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GRABBELPAS

Algemene info
• We starten telkens om9 uur en eindigen om16uur (met uitzonderingvanWalibi). Gelieve deze urente respecteren
• Aanmelden kan tijdens de herfstvakantie van 7u30 tot 9uur.Er is naopvangtot17uur
• We verzamelen in sporthal De Kluize (Sportstraat 5)
• De kinderen brengen zelfeen tien-en vieruurtje mee.Geef je kindookeen lunchpakketmee.Vergeet ooknietomeen

drinkfles mee tegeven.We voorzien voldoende water voor de kinderen
• Opgelet! Er zijn geen activiteiten op maandag 31 oktober, dinsdag 1 november en woensdag

2november

Meer info bĳ dienst Sport en Jeugd -Dries VanDaele – Sportstraat 5 – tel. 09/3624892– jeugddienst@oosterzele.be

kind
en jeugd
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Chronologisch overzicht activiteiten
nr Activiteit datum geboortejaar aantal prijs

1 Spokenzoektocht 3 november 2018 -2016 20 4 euro
2 Walibi 3 november 2015 -2010 30 45 euro
3 Bewegingsomloop +cup cakes maken 4 november 2018 -2015 20 4 euro
4 Zwemmen Rozebroeke + bewegingsomloop 4 november 2015 -2010 30 11 euro

Detail van de activiteiten
chronologische volgorde

Halloween feest
Wanneer: donderdag 3november

van 9.00 uur tot 16.00uur
Geboortejaren: 2018-2016
Maximum: 20
Prĳs: 4 euro
Wat: In de voormiddag spelen de kleuters ver-

schillende opdrachtjes om zo de spoken te
zoeken. Hebben ze alle spoken gevonden?
Super! Dan houden we samen met hun een
spokenfeest waarop we ons kunnen laten
schminken en Helloweenhapjes kunnen ma-
ken.

Neem mee: Halloweenkostuum(facultatief)

Walibi
Wanneer: donderdag 3november

van 9.00 uur tot 17.00uur
Geboortejaren: 2015-2010
Maximum: 30
Prĳs: 45 euro
Wat: Het pretpark Walibi is omgetoverd tot een

griezelpark met allemaal griezelige figuren.
Laat je niet verschieten en kruip mee op ver-
schillende attracties in hetpark.

Bewegingsomloop +cupcakesmaken
Wanneer: Vrĳdag 4 november van 9.00 uur tot 16.00

uur
Geboortejaren: 2018-2016
Maximum: 20kleuters
Prĳs: 4 euro
Wat: inde voormiddag wordtde sporthal omgeto-

verd toteen grote bewegingsomloop waarin
we verschillende spelletjes spelen. In de na-
middag mogen de kleuters hun eigen cup
cakes maken, proeven en meenemen naar
huis.
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Zwemmen+bewegingsomloop
Wanneer: Vrĳdag 4 november van 9.00 uur tot 16.00

uur
Geboortejaren: 2015-2010
Maximum: 30
Prĳs: 11 euro
Plaats: LAGO Gent Rozebroeken (Victor Braeck-

manlaan 180,9040Gent) – voormiddag
Opgelet: Deze uitstap is enkel geschikt voor kinderen

die voldoende kunnenzwemmen.
Wat: Het subtropisch zwemparadĳs biedt een

unieke beleving! Laat je verrassen door het
geweldige aanbod:

Wat: in de voormiddag gaan de kinderen zwem-
men in het zwembad Rozebroeken. Daar
kunnen ze zich uitleven op wildwaterbanen,
glĳbanen, buitenbaden, kinderbaden met
waterspeeltuin,warme lagune en nog zoveel
meer. In de namiddag kunnen ze zich uitle-
ven op een uitdagende bewegingsomloop in
de sporthal.

Inschrĳvenen aantal beschikbare plaatsen
Inschrĳven voor de grabbelpas doe je op voorhand via
het online inschrĳfsysteem.Meer infoover het inschrĳven
vind je op pag. 8.

Vooropvang voor deelnemers
Elke dag start om9 uur.Er is vooropvang voorzien in de
sporthal. Deze vooropvang begint om 7.30en duurt tot9
uur. Je hoeft niet afzonderlijk in te schrijven en
er moet geen extra inschrijvingsgeld betaald
worden.

AnnulatieregelingGrabbelpas
Zie rubriek inschrĳvingen oppagina 9.

Ziekte
Zie rubriek inschrĳvingen oppagina 9.
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Wat is Het Vinkemolentje?
Het Vinkemolentje biedt kinderopvang op woensdagna-
middag tĳdens het schooljaar en weekdagen tĳdens de
schoolvakanties voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot
enmet12jaar.Een teamvanervaren begeleid(st)ers staat
voor de kinderen paraat!

Meer info bĳ dienst Sport en Jeugd – Nancy Eliano –
Sportstraat 5,9860Oosterzele – Tel: 09/362 48 92

Locatie en contactgegevens van de opvang
De opvang vindt plaats in de gebouwen van de gemeen-
teschool inOosterzele (Geraardsbergsesteenweg 69-71).
Het telefoonnummer van de opvang is: 0472 17 99 58
(enkel tĳdensde opvangmomenten)

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

Openingsuren van de opvang
Vakantieopvang: van 7 tot18uur.
Woensdagnamiddagen tĳdenseen schoolweek:vannade
lestijden tot18uur.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
HET VINKEMOLENTJE

Periode
Tĳdens de herfstvakantieis er opvang:
• van donderdag 3 november tot en met vrĳdag

4 november 2022.
Er is geen opvang: op maandag 31 oktober, dinsdag
1november en woensdag 2 november 2022

Tĳdens de kerstvakantieis er opvang:
• van dinsdag 27 december tot en met vrĳdag

30december 2022.
• vanmaandag 2 januari 2022totenmet vrĳdag 6 janu-

ari 2023.
Er is geen opvang: op maandag26december 2022.

Tarieven
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang,
is bepalend voor het tarief datzal aangerekend worden:
• een kind is minder dan 3uur aanwezig inde opvang:

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

(halve dag): 6,5euro
• een kind is meer dan 6 uur aanwezig in de opvang

(hele dag): 12euro

Vanafeen tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op
hetzelfdemomentals heteerste kind,wordter een korting
gegeven van25% op de totaalfactuurvoor het gezin.
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Sociaal tarief
Zie rubriek ʻinschrĳvenʼ op p.9.

Registreren en inschrĳven
Zie rubriek ʻinschrĳvenʼ op p.8.

Infomoment verplicht
Je maakteerst je registratie in i-Active in orde, zie p. 8.
Vooraleer je online opvangdagen kan reserveren, moet
je eerst naar een infomomentvolgen. Hier krĳg je meer
uitleg bĳ de werking van het Vinkemolentje, je ontvangt
het huishoudelĳk reglement en ondertekent de schrifte-
lĳke overeenkomst. Zonder overeenkomst, kan je geen
gebruik maken van hetVinkemolentje.

De data van deze infomomenten:
maandag: 03/10/2022 om18u30
maandag: 17/10/2022 om18u30
maandag: 14/11/2022 om18u30
maandag: 28/11/2022 om18u30
maandag: 12/12/2022 om18u30
maandag: 09/01/2023 om18u30
Je schrĳft je online in voor één van de infomomenten,zie
rubriek ʻinschrĳvenʼ op p.8.
Een infomoment zonder inschrijvingen wordt
afgelast.

Betaling
Na de vakantie wordteen 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 inschrij-
ving te laat annuleert, wordt de volledige inschrij-
ving aangerekend (zie inschrijven op pag.8). Enkel
bĳ afgifte van een medisch attestzal de opvang niet aan-
gerekend 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. Zorg dat de medische gege-
vens up-to-date zijn.

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

Eten en drinken
Elk kind neemt zĳn eigen lunchpakketje, drankjes en tus-
sendoortjes mee. Het is aangewezen omrugzakje, brood-
doos e.d. temerken.

Thema en activiteiten
Elk dagdeel bereidende begeleid(st)ers een leukeactivi-
teit voor.De kinderen mogen zelfkiezen ofze deelnemen
aande activiteit.Elke dag valter weer iets anders te bele-
ven en elke week is er een ander thema.De kapoenen
zullenzich nietvervelen!

Enkele afspraken en weetjes
• Er staat een ideeënbus in Het Vinkemolentje. Als je

als ouder een opmerking of een leuk idee hebt voor
onze opvang,mag je altĳd van de ideeënbus gebruik
maken.Ook kinderen kunnenhunideeën erin kwĳt.

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



8 vrijetijdsbrochurenajaar 2022

Voor alle initiatieven gebruiken we hetzelfde online plat-
formvoor registratie en inschrĳving: i-Active.

1 Je registreert je kind als volgt:
1. Ga naar https://Oosterzele.i-active.be,via Google

Chrome of Internet Explorer.
TIP: typ de URL bovenaanin de balk van je brow-
ser. Als je googelt op de term i-Active, riskeer je
de juistepagina niet te vinden (je kanbĳvoorbeeld
bĳ een andere stadofgemeente uitkomen).

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

3. Je ontvangt automatisch per e-mail een login en
paswoord.

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 opmetdienst Sport en Jeugd.

2 Hoe kan ik mĳn kind inschrĳven voor
grabbelpas en sportkampen in de
sporthal?
1. Je schrĳft je kind in voor elke gewenste activiteit

via www.i-Active/login
Je kan inschrĳven vanaf het inschrĳfmoment.

2. Je betaalt online onmiddellĳk voor de ingeschre-
ven activiteiten.

3 Hoe kan ik mĳn kind inschrĳven voor Het
Vinkemolentje?

Vooraleer je online opvangdagen kan reserveren, moet je
eersteen infomoment volgen.

De data van deze infomomenten:
maandag: 03/10/2022 om18u30
maandag: 17/10/2022 om18u30
maandag: 14/11/2022 om18u30
maandag: 28/11/2022 om18u30
maandag: 12/12/2022 om18u30
maandag: 09/01/2023 om18u30

1. Schrĳf je online in op www.i-active.be/login voor
een infomoment.Hier krĳg je meer uitleg bĳ de
werking van het Vinkemolentje, je ontvangt het
huishoudelĳk reglement en ondertekent de schrif-
telĳke overeenkomst.Zonder overeenkomst, kanje
geen gebruik maken van hetVinkemolentje.

2. Na ontvangst van de getekende schriftelĳke over-
eenkomstkan je je kind inschrĳven per dag(deel)
via www.i-Active.be/login.

3. De betaling gebeurt achteraf op factuur.

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

Inschrĳfmomenten
Vanafwanneer?
De inschrĳvingen voor de herfst en -kerstvakantiestarten
opmaandag 19september om 19u.

ONLINE INSCHRĲVEN
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Aandachtspunten:
• Plan tĳdig en schrĳf zo snel mogelĳk in.Activiteiten en

opvang kunnenvolzetgeraken.
• Voor het Vinkemolentje wordt 4 weken voor de start

van elke vakantiemaand het aantal personeelsleden
bepaald op basis van het aantal ingeschreven kinde-
ren. Het maximale aantal toegelaten kinderen wordt
dan naar beneden aangepast. Daarna staan we geen
vermeerdering van plaatsen meer toe. Het verlof van
hetpersoneel wordtgerespecteerd.

• Voor de herfstvakantie gebeurt dit op maandag 3
oktober 23.59uur

• Voor de kerstvakantie gebeurt dit op maandag 28
november 23.59uur

Totwanneer?
Voorsportkampenengrabbelpas kanje inschrĳven totde
week voor de start van de activiteit, zolanger nog plaats
is.
Voor het Vinkemolentje kan je voor een opvangdag
inschrĳven tot 23.59 uur de dag ervoor, zolang er nog
plaats is.

Reglementen en meer info
Alle reglementen kan je vinden op www.oosterzele.be.
Wĳ raden aan om alle voor jou relevante reglementen
door te nemen.
Opgelet: mochten er opnieuw preventiemaatregelen
komen ikv Corona kan er afgeweken worden van de nor-
male reglementen en werking.
Heb je geen toegang tot internet, kan je de reglementen
ook steeds opvragen bĳ de dienstSport en Jeugd.

Annuleringsregeling
Tot4 weken voor de start van de vakantie kan je online
kosteloos annulerenvoor elk initiatief.
De data totwanneer je kosteloos online kan annuleren:
• Voor de herfstvakantie kan dit totmaandag 3 oktober

23.59uur

• Voor de kerstvakantie kan dit totmaandag 28 novem-
ber 23.59uur

Bijzonderhedengrabbelpas
Na bovenstaande data kan je alleen nog voor een sport-
kampofgrabbelpasactiviteit annulerenals iemandvan de
reservelĳst je plaats inneemt en betaalt voor deze acti-
viteit. Dit kan niet online. Je contacteert in dat geval de
dienst Sport en Jeugd.
Bĳzonderheden Vinkemolentje
Tussen4 en 2weken voor de start van de vakantie kan je
online annuleren tegen een annuleringskostvan 50% van
de normale kost van de geannuleerde dagen. Dit kan:
• Voorde herfstvakantievandinsdag 4oktober totmaan-

dag 17oktober 23.59uur
• Voor de kerstvakantie van dinsdag 29 november tot

maandag 12december 23.59uur

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 5 werkda-
gen een doktersattestaan de dienst Sport en Jeugd.

Sociaal tarief
Gemeente Oosterzele voorzieteen sociaal tariefvoor alle
initiatieven.Het sociaal tarief geeft een vermindering van
de deelnameprĳs van 80%.

§2. Een ouder of voogd kan het sociaal tarief aanvragen.
Het sociaal tarief wordtonder volgende voorwaarden toe-
gekend:

1. Inwoner zĳn van Oosterzele:
Het kind is gedomicilieerd ofverblĳft inOosterzele
onder één van volgende voorwaarden:

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

• het kind verblĳft in een erkende residentiële voor-
ziening of begeleidingstehuis bĳzondere jeugd-
zorggevestigd in Oosterzele

• het kind verblĳft in een pleeggezin in Oosterzele
EN

2. Voldoen aaneen van volgende voorwaarden:
• de ouders worden begeleid voor budgetbeheer,

budgetbegeleiding of collectieve schuldbemidde-
ling

• de ouders krĳgen financiële steun en/of leefloon
gedurende minimumde volledige en ononderbro-
ken periode van 3maand

• één van de ouders krĳgt een invaliditeitsuitkering

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

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

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

Verzekering
De deelnemer is automatischverzekerd voor lichamelĳke
ongevallen bĳ alle activiteiten.Materiële schade kan niet
vergoed worden (bĳv: speelgoed kwĳtofkapot).

Communicatie
Wil je iets vragen of melden in verband met i-Active of
onze activiteiten, gebruik dan het communicatiekanaal
van i-Active.

Voordelen van i-Activevoor jou als ouder
• Je kan zelf je gegevens beheren
• Je kan online inschrĳven en annuleren voor sportkam-

pen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas.
• Je kan online je formulieren voor het ziekenfonds en

fiscale attestenopvragen.
• Je hebt online ten allen tĳde zicht op je facturen en de

deelnames van je kinderen aanopvang en activiteiten.
• Je kanvia i-Activecommunicerenen documentenopla-

den
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Overzicht van de initiatieven en hun kenmerken

Naam
initiatief

Locatie Leeftijd
kinderen

Registreren
op

i-Active?

Verplicht info-
moment en

ondertekenen
schriftelijke over-

eenkomst?

Van tevoren
online inschrij-
venper activi-

teit?

Wijze van
betaling

Annulering

Vinke-
molentje

GILO
Oosterzele

2,5 –
12 jaar

JA JA NEE voorwoens-
dagnamiddag-

opvang
JA voor vakantie-
opvang vanaf

inschrĳfmoment
totten laatste de
dag voordien

23u59(pas moge-
lĳk naonderte-
kenen overeen-

komst)

Factuur
achteraf

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie
Annuleren
tegen beta-
ling van 50%:
Tus-sen4en
2 weken voor
de vakantie

Grabbel-
pas

Sporthal 4 – 12 jaar JA NEE JA – vanaf
inschrĳfmoment
tot1 week voor
de start van

activiteit zolanger
plaats is

Online
betaling bĳ
inschrĳving

Kosteloos
annuleren: tot
4 weken voor
de vakantie
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LARF! -SHOW ME
JONGERENTHEATER OP LOCATIE

ZATERDAG17 SEPTEMBER 2022 OM20.00 UUR

Wie of wat is de perfecte mens? Met die vraag trokken
theatermakersAnnelies De Nil & Inge Goddĳn langs cul-
turele centra. Ze verzamelden verhalen van tieners en
werkten 6maanden met hen aan een theatervoorstelling.
Showme vertelt hunverhaal over perfectie, schone schĳn,
falen en huneigen tutorials.

Locatie: CultuurhuisMerelbeke, Driekoningenplein 15
Tarieven: €14,00 standaard -€ 10,00-26

HOPPER EN DE HAMSTER DER
DUISTERNIS

WOENSDAG2 NOVEMBER 2022 OM14.30 UUR

Familiefilm

De jonge Hopper is gek op avontuur.Geen verrassing,
wanthĳ isde adoptiezoonvanKoningPeter,een beroemde
ontdekkingsreiziger. Ooit hoopt hĳ in de voetsporen van
zĳn vader te treden, maar hĳ blĳkt behoorlĳk onhandig
en erg onzeker.Niemand inhetKoninkrĳkzieter namelĳk
uitzoals hĳ:Hopper is half kip,halfhaas.Wanneer ʻs lands
grootste schurk – zĳneigen oom – ontsnaptuit de gevan-
genis op zoek naar de Hamster der Duisternis, twĳfelthĳ
geen seconde. Samen met de humeurige schildpad Abe
en Meg, een roekeloze gevechtsexperte met een bĳzon-
der geurtje, gaathĳ het gevaar achterna…

Voor iedereen vanaf6 jaar.

Tarief: €6,00

cultuur Tickets en info:
www.gcdekluize.be
09363 8330
reservaties@oosterzele.be
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4HOOG – HIER EN DAAR

ZONDAG20 NOVEMBER 2022 OM15 UUR

Familie / kunstendag voor kinderen
Het is waar
somsben ik HIER, maar liever DAAR.
OmdatDAAR veel mooier is danHIER
DAAR kan ik alles zĳn
Alles wat ik dromen kan
Soms is HIER maar hier
En DAAR is overal
Maar soms…… is hier ook fijn
Waar wil ik nu het liefste zĳn?
HIER ofDAAR ofDAAR ofHIER?
Ik doe mĳnogen dicht
Droom ik dan?
ʻHet werkelĳke kenmerk van intelligentie is niet kennis,
maar verbeeldingskrachtʼ. (Einstein)
De laatste productie van Frans Van der Aa, als artistiek
leider van 4Hoog, is niet zomaar een voorstelling. Het is
een ode aan de verbeeldingskracht van kleuters. Frans
creëert, samenmeteen bonteartistiekeploeg,een wereld
waarin alles kan,waarin je alles kan zĳn:een sneeuwman,
een onderwatersnorkelober of een prinses. Een wereld
waarin je hier kan zĳn en toch ook daar. Een kleurrĳke,
muzikaleen fantastischeervaring voor kleuters.

Voor iedereen vanaf3 jaar.

Tarieven: €6,00-26-€12,00 standaard

DE PEATLES –
SINTERKLAASCONCERT

ZONDAG27 NOVEMBEROM 15UUR

Familieconcert
Ook de Sint houdt van een lekker potje muziek! Daarom
kwam hĳ op het lumineuze idee om zĳn coolste pieten
zich een jaar lang te laten amuseren met muziekinstru-
menten.En zo werd zĳnlievelingsgroep De Peatles gebo-
ren! Deze knotsgekke bende roetgeveegde pieten zette
ondertussen al menig Sinterklaasfeestje in vuur en vlam
met huninteractieve show voor groot en klein.
Dit energiek en schoorsteenklauterendzootjeongeregeld
trekt door gans hetVlaamse land met 70 minutenmuziek
én acteerwerk van de bovensteplank.
Ze brengen een originele mix van oude en
nieuwe Sinterklaasliedjes (tienerhits voorzien van
Sinterklaasteksten),op ludieke wĳze aan elkaar gespeeld
door het kruim uitde zwarte pietenwereld.
Laat je jongste gasten, inclusief jezelf, genieten van een
interactieve show waarbĳ ze helemaal uit hun dak gaan
op de stevige (peper)noot muziek waar ook de Sint zo
gek van is!

Voor iedereen vanaf3 jaar.

Coproductie:OCMW Oosterzele
Tarieven: €10,00-26-€15,00 standaard
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BRUIST VANHETLEVEN!
In het najaar vieren we het leven in de bib.
Met interessante lezingen en workshops voor
jong en oud en nog veel meer …

Kom onze levendige bib en haar team ont-
dekken tijdens de uitgebreide openingsuren
of tijdens een van onze activiteiten. Altijd
welkom!

Boekenverkoop Route42
Boekenverkoop Geraardsbergen
Zaterdag 24september van 9 tot16uur
De zes bibliotheken van Route42verkopen boeken,
tĳdschriften,dvd's en strips.Alles aan 1euro!
Locatie: De Spiraal, Zakkaai 29,Geraardsbergen

Jeugdboekenverkoop Zottegem
Zondag 18september van 12 tot19uur
Op autolozezondag kun je in Zottegem snuisteren in
hetuitgebreide aanbod jeugdboeken.
Locatie:OLVC Campus Centrum

De Schrĳfwĳzen
Op vrĳdagavond 7 oktober verwelkomen we je graag
in onze bib om deel te nemen aan De Schrĳfwĳzen. Het
is een dictee voor íédereen die graag speelt met letters.
Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zĳn om mee te
doen. Het dictee wemelt niet van de moeilĳke woorden,
maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Het spel
start om 20 uur stipt en dat simultaan in meer dan 100
bibs over heelVlaanderen en Brussel.Trommelje taalmin-
nende vrienden op en speel mee! Inschrĳven is gratisen
kan vanaf1 september in onzebib.Wat valt er te winnen?
Toffeprĳzen en eeuwige roem.

Vrijdag 7 oktober 2022van 20 tot22uur
Inschrĳven via https://oosterzele.bibliotheek.be|

bibliotheek@oosterzele.be | 093628117
Prĳs: gratis

Workshop FABLABop de zolder van de bib
Creatieve geest? Ontdekons FabLab!
Sinds kort is de bovenste verdieping van de bib omge-
toverd tot een plek waar creatieve geesten aan de slag
kunnenmet enkele fascinerende apparaten.Voor we ons
Fablab openstellen voor het grotepubliek laten we graag

bibliotheek
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enkele jongeren al eens kennismaken met de mogelĳk-
heden ervan.
Het FabLab is uitgerust met een 3D-printer en een SAM
Labs programmeersetje, maar op deze eerste 2 namid-
dagen lerenwe hoeje via Inkscape eenmooiontwerpkan
maken voor de lasercutter en de snĳplotter.
We raden aan je eigen laptop mee te brengen en vooraf
het tekenprogramma Inkscape (gratis) te installeren. Zo
kunnen we sneller van start en kan je thuis ook nog van
alles ontwerpen.
Cursus en materialen zĳninbegrepen.

Woensdag 5 en 12 oktober 2022van 14 tot17uur
Doelgroep: 10-tot 16-jarigen

Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/| 093628117|
bibliotheek@oosterzele.be

Prĳs: 5 euro

Windows 10(& 11)beginnerscursus
Deze cursus is uiterst geschikt voor een beginner die
zich meer thuiswil voelen bĳ het gebruik vanWindows.
We geven extra aandacht aan mappen en bestanden en
Windows 11komtwaar nodig ter sprake.

In 8 sessies leren we stap voor stap alle aspecten van
Windows kennen. Een sessie bestaat uit een herhaling,
een theoretisch en een praktisch gedeelte om dan af te
sluiten met een oefening. Dit alles krĳgt nog een sausje
van tipsombeter en sneller te werken.

Als aanvulling kan via de bib een boek aangekocht
worden -zonder enige verplichting.

Woensdag 12,19en 26 oktober +9,16en 30 november +
7 en 14 december 2022van 9 tot 11.30uur

Inschrĳven via https://oosterzele.bibliotheek.be/
| 093628117| bibliotheek@oosterzele.be

Prĳs: € 70

Rudolf Hecke – PASSIE, het verschil tussen
leven en bestaan

Passie kan je niet kopen, is niet omkoopbaar maar heeft
wel een prĳs. Dat concludeert Rudolf Hecke na vĳf jaar
gesprekken met gedreven mensen. Mensen die op het
eerste gezicht weinig op elkaar lĳken, maar er is iets
dat hen bindt: passie. Sam Dillemans, Bart Van Loo, Louis
Tobback, Hilde Van Mieghem, Cathérine De Bolle, Johan
Bonny, Fernand Huts, Jef Vermassen, Serine Ayari, Peter
Goossens, Paul Michiels, Delfine Persoon, Omar Souidi,
de betreurde Dixie Dansercoer … het zĳnslechts enkele
namen.

Hecke confronteert uitspraken met elkaar, gaat op zoek
naar gelĳkenissen, aanvullingen en tegenspraak. Zo ont-
ketenthĳ een unieke dialoog die het verschil tussenleven
en bestaan belicht. Een dialoog die resulteert in verras-
sende, controversiële en inspirerende uitspraken. Hecke
versnĳdt de gesprekken met chirurgische precisie, deelt
zĳn opmerkingen en conclusies met de lezer en komtzo
toteen filering van het fenomeen passie.
Passie is een strĳdvaardig boek. Het klimtop de barrica-
den tegen ledigheid, de fake cultuur van het ʻgenietenʼ,
hetdragen van oogkleppen. Een boek dat goestinggeeft,
voor iedereen. Want passie is immuun voor leeftĳd en
agendaʼs,passie is altĳd actualiteit en prioriteit.ʼ
Na afloop trakteertde bib meteen drankje!

Vrĳdag 14oktober 2022om20uur
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/| 093628117|

bibliotheek@oosterzele.be
Prĳs: 5 euro
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Workshop LEGO storytelling i.s.m. Bricks in
the attic

Schrĳf je invoor een knotsgekkeworkshopmetLEGO. Jan
en Julien,bekend van ʻLEGO Mastersʼbegeleiden jullie in
hetmaken van de leukste verhalen.
Kan je met LEGO verhalen vertellen? Ja met de fantasie
van de kinderen! Jan en Julien,LEGO ultra-creatievelingen
bekend van ʻLEGO Mastersʼbegeleiden de kinderenmet
tips en trics.

LEGO Storytelling vertrekt vanuit een verhaal. Met deze
fundering fantaseren de kinderen zelf een LEGO Story.
De kinderen beleven een boeiende namiddagwaarbĳ ze
fantaseren, bouwen en achteraf hun creatie kunnen foto-
graferen.

Voor wie: Voor speelvogels, meesterbouwers, verhalen-
vertellers of gewoon ... LEGO-fans in hart en nieren van
9 tot 12jaar.

Zaterdag 22 oktober 2022van 14 tot17 uur
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/| 093628117|

bibliotheek@oosterzele.be
Prĳs: 5 euro

©
VT
M

Spraakmakende ontmoetingmet jong talent
Ibe Rossel

Lokaal talent Sacha Blé interviewt Ibe over haar debuut
ʻShakespeare kent me beter dan mĳn lief: levenslessen
van dode auteursʼ.
Shakespeare, Charles Dickens, Oscar Wilde. De namen
zeggen je misschien nog iets, maar voor velen zĳn ze
niet meer dan een vervlogen herinnering uit de lessen
Engels. Wat kan zoʼn dode auteur ons tenslotte van-
daag nog bĳbrengen? Veel meer dan een oppervlakkig
Instagrambericht zegtIbe Rossel, studenteEngelse litera-
tuur en kind van onze tĳd.
Al wat voor haar van enig belang is, haalde ze uitde klas-
siekers. Uit RobinsonCrusoe leerde ze dat je maar beter
geen seks hebt op je eerste date. Jane Austengaf instruc-
ties bĳ het flirten. Dankzĳ George Eliot krĳgt ze makke-
lĳk haar zin, en van grootmeester Shakespeare leerde
ze alles over jaloezie. Het nut van romans gaat dus heel
wat verder dan wat je leerkracht je ooit wĳsmaakte.Wat
je écht leert uit de klassiekers, dat vertelt Ibe je in ditvin-
dingrĳke literaire pareltje.

Bibliotheek Oosterzele i.s.m.Route42

Woensdag 9 november om 20uur
Inschrijven: https://oosterzele.bibliotheek.be/| 093628117|

bibliotheek@oosterzele.be
Prĳs: 5 euro
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Senioren isoleren?
Niet volgens de Oosterzeelse jeugd!

Het is een feit dat op kousenvoeten onze leefwereld is
ingeslopen: onze oudste senioren die alleen thuis of in
een rusthuis wonen, raken vaker de aansluiting met de
maatschappĳ kwĳt…Vrienden vallen één voor één weg,
familie heefthet druk metwerk en eigen gezin, door aan-
houdende druk op hun schouders hebben huishoudhul-
pen en (thuis)verpleegkundigen amper nog de tĳd om
hetwerk tedoen, laat staandater ruimte is omeen praatje
te slaan.De pandemie die onsal meer dan twee jaar inde
tanghoudt,heeft bovendien de weinige initiatievendie er
nog waren beknotof laten doodbloeden.

Het OCMW deed er vorig jaar onderzoek naar, maar
de vereenzaming viel ook Helena De Muynck, stagiaire
in de bibliotheek van Oosterzele op. In samenwerking
met enkele partners als het OCMW, de rusthuizen, de
Seniorenraad, de Jeugdraad, het Huis van het Kind en de
Leesjury, zettezĳ inhetkader van werkplekleren een pro-
ject op poten.Het project – dat Op de Thee metMeemee
heet – heeft tot doel de sociale cohesie te vergroten en
de jongere en oudere generaties via taal (opnieuw) met
elkaar te verbinden.

Het opzetis omeen beweging in gang te trekkenwaar elk
van onszĳnsteentje kan toe bĳdragen, en het concept zal
duidelĳk gemaakt worden op een kick-offop zaterdag 5
november. In de bibliotheek worden enkele knusse hoek-
jes ingericht waar de ouderen gekoppeld worden met
enkele jongeren. Deze laatsten zullen hun voorleestalen-
ten aanwenden voor de senioren, die op die manier niet
alleen nog eens de verwondering van een goed verhaal
kunnen ervaren, maar ook het speels enthousiasme van
onzejeugd kunnenbeleven. Dan is er thee (of koffieof…)
en na de pauze worden de rollen omgedraaid en zullen
de ouderen een verhaal vertellen aan de jeugd. Zo leren
de jongeren ietsuithetechte leven,en krĳgen de ouderen
het podium dat ze verdienen, en beseffen ze dat ze écht
wel nog iets te betekenen hebben in onzemaatschappĳ.
De vertellende deelnemers werden intussen geselec-
teerd,maar we nodigen graag iedereen uitdie deze taal-
gebonden cohesie wil komen proeven!Tĳdens de pauze
kanook lokaal lekkerswordengesmaakt,en nade sessies
is er gelegenheid tothet stellen van vragen.

Wat? AftrapOp de Thee metMeemee
Waar? BibliotheekOosterzele

Wanneer? Zaterdag 5 november 2011– om 15.30uur
Voorwie? Iedereen die onzegemeenschap een warmhart

toedraagt
Kostprĳs? Helemaal gratis!
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Verbindende communicatie en empathie
De sleutel tot verbinding

Empathie is een sleutelvaardigheid als je verbindende
communicatie wil beoefenen. Alles begint met zelfem-
pathie: aandachtig en inlevend luisteren naar je eigen
gevoelens en behoeftes.Wanneer je kiest omempathisch
te zĳnnaar de ander, parkeer je even je eigen gevoelens

en behoeftenen luister je naarwatachter de woordenvan
de ander ligt. Empathie zorgt voor meer begrip, betrok-
kenheid en respect. Deze cursus staat open voor ieder-
een. Ook wie al een basis heeft, kan zich hier verder in
verdiepen. De basisbegrippen uit de verbindende com-
municatie komen aan bod. Verder is er mogelĳkheid om
te oefenen in: inlevend luisteren, gevoelens en behoeften
verwoorden, de stap zetten van oordeel naar behoef-
ten en behoeften en strategieën leren onderscheiden.
Verschillende werkvormen zorgen voor afwisseling en
dynamiek: gesprek, uitwisseling, oefeningen en creatieve
opdrachten.Ernst en speelsheid wisselen elkaar af.

Dinsdag 4, 11,18 en 25 oktober 2022van 19.30tot 22uur
Bibliotheek Oosterzele

Inschrĳven bĳAvansa regio Gent via
www.avansa-regiogent.be ofvia info@avansa-regiogent.be of

via 092242265met vermelding van de code: 2211200
Prĳs: €65| €49| €32.50

BIBLIOTHEEKOOSTERZELEI.S.M. AVANSAREGIO GENT

Vooralle activiteitenvanAvansa regio Gent schrĳf je invia
www.avansa-regiogent.be of via info@avansa-regiogent.
be of via 092242265tenzĳ anders vermeld.

Avansa regio Gent geeft een korting aan mensen die het
financieel moeilĳker hebben. Bĳ elke activiteit staandrie
prĳzen vermeld indeze volgorde: standaardprĳs| reduc-
tieprĳs | sociale prĳs.Het reductietarief is er voormensen
met een beperkt pensioen, éénoudergezinnen met kin-
deren, studenten,…Werkzoekenden en mensen met een
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds genie-
ten het sociaal tarief. Neem contact op met Avansa regio
Gent (09 2242265) voor de kortingsvoorwaarden.
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De kunstvan het samenleven
Kennismakenmet politieke filosofie

Een crisissituatie maakter het samenleven nietgemakke-
lĳker op.Ofde dreiging nuvaneen virus, terreur,migratie,
racisme of klimaat komt, telkens worden we uitgedaagd
omnatedenkenover de betekenis vanvrĳheid, democra-
tie,burgerzin en solidariteit.Wat innormale tĳden vanzelf-
sprekend is, komt in een crisistĳd in alle scherpte op de
agenda te staan. Ons democratisch samenlevingsmodel
wordtuitgedaagd en we beseffen hoezeer we van elkaar
afhankelĳk zĳn. In deze lezing legt Patrick Loobuyck uit
wat de beginselen zĳn van de politieke filosofie waarop
ons samenlevingsmodel zich ent.
Aan de hand van concrete situaties worden verschillende
auteurs en benaderingen toegelicht. Zĳn analyses zĳn
doorspekt met interessante filosofische uitstapjes, eigen
ervaringen en herkenbare anekdotes.

Donderdag 13 oktober 2022van 20 tot22 uur
Bibliotheek Oosterzele

Inschrĳven bĳAvansa regio Gent via
www.avansa-regiogent.be ofvia info@avansa-regiogent.be ofvia

092242265met vermelding van de code: 2211185
Prĳs: €8 | € 6 | € 4

Zelfzorg in tĳden van chaos en voortdurende
verandering | Lezing

Vind jĳ onzesamenleving ookbehoorlĳk complex gewor-
den? De job eist veel van ons, we willen het beste voor
onze kinderen, we willen een uitstekende partner, doch-
ter,vriendin zĳn…Tĳdensdeze lezingstaanwe stilbĳ een
aantalvragen. Hoegaanwe ommetde verwachtingen van
anderen en wat is de invloed daarvan op onze werk-en
privébalans? Vragen we zélf somsook teveel van onszelf?
Iedere deelnemer krĳgt de ruimte om zĳn/haarpersoon-
lĳke definitie van het begrip zelfzorg te achterhalen en
in de praktĳk te brengen. Mensen die goed voor zichzelf
zorgen, zĳn gelukkiger en kunnen beter om met stress.
Ze lĳken beter gewapend tegen een mogelĳke burn-out
en staanveerkrachtiger en positiever in het leven. De vor-
ming steunto.a.op het gedachtegoed van de geweldloze
communicatiezoalsontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Donderdag 27 oktober 2022van 19 tot21.30uur
Bibliotheek Oosterzele

Inschrĳven bĳAvansa regio Gent via
www.avansa-regiogent.be of via info@avansa-regiogent.be
of via 09 2242265met vermelding van de code: 2211021

Prĳs: €8 | € 6 | € 4
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Gitaar voor beginners

Tĳdens de eerste sessie leren we al meteen een nummer
spelen. Er wordt met ieders tempo rekening gehouden.
Je krĳgt alles aangeleerd aan de hand van bekende en
minder bekende melodieën: popsongs, kampvuurliede-
ren,evergreens, rockklassiekers ofkinderliedjes.

Omaandeze reeksdeel tenemen,heb je enkel een gitaar
nodig. Snaren van staal ofnylon? Het maakt nietuit.Kennis
van notenleer is niet vereist. De begeleiding is in handen
van JohanDe Pue, muziekleraar en actief in verschillende
bands waaronderde Gentse band Karivaani Orkestra.

(Opgelet: minimumleeftĳd18jaar). Breng je gitaar mee!
Maandag 21 en 28 november + 5 en 12 december 2022
van 19.30 tot 21.30uur

Bibliotheek Oosterzele
Inschrĳven bĳAvansa regio Gent via

www.avansa-regiogent.be ofvia info@avansa-regiogent.be ofvia
092242265met vermelding van de code: 2211109

Prĳs: €44| €33| €22|

Tienklimaatacties die werken
Lezing Pieter Boussemaere

Lĳkt de klimaatverandering een ver-van-je-bedshow,een
wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit
je er wel mee in,maar weet je niet goed wat je zelf kunt
ondernemen? Mogelĳk doe je al allerlei dingen. Alleen,
helpt het ook echt? Tien klimaatacties die werken ver-
trekt van de naakte feiten. Vrĳ van ideologisch of poli-
tiek getouwtrek krĳg je tien acties die wetenschappelĳk
onderbouwd zĳn en echt werken. Een praktische lezing
voor wie zĳn steentje wil bĳdragen en op zoek is naar
doelgerichte oplossingen.

Woensdag 7 december 2022van 19.30tot21.30uur

Bibliotheek Oosterzele
Inschrĳven bĳAvansa regio Gent via

www.avansa-regiogent.be ofvia info@avansa-regiogent.be ofvia
092242265met vermelding van de code: 2211188

Prĳs: €8 | € 6 | € 4
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