
Maandag  31 oktober 2016

Dinsdag   1 november 2016 = geen werking, Allerheiligen

Woensdag  2 november 2016

Donderdag  3 november 2016

Vrijdag   4 november 2016

Van elk kind vragen we een gegevensfiche die op voorhand op de jeugddienst 
of online via de webshop ingevuld wordt. Op de gegevensfiche wordt er navraag 
gedaan naar enkele medische en andere belangrijke gegevens. De kinderen met 
een beperking vullen een meer gedetailleerde medische fiche in. Als je kind het 
afgelopen jaar al deelnam aan activiteiten van jeugdcentrum Jotie, is er geen 
registratie meer nodig.

Sinds de knecht van professor Abuis op pensioen is, gaat alles verkeerd 
in zijn huis. Het lukt de verstrooide professor niet meer om iets juist te 
doen. Het kraantjeswater stroomt ondersteboven, het gras groeit naar 
beneden, de tapijten blijven niet op de grond liggen, het toiletpapier hangt 
achterstevoren. Als hij het licht aan doet, begint de radio te spelen, zijn 
kleren hangen in de frigo…

Professor Abuis wordt er helemaal gek van en is ten einde raad. Met de 
moed der wanhoop opent hij zijn bizarre huis voor het publiek. Slechts 75 
gelukkigen krijgen de eer om zich kandidaat te stellen als nieuwe knecht.

Word jij de redder van huis Abuis?!

Voor wie?
Voor alle kinderen (met en zonder beperking) van 5 tot en met 13 jaar (geboren 
tussen 2011 en 2003).

Waar?
De BrandWoeker  ○  Woeker 3  ○  9700 Oudenaarde

Wannee   ?

Registreren?

Voor het themakamp moet er op voorhand ingeschreven worden.

Inschrijven kan vanaf woensdag 5 oktober 2016 om 17u00. Dit kan 
online via www.jotie.be, maar ook in JC Jotie van 17u00-18u00 of de 
dagen erna tijdens onze openingsuren. Telefonisch inschrijven is niet 
meer mogelijk.

De inschrijving is pas definitief als er betaald is. 

Let op: er staat een limiet op het aantal inschrijvingen.

Enkel kinderen die de volledige week komen, kunnen deelnemen aan 
deze themaweek. 

Inschrijven?

Zwe       en?

Wat?

Op maandag gaan de 5-6 jarigen zwemmen.

Op woensdag gaan de 7-8 jarigen zwemmen.

Op donderdag gaan de 9-13 jarigen zwemmen.

7u30 tot 9u30 De periode om aan te melden. Opvang voor de kinderen onder 
begeleiding van animatoren (om 9u30 gaan de deuren dicht).

16u tot 18u00 Avondopvang. Om 18u00 sluiten de deuren. 

  rengen en afhalen?

De totaalprijs van het themakamp:
○ Kinderen van Oudenaarde: € 40 
○ Kinderen van buiten Oudenaarde: € 80 
○ OK-pas: € 12

De inschrijving = betaalbewijs
De activiteiten van Jeugdcentrum Jotie zijn fiscaal aftrekbaar.

Kost  r i  jr

B

p ?
s

m m



Vragen? Contacteer de jeugddienst!

Openingsuren jeugddienst?

Voor meer inlichtingen, inschrijvingen en het betalen van het themakamp 
kan je terecht op de jeugddienst:

Jeugdcentrum Jotie ○ Hofstraat 14 ○ 9700 Oudenaarde ○ Tel: 055 33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be ○ http://www.jotie.be/

Wie zich inschrijft voor het themakamp gaat akkoord met de algemene 
voorwaarden.
http://www.oudenaarde.be/jeugddienst/kids-kalender/activiteiten 

Belangrijke opmerkingen:

Tijdens de schooljaar Tijdens schoolvakanties

Maandag Gesloten

Elke voormiddag open 
van 7u30 tot 12u00

Elke namiddag gesloten!

Dinsdag 8u30 – 12u00
 13u30 – 18u00

Woensdag VM Gesloten
 13u30 – 17u00

Donderdag 8u30 – 12u00
13u30 – 17u00

Vrijdag VM gesloten 
13u30 – 19u00
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Bij het te laat afhalen van uw kind(eren) zal er per begonnen kwartier 
een boete van € 2,50 per kind aangerekend worden.

Kinderen die zonder begeleiding het themakamp mogen verlaten, 
moeten een schriftelijke toestemming van de ouders (met vermelding 
van het vertrekuur) afgeven aan de hoofdanimator.

We zorgen ervoor dat er dagelijks leuke foto’s op onze facebookpagina 
‘Jeugdcentrum Jotie’ verschijnen. Zo blijft u op de hoogte van de leuke 
activiteiten en nieuwigheden op kamp!

Themakamp HERFST 2016Wat zit in de prijs    nbegrepe    ?
Per dag:

○ Voor- en naopvang
○ 3 drankjes
○ 4-uurtje
○ Verzekering
○ Spelbegeleiding
○ Zwembeurt
○ Familievoorstelling ‘De Woeste Woning’ op donderdag voor de 7-8 jarigen
○ Poppenkastvoorstelling op maandag voor de 5-8 jarigen

M   ebrengen?
Lunchpakket   ○   Regenjas  ○   Zwemgerief

Het huis van 
professor A  uis! 
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