September 2022

Voorwoord

Beste inwoner
Voelt september niet voor iedereen een
beetje als een nieuw begin? We hopen dat
iedereen een fijne zomer beleefde en
voldoende energie heeft getankt om er
opnieuw vol tegenaan te gaan.
Met de vrijetijdsbeurs, optredens in de
Woeker, activiteiten in de bibliotheek en
heel wat sportmogelijkheden willen wij
alvast voor de nodige ontspanning zorgen.
In dit nummer maak je kennis met vijf
Duurzame Helden die zich elke dag
inzetten voor onze inwoners. Ze zijn een
hulp én inspiratie voor velen. Wij zijn hen
erg dankbaar voor alles wat ze doen en
kijken ernaar uit hen te huldigen op het
stadhuis.
Veel leesplezier gewenst!
Burgemeester
Marnic De Meulemeester
Algemeen directeur
Bart Baele
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in deze

In de kijker
Eind augustus verhuisde dit pop-upspeelplein vanop de Markt naar de groene
site aan het Sociaal Huis. In één beweging werden ook rolstoelvriendelijke paden
en picknickbanken aangebracht. Zo kunnen kleinkinderen en grootouders
gezellig samenzijn. De toestellen zijn afgestemd op kinderen met een beperking.
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Kort Nieuws

Kort
Nieuws
Zorgverleners op jouw
oprit?

Gezocht: vrijwilligers
buitenschoolse opvang
In Oudenaarde gaan heel wat
kinderen naar de opvang. Logisch,
want veel ouders werken allebei en
ook de grootouders kunnen hun
kleinkind niet altijd opvangen.
Maar de opvang komt soms
handen te kort. De voor- en
naschoolse opvang zoekt dan ook
dringend vrijwilligers om ons
gemotiveerd team te ondersteunen
bij onder meer activiteiten met de
kinderen (knutselen, voorlezen,
enz.), het onthaal van de kinderen
en contacten met hun ouders.
Interesse? Contacteer ons via
055 33 51 54 of
buitenschoolseopvang@
oudenaarde.be.
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Met een ‘Parkeer Plus-Zorg’-sticker
kan je aangeven dat zorgverleners
tijdens een huisbezoek op jouw
oprit of voor jouw poort mogen
parkeren. Moet je toevallig de deur
uit? Dan zal de zorgverlener de
wagen verplaatsen na een belletje
op het gsm-nummer dat je op de
‘Parkeer Plus Zorg’-parkeerkaart
achter de voorruit vindt.
Een sticker aanvragen kan via
www.oudenaarde.be/parkeer-pluszorg-aanvraag.

Kerstmarkt en ijspiste:
uitbaters gezocht
Op naar een kerstmarkt in vol
ornaat! Oudenaardse verenigingen
kunnen hun clubkas spijzen door
een kerstchalet uit te baten of vijf
vrijwilligers af te vaardigen voor het
schaatsverhuur aan de ijspiste. Er
is een vergoeding van 40 euro per
uur voorzien (in combinatie met
een kerstchalet).
Op zoek naar extra promotie voor
jouw zaak? Oudenaardse
handelaars en ondernemers
kunnen hun zaak in de kijker zetten
met een sponsorpaneel langs de
ijspiste. Inschrijven en aanmelden
kan vanaf maandag 26 september
tot en met zondag 16 oktober via
www.oudenaarde.be.

Kort nieuws

Het getal

8379

... Facebookgebruikers volgen onze pagina.
Volg jij ons al op Facebook? Surf naar
www.facebook.com/StadsbestuurOudenaarde
of typ 'stadsbestuur Oudenaarde' in de zoekfunctie
op Facebook en blijf op de hoogte van het meest
recente stadsnieuws.

Hulp vragen of
aanbieden via
Welbi-punt
Inwoners die hulp zoeken of
aanbieden bij kleine klusjes, vervoer of
voor een babbel kunnen een beroep
doen op het online platform Welbi.
Welbi is een erkend online
deelplatform dat toelaat om
eenvoudig helpende handen in de
buurt te vinden of zelf aan te bieden:
bij hulp in de tuin, babysitten of voor
een babbel. Via www.welbi.be of de
app kan je je vanaf 16 jaar
registreren. Vervoer je je broer naar
het ziekenhuis of repareer je een
lekkende kraan van je buur? Tijdens
de Welbi-activiteiten ben je
automatisch verzekerd en het is
bovendien fiscaal voordelig voor wie
helpt. Meer info: het Welbi-punt in
LDC de Vesting, Meerspoort 30.

Verhuur jij een woning?
Via een conformiteitsattest moeten
verhuurders vanaf 2023 kunnen
aantonen dat hun huurwoning aan
bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.

Openbaar onderzoek
Weldenstraat
Begin 2020 werden onteigeningsplannen vastgelegd om fietspaden
en riolering te realiseren langs de
gewestweg N46 Weldenstraat.

Om welke normen gaat het? Welke
werken voorzie je dit jaar best nog
en welke financiële ondersteuning
kun je hierbij krijgen? Antwoorden
op je vragen krijg je tijdens een
infomoment op dinsdag 18 oktober
om 19.30 uur in de Volkszaal van het
stadhuis.
Inschrijven is noodzakelijk via
huisvesting@oudenaarde.be. Meer
info vind je via www.oudenaarde.be.

Van 19 september tot en met 19
oktober 2022 organiseert
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) daarover een openbaar
onderzoek. Je kan de documenten
raadplegen in het Administratief
Centrum Maagdendale of ze online
inkijken via www.wegenenverkeer.be
en www.oudenaarde.be.
Opmerkingen en bezwaren indienen
kan via een aangetekend schrijven
naar AWV (Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 81, Gent) of de
stad Oudenaarde.
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Werken op afspraak

Zullen we eens afspreken?
Heel wat stadsdiensten werken op afspraak. Dat biedt veel voordelen: zowel voor jou als voor
onze medewerkers. We helpen je snel en efficiënt op het tijdstip dat jou het beste past, zonder
wachtrijen. We zetten voor jou alle info even op een rij.
Burgerzaken & Omgeving
De diensten Burgerzaken en Omgeving werken uitsluitend op
afspraak. Zo hoef je je geen zorgen te maken over
aanschuiven aan een loket en kan je in alle vrijheid zélf de dag
en het tijdstip bepalen wanneer jij wil langskomen.
Een afspraak kan je eenvoudig van thuis uit vastleggen
waarbij je meteen heel wat nuttige informatie krijgt over wat je
eventueel moet meebrengen. Daarnaast weten onze
medewerkers op voorhand waarover het gesprek zal gaan en
hebben zij voldoende tijd om het dossier voor te bereiden. Zo
kunnen zij jou sneller én efficiënter verder te helpen.

Wil je iets ophalen zoals een
reispas of een rijbewijs?
De medewerkers aan het onthaal of het snelloket helpen jou
met plezier verder zonder afspraak. Je kan bij hen terecht voor:
•
•
•
•
•

Afhalen van akten en attesten
Afhalen van een reispas, een (voorlopig) rijbewijs, een
internationaal rijbewijs
Afhalen van een visvergunning
Het kopen van PMD- en luierzakken
Het verkrijgen van een stadsplan

Sociaal Huis
Ook de sociale dienst en het infoloket Welzijn en Senioren
werkt op afspraak. Een afspraak maken kan via 055 46 06 11.

Een afspraak maken is kinderspel
en kan op drie manieren:
via www.oudenaarde.be
via 055 31 46 01
aan het onthaal van het Administratief Centrum
Maagdendale, Tussenmuren 17
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Te laat?
Niemand vindt het leuk om te wachten. Zorg dus dat je op tijd
komt zodat diegene na jou niet hoeft te wachten. Lukt het je
niet om op tijd te zijn voor je afspraak? Geef ons een seintje en
we zoeken samen met jou een oplossing.

Vrije tijd

Zij vond
de hobby
van haar
leven
Ilana Hanssens (20) uit Oudenaarde studeert
pedagogische wetenschappen. Al vind je haar
het meeste van de tijd niet in de aula, maar op
de atletiekpiste. Laat het woord ‘atletiek’ vallen
in haar bijzijn en je hoeft verder nog nauwelijks
een vraag te stellen. Een gesprek met de
atlete die tijdens het Sportreferendum werd
gekroond tot ‘Sportvrouw van het jaar’.

Eerst en vooral, proficiat met je titel van
‘Sportvrouw van het jaar’!
Bedankt! Vorig jaar was voor mij een gekke zomer met een
deelname aan zowel het Europees als het wereldkampioenschap. Ik ben heel trots dat ik 11de van de wereld ben
geworden en aan de Memorial Van Damme mocht deelnemen.
Om daarvoor erkenning te krijgen van je eigen stad is de kers
op de taart. Het was bovendien iets waarop ik al een tijdje
hoopte.
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Vrije tijd

Hoe lang ben je al
aangesloten bij KASV
Oudenaarde?
Al sinds mijn achtste, 13 jaar dus. Ik
heb eerst nog geturnd, maar ontdekte
het hordelopen tijdens het bekijken
van een wedstrijd van KASVO. Het
sprak me meteen aan. Ik nam deel aan
een jeugdstage en belandde zo in de
atletiek. Mijn hele familie is intussen
bij de club betrokken. Mijn broer
doet sinds kort 400 meter horden,
mijn mama de 100 meter sprint. Net
zoals mijn papa is ze betrokken bij
het bestuur. Eigenlijk zijn we een
atletiekfamilie geworden. Zelf ben ik
tegenwoordig vooral in Gent, waar ik
op kot zit en op hoger niveau train bij
Philip Gilson samen met een groepje
van 12 atleten.
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“Ik ben hier
echt opengebloeid als
persoon.
Het is fijn om
zoveel steun
te voelen
vanuit de
club.”

Hordelopen is jouw
favoriete discipline?
Ik doe graag verschillende dingen en
400 meter horde wordt ook wel ‘de
meerkamp van de spurt’ genoemd.
Je moet er heel breed voor trainen:
niet alleen op spurt, maar ook lange
afstand, evenwicht en kracht.

Wie zijn jouw grootste
supporters?
Mijn ouders en mijn broer, sowieso,
maar ook mijn clubgenoten van
Oudenaarde. Toen ik naar het EK
ging, hebben ze een Whatsappgroep gemaakt. Ik moest daar dan
een dagboek bijhouden en daarop
antwoordden ze dan massaal. Het is
heel fijn om zoveel steun te voelen
vanuit de club. Ik heb hier ook

Vrije tijd

jeugdtraining gegeven en ben hier als
persoon echt opengebloeid. Ik ben
altijd blij als ik naar de club mag komen.
Het is ook fijn om een voorbeeld voor
de jeugd te zijn. Sommige atleten
veranderen van club, bijvoorbeeld
omwille van financiële redenen, maar ik
zie mezelf niet veranderen. Ik ben hier
opgegroeid. Het is mijn tweede thuis en
heel mijn familie zit erin geworteld.

Je studeert nog.
Hoe combineer je dat met
atletiek?
Ik heb het geluk dat we niet zoveel
hoorcolleges hebben en ze zijn
gelukkig vrij flexibel, wat de combinatie
met topsport mogelijk maakt. Vorig jaar
kon ik door de coronacrisis de twee vlot
combineren, dit jaar neem ik minder
studiepunten op. Atletiek is nu prioritair
en verweven in alles wat ik doe. Ik

train acht keer per week, zorg voor
voldoende rust nadien en mijn eten is
erop afgestemd.

Heb je geluksbrengers?
Neen. Ik geloof daar niet in. Maar voor
elke wedstrijd doe ik wel mijn make-up:
mijn ‘vleugels’ aan mijn ogen. Ik ben
graag creatief bezig en daarmee bezig
zijn brengt me ook tot rust.

Wat is jouw ultieme
droom?
Op korte termijn wil ik me focussen op
100 meter horden en snelheid. Ik wil
daar graag mijn record verbeteren en
technisch sterker worden om zo toe
te werken naar het EK voor beloften
(U23). Ik zou daar graag opnieuw in
de finale 400 meter horden geraken.
Op lange termijn zou ik graag op

grotere kampioenschappen staan bij
de senioren. Mijn ultieme droom? Bij
de Belgian Cheetas, onze 4x400 ploeg,
aansluiten en hen mee op een hoger
niveau brengen.

Ten slotte, heb je nog een
boodschap voor jongeren
die nog niet sporten of hun
sport nog niet gevonden
hebben?
Ik vind het belangrijk dat je iets zoekt
waar je zelf echt plezier aan beleeft en
dat je jezelf uitdaagt. Door jezelf uit te
dagen en nieuw dingen te proberen,
verleg je je grenzen en leer je jezelf –
ook naast het sporten – beter kennen.
Sport zorgt bovendien voor een beetje
ambitie en dat je vrienden maakt die je
steunen.

Wat is jouw ding?
Op de vrijetijdsbeurs op zondag 18 september vind je beslist een hobby op jouw maat, ook als
sport minder jouw ding is. Van sociaal tot muzikaal en van actief tot creatief: ruim 50 verenigingen komen zich voorstellen via workshops, demo’s en infostanden op de sportsite aan Rodelos
en in OC Sint-Jozef.
Verplaats je van de ene naar de andere site met een gekke fiets of gocart, pik tussendoor een
optreden mee, geniet van een ijsje en win een waardebon van 50 euro voor jouw nieuwe club. De
toegang is gratis. Ook bij regenweer kan het event doorgaan.
Afspraak tussen 14 en 17 uur aan het onthaal op de sportsite. De deelnemende verenigingen vind
je op www.oudenaarde.be/vrijetijdsbeurs.
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Iedereen sportief

Iedereen sportief
Sportdag
Op donderdag 17 november staat een sportdag voor
55+’ers gepland in sporthal Rodelos. Van 8.45 uur tot 17 uur
kan er geproefd worden van verschillende sporten, met een
gezellig middagmaal tussendoor en koffie en gebak als
afsluiter. Deelnemen met middagmaal kost 23 euro, zonder 8
euro (OK-pas 3 euro). Contacteer de sportdienst voor meer
informatie of neem er de gratis folder mee.

Midweek aan zee
In 2023 organiseert de sportdienst voor de tweede keer een
seniorenmidweek aan zee. Hou je alvast 8 tot en met 11 mei
2023 vrij? Meer info volgt in de volgende editie van Adriaen.
Contact opnemen met de sportdienst kan intussen via 055 31
49 50.
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Iedereen sportief

Sportkaart

Sportclubs veroveren de Markt

Ben jij een sportieve 55+’er? En heb je zin om verschillende
sporten te beoefenen aan 3 euro per sessie (0,75 euro met
een OK-pas)? Dan is de Oudenaardse sportkaart iets voor
jou. Daarmee kan je tot en met 16 juni 2023 tien keer komen
sporten op een moment naar keuze, zonder vooraf in te
schrijven. Zeswekelijks wordt het sportaanbod aangepast. Je
kan onder meer kiezen uit ruggym, padel, dansmix, curve
bowl, tennis, fietsen, nordic walking en krachttraining. Twijfel
je nog? Met de oefenbon kan je gratis een kennismakingsles
volgen. Alle info vind je op www.oudenaarde.be/sport. Je
kan ook gratis een brochure afhalen bij de sportdienst.

Oudenaarde telt bijna 200 sportclubs en is daar fier op! Vorig
jaar riep Sport Vlaanderen de eerste editie van ‘Breng je
sportclub naar de Markt’ uit tot de beste actie van de
provincie bij de #sportersbelevenmeer-awards. Wie komt zijn
club dit jaar opnieuw vertegenwoordigen of aanmoedigen
tijdens een muzikale sessie Drums Alive op woensdag 28
september? In sporttenue en aangesterkt door gratis verse
soep? Om 14 uur starten de drumsessies en om 15.30 uur
opent dj Monsieur het slotfeest. We zijn nu al benieuwd welke
club de meeste uitdagingen wint en zich kroont tot Meest
Veelzijdige Club! Info: www.oudenaarde.be

Rodelos 1a
055 31 49 50
sportdienst@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/sport
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Jeugd

Voor campingavonturiers,
kapoenen en brave kinderen

Herfstvakantie in den Dreef

Hij komt, hij komt…

Marcel, Georgette & Oscar hebben het gehad in het saaie
seniorenoord, dus besluiten ze hun jeugd te herbeleven op
camping ‘Den Dreef’. Wat voor kattenkwaad ze allemaal
uithalen ontdekken we samen tijdens het themakamp van
maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november.
Camping ‘Den Dreef’ opent zijn deuren voor kinderen van 3 tot
15 jaar.

Zijn de kinderen uit Oudenaarde opnieuw braaf geweest dit
jaar? Kom dat te weten op zaterdag 19 november vanaf 10
uur aan de Louise Mariekaai (t.h.v. Pamelekerk). Daar
verwelkomen we samen Sinterklaas en zijn Pieten.

Je plek op de camping bemachtigen kan vanaf 21 september
om 13.30 uur. Inschrijven kan via de webshop op www.jotie.be
of bij de jeugd- en sportdienst tijdens de openingsuren.
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen
met een beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 14
september.

Aansluitend op de Sintintrede kan je in de namiddag genieten
van een theatervoorstelling in de Woeker. Op zondag zijn er
drie voorstellingen voorzien. Deze voorstellingen zijn betalend
vanaf 2,5 jaar.
Sint en Piet bezoeken ook dit jaar weer veel huiskamers. Ze
halen tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de schoenen
en leggen wat lekkers in de plaats. Kan je niet wachten tot 6
december? Je allermooiste tekeningen kan je vanaf begin
november achterlaten in de Sintbrievenbus op de Markt.

Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be
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Bib

Op avontuur
in de bib
Ben je al op ontdekking gegaan in de
vernieuwde bibliotheek? Kom dit najaar
kennismaken met de mooiste verhalen en de
boeiendste legendes tijdens een van de vele
activiteiten.

Voor de jongste
boekenverslinders

Voor de grotere
boekenfans

Leesmezen en Luistervinken
Elke eerste vrijdag van de maand om 17
uur komen de mooiste verhalen tot
leven in de Kinderbib.

7/10
Speel mee met De Schrijfwijzen
Samen met de bibliotheken in de
Vlaamse Ardennen organiseert de bib
een spel voor iedereen die graag speelt
met letters. Ook zonder spellingkampioen te zijn kan je deelnemen aan dit
spel. Trommel je taalminnende vrienden
op om mee te doen om 20 uur in de
BrandWoeker en win een toffe prijs.

15/10
Bosmythen en Boomlegendes
De natuurgids neemt je mee op
sleeptouw en brengt je naar de
verhalenboom, waar mythes en
legendes over het bos tot leven komen.
Voor deze familieactiviteit voor
gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar
spreken we af om 18.30 uur aan
Volkegembos.
5/11
Verhalensnippers
Wat zie ik tussen die bomen? Wie zou
daar uit die paddenstoel komen? Maak
kennis met kabouter Amadee en
knutsel om 10 uur mee in het
Luisterhuis in de bib.

14/12
De vrouw in de strip:
van onderdrukt tot oversekst
Gewapend met zijn vakkennis, maar
ook en vooral met zijn ongebreideld
enthousiasme, maakt stripautoriteit
Geert De Weyer deze lezing om 20 uur
in het Luisterhuis tot een erg boeiende
ervaring.

26/10
Noorse avond met Het Talenkabinet
Het grootste deel van onze boekencollectie bestaat uit vertaalde werken. Wij
blijven er niet altijd bij stilstaan dat we
eigenlijk genieten van het (mooie)
vertaalwerk in plaats van de originele
tekst. Maak kennis met Michiel Vanhee
en Sofie Maertens uit Ename, die
voornamelijk uit het Noors vertalen.
Karel-Willem Delrue gaat hierover met
hen in gesprek om 20 uur in het
Luisterhuis.

Markt 35
055 30 19 33
bibliotheek@oudenaarde.be
oudenaarde.bibliotheek.be
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Toerist in eigen stad

Toerist in eigen stad
Op zondag 11 september vond overal in Vlaanderen, ook in Oudenaarde, de 34ste editie van
Open Monumentendag plaats. Heb je de editie gemist? Geen probleem, een groot deel van het
programma in Oudenaarde kan je nog steeds ontdekken.
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De nieuwe bibliotheek

Expo ‘Beestig!’

Opvallende deelnemer onder de opengestelde monumenten
was onze pas gerenoveerde bibliotheek vLEESHUIS met haar
opmerkelijke geschiedenis: van een vleeshuis met vleeshalle,
de Vleeshouwerskamer en kunstacademie in 1783 tot de
bibliotheek die het vandaag de dag is als plek om te leren, te
beleven en elkaar te ontmoeten. Die nieuwe functie werd
tijdens Open Monumentendag extra in de verf gezet. Ook de
komende maanden kan je er, naast het ontdekken van het
aanbod, terecht voor talrijke activiteiten. Hou daarvoor zeker
oudenaarde.bibliotheek.be in de gaten!

Ontdek bijzondere dierenvoorstellingen op een dertigtal
wandtapijten uit Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen en
laat je verrassen door een dierenparade en drakenskelet. Wil je
je kinderen meenemen? Geen probleem! Aan het onthaal kan
je een gratis doe-boekje afhalen dat hen door de expo leidt.
De expo is wegens succes verlengd tot en met 6 november.

Toerist in eigen stad

ur
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Virtueel Oudenaarde
Op Open Monumentendag demonstreerde de firma
DISCOVR een online virtuele map waarmee je kennismaakt
met onze stad en haar voornaamste troeven. Zo vlieg je
onder andere over het Begijnhof en Liedtspark en breng je
een bezoek aan de Walburgakerk, het stadhuis, de
Pamelekerk en het Centrum Ronde van Vlaanderen.

Goed nieuws: sinds 12 september kan
iedereen de interactieve virtuele tool ontdekken via
visit.oudenaarde.be. Het aantal virtuele locaties wordt
bovendien nog stelselmatig uitgebreid naar de toekomst toe.

Wandelen in het Koppenbergbos

Monumenten ontdekken met QR

De Koppenberg is in wielerklassiekers het decor voor heroïsche
taferelen, maar ken je ook het bos op en rond ‘de bult van
Melden’? Download de route van 6,9 kilometer via www.routen.
be/rond-de-koppenberg-wandelroute of vraag het
wandelkaartje bij Visit Oudenaarde en ontdek onder meer sporen
van de Eerste Wereldoorlog, 150 jaar oude bomen en wilde
hyacinten.

Heb jij al onze QR-bordjes gespot aan een aantal historische
monumenten, zoals de Abdij van Maagdendale, het Begijnhof,
Huis de Lalaing en de Pamelekerk? Scan ze tijdens je wandeling
met de camera van je smartphone en duik in het rijke verleden
van het monument en enkele foto’s uit de oude doos.
Benieuwd waar de QR-codes zich bevinden?
Ontdek het via visit.oudenaarde.be/qr.
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De Woeker

De Woeker najaar 2022
Met onder meer dameskoor Amaranthe en afstuderend regisseur Ferre Vuye, een telg van het
Oudenaardse Litoziekla, zet ons cultureel centrum dit najaar volop in op lokaal en jong talent.
Geniet jij mee?

SEPTEMBER
Valentijn Dhaenens
Het Gezin van Paemel

Theater
Een huzarenstuk omdat één acteur met
gebruik van filmische technieken alle
rollen voor zijn rekening neemt.
Kaarten: 18 euro
Vrijdag 23 september om 20.30 uur

Amelie Albrecht
Zwaar Leven

Humor
Enkele jaren geleden winnaar van
Humo’s Comedy Cup en sindsdien
bouwend aan het statuut als vaste
waarde in humorland met haar eerste
volavond zaalshow.
Kaarten: 16 euro
Zaterdag 24 september om 20.30 uur
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Amaranthe
Be Like The Bird

Muziek
Dit Oudenaards gezelschap bewijst dat
het goed op weg is om haar doelen te
realiseren: de wereld veroveren met
unieke koorprojecten – in OC SintJozef.
Kaarten: 15 euro
Vrijdag 30 september om 20.30 uur

OKTOBER
Passerelle
Double Bill:
Blind Spot/ Alstublieft!

Dans
Een danseducatieve organisatie die
al jaren straf werk neerzet van jonge
choreografen samen met jonge dansers.
Kaarten: 16 euro
Zaterdag 1 oktober om 20.30 uur

Ferre Vuye & Stan Martens
Prelude in de Sneeuw
Theater
Afstudeerproject van de Oudenaardse
acteur-regisseur Ferre Vuye, die zijn
eerste theaterstapjes zette in het
plaatselijk jongerentoneel Litoziekla.
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 7 oktober om 20.30 uur

Theater aan Zee & Reik
Theater aan Zee-tour
Theater
Een presentatie van drie jonge
talentvolle gezelschappen,
geselecteerd uit het gelijknamige
zomerse festival in Oostende.
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 28 oktober om 20.30 uur

De Woeker

NOVEMBER

DECEMBER

Meskerem Mees
Caesar Tour

kunstZ & Adams Mensah
Missing

Muziek
Na overtuigende winst in Humo’s Rock
Rally ook al internationaal op de radar
dankzij een verbluffend eerste album.
Kaarten: 20 euro
Woensdag 2 november om 20.30 uur

Theater
Een derdegeneratiemigrant gaat op zoek
naar zijn roots.
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 2 december om 20.30 uur

Arne Sierrens
Mouchette

Mauro
Solo

Theater
Geactualiseerde versie van het stuk
van de Gentse succesvolle auteur Arne
Sierens.
Kaarten: 18 euro
Donderdag 10 november om 20.30 uur

Muziek
Muzikale duizendpoot die zijn strepen
reeds verdiende als super-gitarist
bij andere bands, maar ook solo
indrukwekkend klinkt.
Kaarten: 20 euro
Zaterdag 10 december om 20.30 uur

Esmé Bos & Bart Voet
Ella

Bad van Marie
Naar Oedipus

Muziek
Een ode aan jazz-zangeres en icoon
Ella Fitzgerald.
Kaarten: 18 euro
Vrijdag 25 november om 20.30 uur

Praktisch
Reserveren kan via de webshop op
www.dewoeker.be.
Heb je een OK-pas? Dan betaal je 1,50
euro voor een voorstelling.

Uitverkocht
Die Verdammte Spielerei
Zaterdag 8 oktober
Kamagurka & Herr Seele
Zaterdag 5 november
Steven Goegebeur
Zaterdag 26 november
Michael Van Peel
Vrijdag 16 december

Theater
Een theaterlezing over deze klassieker
krijgt een verrassende wending door
het gedrag van één van de toehoorders
– in de BrandWoeker.
Kaarten: 18 euro
Donderdag 15 december om 20.30 uur
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Vacatures

Vacatures
Werken bij stad Oudenaarde is werken
áán stad Oudenaarde.
Jouw talent zet je in voor de stad en voor de mensen die hier
wonen, werken of ons bezoeken. Een job die onze stad iedere
dag nog mooier maakt.

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart
van de Vlaamse Ardennen.
De stad combineert het beste van twee werelden: de charme
van een gezellige, historische stad aan de Schelde met daarin
toch alle voorzieningen die je in een grotere stad aantreft. Of
je nu houdt van natuur, cultuur, heerlijke streekproducten of
sportieve uitdagingen, in Oudenaarde vind je het allemaal.
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De stad groeit, elke dag. Jouw nieuwe
ideeën, kennis en talent kunnen we dus
goed gebruiken.
Wil jij meewerken aan het Oudenaarde van morgen? Neem
dan zeker eens een kijkje bij de openstaande vacatures op
onze website www.oudenaarde.be/vacatures of solliciteer
spontaan.
Oudenaarde werft momenteel aan:
•
Afdelingshoofd Interne Dienstverlening (A4a-A4b)
•
Deskundige maatschappelijk werk (B1-B3)
•
Kinderbegeleider voor de buitenschoolse opvang
(D1-D3)
•
Deskundige kinesitherapie
•
Verpleegkundige
•
Zorgkundige

Sport

Sportsite
in het
nieuw
Zwemmen, skaten, atletiek,
petanque, tennis, baseball,
padel, voetbal en andere
indoorsporten: zowat alles
kan je op de sportsite aan
Rodelos beoefenen. Behalve
een nieuw skatepark heeft
de stad grote plannen met de
hele site.

Tijdens het beweeg- en sportplatform
op donderdag 13 oktober worden alle
plannen met de sportsite aan Rodelos
aan je voorgesteld. Aansluitend kan je
gratis een interessante bijscholing naar
keuze volgen. Afspraak van 19 tot 23 uur
in OC Sint-Jozef.

Daarnaast wordt de ontsluiting van de
site aangepakt. Zo komt er een kiss &
ride-zone voor het voetbal- en
atletiekcomplex. Parkeerplaatsen zijn
voorzien aan de rand van de site. De
rest van de site is voorbehouden voor
wandelaars en fietsers.

Meer ruimte

Bijscholingen

Paden en pleinen zullen het gebied
doorkruisen en de groene ruimtes met
elkaar verbinden. Voetbal en atletiek,
die momenteel samen gebruikmaken
van het verouderde Thienpontstadion,
krijgen elk een volwaardig stadion. Er
komt een voetbalhub, waar jeugd en
volwassenen samen in één gebouw
zitten. Atletiek verhuist naar de huidige
baseballzone en de baseballers krijgen
een volwaardig terrein achter het
petanqueveld. Ook de Finse piste krijgt
een nieuw plekje.

Tijdens het sport- en beweegplatform
op 13 oktober kan je input over de
uitrusting van de accommodatie geven
en de volgende bijscholingen volgen:
exit verenigingswerk, sporters met
autisme begeleiden en core-stability en
blessurepreventie. Verenigingen,
individuen, scholen, trainers,
omwonenden: iedereen is er welkom.
Achteraf ontvang je een
deelnamecertificaat en kan je
netwerken bij een hapje en een drankje.
Deelnemen aan het beweeg- en
sportplatform is gratis.
Vergeet je niet in te schrijven via
www.oudenaarde.be/sportplatform.

Een terugblik
De eerste editie van het Beweeg- & Sportplatform was een succes.
Ruim 80 geïnteresseerden maakten kennis met de vernieuwing van
de sportraad en volgden een expertclass sportvoeding. Tussendoor
werd bij alle deelnemers veel input verzameld over wat goed is en
beter kan in sportief Oudenaarde. De resultaten zal je later onder
meer via www.oudenaarde.be/sport kunnen inkijken.
Benieuwd naar wat sportief Oudenaarde te bieden heeft? Ontdek het
via Instagram (@sportdienstoudenaarde), Facebook (@Sportdienst
Oudenaarde) of Youtube (@Sportdienst Oudenaarde).
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Creatief

Waarom de academie
ook iets voor jou is
Breek met jouw routine en verlies je helemaal is in een
inspirerende omgeving: kom in september proeven
van wat onze academies voor podium- en beeldende
kunsten te bieden hebben. Inschrijven kan nog tot 30
september.

Ontspan onder de kerktoren
Naast locaties in het stadscentrum (PARCOUR, Parkstraat) (KABK,
Maagdendale) hebben beide academies ook afdelingen in Mater en Eine.
Talent
"Talent is zin hebben in iets te doen", zei Jacques Brel en gelijk heeft hij.
Echte magie kan ontstaan door een mix van jouw interesse, aandacht en
goesting.
Verras jezelf
Zin om te experimenteren en te groeien, maar nog niet zeker welke
richting je uit wil? In september kan je een proefles naar keuze volgen.
Neem hiervoor contact op met de academie.
Geniet van samen creëren
Van een losse babbel over elkaar bevragen, inspireren en uitdagen tot
samen die heerlijke creatieve focus beleven: een veilig nest en
laboratorium in één, ook dat is de academie.
Laat budget geen spelbreker zijn
Er zijn heel wat formules om aan een (sterk) verminderd tarief mee te
doen. Aarzel niet en pols ernaar. Het inschrijvingsgeld met een OK-pas
bedraagt bijvoorbeeld slechts 12 euro voor kinderen en 36 euro voor
volwassenen.
Nooit te jong of te oud
Op creatief plezier staat geen leeftijd. Starten kan vanaf 6 jaar tot…
Meer info over de academies vind je via www.oudenaarde.be/kabk
of parcour.oudenaarde.be.
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Oudenaarde voor iedereen

Oudenaarde
voor iedereen

Van koersliefhebbers tot natuurbewonderaars, van bierkenners tot erfgoedfans, van jonge springin-'t-velden tot levensgenieters met iets meer jaren op de teller: Oudenaarde is er voor iedereen.
Als stadsbestuur leveren we elke dag inspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis
kan voelen in onze stad. We laten je in deze rubriek kennismaken met enkele van deze initiatieven.
Spelen is voor iedereen
Spelen is erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Ook
kinderen met een beperking en volwassenen, zoals dementerende ouderen, kunnen heel wat voordelen halen uit spelletjes. Bij de Oudenaardse speelotheek kun je terecht voor
aangepast en ontwikkelingsgericht spel- en bezigheidsmateriaal. Je kan het materiaal ter plaatse al eens uitproberen, met
advies en informatie. Alle info via www.oudenaarde.be/
speel-o-theek.

Iedereen met vakantie
Rap op Stap zorgt ervoor dat iedereen op vakantie kan, zelfs
als je een beperkt budget hebt. In Oudenaarde vind je het
Rap op Stapkantoor in de ontmoetingsruimte van de sociale
kruidenier, de Kaba. Het kantoor is vrij toegankelijk als je een
OK-pas hebt. Een afspraak maken kan via 055 46 06 85.

Iedereen digitaal
Wist je dat vier op de tien Belgen digitale uitsluiting riskeren?
Digitale vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend, en toch vaak
nodig in het dagelijkse leven.

Bij het Digipunt kan je gratis terecht met al je digitale vragen
en problemen. Voor meer informatie kan je contact opnemen
met LDC De Vesting, 055 46 06 80.

Iedereen kan zichzelf zijn
In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Als regenboogstad ondernemen we tal van acties om de LGBTQ+-gemeenschap extra te ondersteunen. Je ontdekt ze via www.
oudenaarde.be/welzijn/regenboogstad.

Er zijn uiteraard nog heel wat andere initiatieven die
ervoor zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in
onze stad. In de volgende stadsmagazines stellen we ze
graag aan je voor. Ondertussen op zoek naar informatie? Heb je een vraag of probleem? Contacteer ons via
055 45 06 11, info@oudenaarde.be of surf naar
www.oudenaarde.be.
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Ontknoping wedstrijd

Duurzame

Helden 2022
Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente zetten we opnieuw uitzonderlijke inwoners
in de bloemetjes met een huldiging op het stadhuis. Jullie nomineerden hen in de wedstrijd
‘Duurzame Helden 2022’. Maak kennis met Roza, Eric, Guido, Filip en An.
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‘Naar elkaar luisteren is zo
belangrijk’

‘Toegankelijkheid staat
voorop’

‘Jong en oud helpen
bijleren’

Al meer dan 50 jaar zet Roza Vanhoutte
zich in voor SAMANA, het vroegere
ziekenzorg. Bijna 80 is ze intussen, maar
nog steeds trekt ze er maandelijks met
de fiets op uit om eenzame of hulpbehoevende mensen met een bezoekje
verblijden “Sommige mensen zijn na al
die jaren echte vrienden geworden. Een
luisterend oor maakt zoveel verschil. Wat
ik doe, ervaar ik niet als een opdracht. Ik
krijg er zoveel vriendschap voor terug.”

Een moeder die haar kind liefdevol uit
de wagen tilt en in een rolstoel helpt.
Het spoorde Eric Meirhaeghe aan om
Kleine ka op te richten. “Met onze
toneeltournees Valle Arriba en Amazing
Grace zamelden we al 43.00 euro in
voor kinderen met een beperking.
Toegankelijkheid staat bij ons voorop.
We komen naar de mensen toe en
brengen herkenbare verhalen die
iedereen kunnen boeien. In de toekomst
willen we ook kwetsbaren meer
betrekken bij het toneel zelf.”

Ook toen hij bij de politie nog lessen gaf
rond verkeer en drugspreventie, nam
Guido Moerman er vrijwillig taken bij.
Als slechtenieuwsmelder bijvoorbeeld,
of bij het team inbraakpreventie. “Bij
OKRA fris ik de wegcode bij ouderen op
en via het project WaKosta ondersteun
ik leerkrachten bij lessen rond budgetbeheer. Op een boeiende manier extra
kennis proberen doorgeven die nog lang
van pas komt, geeft me veel voldoening.
Ik hoop er nog vele jaren mee te kunnen
doorgaan.”

Ontknoping wedstrijd

9700 x
dankjewel

Denk je bij het lezen van deze verhalen
aan iemand die zich ook elke dag inzet
voor anderen? Laat ze gerust weten
dat ze echte helden zijn, een dankjewel
is goud waard en kost niets. En aan
onze Duurzame Helden van 2022,
dankjewel voor alles wat jullie doen,
elke dag weer!
Het volledige verhaal van Roza, Eric,
Guido, Filip en An lees je op op
www.oudenaarde.be/duurzamehelden.

‘Sport en cultuur voor
iedereen’

‘Mobiliteit kan zoveel
betekenen’

Tot vorig jaar ging hij driemaal per week
voedsel ophalen bij een winkelketen
voor de sociale kruidenier, vandaag roert
Filip Schauwbroeck onder meer in de
kookpotten voor de kinderen van
Buurtsport en is hij een vaste waarde bij
OK Swaree. “Ik weet hoeveel het kan
betekenen hulp te krijgen. Als ik iets kan
doen, doe ik het graag. Ik ben al bijna 10
jaar vrijwilliger. Wist je dat we met OK
Swaree elke maand budgetvriendelijke
activiteiten organiseren voor iederéén?”

Bijna elke dag kan je An Vanhoutte in
het Sociaal Huis vinden als vrijwilliger.
Alles begon vijf jaar geleden als
chauffeur bij de Minder Mobielen
centrale. "Ik vervoer ook mensen met
een mentale beperking. Korte en lange
autoritten, soms tot wel zes per dag.
Onderweg genieten de mensen van het
sociaal contact. En ikzelf ook! Zich
kunnen verplaatsen naar de winkel,
kapper, dokter of activiteit maakt voor
velen een groot verschil. Het voelt zo
goed om iets voor anderen te kunnen
betekenen.”

Duurzaamheid?
Duurzaamheid is meer dan respectvol
omgaan met onze planeet. Een
duurzame wereld kent geen armoede,
ongelijkheid en discriminatie. Elk jaar
zet de actie ‘Week van de Duurzame
Gemeente’ andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker. Die
werden door de Verenigde Naties
uitgewerkt en stimuleren burgers én
overheden om tegen 2030 een
duurzamere wereld te realiseren.
Samen maken we het verschil.
Info: www.sdgs.be
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Mobiliteit
Mobiliteitsplan

Week van de Mobiliteit
Mobiliteit is meer dan verplaatsingen maken met de auto. Tijdens de Week van de Mobiliteit,
van 16 tot 22 september, zet Oudenaarde deelmobiliteit, fietsveiligheid en een veilige
schoolomgeving in de kijker.
Stad Oudenaarde doet een warme oproep aan iedereen om
tijdens de Week van de Mobiliteit de auto zoveel mogelijk te
laten staan en zich te verplaatsen met de (elektrische) fiets, te
voet, het openbaar vervoer of gebruik te maken van
deelmobiliteit. Een oproep die kracht wordt bijgezet met een
Green Tour en Autovrije Dag.

17/09 Green Tour
Begint en eindigt jouw werkdag altijd alleen in je auto?
Probeer eens iets anders en carpool met je collega’s of maak
gebruik van onze deelmobiliteit. Ter hoogte van de bibliotheek
promoten we onze deelwagens via Cambio en deelfietsen via
Blue Bike. Leer verschillende elektrische wagens kennen,
maak een rondritje via de Markt en leer hoe je Cambio kan
gebruiken.
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22/09 Autovrije dag
Jong geleerd, is oud gedaan. De stad focust zich dit jaar op
het lager onderwijs en moedigt leerlingen en leerkrachten
aan om duurzaam naar school te komen: te voet, met de fiets,
bus of trein. Via onder andere een fietsbehendigheidsparcours en dodehoekvrachtwagen wordt ook verkeersveiligheid
in de kijker gezet. Door deel te nemen aan de fietsgraveeractie kan je je fiets tegen diefstal beschermen en de politie
helpen gevonden fietsen aan de rechtmatige eigenaar terug
te bezorgen.
Meer info via
www.oudenaarde.be/week-van-de-mobiliteit.

Groen

Kleur in de stad
Een groenere stad is een gezelligere en gezondere stad: maken we er samen werk van? Van
één nieuwe boom aanplanten tot hele zones integraal omvormen. Alle inspanningen samen
maken het verschil.

Bloemen brengen kleur, maar ook troost. Dat merk je ook op 1
november, wanneer we onze overleden dierbaren gedenken
met de mooiste planten en bloemstukjes.
Beetje bij beetje worden de begraafplaatsen doorheen het
hele jaar groener. Verharding en naakte grond maken plaats
voor bloemenmengsels, bloembollen en beloopbare
veldbloemen. Hoogstambomen en struiken zorgen voor extra
geborgenheid. Zo groeien de begraafplaatsen uit tot
uitnodigende plekjes, ook zonder band met een laatste
rustplaats. Kinderen voelen zich er beter en de natuur is
dankbaar voor de extra ruimte en het wegblijven van
pesticiden.
Toch is het oppassen dat dit extra leven het serene karakter
van de begraafplaatsen niet in het gedrang brengt. Een
gevoelige evenwichtsoefening die permanente evaluatie
vergt, en bijsturingen waar nodig.

Intussen werden al 12 van de 15 begraafplaatsen in
Oudenaarde geheel of gedeeltelijk omgevormd. Wie graag
iets kwijt wil over de ingroening van begraafplaatsen, kan
contact opnemen met milieu@oudenaarde.be.

Boomplantactie
Tot eind oktober kan je als inwoner van Oudenaarde bomen,
struiken en klein fruit aankopen aan zachte prijzen bij Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen. Al het plantgoed is streekeigen.
Afhalen kan begin december bij de technische dienst in de
Paalstraat. Surf voor meer info naar www.rlva.be.
Wist je dat Oudenaarde het bomencharter ondertekende en
tegen 2024 in totaal 36.159 extra bomen wil aanbrengen?
Andere acties om de CO2-uitstoot te verminderen vind je op
oudenaarde.futureproofed.com en kan je binnenkort ook
nalezen in het gloednieuwe mitigatieplan van de stad op
www.oudenaarde.be/klimaatplannen.
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Kort

Herbestemming
kerk Edelare
9700x bedankt voor jullie ideeën

Stem je op
jouw favoriete
projecten?
Via het burgerbudget kan je mee vormgeven
aan het Oudenaarde van morgen. Welke
ideeën verdienen ondersteuning van de stad
en worden binnenkort uitgevoerd? Stemmen
op jouw drie favoriete projecten kan van 15
september tot en met 14 oktober.
Tot en met 31 juli 2022 konden inwoners hun ideeën indienen
voor kleine als grote projecten, van 500 tot 25.000 euro. 29
ideeën werden ingediend via ons inspraakplatform. Wij gingen
na of ze voldeden aan de vooropgestelde voorwaarden. Nu is
het aan jullie: de stemronde! Welke ideeën moeten volgens
jou uitgevoerd worden? Laat het ons weten!

Hoe stemmen?
Registreer je op inspraak.oudenaarde.be en geef tot en met 14
oktober een duimpje aan je drie favoriete projecten.

Wie wint?
Vanaf 20 unieke stemmen gaat het idee door naar de
volgende ronde. Hoe meer stemmen, hoe meer punten. Jullie
stemmen worden samengeteld met de score van een interne
jury. Wil jij jouw ingediend idee gerealiseerd zien? Overtuig
dan jouw familie, vrienden, buren, andere kennissen en
stadsgenoten om op jouw voorstel te stemmen.
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Een ontmoetingscentrum voor verenigingen of studenten, een
plek om te vergaderen, te exposeren of kleinschalige concerten te geven. Het zijn maar enkele voorbeelden van ideeën die
ons via het inspraakplatform bereikten voor de herinvulling
van de Sint-Martinuskerk in Edelare.
Alle voorstellen werden intussen geanalyseerd op hun sociale
en culturele meerwaarde. Ze worden in september voorgelegd
aan het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester
en schepenen. Meer info volgt binnenkort via www.oudenaarde.be.

Kort

Gezocht:
sociaal &
groen project
Herstelling
Heurnestraat

Streekfonds Oost-Vlaanderen zoekt lokale projecten in onze
regio die mens en omgeving verbinden en versterken. Heb jij
zo’n projectidee en kan dat wel een financieel duwtje in de
rug gebruiken? Dien het dan in voor 8 november bij de
Koning Boudewijnstichting. Werd je project geselecteerd?
Organiseer via #Streekmotor23 een crowdfunding en haal
minstens de helft van je middelen op. Als dat lukt, verdubbelt
#Streekmotor23 het bedrag met maximaal 5.000 euro.
Meer info vind je via www.oudenaarde.be/nieuws/
streekmotor23-project-indienen.

De vernieuwing van de rijweg in de
Heurnestraat is op maandag 5 september een
nieuwe en laatste fase ingegaan: de aannemer
werkt sindsdien op het traject tussen Dal en
de Weistraat.
In het grootste deel van de Heurnestraat werd het oude
betonnen wegdek, dat in slechte staat was, gefaseerd
opgebroken en vervangen door een nieuwe fundering en
toplaag in asfalt. Nu volgt de laatste 500 meter van de
Heurnestraat, tussen Dal en de Weistraat. De werken zijn
gepland van maandag 5 september tot vrijdag 7 oktober,
afhankelijk van de weersomstandigheden. Er is een
wegomleiding voorzien voor het doorgaand verkeer via de
Maalderijstraat, Kattedoornstraat, Pontweg en Kouterstraat.
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Tussenmuren 17
055 31 46 01
info@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be

