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Beste inwoner

Jullie weten beter dan wie dan ook wat goed 
is voor jullie buurt. Daarom besteden we in 
deze editie extra aandacht aan de meldingen 
die we van jullie ontvangen. We leggen je uit 
hoe je een melding kan maken en hoe wij 
ermee aan de slag gaan. Dankzij jullie 
alertheid maken we Oudenaarde nog netter, 
veiliger en beter. 

Heb je een goed idee voor onze stad? Dan 
kan je het indienen voor het burgerbudget, 
waarbij we jouw creativiteit een financieel 
duwtje in de rug geven. Laat je inspireren 
door de twee winnaars van vorig jaar en 
misschien kunnen we binnenkort jouw idee 
samen realiseren. 

Van supporteren aan de aankomst van de 
Ronde tot het Oudenaards erfgoed 
bewonderen op erfgoeddag: neem jullie 
agenda er alvast bij want we hebben een 
goedgevuld programma dit voorjaar. Op de 
achterkant van deze Adriaen vind je een 
handig overzicht van alles wat er binnenkort 
in onze stad te beleven valt.

Veel leesplezier gewenst!

Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Algemeen directeur
Bart Baele

Voorwoord
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In de kijker
Oudenaarde al lopend of wandelend (her)ontdekken: het Oudenaards 
Loopcriterium bundelt negen recreatieve loop- en wandelevenementen, 
georganiseerd door verschillende Oudenaardse verenigingen en feestcomités. 
Lees er alles over op pagina 18.
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Kort Nieuws

Kort 
NieuwsNieuws

Afspraak op het
 recyclagepark

Goed nieuws: sinds 1 januari 
werden de openingsuren van het 
recyclagepark uitgebreid. Twee 
extra voormiddagen maakt het jou 
nog gemakkelijker om het 
recyclagepark te bezoeken. 
De nieuwe openingsuren kun je 
vinden via www.oudenaarde.be.

Vanaf 1 april is het gedaan met 
lange wachtrijen, want dan werken 
we op dinsdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag enkel op afspraak. Je 
afspraak inplannen kan via het 
reservatieprogramma op onze 
website of via het onthaal van het 
Administratief Centrum 
Maagdendale. Ook via het platform 
van IVLA kan je jouw afspraak 
maken. Wil je langskomen zonder 
afspraak? Dan kan je op woensdag 
terecht op het recyclagepark.

Stad steunt 
organisatoren

Wist je dat je spelen, tenten en 
technisch materiaal kan ontlenen 
bij de stad? Voor verenigingen zijn 
er ook podia, tafels en stoelen 
beschikbaar. Recupereer 125 euro 
met de Muziekcheque (als je een 
Oudenaardse band of muzikant 
boekt), de Feestcheque (voor 
kleine culturele projecten) of 100 
euro als buurtcomité. Een vergun-
ning aanvragen is enkel nodig als 
je organiseert in openlucht, op 
openbaar terrein of met meer dan 
100 personen op privéterrein. Doe 
het minstens acht weken op 
voorhand. Het online aanvraagfor-
mulier helpt je geen enkele norm of 
voorzorgsmaatregel uit het oog te 
verliezen. Info: www.oudenaarde.
be/evenement-organiseren.

Wat vind jij van de stad?

Laat jouw mening horen over 
Oudenaarde via de stadsmonitor 
van Agentschap Binnenlands 
Bestuur (ABB). Deze grootschalige 
burgerbevraging wordt in elke 
Vlaamse gemeente en stad 
georganiseerd. Je medewerking is 
vrijwillig, maar wel van groot 
belang. Hoe meer inwoners 
feedback geven, hoe kwalitatiever 
de resultaten zijn. 

Het Agentschap Binnenlands 
Bestuur zal vanaf 22 maart een 
representatief deel van onze 
inwoners contacteren per brief om 
deel te nemen aan de bevraging. 
Meer info over de bevraging lees je 
via gemeente-stadsmonitor.
vlaanderen.be.
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Van fuif tot symposium:
 KABK viert feest

Pluimen, parels, strikken en gespen: 
de leerlingen van de Academie voor 
Beeldende Kunst laten zich voor hun 
fuif op vrijdag 21 april inspireren door 
de 18de eeuw. Alsof 250 jaar 
academie ongezien zou voorbijgaan! 
Kunstenaars als Patrick van 
Caeckenberghe (15/3), Robert 
Devriendt (8/5) en Alain Platel (10/5) 
komen de jarige bezoeken om te 
praten over hun werk. In de lezing van 
onderzoekster Nancy Van Sieleghem 
(22/3) staat kunstonderwijs zelf 
centraal. Een symposium op vrijdag 12 
mei graaft nog dieper in het ontstaan 
van academies, hun verhouding met 
stad en politiek en pedagogische 
keuzes. Deelnemen is telkens gratis. 
Alle info via oudenaarde.be/kabk.

 

AED’s kunnen levens 
redden
Stad Oudenaarde streeft ernaar een 
hartveilige stad te zijn door EHBO-
opleidingen te organiseren en 
verschillende AED's te plaatsen. Een 
AED, of een automatische externe 
defibrillator, is een draagbaar toestel 
dat het hartritme van het slachtoffer 
analyseert en indien nodig een 
elektrische schok geeft. 

Wist je dat de stad dertien eigen 
AED-toestellen op openbare 
plaatsen telt? Die worden dit jaar 
vervangen door nieuwe toestellen. 
We voegen er ook nog eens vier 
AED’s aan toe. Je vindt er binnenkort 
een bij ontmoetingscentra De 
Meesterschool, De Drie Sleutels, 
Sint-Vaast en De Linde.

Ontdek Woeker XL

De herinrichting van de Woekersite 
met de bouw van een gloednieuwe 
cultuurzaal is een van de 
belangrijkste projecten deze 
legislatuur. Een gloednieuwe 
theaterzaal dat plaats zal bieden aan 
400 cultuurliefhebbers, een 
metamorfose van onze huidige 
Woekerzaal, een cultuursite met een 
gezellig cultuurcafé, de integratie 
met de site van de academie 
PARCOUR en nog zoveel meer: we 
stellen je graag al onze plannen voor 
deze cultuurtempel aan je voor op 
de infomarkt op 19 april van 15 tot 19 
uur in de Brandwoeker. 
Alle info via www.dewoeker.be/xl

Kort nieuws

Dat zijn het aantal meldingen die we in 2022 hebben 
verwerkt. Van meldingen voor de groendienst tot meldingen 
over netheid en hygiëne, evenementen en mobiliteit: onze 
diensten zaten het afgelopen jaar niet stil. Hoe plaats je een 
melding en wat doen wij ermee? Je ontdekt er alles over op 
pagina 6.

Het getal

4420
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Meldingen

Iets opgemerkt?  
Laat het ons weten 
Samen maken we Oudenaarde netter en veiliger

Heb je vragen of suggesties over onze dienstverlening? Merk je iets op in je buurt dat hersteld of 
opgeruimd moet worden? We ontvangen je meldingen en suggesties graag, want dankzij jullie 
opmerkzaamheid kunnen we samen Oudenaarde nog netter, veiliger en beter maken.

6
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Hoe kan je iets melden?
Heel eenvoudig! Je kan 24 op 7 iets aan de stad melden via 
het meldingsformulier op de website. Surf hiervoor naar www.
oudenaarde.be/meldingen. 

• Vergeet je contactgegevens niet: zo kunnen we je op de 
hoogte houden over de opvolging van je melding en je 
contacteren bij extra vragen.

• Duid de soort melding aan, zoals groenonderhoud, 
sluikstort of een melding over een onveilige 
verkeerssituatie. Zo komt jouw melding meteen bij de 
juiste stadsdienst terecht.

• Gaat jouw melding over een bepaalde locatie? Geef die 
ons zeker mee zodat we zo snel mogelijk het probleem 
kunnen localiseren.

• Omschrijf je melding kort en bondig en voeg eventueel 
een foto bij.

Heb je geen digitale toegang? Dan kan je ons jouw melding 
doorgeven via 055 31 46 01 of aan het onthaal van het 
Administratief Centrum Maagdendale tijdens de openingsuren.

Wanneer behandelen wij jouw melding?
We werken al enkele jaren met een digitaal systeem dat de 
meldingen vlot registreert en naar de juiste dienst stuurt. Je 
krijgt vervolgens een bevestigingsmail. Afhankelijk van de 
melding en de locatie kan de wachttijd verschillen. 

Gaat jouw melding over een gevaarlijke situatie? Verwittig dan 
de lokale politie via 055 33 88 88. Bij een onmiddellijk gevaar 
wordt de melding afgehandeld binnen de 24 uur. Kan er niet 
meteen een oplossing voorzien worden, dan zorgen we voor 
het plaatsen van de nodige signalisatie. Een overleden dier 
ruimen we binnen de 24 uur. Zwerfvuil opruimen gebeurt 
binnen de 5 dagen, een put herstellen binnen de 15 dagen.
Soms duurt het iets langer om een put in de weg te herstellen, 
als de put wordt meegenomen in grotere onderhoudsdossiers 
die we sowieso voorzien hebben. Meldingen over 
groenonderhoud worden binnen de 20 dagen verwerkt.

Is de opdracht voltooid?  
Dan geven we jou een seintje via e-mail.

4.420 x bedankt
Bedankt voor jullie alertheid in 2022! 
We verwerkten vorig jaar maar liefst 4.420 meldingen: 

• 1.043 meldingen over gebouwen
• 1.009 meldingen over netheid en hygiëne
• 696 meldingen over wegenissen
• 357 meldingen voor de dienst Evenementen
• 252 meldingen voor de groendienst
• 210 meldingen over mobiliteit
• 39 meldingen over milieu

Meldingen

7
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Burgerbudget

Maak kennis met 
de winnende projecten 
van het burgerbudget

Vorig jaar lanceerden we voor de eerste keer het 
burgerbudget in Oudenaarde om zo creatieve 
ideeën van inwoners een financieel duwtje in 
de rug te geven. Heb jij ook een goed idee voor 
Oudenaarde? Laat je inspireren door de twee 
winnaars van vorig jaar en dien jouw project in voor 
het burgerbudget via burgerbudget.oudenaarde.be.

Inwoners samenbrengen en de stad nog aangenamer 
maken: dat is de ambitie van het burgerbudget. Elke 
inwoner uit Oudenaarde kan hiervoor jaarlijks een idee 
indienen en zo kans maken op een subsidie tot 25.000 
euro voor de realisatie van het project. Vorig jaar werden 
uit 29 inzendingen twee winnende projecten gekozen: 
een ontmoetingsplaats aan de Tissenhovemolen in 
Mater en een speelpleintje in Leupegem.
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Burgerbudget

Elkaar 
ontmoeten  
onder de molen

Dankzij het burgerbudgetidee van 
inwoner Annemie Hove krijgt de recent 
gerestaureerde Tissenhovemolen 
in Mater een ontmoetingsplaats. Zo 
kunnen buurtbewoners en passanten 
elkaar ontmoeten en genieten van het 
mooie uitzicht. 

Wat maakt jouw project zo 
bijzonder?

Annemie: “Vallende sterren 
spotten, trouw- of communiefoto’s 
nemen of even nagenieten van het 
Amelbergafeest: telkens er iets te 
beleven valt, trekken we in Mater naar 
de Tissenhovemolen. Aan deze molen 
heb ik zoveel mooie momenten beleefd 
en ik wil dat anderen ook die kans 
krijgen. Van picknickbanken tot een 
speeltuig voor kinderen: kleine ingrepen 
kunnen hier een groot verschil maken”. 

Wat is jouw raad voor inwoners 
met een goed idee voor het 
burgerbudget?

Annemie: “Door het burgerbudget 
worden sociale contacten gestimuleerd 
en krijgen we het vertrouwen om zelf 
ontmoetingsplaatsen vorm te geven. 
Als je een idee voor onze stad hebt, dan 
raad ik je zeker aan om het in te dienen. 
Zelf heb ik veel positieve reacties 
gekregen op mijn voorstel. Het deed 
zoveel deugd om te horen hoe sterk de 
buurt zich met deze plaats verbonden 
voelt. Ik hoop dat de restauratie van 
de molen en de inrichting van een 
ontmoetingsplaats ervoor zal zorgen dat 
het zo zal blijven.”

Mocht je dit jaar opnieuw iets 
indienen, wat zou dat dan zijn?

Annemie: “Via een formuliertje heb ik 
alvast even bij mijn buren gepolst wat er 
bij hen leeft. Wordt misschien vervolgd.”

Jong en oud 
samenbrengen in 
Leupegem
Inwoner Pieter Ideler haalde zijn 
inspiratie voor het burgerbudget bij zijn 
zoontje van vier jaar. Dankzij Pieter en 
zijn zoontje krijgt Leupegem binnenkort 
een speelgelegenheid voor jonge 
kinderen uit de buurt.

Wat maakt jouw project zo 
bijzonder?

Pieter: “Dolenthousiast is mijn zoontje 
als we naar een speelplein gaan, 
maar voor ons is het meteen een hele 
onderneming. Onze wijk ligt namelijk 
ingesloten door de N8 en de N60. 
Daardoor duurt het vaak een half uur 
om het dichtstbijzijnde speelpleintje te 
bereiken, zeker met een peuter op een 
loopfietsje. Een plek op wandelafstand 
met wat groen, bankjes en speeltuigen: 
dat zou iedereen in de buurt deugd 
doen. Er komen veel jonge gezinnen in 
de wijk wonen en zo kunnen we elkaar 
vaker ontmoeten.”

Wat is jouw raad voor inwoners 
met een goed idee voor het 
burgerbudget?

Pieter: “Zeker indienen! Het is een 
prachtige manier om inspraak te 
hebben in het budget van de stad. 
Ik droom al enkele jaren van een 
ontmoetingsplaats in onze buurt en 
ik hoop dat het burgerbudget dat ook 
voor veel andere inwoners mogelijk 
maakt. Aan de schoolpoort kreeg ik 
meteen heel wat positieve reacties 
op mijn project. Heb je zelf een idee, 
probeer het dan realistisch te houden 
en bespreek het zeker met mensen uit 
jouw wijk.” 

Mocht je dit jaar opnieuw iets 
indienen, wat zou dat dan zijn?

Pieter: “Zelf denk ik nog aan een 
project rond buurtcomposteren of 
een vertragende inrichting om de 
schoolomgeving in de Vontstraat 
veiliger te maken.”

Heb jij ook een idee 
voor onze stad? 

Laat het ons weten voor 15 
april via burgerbudget.
oudenaarde.be. Heb je zelf 
geen inspiratie, hou dan zeker 
onze communicatiekanalen in 
de gaten. Je kan vanaf 15 juni 
stemmen op jouw favoriete 
projecten.

Pieter

Annemie

9
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Ronde van Vlaanderen

De Ronde 
in Oudenaarde
Op zondag 2 april rijdt het profpeloton de Ronde van Vlaanderen en strijden de beste renners 
voor de titel van de meest prestigieuze Belgische eendagswedstrijd. Oudenaarde is voor het 
twaalfde  jaar op rij de fiere aankomststad van Vlaanderens Mooiste. 

Het Rondeweekend 

Zaterdag 1 april  - We Ride Flanders  
(Ronde van Vlaanderen Cyclo)
Zaterdag 1 april 2023 wordt opnieuw een wielerfeest om naar 
uit te kijken want dan kan jij, een dag voor de profs, jouw 
eigen Ronde van Vlaanderen rijden. Van afzien op de 
legendarische hellingen tot de bekende kasseistroken 
trotsteren: tijdens ‘We Ride Flanders’ beleef je de Ronde vanop 
de eerste rij. Je kan kiezen tussen vier afstanden: 75, 144, 177 
of 249 km. Alle ritten, behalve de langste afstand, starten en 
komen aan in onze stad.

Zondag 2 april – Ronde van Vlaanderen 
Elite Mannen en Vrouwen
Vorig jaar behaalde Mathieu Van der Poel tijdens een sprint 
zijn tweede zege, terwijl Lotte Kopecky er een echt Belgisch 
wielerfeest van maakte. Wie zal dit jaar de overwinning in de 
wacht slepen? Het programma uitpluizen van Vlaanderens 
Mooiste, de 107ste Ronde van Vlaanderen Elite Mannen en 
20ste Ronde van Vlaanderen Elite Vrouwen, kan via 
www.derondeinoudenaarde.be of via de Rondebrochure van 
Visit Oudenaarde die binnenkort in je brievenbus ligt.

Praktische informatie
De Markt is op zaterdag en zondag enkel bereikbaar voor 
voetgangers en fietsers. Kom je naar het centrum met de 
auto? Dan kan je parkeren op industriezone Bruwaan of in 
industriezone de Meersbloem. Je kan via de brug over de 
Schelde zo het centrum binnenwandelen. Andere parkings in 
het centrum zijn niet toegankelijk. Je fiets kan je kwijt in een 
van de vele fietsparkings. Ook met het openbaar vervoer kun 
je eenvoudig de stad bereiken. 

Om het Rondeweekend veilig te laten verlopen, zijn er heel 
wat verkeersmaatregelen genomen. In sommige straten geldt 
een parkeerverbod, eenrichtingsverkeer en/of verboden 
verkeer. Bekijk het complete overzicht op 
www.derondeinoudenaarde.be. 

Tip: volg de laatste verkeersinfo tijdens het weekend van de 
Ronde via de tweets van de Politie via het Twitteraccount @
PzVlaArdennen. 
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Ronde van Vlaanderen
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Ronde in Oudenaarde

 www.derondeinoudenaarde.be 
 deronde@oudenaarde.be 
 Infolijn: 078 05 10 80 (bereikbaar vanaf 20 maart)

11

Nog meer Rondenieuws
 

Donderdag 16 maart om 20 uur
Lezing met Filip Osselaer in het 
vLEESHUIS (Bibliotheek) 
Filip Osselaer vertelt over de koers en het leven, winnen en 
verliezen en de prachtige belevenissen in de koers. Meer info 
vind je via oudenaarde.bibliotheek.be

Donderdag 23 maart om 20.30 uur
Infotainment met Carl Berteele & Geert 
Vandenbon in CC De Woeker
Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers op 
Sporzaradio. Soms helder en warm vanuit de studio, vaak 
trillend op de motor op dokkerende kasseien, of zwetend op 
een knotsgekke col. Of het nu de Tour is, het WK of 
Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert Carl pijlsnel 
de koers en wat eromheen gebeurt. Tickets kosten 15 euro, 
voor meer informatie surf je naar www.dewoeker.be.

Zondag 21 mei - Ronde van Vlaanderen 
Jeugddag
Zondag 21 mei staat in het teken van de jeugd, want dan 
vindt de Ronde van Vlaanderen Jeugddag plaats. Onze 
toekomstige toppers zullen zich in en rond Oudenaarde 

bewijzen op een pittig parcours met steile hellingen en 
iconische kasseistroken.

Niet alleen de U17 en U19 Mannen doen een gooi naar winst, 
maar ook de U17 en U19 Vrouwen zullen tonen wat ze in huis 
hebben op de wegen van Oudenaarde.  

9, 10 en 11 juni – Retroronde

Na drie jaar mag Oudenaarde zich weer opmaken voor de 
Retroronde, georganiseerd door het Centrum Ronde van 
Vlaanderen in samenwerking met stad Oudenaarde. Wollen 
truien, worstenhelmen en ongeschoren benen: het komt 
allemaal voorbij tijdens het driedaags programma in het 
weekend van 9, 10 en 11 juni.

Kom jij langs om de unieke retrosfeer op te snuiven? Het 
volledige programma en alle praktische info om je in te 
schrijven vind je terug op www.retroronde.be.
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Erfgoeddag

Oudenaardse 
beestenboel
Zondag 23 april wordt een beestenboel, want het jaarthema van Erfgoeddag is Beestig. Alle 
details over wat je die dag kan beleven in onze stad vind je terug op www.oudenaarde.be/
erfgoeddag. Wij kunnen alvast dit programma aanraden!

Gepetto achterna
Misschien ken je de Tourtafels uit Vive le Vélo? Meubelmaker 
Jean-Marie Waelkens maakt ze eigenhandig en gebruikte de 
restjes om een fascinerend universum van houten figuren tot 
leven te brengen. Hij noemt ze ‘HOOOP-poppen’, als in 
drOmen, hOpen en gelOven in de toekomst. In het Onze-
Lieve-Vrouwhospitaal kan je een selectie bezichtigen, met de 
nadruk op dierenfiguren. 

Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, Sint-Walburgastraat 9. Op zaterdag 
22 april van 14 tot 18 uur en op zondag 23 april van 10 tot 18 uur.

Historische zangvogels 
Het meerstemmige Quilisma Ensemble duikt in 
muziekhistorisch werk en zorgt voor een eigenzinnige 
interpretatie. Klara-coryfee Koen Uvin staat in voor een 
boeiende inleiding en lezing.

OLV-Geboortekerk van Pamele. Zondag 23 april om 15 uur.

Feestbeesten

In de gangen van de prachtige Abdij van Maagdendale huizen 
de meest uiteenlopende wezens. Geïnspireerd door de 
tentoonstelling Beestig! die vorig jaar in het MOU liep, lieten 
de studenten van de Academie voor Beeldende Kunst hun 
fantasie de vrije loop. Onderweg kom je nog veel meer 
verrassingen tegen, want de Academie viert haar 250ste 
verjaardag een heel jaar door met allerlei activiteiten. Een rode 
loper, heerlijke wafels en (tombola)cadeautjes kunnen daarbij 
uiteraard niet ontbreken. 

Abdij Maagdendale, Maagdendale 31. Op zondag 23 april van 
14 tot 18 uur.

Erfgoeddag 2023
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Erfgoeddag

Exotische dieren 

Hoe teken je een dier dat je enkel kent van verhalen, maar nog 
nooit gezien hebt? Waarom lijken vogels vaak op lukraak 
verkozen plaatsen op te duiken? En welke betekenissen gaan 
er schuil achter uilen, apen en eenhoorns? Terwijl je op de 
wandtapijten van het MOU naar exotische dieren uit de 
nieuwe wereld tuurt, hengelen ook bizarre monstertjes en 
fabelwezens naar jouw aandacht. Op Erfgoeddag staan gidsen 
paraat om je te verrassen met weetjes, mythes en andere 
verhalen.

MOU – Museum van Oudenaarde, Stadhuis, Markt. Op zondag 
23 april zijn er gratis rondleidingen voorzien om 10, 11, 14, 15 en 
16 uur.

Het edele hertje 

Het zou zonde zijn als je op deze beestige Erfgoeddag niet even 
halt zou houden bij de drinkbeker in de vorm van een liggend 
hert die permanent te bezichtigen is in het MOU. Deze beker is 
ruim 400 jaar oud en zal mogelijk opgenomen worden op de 
topstukkenlijst van het roerend cultuurerfgoed van de Vlaamse 
Gemeenschap. Afspraak in de zilverzaal van het MOU?

MOU – Museum van Oudenaarde, Stadhuis, Markt. Het hele 
jaar door tijdens de openingsuren van het MOU.

Een draak

Goed nieuws: wie vorig jaar tijdens de tentoonstelling Beestig! 
in het MOU de kans misliep om een echt drakenskelet te 
komen bezichtigen, kan dat nu nog steeds! Biologisch gezien 
zou hij kunnen leven, het wezen dat wetenschapper Dominick 
Verschelde anatomisch samenstelde met botjes van konijnen, 
hanen en een kalkoen. Herken jij de python in de 
hoofdstructuur?  

MOU – Museum van Oudenaarde, Stadhuis, Markt. Het hele 
jaar door tijdens de openingsuren van het MOU.

Voor kinderen

Een week voor en na Erfgoeddag trekken onze 
archiefmedewerkers samen met jouw klas virtueel onder de 
grond. Wandel mee door de hedendaagse riool en steek via 
historische plannen, bronnen, tekeningen en foto’s af en toe het 
hoofd eens boven om je te oriënteren in het verleden. Er is ook 
tijd voor proefjes en andere verrassingen!

Aanbod voor zowel lagere als middelbare scholen. Doelgroep: 
10-15 jaar. Deelnemen is mogelijk in de week van 17 t.e.m. 21 april 
en 24 t.e.m. 28 april. Reserveer via archief@oudenaarde.be.
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 Rietgracht

Ontdek Oudenaarde 
ondergronds 

Wist je dat er onder de grond ook heel wat Oudenaards 
erfgoed te ontdekken valt? Op Erfgoeddag kan je een 
stukje ondergronds wandelen in de oude riolen van de 
stad. We stellen in primeur de historische Rietgracht 
gratis open voor het publiek. 

400 meter lang

De Rietgracht is een 19de-eeuwse gemetselde koker vlak onder het 
centrum van 400 meter lang. Door werken van Aquafin werd de koker 
toegankelijk gemaakt en krijgt het nu een tweede leven als bezienswaar-
digheid. Met je regenlaarzen aan wandel je met een gids doorheen de 
ondergrondse gangen en krijg je een unieke kijk in de geschiedenis van 
de stad.

Propere waterlopen

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere 
waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen 
installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leg-
gen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. 

Ook in Oudenaarde vonden een aantal ingrijpende werkzaamheden 
plaats. Zo werd in het centrum van de stad tot een paar jaar geleden de 
oude koker van de Rietgracht nog als riolering gebruikt. Tijdens de 
werken werd in de bestaande koker een riool voor afvalwater gemon-
teerd. Zo kan de koker als regenwaterleiding gebruikt worden. Een 
centrale regenwaterafvoer zorgt ervoord dat al het hemelwater van het 
centrum in wordt verzameld om uiteindelijk in de Schelde uit te vloeien. 
  

Op ontdekking in de oudste riolering van 
Oudenaarde

Op Erfgoeddag nemen we je mee op sleeptouw doorheen de Rietgracht. 
Op zondag 23 april voorzien we per uur een gegidste wandeling, waarbij 
we starten om 10 uur en de laatste gidsbeurt plannen om 16 uur. 
De gidsbeurten zijn onder voorbehoud van droog weer: bij veel regenval is 
het namelijk niet mogelijk om de Rietgracht te bezoeken. Ga jij mee op 
ontdekking? Reserveren kan tot vrijdag 21 april om 16 uur via visit@
oudenaarde.be of 055 31 72 51. We spreken af aan het infokantoor van Visit 
Oudenaarde, aan het stadhuis (Markt 1). Vergeet je regenlaarzen niet!



15

Oudenaarde renoveert

Oudenaarde
Renoveert! 

Tips van onze woon- en 
energiebeleidmedewerker  

1. Informeer je goed vooraf
Wat zijn de renovatiemogelijkheden? Heb je al een 
energieprestatiecertificaat van de ‘bestaande’ toestand? 
Dat is bijvoorbeeld belangrijk om je EPC-labelpremie te 
kunnen aanvragen bij netbeheerder Fluvius. 

2. Vraag renovatieadvies aan huis voordat je start 
met renoveren 
Zo ben je zeker dat alles conform de regelgeving 
gebeurt. De ‘Oudenaarde Renoveert! Plus’-premie kan 
je niet zelf aanvragen. Je moet hiervoor sowieso een 
beroep doen op de BENOvatiebegeleider. Dan kan je 
evengoed gratis advies inwinnen voor je begint te 
renoveren? 

3. Laat je begeleiden bij de werken
Als je dat wil kan je een beroep doen op dezelfde 
BENOvatiebegeleider bij het opvragen en vergelijken 
van offertes, het kiezen van materialen en methodieken 
en de contacten met aannemers. Hij ziet ook toe op de 
oplevering van de werken en zet je op weg premies bij 
de stad, Vlaanderen ('MijnVerbouwPremie') of Fluvius 
op te vragen.

Veilig, energiezuinig en comfortabel wonen? Dat moet de norm zijn. We helpen je graag op weg 
met gratis onafhankelijk en duurzaam renovatieadvies, deskundige renovatiebegeleiding en 
subsidies.

Gratis advies aan huis
Schrijf je in en een BENOvatieadviseur komt gratis bij jou langs 
en adviseert hoe je jouw woning energiezuiniger en duurzamer 
kan maken. Het renovatieadvies is volledig vrijblijvend en 
verplicht je verder tot niets. 

Renovatiesubsidies

Vandaag is het relevanter dan ooit om energie te besparen. 
We bieden alvast een premie aan voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen in je woning zoals dak- of 
zoldervloerisolatie en het plaatsen van hernieuwbare 
bronnen. 

Via ‘Oudenaarde Renoveert! Plus’ kan je een subsidie tot 
maximum 3.000 euro ontvangen voor renovatiewerken in je 
huurwoning of enige woning, ouder dan 15 jaar, voor het 
verbeteren van de kwaliteit en energieprestatie. De doelgroep 
voor de premie is sinds 2023 uitgebreid naar gezinnen met 
een gezamenlijk jaarlijks belastbaar inkomen tot 74.060 euro 
en alleenstaanden tot 51.840 euro, te vermeerderen met 4.160 
euro per persoon ten laste. 

Vragen? 

Maak gerust een afspraak met Bart Van Hulle via bart.van.
hulle@so-lva.be. Dat kan elke woensdag tussen 9.30 uur en 
17 uur in het Administratief Centrum Maagdendale. Alle 
informatie kan je nalezen via 
www.oudenaarde.be/oudenaarderenoveert. 
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Bib

Gezocht: Stadsdichter 

Op Wereldboekendag, zondag 23 april 2023, stelt het 
stadsbestuur de allereerste stadsdichter van 
Oudenaarde voor. 

Deze woordvirtuoos zal minstens 18 jaar jong zijn, een link 
hebben met Oudenaarde en gedurende twee jaar minstens 
vier gedichten per jaar schrijven. De inhoud wordt helemaal 
vrijgelaten. Onze stad, inwoners en actualiteit zorgen voor 
inspiratie. Optredens, workshops of lezingen? Tussendoor 
brainstormt de stadsdichter mee over manieren om jong en 
oud met poëzie in contact te brengen. 

Iets voor jou?
Richt je kandidatuur uiterlijk op maandag 3 april aan biblio-
theek@oudenaarde.be of per post aan Openbare bibliotheek, 
Kandidatuur stadsdichter, Markt 35, 9700 Oudenaarde. Wat je 
zeker niet mag vergeten meesturen: een kort cv, een motivatie-
brief, een projectvoorstel of visie op poëzie in Oudenaarde en 
drie gedichten, waarvan eentje over Oudenaarde. 

Info: www.oudenaarde.be/stadsdichter

Boekjes bij de papfles?

Baby’s en boeken? Natuurlijk! Je tovert een grote glimlach op 
de snoet van je baby als je met je stem speelt, liedjes zingt of 
versjes voorleest. Peuters genieten van elke interactie met 
een boek in de hoofdrol.

Boekstartdag 20 mei

Onze eerste Boekstartdag wist heel wat jonge ouders te 
overtuigen: voor het eerst werden meer dan 5.000 boekjes 
voor baby- en peuters ontleend. Ben jij er bij op onze tweede 
Boekstart-dag? Die vindt plaats op zaterdag 20 mei, van 10 
tot 13 uur. 

Verken samen met je baby of peuter ons boekenaanbod met 
meer dan 700 titels. Wij helpen je op weg met de juiste 
boekjes bij elke ontwikkelingsfase van je kind. Mag het wat 
actiever zijn? Schrijf je dan samen met je tweejarige ukkepuk 
in voor een interactieve workshop: de prentenboekendans. Bij 
elke prent hoort een dansje!

Info en inschrijven: oudenaarde.bibliotheek.be

Bibnieuws

Lezing ‘Ze zijn daar’

Do 16 maart – 20 uur
Het geluid van de helikopter, de motoren 
die dichterbij komen, vaders die hun 
zonen en dochters op de schouders 
nemen, en dan – eindelijk – zijn ze daar, 
de coureurs! Filip Osselaer brengt 
nostalgie, humor en spanning.

Lezing ‘Beladen erfgoed’

Di 9 mei – 20 uur
Ontdek samen met Christophe Busch 
wat erfgoed precies is en hoe een 
lerende omgang met beladen erfgoed 
een hulp kan zijn om elkaars kijk op de 
geschiedenis beter te begrijpen. 

Cinema Sierens 

Woe 7 juni – 20 uur 
Arne Sierens selecteert voor jou de beste 
films, regisseurs en acteurs, de meest 
bizarre scripts, de verbluffendste 
scènes… En dat uit alle tijden en 
werelddelen, met boeken als centraal 
thema.Bi

ba
ge

nd
a
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Jeugd
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Voor iedereen
Buitenspeeldag 2023

Er is niks te zien op de kinderzenders en scholen geven geen 
huiswerk. Woensdag 19 april is het Buitenspeeldag! Aan De 
Pelikaan, het nieuwe speelpleintje aan het Sociaal Huis in 
Meerspoort 30, wordt er getrakteerd op allerlei leuks, inclusief 
go-carts en springkasteel. Deelnemen is gratis en inschrijven is 
niet nodig. 

Op zoek naar inspiratie om ook op de 364 andere dagen buiten 
te spelen? De vele speelpleintjes in onze stad zijn vast een leuk 
begin. Kom je langs en deel je jouw speelpret op sociale media 
met de hashtag #365dagenbeestigbuitenspelen?
Alle info: www.oudenaarde.be/speelpleinen

Van 5 tot 12 jaar
Curieuzeneuzen op woensdag
Curieuzeneuze vervangt het vroegere Krullewiet-aanbod en is 
niet meer gebonden aan vakantieperiodes. Zo krijg je in maart 
voor het eerst de kans om elke woensdagnamiddag iets leuks 
bij te leren. Van yoga tot magie, van lekkere mocktail tot de 
tie-dye-verftechniek. Er is een workshopreeks voor kinderen 
van drie tot vijf jaar en eentje voor 7- tot 12-jarigen.

De workshops vinden plaats in het Jeugdcentrum van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. Inschrijven is verplicht via de webshop op www.
oudenaarde.be of in Jeugdcentrum Jotie. Deelnemen kost 5 
euro voor inwoners, 6,5 euro voor niet-inwoners en 1,5 euro 
met een OK-pas.

Van 3 tot 15 jaar
Plezierige paasvakantie

Racen op een spectaculair go-cartsparcours of je laten 
verrassen door een waanzinnig leuke activiteit van het 
animatorenteam: met Speelplein ZAP hoef je je geen moment 
te vervelen tijdens de paasvakantie!

Meespelen kan van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 
in de BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16 in Bevere, en dat 
van 9.30 uur tot 16 uur. Er is ook voor- en naopvang. Op 
paasmaandag is er geen speelpleinwerking.

Deelnemen kan zonder inschrijven. Je hebt wel een opgeladen 
Jotie-pas nodig. Die betaalkaart kan je afhalen in Jeugdcen-
trum Jotie. Kinderen met een beperking zijn uiteraard ook van 
harte welkom. Geef je vooraf een seintje via www.jotie.be? 
Deelnemen kan een halve of volledige dag en kost per halve 
dag 5 euro voor inwoners, 6,5 euro voor niet-inwoners en 1,5 
euro met een OK-pas.

Vanaf 15 jaar
Word animator!
Ben je 15 jaar of ouder en wil je een knotsgekke vakantie 
beleven met een leuke en afwisselende daginvulling? Op 
zondag 12 maart organiseert speelpleinwerking ZAP een 
infomoment. Maak kennis met een toffe ploeg vrijwilligers en 
krijg een antwoord op al jouw vragen over wat een animator 
doet. Afspraak om 10.30 uur in het Jeugdcentrum.

Meer info en contact: www.oudenaarde.be/jeugddienst, 
jeugdcentrum@oudenaarde.be of 055 33 44 90.

17

Speelplezier
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Sport

Tijdens het jaarlijkse Sportreferendum in sporthal Rodelos 
werden de opmerkelijkste sportprestaties van 2022 beloond 
met een trofee. Er konden slechts acht finalisten een prijs in 
ontvangst nemen, al vielen er vorig jaar nog veel meer 
uitzonderlijke sportverhalen te noteren. 

Naast de winnaars wenst het stadsbestuur ook Margaux 
Bastil (KASVO), Mateo Bogaert en Jaron Devriese (KASVO), 
MVC Vamos, Fodor Emanuela (karate), Sefa Ylber (wielren-
ner) en Janne Dewaele (Recrean Skippers) eveneens van 
harte te feliciteren. 

Winnaars Sportreferendum 2022 

Beloftevolle Sportvrouw Norah Houwen (wakeboarden)
Beloftevolle Sportman Flor Vergucht (Recrean Skippers)
Sportman Kobe Caryn (Recrean Skippers)
Sportvrouw Laure Bilo (KAVSO)
Sportverdienste Webmasters KASVO
Jeugdsportclub KWIK Eine
Sportclub Recrean Skippers
Publieksprijs Anke Vandenbussche (Recrean Skippers)

Lees meer over de winnaars op oudenaarde.be/sportreferendum.

Proficiat, 
sporthelden!

18
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Sport

Nieuw skatepark krijgt vorm
Skaters, BMX’ers, inlineskaters en steppers, goed nieuws! 
De aanleg van het nieuwe skatepark op de plaats van de 
‘oude toestellen’ op de sportsite Rodelos zijn officieel 
gestart. 

Het wordt een street skatepark van 1.620 vierkante meter waar 
sporters elkaar zullen kunnen ontmoeten met voldoende 
uitdaging voor zowel beginners als gevorderden. 
Het ontwerp werd opgemaakt door het Nederlandse bedrijf 
Concrete Matters in samenspraak met de verschillende lokale 
gebruikers. Wist je dat de firma hiervoor ervaring heeft 
opgedaan bij ’s werelds bekendste skateboarder Tony Hawk? 
Flat en downrails, ledges, curbs, stairs, quarterpipes, copings, 
volcano’s en nog veel meer unieke toestellen kan je verwach-
ten. Het skatepark wordt in het groen geïntegreerd. 

Aan de westzijde vormt een groene wal de scheiding met het 
fiets- en wandelpad. Het gebruik van beton met baksteenmo-
tief en graniet zullen het het parcours een streetlife uitstraling 
geven. Het skatepark zal, afhankelijk van de weersomstandig-
heden, tegen eind juli zijn afgewerkt en worden opengesteld 
na de keuring van de toestellen. 

Acht recreatieve uitdagingen

Oudenaarde al lopend of wandelend (her)ontdekken: het 
Oudenaards Loopcriterium bundelt acht recreatieve loop- en 
wandelevenementen, georganiseerd door verschillende 
Oudenaardse verenigingen en feestcomités. De eerstvolgende 
afspraak is de Flandrienloop op zondag 30 april. Ga jij de 
uitdaging aan met een, twee of drie beruchte hellingen? Of kies 
je samen met je gezin voor een loop van 6 kilometer, zonder 
kuitenbijters en langs de mooiste groene plekjes? Wie minstens 
zes keer aan de start van het Loopcriterium verschijnt, wordt 
eind dit jaar beloond met een mooie prijs en huldiging.

Alle info via www.oudenaarde.be/loopcriterium.

Ook zwemmen en fietsen?

Proeven van een triatlon, een mix van lopen, fietsen en zwem-
men, kan dichtbij huis op zondag 28 mei. Dan vindt de Triatlon 
van Vlaanderen plaats in het glooiende landschap van Ouden-
aarde en Wortegem-Petegem. 

De organiserende vrijwilligers ontvangen jou met open armen, 
of je nu de 1/8ste, de 1/4de of de duatlon wil betwisten. Via de 
teamformule kan je ook per drie elk een discipline voor je 
rekening nemen. Ideaal voor een teambuilding! 

Alle info via www.triatlonvanvlaanderen.be.

Samen lopen in Oudenaarde
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Sociaal

Luiers  
gezocht
Heb je de pamperboxen in het Administratief Centrum 
Maagdendale, Sociaal Huis en sporthal Rodelos al gezien? Via 
de pamperbank verzamelt het Huis van het Kind luierover-
schotten en schenkt ze aan gezinnen die het financieel wat 
moeilijker hebben. Alle ingezamelde luiers worden per maat 
gesorteerd en verpakt per 25 stuks.  

Weegt de aankoop van luiers zwaar door op je budget? Neem 
contact op via het onthaal van het Sociaal Huis. Zij kunnen je 
doorverwijzen naar het Huis van het Kind, waar je maandelijks 
zo’n pakketje kan kopen aan een voordeeltarief van 1 euro.  

Is jouw kindje recent een maat ontgroeid of zindelijk gewor-
den en heb je nog wat luiers op overschot? Doneer je 
overschotten dan in één van de drie pamperboxen. 

Contacteer het Huis van het Kind  
via 055 33 51 24  
of huisvanhetkind@oudenaarde.be. 

Sociaal
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OK Swaree pakt 
uit met gevarieerd 
cultureel aanbod 
Ook dit jaar pakt OK Swaree opnieuw uit met leuke samen-
komsten voor verschillende doelgroepen, (meestal) elke derde 
donderdag van de maand in de Brandwoeker van 18.30 tot 
22.30 uur. Iedereen is er welkom voor een etentje aan 3,5 euro, 
gevolgd door een gratis activiteit. Inschrijven is niet nodig. 
Voor minder mobiele mensen kan (gratis) vervoer worden 
voorzien. 

Op de agenda

30.03 – Volksspelen met gezamenlijke iftar. Daag jezelf uit 
met de Vlaamse volksspelen vanaf 19 uur, gevolgd door een 
buffet na zonsondergang klaargemaakt door mensen van 
verschillende nationaliteiten. 
13.04 – Kinderdisco. Grime, , dansen en interactieve spelle-
tjes op de muziek van de kinderdisco vanaf 14 uur voor 
kinderen van alle leeftijden. 
15.06 – Voorstelling ‘Wij’. Voorafgegaan door een maaltijd in 
de Brandwoeker kan je genieten van ‘Wij’, de nieuwe muziek-
voorstelling van Lennart Maes. 
17.08 – Barbecue. Verwacht je aan heerlijke hamburgers in de 
gezellige setting van de Absolut Surfclub aan de Donkvijver 
met een optreden van covergroep Febe and the Fuzz. 

Wil je meer info over OK Swaree?  
Contacteer het Sociaal huis via 055 46 06 40. 
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De stem van de 
bewoners in onze 
woonzorgcentra
In onze woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant krijgen 
de inwoners voortaan nog meer inspraak in de organisatie van 
de plek waar ze wonen.

5.000 euro subsidies krijgt Woonzorg Oudenaarde van de 
Koning Boudewijnstichting voor een opleiding van haar 
personeel om het Tubbe-principe te integreren. Tubbe is een 
Scandinavisch organisatie- en beheersmodel voor ouderen-
zorg dat inzet op participatie en inspraak van de bewoners 
over hun dagelijks leven. 

In onze woonzorgcentra werd enkele jaren geleden al 
afgestapt van een strikt geplande organisatie naar eentje op 
maat van de bewoners. Zo wordt er met zelfsturende teams 
gewerkt en werden onder meer de huiskamers meer huiselijk 
ingericht. We willen nu nog een stap verder gaan en onder 
begeleiding van een Tubbe-coach bewoners en medewerkers 
meer laten beslissen over het reilen en zeilen in onze woon-
zorgcentra. Wanneer wil de bewoner opstaan? Wil de 
bewoner liever een namiddag bingo spelen of toch eerder op 
de kamer blijven? In overleg met de kok willen we hen mee 
laten kiezen wat er op het menu kan staan. Zo laten we 
bewoners mee beslissen over het dagelijks leven in de 
leefgroep en werken we verder aan de wederzijdse verbon-
denheid tussen de bewoners en de medewerkers.

Sociaal
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Spelen
in de straat 
In de lente kriebelt het bij jong en oud om 
buiten een frisse neus op te halen. We willen 
genieten van de eerste zonnestralen en de 
kinderen willen op straat spelen. Daarom 
kan je jouw straat deze zomer omtoveren tot 
speelstraat!

In een speelstraat wordt de hele breedte van de openbare weg 
vrijgehouden om te spelen. De straat wordt wettelijk 
vastgelegd als speelstraat waardoor enkel fietsers en 
plaatselijk verkeer de straat nog mogen inrijden. Auto’s zijn 
verplicht stapvoets te rijden om spelende kinderen niet in 
gevaar te brengen. Parkeren mag wel, op voorwaarde dat je de 
spelende kinderen niet hindert.
Niet elke straat kan zomaar een speelstraat worden: er zijn een 
aantal voorwaarden en een meerderheid van de buren moeten 
achter dit initiatief staan. Een speelstraat kan maximaal twee 
weken georganiseerd worden in elke schoolvakantie, telkens 

van 13 tot 22 uur. Als je een speelstraat wil inrichten, kan je 
hiervoor materiaal uitlenen bij de jeugddienst. Voor meer 
informatie over hoe je een speelstraat kan organiseren, surf 
naar www.jotie.be.

Verhuur jij een woning ?
Sinds 2023 moeten verhuurders via een geldig 
conformiteitsattest kunnen aantonen dat hun huurwoning aan 
de vastgelegde minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse 
Codex Wonen voldoet op het moment van de woningcontrole. 
Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is namelijk een 
basisrecht. 

Dat betekent niet dat je nu meteen een conformiteitsattest 
nodig hebt. Wanneer het voor jouw huurwoning verplicht is, 
hangt af van het bouwjaar. Zo is het sinds 1 januari verplicht 
voor huurwoningen van het bouwjaar 1946 en pas vanaf 2029 
voor huurwoningen van het bouwjaar tussen 1998 en 2008. 
De verplichting geldt trouwens pas zodra nieuwe huurders 
hun intrek nemen. 

Het conformiteitsattest is sinds 1 januari 2023 ook verplicht 
voor alle panden die twee jaar voor de verhuring op het 
stedelijk leegstandregister hebben gestaan. Ook dien je een 
conformiteitsattest te hebben voor alle panden waarvoor vijf 

jaar voor de verhuring een omgevingsvergunning werd 
afgeleverd voor het opdelen in meerdere woongelegenheden. 
Alle info over het conformiteitsattest kan je raadplegen via 
www.oudenaarde.be/conformiteitsattest.
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Advies van de  
tuincoach 
Meer dan 10 procent van al het groen in 
Vlaanderen bestaat uit tuin. Jij beschikt dus 
over een groot potentieel om onze stad groener 
en biodiverser te maken. Maar hoe begin je 
eraan? De stad zet een tuincoach in die je gratis 
vrijblijvend advies aan huis kan geven. 

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de klimaatoplossing. 
Natuurrijke tuinen zijn niet alleen aangename plekken om te 
vertoeven, ze bieden ook bescherming en voedsel voor plant 
en dier. Ook bestrijden ze extreme weersomstandigheden 
zoals langdurige droogte en wateroverlast. Maar hoe maak je 
jouw tuin natuurlijker en ecologischer? Met de tuincoach 
willen we jou hierbij helpen.

Wie is de tuincoach? 
De tuincoach is een lokale tuinarchitect, die op aanvraag bij 
jou langskomt. De tuincoach geeft je advies en tips over hoe je 

jouw tuin klimaatvriendelijker kan inrichten met aandacht voor 
ontharding en hemelwaterinfiltratie. Met deze richtlijnen, 
beheertips en een mogelijke soortenlijst voor aanplantingen 
kan je nadien zelf aan de slag. 

Hoe werkt het?
Via www.oudenaarde.be/tuincoach vind je een 
aanvraagformulier, waar je enkele foto’s van je tuin en je 
wensen en noden kan achterlaten. De tuincoach neemt 
vervolgens persoonlijk contact op om een afspraak vast te 
leggen. Opgelet: wacht niet te lang met je aanvraag, want het 
aantal adviezen per jaar is beperkt.

Nieuwe woonontwikkeling Tonkin
Het stadsbestuur verkoopt binnenkort een reeks bouwpercelen 
in Diependale, op wandelafstand van de Markt en in de buurt 
van het natuurgebied ’t Spei. Het woonontwikkelingsproject 
bestaat uit 21 nieuwbouwwoningen en kreeg de naam ‘Tonkin’, 
vernoemd naar de nabijgelegen bocht in de Schelde. Een leuk 
weetje: dat oude Scheldetracé kan je vandaag nog zien door 
de bomengroei op de strook vruchtbare grond, het gevolg van 
eeuwenlange slibafzetting, onder meer aan de Jan Baptist 
Eeckhoutskaai. De stad staat in voor de verkoop van de 
bouwpercelen en stelde bouwpromotor Alheembouw-
Steenoven aan voor de bouw van de woningen. Wat kan je 
verwachten? Energiezuinige woningen, die zongericht zijn 
georiënteerd, aan interessante grondprijzen. Ben je inwoner 
van onze stad en heb je nog geen woning in je bezit? Goed 
nieuws, dan krijg je voorrang tot eind maart. Geïnteresseerd? 
Neem een kijkje op www.oudenaarde.be/tonkin.



  

MAART
Zo  12.03 | Speelpleinwerking Zap Infomoment animators in JC Jotie
Wo  15.03 | Jotie Curieuzeneuze Workshop Dimi Dino van 3 tot 5 jaar
Wo  15.03  | Jotie Curieuzeneuze Workshop ‘It’s magic!’ van 7 tot 12 jaar
Do  16.03  | Bibliotheek   ‘Ze zijn daar’, Filip Osselaer over koersnostalgie
Wo  22.03  | Jotie Curieuzeneuze Workshop schilderen op muziek van 3 tot 5 jaar
Wo  22.03  | Jotie Curieuzeneuze Workshop tie-dye van 7 tot 12 jaar
Do  23.03 | CC De Woeker  Infotainment ‘De Koers. Ons Leven’ door Carl Berteele & Geert Vandenbon
Vr  24.03  | CC De Woeker  Theater ‘Hamlet Hamletsson’ door Compagnie Lodewijk/Louis
Zo  26.03  | CC De Woeker  Familievoorstelling 3+ ‘Hier & Daar’ door 4Hoog
Wo  29.03  | Jotie Curieuzeneuze Workshop Op wereldreis van 3 tot 5 jaar
Wo 29.03  | Jotie Curieuzeneuze Workshop mocktails van 7 tot 12 jaar
Do  30.03  | CC De Woeker  Film ‘Tori et Lokita’
Do  30.03  | OK Swaree  Volkspelen met gezamenlijke Iftar
Vr  31.03  | CC De Woeker  Muziek ‘Neveldieren’ door Spinvis en Saartje Van Camp

APRIL
Za  01.04  | Bibliotheek  Familiefilm ‘De Hazenschool: een onmogelijke missie’
Zo  02.04 | Event   De Ronde van Vlaanderen
Ma  03.04 | Sport   Sportkampen t.e.m. 07.04
Ma  03.04  | Sport   Speelpleinwerking ZAP t.e.m. vrijdag 14.04
Vr  07.04  | Bibliotheek  Schuif aan bij ‘Leesmezen en Luistervinken’
Vr  07.04  | Event   Start paaskermis
Di  11.04 | Jeugd   Paaskermis voor kinderen met een beperking
Wo 12.04 | CC De Woeker  Film ‘Space Jam: A New Legacy’
Do  13.04 | OK Swaree  Kinderdisco 
Vr  14.04  | CC De Woeker  Muziek ‘Lumba’ door Tamala
Za  15.04  | Bibliotheek  Luisteren en knutselen tijdens ‘Verhalensnippers’
Za  15.04  | CC De Woeker  Humor ‘Belgium’s Least Wanted’
Wo  19.04  | Buitenspeeldag  Leuks aan speelpleintje Sociaal Huis, Meerspoort 30
Vr  21.04  | CC De Woeker  Theater ‘Woody’ door Woodman
Za  22.04  | Erfgoeddag  Expo Jean-Marie Waelkens en HOOOP
Zo  23.04  | Erfgoeddag  Bezoek voor het eerst de historische Rietgracht
Zo  23.04  | Erfgoeddag  Feestelijke opendeurnamiddag in KABK
Zo  23.04  | Erfgoeddag  Gratis rondleidingen over dieren in wandtapijtkunst in het MOU
Zo  23.04  | Erfgoeddag  Expo Jean-Marie Waelkens en HOOOP
Zo  23.04  | Bibliotheek  Bekendmaking Stadsdichter Oudenaarde met activiteiten 
Do  27.04  | CC De Woeker  Film ‘Onze Natuur, De Film’
Vr  28.04  | CC De Woeker  Muziek ‘The Return’ door Bram Weijters’ Crazy Men
Zo  30.04  | CC De Woeker  Familievoorstelling 5+ ‘Beest of’ door Radio Oorwoud
Zo  30.04  | Loopcriterium Oudenaarde Flandrienloop 

MEI
Vr  05.05 | Bibliotheek  Schuif aan bij ‘Leesmezen en Luistervinken’
Vr  12.05  | CC De Woeker  Theater ‘Testament van een journalist’ door Action Zoo Humain
Vr 12.05 | KABK            Symposium
Za  17.05  | Loopcriterium Oudenaarde Koning(in) van de Schelde 
Zo  18.05  | Loopcriterium Oudenaarde Koning(in) van de Schelde 
Za  20.05 | Bibliotheek  Boekstart-dag voor baby’s en peuters 
Do  25.05  | CC De Woeker  Film ‘Kom hier dat ik u kus’
Zo  28.05  | Sport   Triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde en Wortegem-Petegem

In Oudenaarde valt er altijd wel iets te beleven. Dit overzicht is dus zeker niet volledig, je vindt alle evenementen en de
praktische info over bovenstaande evenementen, zoals tijdstippen en prijzen, via www.oudenaarde.be/evenementenkalender.
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 Tussenmuren 17 /  055 31 46 01 /  info@oudenaarde.be /  www.oudenaarde.be


