 MAART OM 15 UUR

BAM!
Een knal.
Een grote ramp.
De wereld naar de vaantjes.
Schiet er nog iets over?
Ja, daar! Nog één stukje land.
En daar! Een man.
En daar! Een vrouw.
Zijn zij de twee enigen?
Blijkbaar wel.
Dan moeten zij herbeginnen.
De wereld opnieuw maken.
Vorm geven. Fantaseren.
Zoals zij denken…
dat het goed zou zijn.
Maar ze zijn zo anders.
Als dat maar goed komt!
Want anders wordt het opnieuw…
BAM!
BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw
beginnen, over elkaar leren kennen, in de gelijkenissen
en de verschillen, over je plek zoeken, over dromen van
een nieuwe wereld en over soms eens botsen. BAM! is
een lofzang op de fantasie, het vrij spelen en het warme
contact dat dat teweeg brengt tussen mensen. Voor
mensen vanaf 4 jaar.
Tarieven: 12 euro standaard – 6 euro -26
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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.
Er kan gebruik gemaakt worden van de bancontact/payconiq app.

Cadeautjestijd
Cadeaubons voor een bedrag naar keuze zijn ten allen tijde verkrijgbaar @De Kluize.
Je kunt ze makkelijk zelf online bestellen via www.gcdekluize.be. Wil je er een feestelijk envelopje en een
programmabrochure bij, dan kom je best even langs.
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/
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Onze contactadressen
Gemeenschapscentrum De Kluize - Sportstraat 3 09 363 83 30 - www.gcdekluize.be

Werkten mee aan deze vrijetijdsbrochure
Nicky Coudeville,
David De Landsheere,
Bianca De Mulder,
Elise Lippens,
Mireille Helderweirdt,
Edith Renne,
Filiep Van Grembergen,
Els Van Nieuwenhove

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

Oplage: 1 100 exemplaren

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

Vormgeving:
Press Point.be

Bibliotheek - Stationsstraat 13 - 09 362 81 17
http://biboosterzele.blogspot.be

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

