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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.

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

• Bij een sportkamp op verplaatsing (zwemmen, avon-
turen, …) wordt er ook steeds verzameld aan de 
sporthal en gebeurt de verplaatsing met de bus.

• De kinderen brengen zelf een tienuurtje en eventu-
eel een vieruurtje mee. Vergeet dus zeker niet je kind 
voldoende fruit of koeken mee te geven. We voorzien 
wel voldoende water voor de kinderen.

• Ook deze vakantie is er vooropvang voor de deelne-
mers aan de sportkampen, hiervoor moet je op voor-
hand inschrijven (zie pag. 6)

• Opgelet, er zijn geen sportkampen:
o maandag 1 juli
o van maandag 15 t.e.m. vrijdag 26 juli
o donderdag 15 en vrijdag 16 augustus
o maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus

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

Zomervakantie week 1: dinsdag 2 t.e.m. vrijdag 5 juli

1 Kleutersportkamp – Het sprookjesbos 2015 – 2014 - 2013 40 32 euro Sporthal De Kluize

2 Sportmix 2012 - 2007 24 40 euro Sporthal De Kluize

3 Ballgames 2012 - 2007 24 40 euro Sporthal De Kluize

4 Tiener avonturenkamp – Durbuy
Opgelet maandag t.e.m. vrijdag

2007 - 2003 4 210 euro Durbuy met overnachtingen

Zomervakantie week 2: maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 juli

5 Kleutersportkamp – Beestenboel 2015 – 2014 - 2013 40 40 euro Sporthal De Kluize

6 Circuskamp 2012 - 2007 25 60 euro Sporthal De Kluize

7 Verdedigingssporten 2012 - 2007 15 50 euro Sporthal De Kluize

8 Avonturenkamp (volle dagen) 2009 - 2004 20 130 euro The Outsider Oudenaarde

Zomervakantie week 3: maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus

9 Kleutersportkamp – Speurneuzen 2015 – 2014 - 2013 30 40 euro Sporthal De Kluize

10 Zwemkamp 2012 - 2007 30 50 euro Zwembad Merelbeke

11 Hip hop en gym (nieuw) 2012 - 2007 20 50 euro Sporthal De Kluize

Zomervakantie week 4: maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 augustus 

12 Kleutersportkamp – Bezige bijtjes 2015 – 2014 - 2013 40 40 euro Sporthal De Kluize

13 Sportmix op verplaatsing 2012 - 2007 30 75 euro Op verplaatsing

14 Racetsport 2012 - 2007 10 50 euro Sporthal De Kluize

Zomervakantie week 5: maandag 12 augustus t.e.m. woensdag 14 augustus 2019

15 Kleutersportkamp – Piraten 2015 – 2014 - 2013 40 24 euro Sporthal De Kluize

16 Op yoga avontuur (nieuw) 2012 - 2011 12 45 euro Sporthal De Kluize

17 Sportmix op verplaatsing 2012 - 2007 20 45 euro Sporthal De Kluize

Zomervakantie week 6: maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019

18 Kleutersportkamp – Diep in de zee 2015 – 2014 - 2013 40 40 euro Sporthal De Kluize

19 Racketsport 2012 - 2007 10 50 euro Sporthal De Kluize

20 Zwemkamp 2012 - 2007 30 50 euro Zwembad Merelbeke

21 Paardenkamp (volle dagen) 2012 - 2007 15 200 euro Bady Hoeve



4 vrijetijdsbrochure zomer 2019

Kleutersportkampen 
Deze sportkampen vol 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. De monitoren kaderen de leuke sportdisci-
plines en spelletjes binnen het vooraf bepaald thema.

Sportmix
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sportweek.
Een week lang laten we je onder deskundige begelei-
ding zappen van de ene sport naar de andere. Elke dag 
schenken we aandacht aan een andere sport en wordt 
er geprobeerd om zo veel mogelijk variatie te voorzien.

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 deskun-
dige 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. 

Tiener avonturenkamp in Durbuy
Een sportieve week voor jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar 
in het kleinste stadje van de wereld, Durbuy. Op het pro-
gramma staan o.a. hoogte-, hindernissen- en touwen-
parcours, kajak, boogschieten, deathride, speleologie, 
rappel, mountainbike en zwemmen.
Inclusief: busvervoer, logement vol pension in LPM 
Sporthotel, gebruik materiaal en begeleiding van de 
diverse sportactiviteiten door ervaren gediplomeerde 
monitoren.
Vertrek op maandag juli om 8.30 uur. Terug op vrijdag  
5 juli om 18 uur. Telkens op een locatie in de regio. Meer 
info te verkrijgen op vraag!
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Circuskamp
Dames en heren, appelen en peren, tijdens dit circus-
kamp ga jij je ongelooflijk amuseren! Het circuskamp is 
een proevertje voor kinderen met weinig of geen circu-
servaring, dit kamp heeft het allemaal. Op een week tijd 
leer je allerlei circustechnieken waar je nu al van droomt.

Verdedigingssporten
Zin in een leuke en uitdagende sportweek? Kom dan 
proeven van verschillende verdedigingssporten. We 
nemen plaats op de mat en proeven van judo, karaté, 
… Een goede opwarming en leuke spelletjes komen 
natuurlijk ook aan bod. 

Avonturenkamp (vaste waarde)
We springen op de bus richting The Outsider in 
Oudenaarde waar jullie heel wat spanning en avontuur 
te wachten staat. Vlottentocht, laserbattle, blotevoeten-
pad, speleoparcours, waterskiën, klimmen, … Zijn jullie 
er klaar voor? 
We verzamelen in Sporthal De Kluize. De bus vertrekt 
om 9 uur en de kinderen zijn terug om 17 uur.
Opgelet: Volledige dag dus vergeet je lunch en tussen-
doortjes niet.
Benodigdheden: Zwemgerief, stevige schoenen, zorg 
steeds voor kledij dat tegen een stootje kan, vuil en nat 
mag worden, reservekledij

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 kan al een beetje zwemmen, het is geen 
watergewenning. Breng je zwemgerief mee. Zwemshorts 
zijn niet toegelaten!

Hip Hop en Gym (nieuw)
Een kamp vol beweging voor de spiegel en op de mat. 
Tijdens dit kamp leer je of verbeter je je dansskills en 
maak je vooral een hoop plezier. Deze week leer je de 
echte Hip Hop moves. Naast het Hip Hop dansen voor 
de spiegels van de danszaal ga je ook op de mat nieuwe 
turnoefening leren. Een leuke combinatie!
i.s.m. balletschool Toi, moi et la danse

Racketsport
Onder deskundige begeleiding van de lesgever worden 
de basistechnieken van tennis en badminton aangeleerd. 
Naast de sporthal liggen er drie tennisvelden waar de 
balletjes deze week heen en weer zullen vliegen. Bij 
slecht weer verhuizen we naar de sporthal en oefenen 
we onze badmintonskills. 

Sportmix op verplaatsing
Ben je sportief en wil je van alles wat, dan kan je bij ons 
terecht voor een spetterende sportweek. We verzamelen 
in Sporthal De Kluize. De bus vertrekt om 9 uur en de 
kinderen zijn terug om 12 uur.
Een week lang rijden we met de bus van de ene sport 
naar de andere.
Maandag 5 augustus: We gaan naar De Gavers en spelen 
er minigolf
Dinsdag 6 augustus: Lekker springen in Trampolinepark 
Jumpsky in Lochristi (Draag sportieve kledij)
Woensdag 7 augustus: In Future sports gaan we klim-
men en naar de binnenspeeltuin (Draag zeker sport- 
schoenen)
Donderdag 8 augustus: Kidsadventure bij The Outsider 
in Oudenaarde. Jullie doen het blote voetenpad, de 
speleoboxen en het moerasparcours (draag kleren en 
schoenen die vuil en nat mogen worden)
Vrijdag 9 augustus:  Zwemparadijs Rozebroeken. Je moet 
al kunnen zwemmen, we gaan in het subtropisch zwem-
bad dus er is geen zwemles (zwemgerief niet vergeten)
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Maandag 12 augustus: We gaan naar De Gavers en 
spelen er minigolf
Dinsdag 13 augustus: Kidsadventure bij The Outsider in 
Oudenaarde. Jullie doen het blote voetenpad, de speleo-
boxen en het moerasparcours (draag kleren en schoe-
nen die vuil en nat mogen worden)
Woensdag 14 augustus: Zwemparadijs Rozebroeken. Je 
moet al kunnen zwemmen, we gaan in het subtropisch 
zwembad dus er is geen zwemles (vergeet je zwem- 
gerief niet)

Op yoga-avontuur (nieuw)
Een vrolijke en avontuurlijk week met yoga, en bovenal 
veel plezier. Naast een dagelijkse portie yoga, een gezel-
lige chillhoek, een koffer met gezelschapsspelen, gaan 
we veel buiten of binnen op avontuur. Elk beweeg-avon-
tuur is een mix van yoga, adem, concentratie, expressie, 
meditatie, zingen en massage. Per voormiddag brengen 
we twee avonturen en voldoende ruimte om deze te ver-
werken a.d.h.v. van tekenen, knutselen en vertellen.
i.s.m. Mano Yoga

Paardenkamp
Tijdens het paardenkamp in De Bady Hoeve in Oosterzele 
beleven deze kleine ruitertjes onvergetelijke momenten. 
Het kamp is aangepast aan hun jonge leeftijd dankzij de 
variatie gaande van spelletjes, verzorgen van de paarden 
en pony’s, spelletjes met en op de paarden en pony’s tot 
zelfs echte rijlessen. Dit allemaal met uitstekende bege-
leiding ter plaatse.
We verzamelen in Sporthal De Kluize. De bus vertrek om 
9 uur en de kinderen zijn terug om 17 uur
Opgelet: Volledige dag dus vergeet je lunch en tussen-
doortjes niet.
Opgelet: Breng aangepaste kledij mee! (laarzen, lange 
broek/legging en een helm zijn verplicht)

Inschrijven
Inschrijven voor de sportkampen doe je op voor-
hand. Meer info over het inschrijven vind je op pag. 19. 
Beschikbare plaatsen raadplegen? 
www.studiograbbel.oosterzele.be

Aansluitende activiteiten
Na de sportkampen kan je kind steeds terecht bij de 
BKO, de speelpleinwerking of grabbelpas. 
Indien je kind aansluitend van het sportkamp deelneemt 
aan BKO, speelpleinwerking of grabbelpas is het ver-
plicht op voorhand in te schrijven voor de middag-
pauze. Dit kan niet meer de dag zelf.

Vooropvang voor deelnemers sportkampen
Er is vooropvang voorzien in de sporthal voor de deel-
nemers van de sportkampen. Deze vooropvang begint 
om 7 uur en duurt tot 8.30 uur en kost 3 euro per dag.  
Op voorhand inschrijven hiervoor is verplicht.  
Je kunt je kind per dag inschrijven vanaf de inschrijvings-
dag tot de dag voor de vooropvang, maar niet meer op 
de dag zelf.

Kledij
Het is aangeraden om sportieve kledij te dragen. Op 
de sportvloer moet je propere sportschoenen dragen. 
Indien er activiteiten in openlucht plaatshebben, kan je 
het best reservekledij meenemen. Het staat steeds ver-
meld indien er specifieke kledij nodig is voor een sport-
kamp (bijvoorbeeld zwemgerief).

Annulatieregeling sportkampen 
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 18

Ziekte
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 19
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Wat is de speelpleinwerking?
Tijdens heel wat zomernamiddagen kunnen kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven op het speelplein. 
Onder begeleiding van enthousiaste monitoren beleven 
zij een fijne zomer!

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

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

Hoofdanimator
Onze hoofdanimatoren zijn Jinne Lampaert en Robin  
De Vylder. 

Dagindeling
12 – 13 uur: middagpauze (enkel voor kinderen  
die van sportkamp komen)
13 – 13.30 uur: inschrijven 
13.30 – 17 uur: activiteiten
17 – 17.30 uur: afhaalmoment
16 uur: vieruurtje (breng zelf fruit of koek mee, water 
krijg je gratis)
In de voormiddag kan je terecht bij de sportkampen of 
bij de buitenschoolse kinderopvang (zie andere rubrie-
ken in deze brochure)

Periode
Dinsdag 2 juli  –  vrijdag 5 juli
Maandag 8  –  vrijdag 12 juli 
Maandag 29 juli  –  vrijdag 2 augustus 
Maandag 5  –  vrijdag 9 augustus 
Maandag 12  –  woensdag 14 augustus
Maandag 19  –  vrijdag 23 augustus

SPEELPLEINWERKING KRIEBELPLEZIER 



8 vrijetijdsbrochure zomer 2019

Het speelplein is gesloten van maandag 15 t.e.m. vrijdag 
26 juli en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. De 
laatste dag speelplein is op vrijdag 23 augustus. Nadien 
is het speelplein gesloten.

Prijs
Een hele namiddag spelplezier kost 2 euro per kind; incl. 
water. 
Opgelet! De kinderen brengen zelf een stukje fruit 
of een koekje mee als vieruurtje. Er mag/kan in 
de sporthal op geen enkele manier een vieruurtje 
gekocht worden. Vergeet je kind dus zeker geen 
vieruurtje mee te geven!

Leeftijdsgroepen
We werken met vier leeftijdsgroepen:
 de kabouters:  kinderen geboren in 2015 en 2014
 de daltons:  kinderen geboren in 2013 en 2012
 de bollebozen:  kinderen geboren in 2011 en 2010
 de pioniers:  kinderen geboren in en 2009, 2008,  
  2007

Speciale dagen
Elke dinsdag = vrij begeleid spelen !
Op dinsdag kunnen alle daltons, bollebozen en pioniers 
vrij spelen. Ook onze kabouters mogen hun hartje opha-
len, maar enkel als het vrijspel buiten kan plaatsvin-
den. Anders krijgen onze kabouters 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. Op 
dinsdag speel je niet in leeftijdsgroep en kies je zelf wat 
je wilt spelen.

Elke vrijdag = keuzedag!
Op vrijdag kunnen daltons, bollebozen en pioniers 
kiezen uit een waaier van activiteiten aangeboden door 

de monitoren! Op vrijdag speel je dus niet per leeftijds-
groep maar kan je zelf je activiteit kiezen uit het voorge-
stelde aanbod.

Dinsdag 2 juli 2019: Stripfiguren
Maak vandaag kennis met de allerleukste strip- 
figuren. Speel een potje voetbal met Markske van FC De 
Kampioenen, Jommeke is nog op zoek naar nieuw vrien-
den, Choco daagt je uit op zijn springkasteel. Kom jij  
vandaag mee smurfen?

Vrijdag 23 augustus 2019: De buurtpolitie
De buurtpolitie heeft jouw hulp nodig vandaag. Een opa, 
oma en hun hondje hebben een bank overvallen en zijn 
weg met al het geld. Dankzij de hulp van de vele moe-
dige, slimme en creatieve speelpleinkinderen kunnen we 
het geld hopelijk terugvinden. 

Inschrijven
Je kind komt van thuis: inschrijven op de speel-
pleindag zelf
Op de speelpleindag zelf kan je je kind inschrijven van 
13 tot 13.30 uur. Het aantal kinderen is onbeperkt. Er 
worden sowieso voldoende animatoren voorzien.

Aansluitend van sportkamp of BKO naar het speel-
plein: van tevoren inschrijven
Wanneer je kind eerst naar een sportkamp of de buiten-
schoolse opvang gaat, dan is het verplicht voordien in te 
schrijven voor de speelpleinwerking.

Let op het volgende:
•  Indien je kind van een sportkamp komt en blijft eten in 

de sporthal, moet je kind ook ingeschreven zijn voor 
de middagpauze. Dit meld je bij de inschrijving. Zo 
weten we welke kinderen we moeten ophalen in de 
sportkampen. 
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•  Indien je kind van de opvang komt, moet je laten 
weten dat het met de gratis pendelbus meerijdt. Dit 
noteer je op het inschrijvingsblad van de BKO.

OPGELET! De ochtend zelf is het niet mogelijk je kind 
nog in te schrijven voor de middagpauze en het speel-
plein aansluitend op een sportkamp. Dit moet minstens 
de dag voordien gebeuren bij de hoofdmonitor van het 
speelplein.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Is je kind nieuw op het speelplein, dan is het noodzake-
lijk om een aantal gegevens door te geven aan de verant-
woordelijke: adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, 
naam van de ouders, … Ook van relevante medische info 
zijn we graag op de hoogte. Zijn er gegevens veranderd 
(verhuisd, ander gsm-nummer, …), laat dat dan zeker 
weten bij de inschrijving van je kind.

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichame-
lijke ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan 
niet vergoed worden (bv. portefeuille kwijt, bril kapot). 

Sociaal tarief / vrijstelling
Kinderen kunnen gratis deelnemen aan de speelplein-
werking:
• Bij deelname aan de speelpleinwerking van mini-

mum drie kinderen uit hetzelfde gezin, op hetzelfde 
moment, is de deelname van het derde kind en elk 
volgend kind gratis.

• Wanneer de ouders voor budgetbeheer/-begeleiding 
bij het OCMW begeleid worden.

• Wanneer een alleenstaande ouder werkloos is.
• Wanneer beide ouders werkloos zijn.
• Wanneer een van de ouders een invaliditeitsuitkering 

geniet.
Meer info over de nodige bewijzen en attesten kan je 
verkrijgen bij de dienst Sport en Jeugd.

Terugbetaling n.a.v. ziek kind
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 19.

Annulatieregeling
Zie rubriek inschrijvingen op pag. 19.

Speelplein kriebelplezier ook voor kinderen 
met een beperking
In 2013 startte speelpleinwerking Kriebelplezier 
Oosterzele met het project inclusief speelplein. 

Kinderen met een beperking zijn in de eerste plaats 
gewoon kinderen. Ook in hun vrije tijd willen kinderen 
met een beperking niets anders dan alle andere kinde-
ren: vrienden maken, spelen, hun leefwereld uitbrei-
den, … Dit kan deze zomer opnieuw op ons speelplein.

Ons speelplein zet actief stappen om drempels weg te 
werken en de nodige ondersteuning te bieden. Zo pro-
beren we kinderen met een beperking gewoon mee te 
laten spelen. 

De kinderen met een beperking schrijven op voorhand 
in. Het is belangrijk om als ouder een afspraak te maken 
met verantwoordelijke Elise Lippens.  Op die manier 
krijgt iedereen de kans elkaar wat beter te leren kennen. 
Zo kan het speelplein zich voorbereiden zodat elk kind 
de kans krijgt een leuke zomer te beleven. Zo kunnen wij 
extra monitoren inschakelen, spelen aanpassen, … Een 
open communicatie tussen de ouders en het speelplein 
kan dit initiatief alleen maar ten goede komen. We spre-
ken graag af voor 13 mei om de inschrijving van jouw 
kind te bespreken.

Met al je vragen kan je terecht bij Elise op de dienst 
Sport en Jeugd, Sportstraat 5 – tel. 09 363 84 22.
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ss dag

SUPERKINDERDAG OP 23 JUNI  
‘WE ROLLEN DE ZOMER IN’ OP ZONDAG 23 JUNI 2019 

kind 
en jeugd

Wat is de Superkinderdag? 
In Oosterzele hebben we ondertussen de traditie om de zomer in schoonheid te starten. Dit 
jaar rollen we de zomer in op zondag 23 juni. De Superkinderdag is een bruisende dag vol 
leuke animaties voor kinderen van 4 tot 12 jaar, dit alles op kindermaat en helemaal gratis! 
Laat je gezichtje schminken, ga langs bij het gekke kapsalon, spring je te pletter op onze 
springkastelen, laat je verrassen door onze avontuurlijke buitenspelen, maak kans op een 
leuke prijs en verheug je alvast op een lekker bolletje ijs.

Wanneer: zondag 23 juni van 13 tot 17 uur
Locatie: kom vrijblijvend een kijkje nemen op onze openluchtsite rond Sporthal De Kluize. 
Dit alles terwijl je mama of papa gezellig een drankje drinkt op het terras. Bij regen  
proberen we er toch nog een leuke dag van te maken binnen in Sporthal De Kluize.
Inschrijven: niet nodig! Iedereen is vrijblijvend welkom van 13 tot 17 uur

Meer info bij dienst Sport en Jeugd - Sportstraat 5 
tel. 09 362 48 92 - elise.lippens@oosterzele.be
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Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdag-
namiddag tijdens het schooljaar en weekdagen tijdens 
de schoolvakanties voor schoolgaande kinderen van 2,5 
tot en met 12 jaar. Een team van ervaren begeleid(st)ers 
staat voor de kinderen paraat!

Meer info:
bij dienst Sport en Jeugd - Edith Renne - Sportstraat 5   
tel. 09 362 48 92 - edith.renne@oosterzele.be

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 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 tot max. 12 jaar. De kinderen worden geacht zin-
delijk 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.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET VINKEMOLENTJE 

kind 
en jeugd
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Periode
Tijdens de zomervakantie is er opvang:
• Van maandag 1 juli t.e.m. dinsdag 27 augustus op 

weekdagen 
• De opvang is ook geopend op donderdag 11 juli,  

vrijdag 12 juli en vrijdag 16 augustus

Er is geen opvang:
• Op donderdag 15 augustus
• Van woensdag 28 t.e.m. vrijdag 30 augustus

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
Er is een mogelijkheid tot toekenning van een sociaal 
tarief van -80% in volgende gevallen:
• wanneer de ouders bij het OCMW begeleid worden
• wanneer een alleenstaande ouder werkloos is
• wanneer beide ouders werkloos zijn 
• wanneer een van de ouders een invaliditeitsuitkering 

geniet
• tijdens een hospitalisatieperiode van een van de 

ouders

De korting van 25% voor meerdere kinderen uit het-
zelfde gezin is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

Registreren en inschrijven
Registratie
Vooraleer een kind voor de eerste keer naar Het 
Vinkemolentje komt, moet het geregistreerd worden. 
Daarvoor komen de ouders langs bij dienst Sport en 
Jeugd. Je maakt hiervoor een afspraak met coördinator 
Edith Renne. Op dit moment krijgen de ouders het huis-
houdelijk reglement dat hen wordt toegelicht. Ook wordt 
de schriftelijke overeenkomst tussen ouders en opvang 
ondertekend. Ten slotte wordt de inlichtingenfiche van 
het kind ingevuld.

Inschrijven vóór de vakantie:
De kinderen moeten vooraf ingeschreven zijn voor 
een vakantie. Zo kan het bestuur inschatten hoeveel 
begeleid(st)ers er ingezet moeten worden. De ouders 
dienen een ingevulde en ondertekende opvangplan-
ning in, waarin per dag de uren van aanwezigheid van 
het kind vermeld zijn. De factuur wordt aan de hand van 
deze planning opgemaakt.

Je schrijft je kind in in sporthal De Kluize tijdens de ope-
ningsuren van dienst Sport en Jeugd. 
Maandag:  van 8.45 tot 16 uur en   
 van 18 tot 20 uur
Dinsdag t.e.m. donderdag:  van 8.45 tot 16 uur
Vrijdag:  van 8.45u tot 12 uur
‘s Middags gesloten van 12 tot 13.30 uur, tenzij na telefo-
nische afspraak.

Als je kind al geregistreerd is, kan je ook per e-mail 
inschrijven voor de uiterste inschrijfdatum. Het plan-
ningsformulier vind je op de website en moet nog wel 
steeds ingevuld en ondertekend worden. Verdere richt-
lijnen en info kan je vinden via www.oosterzele.be.
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Uiterste inschrijfdata zomer 2019
Voor de maand juli kan er onbeperkt ingeschreven 
worden tot en met maandag 10 juni. Tot deze datum 
kan je je planning nog kosteloos wijzigen of opzeggen 
voor de maand juli.

Voor de maand augustus kan er onbeperkt ingeschreven 
worden tot en met maandag 8 juli. Tot deze datum kan 
je je planning nog kosteloos wijzigen of opzeggen voor 
de maand augustus.

Inschrijven tussen de uiterste inschrijfdatum en 
het begin van de vakantie 
Tussen de uiterste inschrijfdatum en het begin van de 
vakantie kan je nog inschrijven voor de dagdelen die 
niet volzet zijn. Contacteer eerst de dienst Sport en Jeugd 
om te informeren naar het beschikbare aantal plaatsen. 
Houd er rekening mee dat een inschrijving na boven-
staande data kan geweigerd worden.

Inschrijven tijdens de vakantie
Tijdens de vakantie kan je je kind enkel nog in de opvang 
zelf inschrijven, dit is alleen mogelijk tijdens opvanguren. 
Inschrijven kan dan enkel voor de dagdelen waarvoor er 
nog plaats is.

Betaling
Na de vakantie wordt een factuur opgestuurd. Wij vragen 
stipt te betalen. Alle dagdelen waarvoor je je kind 
inschreef, zullen aangerekend worden, ook al 
was je kind niet aanwezig. Enkel bij afgifte van een 
medisch attest binnen de vijf werkdagen zal de opvang 
niet aangerekend worden.

Medische gegevens en andere belangrijke info
Bij de registratie zullen een aantal gegevens gevraagd 
worden. Het is nodig een ouder of familielid te kunnen 

contacteren tijdens de opvanguren. Relevante medische 
info is ook belangrijk.

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

Vervoer tussen opvang, sportkampen, 
grabbelpas en speelpleinwerking
Er is over de middag gratis vervoer tussen de opvang en 
de sporthal. Op die manier kan een kind naar de opvang 
gaan en toch genieten van een grabbelpasactiviteit, een 
sportkamp of de speelpleinwerking. Je moet je kind wel 
inschrijven voor dit vervoer. Vermeld dit dus zeker op de 
inschrijvingsformulieren. Een kind dat niet in de opvang 
was, 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 
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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.

• De kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke onge-
vallen. Materiële schade kan niet vergoed worden. 
Indien je kind dus speelgoed meeneemt, is dit niet 
verzekerd tegen eventuele schade.

Extra info over woensdagnamiddagopvang
Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de 
woensdagnamiddagopvang. Het enige verschil is dat 
je voor de woensdagnamiddagopvang vooraf geen 
opvangplanning moet invullen. Je moet je kind wel vooraf 
registreren (zie ‘registratie’).

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.

Eerst registreren!
Wij hebben van elk kind info nodig: naam, contactge-
gevens ouders, medische gegevens, geboortedatum, 
… Vooraleer een kind een eerste keer naar de opvang 
komt, is de registratie vooraf onontbeerlijk!

Hoe ga je daarvoor te werk?
• Maak een afspraak bij de BKO-coördinator in de 

sporthal: edith.renne@oosterzele.be - 09 362 48 92
• Tijdens deze afspraak ontvang je het huishoudelijk 

reglement, onderteken je de schriftelijke overeen-
komst en vul je de inlichtingenfiche van je kind in.

• Zorg voor de veiligheid van je kind dat deze registra-
tie gebeurd is voordat je kind een eerste keer naar de 
woensdagnamiddagopvang komt.
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Wat is grabbelpas?
Met grabbelpas kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
deelnemen aan allerlei bijzondere activiteiten. Dit kan 
gaan van een kunstzinnige workshop tot een uitstap, van 
een sportieve activiteit tot een leuk spel … Grabbel maar 
los uit ons aanbod!

Wat je zeker moet weten over grabbelpas
• Er worden geen vieruurtjes voorzien. Geef je kind 

altijd een koek en drankje mee of een volledig lunch-
pakket als het op daguitstap gaat. De kinderen mogen 
niets kopen uit de automaten in de sporthal. Geef je 
kind dus geen geld mee naar de activiteiten.

• 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, sportkam-
pen, grabbelpas en speelpleinwerking naar harten-
lust combineren (zie daarvoor ook de andere rubrie-
ken in deze brochure).

• Om deel te nemen aan grabbelpasactiviteiten heb je 
een grabbelpas nodig. Die moet jaarlijks vernieuwd 
worden en kost 3 euro. Je kan een grabbelpas verkrij-
gen bij de dienst Sport en Jeugd in de sporthal.

Meer info bij dienst Sport en Jeugd - Edith Renne - 
Sportstraat 5 - tel. 09 362 48 92 - edith.renne@oosterzele.be

GRABBELPAS 
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Detail activiteiten in chronologische volgorde

Naar Bellewaerde
Wanneer: Maandag 1 juli van 8 tot 17.30 uur
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2015
Maximum: 42 kinderen
Prijs: 22 euro 
Neem mee: Pas je kleding aan aan het weer (regenjas, 

zonnepet, zonnecrème, …), lunchpakket 
voor heel de dag, water.

Wat: Ontdek Bellewaerde met zijn superleuke 
attracties. Ook de kleinsten komen aan hun 
trekken met attracties op maat en de dieren 
die je er kan bewonderen.

Stripfiguren
Wanneer: Dinsdag 2 juli van 13.15 tot 17 uur
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2015
Maximum: 180 kinderen

Prijs:  2 euro
Wat: Maak vandaag kennis met de allerleukste 

stripfiguren. Speel een potje voetbal met 
Markske van FC De Kampioenen, Jommeke 
is nog op zoek naar nieuw vrienden, Choco 
daagt je uit op zijn springkasteel. Kom jij 
vandaag mee smurfen?

 Zie ook rubriek speelpleinwerking pag. 8 

Naar subtropisch zwemparadijs De 
Rozebroeken
Wanneer: Donderdag 4 juli van 13 tot 17 uur
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2012
Maximum: 42 kinderen
Prijs:  10 euro (1 consumptie inbegrepen)
Neem mee: zwemgerief, badmuts (zo kunnen de moni-

toren gemakkelijk zien wie er bij de groep 
hoort)

Activiteit Datum Geboortejaren Aantal Prijs

Bellewaerde (ganse dag) 1 juli 2007 t.e.m. 2015 42 22 euro

Stripfiguren (eerste speelpleinnamiddag) 2 juli 2007 t.e.m. 2015 180 2 euro

Zwemmen Rozenbroeken 4 juli 2007 t.e.m. 2012 42 10 euro

Kidrock (ganse dag) 12 juli 2007 t.e.m. 2015 44 9 euro

Kinderboerderij Bakkershof 31 juli 2013 t.e.m. 2015 17 9 euro

Wollen schilderij (i.s.m. de bib) 5 augustus 2007 t.e.m. 2012 20 7 euro

Bloemen en kunst (i.s.m. de bib) 6 augustus 2013 t.e.m. 2015 20 7 euro

Blaarmeersen 12 augustus 2007 t.e.m. 2015 42 4 euro

Spruitenbal (ganse dag) 21 augustus 2007 t.e.m. 2012 44 7 euro

Chronologisch overzicht activiteiten
De activiteiten zijn telkens in de namiddag, tenzij anders vermeld.
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Opgelet:  Enkel voor kinderen die al goed kunnen 
zwemmen. Er wordt geen zwemles ge-
geven. Je mag tijdens het zwemmen geen 
eigen consumpties gebruiken. Je krijgt tij-
dens het zwemmen een consumptie (in de 
prijs inbegrepen). Je eigen vieruurtje kan je 
nuttigen vlak voor we op de bus huiswaarts 
gaan.

Wat: In De Rozebroeken in Gent kan je genieten 
van de wildwaterbaan, de glijbanen en bij 
mooi weer ook het buitenbad en de ligwei-
de! Opgelet: we verzamelen al om 13 uur.

Kidrock 
Wanneer: Vrijdag 12 juli van 9 tot 17.15 uur
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2015
Maximum: 44 kinderen 
Prijs: 9 euro 
Neem mee: drankjes, lunchpakket, pas je kleding aan 

aan het weer (regenjas, zonnepet, zonne-
crème, …)

Wat: In Wetteren is er Kidrock! Het is een heus 
feest met zotte randanimatie en spetterende 
optredens en shows. Wie er allemaal op de 
affiche staat, is nog een verrassing. Meer 
info op www.kid-rock.be.

Ter info: Voor kleuters is een aparte zone en bege-
leiding voorzien.

Naar kinderboerderij Het Bakkershof
Wanneer: Woensdag 31 juli van 13.15 tot 17.30 uur
Geboortejaren:
 2013 t.e.m. 2015
Maximum: 17 kinderen
Prijs:  9 euro (drankje, pannenkoek, bus en bege-

leiding inbegrepen)
Neem mee: Een regenjas bij regenweer, doe kleding 

aan die vuil mag worden

Wat: Maak kennis met de dieren op de boerderij: 
kippen, eenden, ganzen, geiten, schapen, 
paarden, ezels, ... en ook een gekke lama. 
Geniet verder van een heerlijk tochtje met 
de huifkar! En als kers op de taart krijgen 
we een lekkere pannenkoek en een drankje.

Wollen schilderij 
Wanneer: Maandag 5 augustus 
 van 13.15 tot 17 uur
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2012
Maximum: 20 kinderen
Prijs:  7 euro
Wat: Benieuwd hoe je met wol een heus schilde-

rij kan maken? Aan de hand van de Punch 
Needle-techniek leer je op een speciale 
manier (niet saai of tijdrovend) borduren 
met wol. Ga naar huis als een echte wol-
kunstenaar met je zelf ontworpen schilderij.

Een workshop van Mynye Recycling -  
i.s.m. de bib in kader van het kunstfestival

Bloemen en kunst 
Wanneer: Dinsdag 6 augustus 
 van 13.15 tot 17 uur
Geboortejaren:
 2013 t.e.m. 2015
Maximum: 20 kinderen
Prijs:  7 euro
Wat: De zomer is weer in het land en dat wil zeg-

gen: superveel bloemenpracht. En wist je 
dat je deze bloemen erg goed kan bewaren 
als ze gedroogd zijn?

 Samen maken we een bloemenpers waarin 
je al je mooi geplukte bloemen kan persen 
en drogen. Daarna kan je thuis aan de slag 
met je gedroogde bloemen. 

Een workshop van Mynye Recycling -  
i.s.m. de bib in kader van het kunstfestival
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Naar de Blaarmeersen
Wanneer: Maandag 12 augustus van 13.15 tot 17 uur 
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2015
Maximum: 42 kinderen
Prijs: 4 euro 
Neem mee: Pas je kleding aan aan het weer (regenjas, 

zonnepet, zonnecrème, …),  drankje en tus-
sendoortje. Lagere schoolkinderen: zwem-
gerief bij mooi weer.

Wat: Leef je uit in de leuke speeltuin van de 
Blaarmeersen onder begeleiding van on-
ze monitoren. Voor de kleuters is hier een 
aparte speelzone. Voor onze grootsten 
biedt de speeltuin evenzeer speelplezier in 
de andere zone. Bij mooi weer kunnen we 
een duik wagen in het meer. Opgelet: dit is 
alleen voor lagere schoolkinderen die goed 
kunnen zwemmen. Er wordt geen zwemles 
gegeven. 

spruitenbal
Wanneer: Woensdag 21 augustus van 9.15 tot 17 uur 
Geboortejaren:
 2007 t.e.m. 2012
Maximum: 44 kinderen
Prijs: 7 euro 
Neem mee: Pas je kleding aan aan het weer (regenjas, 

zonnepet, zonnecrème, …), zwemgerief, 
lunchpakket voor heel de dag.

Wat: Het spruitenbal betekent feest voor het 
jonge volkje! Provinciaal domein de Gavers 
in Geraardsbergen wordt omgetoverd in 
een speelparadijs: springkastelen, hip hop 
dansen, kapsalon, surfbike, trampolines, ga-
ming, knutselen, circusinitiatie, kajak, drum-
men, … Kies maar uit, het is jouw dag! Op-
gelet: de bus vertrekt al ’s morgens.

INSCHRIJVEN

De inschrijvingsdag
Voor de zomervakantie is er een speciale inschrijvings-
dag voorzien:
zaterdag 27 april 2019 van 9 tot 12 uur in het gemeente-
huis, Dorp 1.
• Een nummer trekken kan vanaf 8 uur (1 nummer per 

persoon)
• Telefonisch of vroeger dan zaterdag 27 april kan je 

niet inschrijven
• Je kunt maximum vijf deelnemers per keer inschrijven
• Je kunt enkel cash betalen

Extra info omtrent de inschrijvingsdag
Wil je enkel inschrijven voor opvang Het Vinkemolentje 
en/of voor de speelpleinwerking kom dan gerust pas na 
11 uur. Voor Het Vinkemolentje kan er nog onbeperkt 
ingeschreven worden tot en met 10 juni. Het aantal plaat-
sen voor de speelpleinwerking is altijd onbeperkt. Er 
worden in elk geval voldoende monitoren voorzien.

Koop op tijd je grabbelpas
Om in te schrijven voor de sport-
kampen en voor de grabbelpas-
activiteiten moet je verplicht een 
grabbelpas kopen voor je kind. 
Deze pas moet jaarlijks vernieuwd 
worden, kost 3 euro en is tijdens 
de gewone openingsuren te ver-
krijgen in de sporthal. Heb je nog 
geen grabbelpas van 2019? Kom 
dan al eens langs in de sport-
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hal om de pas te kopen. Zonder pas kan je tijdens de 
inschrijvingsdag niet inschrijven voor de activiteiten.
Als je je pas komt kopen, vergeet dan niet volgende 
essentiële informatie:
• naam deelnemer
• adres
• telefoonnummer/gsm
• geboortedatum deelnemer
• naam + voornaam vader en moeder
• relevante medische info
• e-mailadres

Inschrijven na de inschrijvingsdag en  
openingsuren 
Voor de aankoop van een pas kan je terecht bij de dienst 
Sport en Jeugd in de sporthal tijdens onderstaande ope-
ningsuren. Inschrijven voor de activiteiten kan ook in de 
sporthal, maar pas na de inschrijvingsdag en enkel voor 
de activiteiten die nog niet volzet zijn.

De openingsuren van de dienst Sport en Jeugd
Maandag:  van 8.45 tot 16 uur  
 en van 18 tot 20 uur
Dinsdag t.e.m. donderdag:  van 8.45 tot 16 uur 
Vrijdag:  van 8.45 tot 12 uur 
Elke middag gesloten van 12 tot 13.30 uur, tenzij na  
telefonische afspraak.

Sluitingsdagen en -uren van de dienst Sport en 
Jeugd
• Op donderdag 6 juni is de dienst Sport en Jeugd  

gesloten wegens de personeelssportdag.
• Op brugdag vrijdag 31 mei is de dienst Sport en 

Jeugd gesloten.
• Tijdens de schoolvakanties is de dienst Sport en 

Jeugd niet open op maandagavond.
• De sporthal is gesloten van 13 tot en met 28 juli. Je 

kunt dan niet inschrijven. 

Verzekering
De deelnemer is automatisch verzekerd voor lichame-
lijke ongevallen bij alle activiteiten. Materiële schade kan 
niet vergoed worden (bv. portefeuille kwijt). 
Verzekering en een eventuele bus– of treinreis zijn tel-
kens in de prijs inbegrepen.

Annulatieregeling
De vooraf betaalde grabbelpasactiviteiten en sportkam-
pen kunnen geannuleerd worden tot en met maandag 
10 juni. Bij annulering tot deze datum wordt 100% van 
het inschrijvingsgeld terugbetaald. Na deze datum kan 
de inschrijving niet meer geannuleerd worden en het 
inschrijvingsgeld niet gerecupereerd, tenzij bij ziekte.
Wanneer een kind ziek is tijdens een ingeschreven peri-
ode, kan je binnen de vijf werkdagen een doktersattest 
van het kind indienen bij de dienst Sport en Jeugd. Het 
inschrijvingsgeld wordt voor de dagen vermeld op het 
attest voor 100% terugbetaald.
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DIT IS DE BEDOELING 
WANNES CAPPELLE, BROEDER 

DIELEMAN EN FRANS GRAPPERHAUS

ZATERDAG 30 MAART - 20 UUR 

Wannes Cappelle en broeder Dieleman slaan de handen 
in elkaar voor een uniek project. Samen met Frans 
Grapperhaus op cello veroveren ze zowel in België als 
in Nederland de podia met hun show en album Dit is de 
bedoeling.
Wannes en Tonnie (broeder Dieleman) hebben meer 
gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alle 
twee zingen ze beeldrijke verhalen in het Vlaams, res-
pectievelijk West-Vlaams en Zeeuws-Vlaams. De twee 
zangers bedienen zich van hun moedertaal; een arca-
disch dialect dat eigenlijk niet voorbij de regiogrens 
reikt. En toch vertellen ze universele verhalen en slagen 
ze erin om mensen van overal te raken. De Nederlandse 
cellist Frans Grapperhaus staat hen bij in het creatieve 
proces én live op het podium.

Hun taal is muzikaal en doeltreffend, hun liedjes ontroeren en 
ontwapenen. En dat is de bedoeling. 

Tickets: 18 euro (standaard), 17 euro (60+, andersval.) en  
16 euro (studenten, -19)

JE MOEDER  
BAS BIRKER

DONDERDAG 4 APRIL 2019 - 20 UUR

coproductie: Landelijke Gilden Oosterzele, 
Scheldewindeke en Balegem 
LAATSTE KAARTEN

Acht jaar geleden verhuisde Bas van Tilburg naar 
Antwerpen. Het voelde als thuiskomen. Hij trouwde 
met een Vlaamse en samen kregen ze een dochtertje. 
Desondanks blijft hij een buitenstaander die ons, gekke 
Vlamingen, observeert. Want wij leven met taboes 
en vragen ons de hele tijd af: “Wat zullen de mensen 
denken?”. We zien een gesprek met de buur over een 
overhangende tak escaleren tot een burgeroorlog. In ons 
hoofd weliswaar, want de echte confrontatie zullen we 
nooit aangaan.
En laat dàt nu net zijn waar Bas in uitblinkt: gewoon zijn 
gedacht zeggen. Klinkt het niet, dan botst het. En botsen 
zal het in Je Moeder! 
“Weinig Vlaamse komieken die de stijl en attitude van 
pure stand-upcomedy zo dicht benaderen als deze 
nieuwe Belg.” (**** Karel Michiels, De Standaard, 
23/1/2018)

Tickets: 14 euro (standaard), 13 euro (60+, andersval.) en  
12 euro (studenten, -19)

cultuur

© Pieter Verhaeghe
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APERO KLASSIEK 
RIETENKWINTET BREATHE

ZONDAG 12 MEI - 11 UUR 

coproductie: SAMWD en CC Zoetegem 
Programma van vijf mannen met vijf rietinstrumen-
ten die één grote passie delen: kamermuziek uit 
vele eeuwen doen klinken in een unieke bezetting 
van hobo, klarinet, saxofoon, basklarinet en fagot.  
De muziek ademt durf om te zoeven met klank, om 
fijn te etsen en ruig te beitelen met de instrumen-
ten. Buitelende, dan weer dromerige muziek, natuur-
beelden oproepende nummers en aanstekelijke 
dansen. Daar komt Pan, de god van de zomerwind! 
Met werk van Claude Debussy, Johannes Ockegem, 
Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, 
Maurice Ravel en nieuw Belgisch werk!
Met Andy Dhondt op saxofoon, Niels Hap op klarinet, 
Davy Callens op fagot, Ricardo Mattaredona op bas- 
klarinet en Kasper Baele op hobo

Tickets: 10 euro (standaard, 60+, andersval.) en 6 euro 
(studenten, -19) incl. zondags aperitief 

SEIZOENSVOORSTELLING  
2019-2020 

Op donderdag 23 mei om 20 uur kan je (gratis) de sei-
zoensvoorstelling bijwonen. Die avond brengen we je op 
‘beweeglijke’ wijze op de hoogte van wat er allemaal te 
gebeuren staat in en rond GC De Kluize tijdens theater-
seizoen 2019-2020. We sluiten af met een verwenmoment.

Inschrijven is noodzakelijk via  
reservaties@oosterzele.be. Welkom!

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 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag ook van 
13.30 uur tot 16 uur, en op maandagavond tussen 18 uur 
en 20 uur. Er is geen bancontact.
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Voedselovergevoeligheid - lezing
Maken klachten zoals frequente hoofdpijn, huiduitslag, 
chronische sinusitis, spier- en gewrichtspijn, diarree, 
obstipatie of aanslepende vermoeidheid deel uit van je 
leven? Dan is er kans dat de oorzaak een voedselallergie 
is en dat je voeding de uitlokker is van deze klachten. 
Volgende zaken komen aan bod: Wat zijn de oorzaken 
van voedselallergieën en -intoleranties? Hoe kan je ont-
dekken op welke voeding je reageert? Welke behande-
lingen zijn er mogelijk? Deze lezing is een aanrader voor 
personen met chronische klachten waar geen directe 
oorzaak voor gevonden wordt.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo, Markant 
en Regiobib Route42 

Woensdag 3 april van 19.30 tot 22 uur 
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | 09 224 22 65 

Prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro

Wandeling overstromingsgebied Moortsele 
Een wandeling door en langs het overstromingsgebied 
in Moortsele met als gids Marc Alderweireld. Na de 
wandeling wordt een drankje aangeboden in een lokale 
horecazaak.

Bibliotheek & Toerisme Oosterzele i.s.m. Davidsfonds 
Oosterzele 

Zondag 7 april van 9 tot 11 uur 
Vertrek en aankomst: spoorwegstation Moortsele,  

langs de Moortselestraat. 
Info: tel. 0472 75 20 27 of et.gevaert@telenet.be 

Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be 
Prijs: 5 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis

bibliotheek



23vrijetijdsbrochure zomer 2019

CURSUSSEN ANDROID 
SMARTPHONE & TABLET  

+ IPHONE & IPAD

In een achttal sessies wordt voor iedereen de geheimen 
van deze toestellen ontrafeld. Stap voor stap leren we alle 
aspecten ervan kennen. 
Iedere sessie is ingedeeld met een theoretische pre-
sentatie en oefening op scherm. Als afsluiter van iedere 
sessie worden een aantal losse oefeningen gegeven over 
het geheel van de leerstof. Dit alles krijgt nog een sausje 
van tips om beter en sneller te werken. 

Cursus Android Smartphone/Tablet
Donderdagen 4, 11 & 25 april + 2, 9, 16 & 23 mei +  
6 & 13 juni van 9 tot 12 uur

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

Cursus Apple iPhone/iPad
Dinsdagen 23 & 30 april + 7, 14, 21 & 28 mei + 4 & 11 juni 
van 19.30 tot 22 uur

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

Ga voor (een beetje) meer loopbaangeluk! 
-Infosessie loopbaanbegeleiding voor al 
wie werkt. 

De Vlaamse overheid stimuleert arbeidsmobiliteit en 
ondersteunt jou om een loopbaanpad te vinden dat bij 
jou past. Dit kan want de overheid stelt loopbaancheques 
ter beschikking voor alle werknemers en zelfstandigen. 
In deze infosessie kom je te weten welke vragen aan 
bod kunnen komen in loopbaanbegeleiding en hoe jij er 
gebruik van kan maken. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. NextStep coaching 
Donderdag 25 april om 19 uur 

Inschrijven via http://www.nextstepcoaching.be/infosessie/  
Prijs: 5 euro

Creatief denken stimuleren  
Out of the box handelen  

In het dagelijks leven verloopt je denken en handelen 
meestal volgens bepaalde patronen. Zo ontstaat er een 
regelmaat waarin je creatieve kracht vaak onbenut blijft. 
Door middel van associatie- en korte expressie-oefe-
ningen vanuit woord, beeld en geluid prikkel je je ver-
beelding en stimuleer je je geheugen en je creativiteit. Je 
komt uit je comfortzone en oefent in het samen creëren 
en probleemoplossend denken. Zo ervaar je synergie 
of confrontatie. We reflecteren samen over de ervarin-
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gen: wat zegt dit over mij en over mijn verhouding tot 
de wereld? Krijg inzicht in het creatieve out-of-the-box-
denken en -handelen en leer buiten de lijntjes te kleuren. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
Maandagen 6 en 13 mei van 13.30 tot 16 uur 

Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | 09 224 22 65 
Prijs: 22 euro | 16,5 euro | 11 euro

Carl Devos over de zin van verkiezingen 
Binnenkort worden we voor de tweede 
keer in een jaar tijd naar de stembus 
geroepen. Deze keer voor de Vlaamse, 
federale en Europese verkiezingen. Maar 
werkt onze parlementaire democratie, 
waarbij we vertegenwoordigers kiezen 
die een democratisch gedragen regering 

aan de macht brengt, nog naar behoren? Burgers worden 
steeds mondiger en sommigen pleiten dan ook voor 
meer directe vormen van democratie zoals een referen-
dum of burgers die het beleid adviseren in een burger-
kabinet. Politicoloog Carl Devos kent als geen ander de 
mechanismen van onze Belgische democratische instel-
lingen. Ziet hij heil in het meer rechtstreeks betrekken 
van burgers bij de besluitvorming? En zo ja: op welke 
manier? Ook jouw vragen komen zeker aan bod. 

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en 
Davidsfonds Oosterzele 

Donderdag 9 mei van 20 tot 22 uur - Inschrijven via  
www.vormingplusgent-eeklo.be | 09 224 22 65   

prijs: 8 euro | 6 euro | 4 euro 

Workshop | Voorkom burn-out! 

Worstel jij met stress, faalangst, schuldgevoel of een 
gebrek aan eigenwaarde? Ze zijn vaak een opstap naar 
perfectionisme en jezelf ‘leeg geven’. In deze workshop 
leer je een juiste inschatting te maken van je situatie en 
hoe er mee om te gaan. We reiken direct bruikbare tools 
aan zodat je terug je batterijen kan opladen. Bovendien 
leer je wat het beste medicijn is tegen al die loopbaan-
pijn!

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. NextStep coaching 
Woensdag 15 mei om 19 uur 

Inschrijven via http://www.nextstepcoaching.be/infosessie/  
Prijs: 5 euro

Digistatie  
Fiets- en wandelroutes online uitstippelen 

Een zelf uitgestippelde route geeft een heel eigen 
cachet aan toeristische uitstappen. Tegenwoordig hoef je 
daarvoor geen stafkaarten aan te schaffen, maar kan je 
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gebruik maken van gratis diensten op het web. In deze 
demo maken we kennis met online programma’s om 
je eigen fiets- en wandelroutes uit te tekenen (Google 
Maps, Fietsnet, RouteYou, ...). Je leert daarbij de aange-
naamste route te kiezen (gescheiden fietspaden, ‘trage 
wegen’, veerponten). We bekijken ook hoe je deze route 
kan overzetten naar een smartphone of naar een speciale 
wandel- of fiets-gps. Tot slot overlopen we enkele aan-
dachtspunten bij de aanschaf van een wandel- of fiets-
gps: technische eigenschappen, functieomvang, bedie-
ning, (verborgen) kosten of upgrademogelijkheden.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo 
Donderdag 16 mei van 19.30 tot 21.30 uur 

Bibliotheek Oosterzele 
Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | 09 224 22 65 

Prijs: 10 euro | 7,5 euro | 5 euro

Workshop | Andere job of anders in je job?  

Je leert waarom je goed voelen in je werk geen evidentie 
is en wat jijzelf eraan kan doen. We maken duidelijk hoe 
er in loopbaanbegeleiding te werk wordt gegaan.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. NextStep coaching 
Donderdag 23 mei om 19 uur 

Bibliotheek Oosterzele 
Inschrijven via http://www.nextstepcoaching.be/infosessie/  

Prijs: 5 euro

Kruiden voor schoonheid en gezondheid 
Al van oudsher gebruiken mensen planten en kruiden 
om verschillende redenen. Om zich te voeden, om zich 
te kleden maar ook om te genezen en vooral in huidver-
zorging en cosmetische middeltjes. We duiken even de 
tijd in en kijken naar welke planten vroeger veel gebruikt 
werden en of die vandaag ook nog nuttig zijn. Zijn de 
planten die Cleopatra gebruikte, ook nu nog in trek? 
Hoe parfumeerden Romeinse dames én heren zich? 
Vervolgens gaan we dieper in op een aantal kruiden die 
een echte hulp kunnen zijn bij dagdagelijkse kwaaltjes. 
Je krijgt een grondige beschrijving van alle planten, hoe 
je ze kan gebruiken en waar ze te vinden zijn. Het is 
soms verrassend om te zien hoeveel je kunt doen met 
een aantal planten die je al in de keuken gebruikt of die 
gewoon in je tuin groeien. Daarnaast bekijken we uiter-
aard ook het aspect schoonheid. Welke planten gebrui-
ken we om onze natuurlijke schoonheid te bewaren? 
Welke planten worden veelvuldig gebruikt in de parfum-
industrie? En vooral: kan je er zelf mee aan de slag? Elke 
besproken plant zal getoond worden en er is tijd voor-
zien voor vragen.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo en 
Regiobib Route42 

Donderdag 23 mei van 19.30 tot 22.30 uur 
Bibliotheek Oosterzele 

Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be | 09 224 22 65 
Prijs: 8 euro | 6  euro | 4 euro
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Achter de schermen van de modewereld 
De naam Veerle Windels doet gega-
randeerd een belletje rinkelen. Al 
meer dan twintig jaar is ze mode-
journaliste voor meerdere kranten 
en magazines.
In 2001 bracht ze haar eerste boek 
uit: Young Belgian Fashion. Daarna 

kwam Werken en woorden uit in 2009, een verzameling 
van de beste interviews met mode ontwerpers. In 2010 
bracht ze een monografie over ontwerpen van Tim van 
Steenbergen. Naast haar freelance werk voor o.a. de 
Standaard geeft ze ook les aan het KASK in Gent, waar ze 
de opleiding Fashion Now doceert.
Doorheen het verhaal van deze modejournaliste ont-
dekken we de modewereld met de grote namen van de 
Belgische modewereld.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. Markant 
Maandag 27 mei van 20 tot 21.30 uur 

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

bibliotheek@oosterzele.be 
Prijs: 7 euro

Meer loopbaangeluk? Het kan! 

Infosessie loopbaanbegeleiding voor al wie werkt. 
De Vlaamse overheid stimuleert arbeidsmobiliteit en 
ondersteunt jou om een loopbaanpad te vinden dat bij 
jou past. Dit kan want de overheid stelt loopbaancheques 
ter beschikking voor alle werknemers en zelfstandigen. 

In deze infosessie kom je te weten welke vragen aan bod 
kunnen komen in loopbaanbegeleiding en hoe jij van de 
loopbaancheques gebruik kan maken.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m. NextStep coaching 
Donderdag 20 juni om 19 uur 

Bibliotheek Oosterzele 
Inschrijven via http://www.nextstepcoaching.be/infosessie/  

Prijs: 5 euro

Kunstenfestival zomer 2019
De voorbije twee jaren vormde Oosterzele het decor van 
een unieke Kunstroute, waarbij jong en oud kon genieten 
van kunst in allerlei vormen. Dit jaar gaan we graag nog 
een stapje verder en breiden we het evenement uit tot 
een heus Kunstenfestival, met als centraal thema het kind. 
Onder begeleiding van Isabel Bouttens maakten kin-
deren uit het eerste leerjaar diverse raamstickers. Die 
worden dan later ter promotie van het event opgehan-
gen bij lokale handelaars. Daarnaast staan er ook allerlei 
lezingen en workshops op het programma. 
Hoogtepunt van dit Kunstenfestival wordt een expositie 
op verschillende locaties in Moortsele, op zondagen 18 
augustus, 25 augustus en 1 september.

Gezocht: locaties
Wij zijn nog op zoek naar enkele karakteristieke loca-
ties als tentoonstellingsruimte in Moortsele. Personen 
die dus graag een deel van hun huis, boerderij, kelder, 
domein, … ter beschikking stellen mogen hiervoor altijd 
contact opnemen met Veerle Michiels, curator van dit 
Kunstenfestival, via veerle.michiels@odisee.be.
Wij kijken alvast heel erg uit naar wat ongetwijfeld een 
bijzondere kunstbeleving wordt!
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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? 
Lukt het niet om een app te installeren? Om een account 
op Facebook, Skype of Twitter aan te maken? Om de 
instellingen van je toestel goed te krijgen? Je weet niet 
hoe je die vakantiefoto moet bewerken, of die bereke-
ning in Excel maken? 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@ooster-
zele.be
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