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Beste inwoner

Het einde van het jaar nadert met rasse 
schreden. Na alweer een bewogen jaar, 
kijken we uit naar een sfeervolle 
eindejaarsperiode. De Oudenaardse 
kerstmarkt kan dit jaar helaas opnieuw 
niet doorgaan, maar gelukkig zijn er nog 
heel wat andere eindejaarsactiviteiten om 
van te genieten. Je ontdekt er alles over in 
dit nummer. 

Verder lees je in deze editie van Adriaen 
het verhaal van twee helden uit de zorg 
die jou vertellen over een job bij onze 
woonzorgcentra. Je ontdekt het 
voorjaarsprogramma van de Woeker, je 
komt alles te weten over de nieuwe locatie 
van het vaccinatiecentrum en je verneemt 
meer info over de nieuwe plannen van de 
begraafplaats Meulewal.

Fijn eindejaar en een gezond en gelukkig 
2022!

Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Algemeen directeur
Bart Baele

Voorwoord
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Uitgelicht
In Mater zag je begin november een unieke gebeurtenis: de eeuwenoude 
Tissenhovemolen werd met een gigantische kraan van haar staak gelicht. 
Zo kan de windmolen gerestaureerd worden, wat ongeveer een jaar zal duren.
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Kort Nieuws

Kort 
NieuwsNieuws

Op de cover

De tweejarige Tars schittert op de 
cover van deze Adriaen. Hij en zijn 
zusje Flore (5) waren vorige 
kerstperiode onze modellen om de 
eindejaarscampagne van 2021 in 
beeld te laten brengen.

Gezocht: vrijwilligers
met een hart voor
kinderen

Wil je graag iets bijverdienen als 
vrijwilliger? We zijn op zoek naar 
opvangkrachten voor de buiten-
schoolse kinderopvang en naar 
babysitters die zich kunnen 
vrijmaken in het weekend of in de 
vakantie. Iets voor jou? Surf dan 
naar www.oudenaarde.be of 
contacteer de diensten via 
dienst.babysitting@oudenaarde.
be of buitenschoolseopvang@
oudenaarde.be

Coronasteun nodig?

Door de coronasituatie bevinden 
veel mensen zich in een moeilijke 
financiële situatie. Heb je moeite 
met het betalen van je huishuur, 
energierekeningen, boodschappen, 
internettoegang of schoolbenodigd-
heden? Het Sociaal Huis kan je 
begeleiden en je helpen om een 
deel van jouw kosten te dekken. 
Ondertussen vroegen al meer dan 
135 gezinnen coronasteun aan. Je 
kan nog een aanvraag indienen tot 
het einde van het jaar. Meer info via 
www.oudenaarde.be/corona/
maatschappelijke-hulp
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Nieuwe belasting op 
woningen zonder
inschrijving

Vanaf volgend jaar heft het 
stadsbestuur een belasting op 
woningen die gebruikt worden 
maar waar niemand is ingeschre-
ven in het bevolkings- of vreemde-
lingenregister. Een belastbare 
woning is een gebruikte woning die 
op 1 januari van het aanslagjaar 
geen inschrijving heeft en op 1 april 
van hetzelfde aanslagjaar dat nog 
steeds niet heeft. De belastingplich-
tige moet uiterlijk op 30 juni van het 
aanslagjaar het aangifteformulier 
indienen, voorzien van de nodige 
bewijsstukken. Meer info, de 
tarieven en het reglement kun je 
nalezen via www.oudenaarde.be

9700x proficiat

Het jong dameskoor Amaranthe 
kroonde zich begin november maar 
liefst twee keer tot wereldkampioen 
op de World Choir Games. Het 
Oudenaardse koor leverde een 
topprestatie in de categorieën 
'Vocal ensembles and chamber 
choirs of equal voices' en 'Musica 
Contemporanea'. 9700x proficiat!

Zullen we eens
afspreken?

De dienst burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak. Hierdoor 
hoef je nooit meer aan te schuiven 
en kies je zélf je dag en tijdstip. Je 
kan jouw afspraak eenvoudig van 
thuis uit vastleggen en je krijgt 
meteen een pak nuttige informatie 
over wat je eventueel moet 
meebrengen. Kom je gewoon iets 
ophalen zoals een reispas of een 
rijbewijs? Dan kun je zonder 
afspraak terecht aan de centrale 
infobalie.
Een afspraak maken kan eenvoudig 
op drie manieren: 
online via www.oudenaarde.be, 
telefonisch via 055 31 46 01 
of aan de infobalie van het Admi-
nistratief Centrum Maagdendale, 
Tussenmuren 17.

Kort nieuws

boeken worden op dit moment verhuisd
naar de nieuwe bibliotheek in het vLEESHUIS. 
Blijf op de hoogte van de opening van de
bib via oudenaarde.bibliotheek.be.

Het getal

76 618
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Eindejaar

Betoverende animatie 

Op zaterdag 18 en zondagen 19 en 
26 december struint de Kerstman 
rond in de winkelstraten, vinden er 
huifkartochten plaats en zie je tractoren 
passeren in lichtjesstoeten. In het Huis 
van de Kerstman (Bisschopskwartier) 
komt Theater Stam kerstverhalen 
voorlezen, worden met grime 
snoeten tot de mooiste winterfiguren 
omgetoverd en kunnen kinderen zelf 
elfjes knutselen. En dan zijn er nog de 
wonderlijke personages van ‘Winter 
Wonderland’: rendieren en engeltjes 
in wit, goud, pastel én ledlampjes, 
torenhoge ijskoninginnen op stelten, 
snoep rondstrooiende Candy Elfjes en 
het a-capelladuo Christmas Carols. 

IJspiste

De ijspiste is open voor iedereen 
van vrijdagavond 17 december tot 
en met 9 januari. Raadpleeg de uren 
waarop je vrij kan komen schaatsen 
op de website van de stad en breng je 
coronapas en mondmasker mee.

Gezellig samen 

Elke zondag reserveren we de ijspiste 
voor jou en je kleuters van 3 tot 5 jaar 
om gezellig te komen ‘kleuterglibberen’. 
Samen lol beleven op schaatsen én 
beats? Dat kan op vrijdagavonden 17 
december en 7 januari tijdens het 
discoschaatsen. In de loungezone wordt 
het weer gezellig uitblazen en/of 
supporteren.

Met je klasgenoten

Van 20 tot en met 24 december 
worden klassen van de lagere school 
uitgenodigd om tijdens de schooluren 
te komen schaatsen. 's Middags kunnen 
de scholieren stoom afblazen na hun 
examens.

Prettig eindejaar!Prettig eindejaar!
inin Oudenaarde Oudenaarde

Eindejaar in Oudenaarde, dat is de 
grootste ijspiste uit de regio, 
vier koopzondagen op rij en 
sprookjesfiguren, een lichtjesstoet en 
nog veel meer animatie! 

Raadpleeg 
www.oudenaarde.be/eindejaar2021 
voor de meest recente informatie over 
het eindejaarsprogramma in tijden van 
corona.
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Eindejaar
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 Initiaties schaatsen 
& ijshockey 

Speciaal voor kinderen tot 10 jaar en 
van 10 tot 15 jaar vindt er een vierdelige 
initiatiereeks schaatsen plaats op 27-
28-29-30 december. Inschrijven kan via 
www.oudenaarde.be. 
Op donderdag 6 januari kan iedereen 
komen proeven van het ijshockey, in de 
voormiddag met een initiatie en in de 
namiddag tijdens een ijshockeytoernoei. 
 Deelnemen kan vanaf 12 jaar, gebeurt 
per groep van drie en kost 10 euro 
(incl. initiatie). Inschrijven kan via 
sportdienst@oudenaarde.be. 

Tip. Woon je in Oudenaarde en remt je 
inkomen jou af om cultuur en sport te 
beleven? Vraag dan zeker jouw OK-pas 
aan en verzilver de vele kortingen, ook 
voor de ijspiste. Info: www.oudenaarde.
be/ok-pas 

Shopplezier

4 koopzondagen, 
1 koopavond

Op zondagen 12, 19, 26 december en 
2 januari alsook op donderdagavond 
23 december zetten meer dan 40 
handelaars, ondernemers en horeca-
uitbaters van Oudenaarde Winkelstad 
vzw hun winkeldeuren speciaal voor 
jou open. Ideaal om te combineren 
met een bezoekje aan de kerstmarkt, 
ijspiste en animatie! Benieuwd 
welke adresjes meedoen? Volg de 
Facebookpagina www.facebook.com/
OudenaardeWinkelStadvzw om geen 
enkele update te missen. 

200 cadeautjes in 1

Op het laatste nippertje nog 
op zoek naar een cadeau? De 
Oudenaardebon is leuk om te geven 
én te krijgen. Inruilbaar bij bijna 200 
deelnemende zaken in Oudenaarde 
en eenvoudigweg te bestellen vanuit 
je luie zetel. Bovendien steun je de 
lokale handelaars. Surf snel naar www.
oudenaarde.be/oudenaardebon of ga 
langs bij Visit Oudenaarde, Markt 1. De 
bon blijft 1 jaar geldig na aankoopdatum.
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Strooiplan

Opgelet 
voor glad wegdekvoor glad wegdek
IJzel en sneeuw zorgen elk jaar voor gevaarlijke situaties op de weg. De technische dienst zet dan ook heel 
wat mensen en middelen in om onze straten veilig te maken. Helaas is het niet altijd mogelijk om gladheid en 
sneeuw te voorspellen. Strooien kan niet overal en op hetzelfde moment. Daarom beschikt de stad over een 
weloverwogen strooiplan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor 
het strooien van de gewestwegen, zoals de N60, N8 en 
N46. Het stadsbestuur ontfermt zich over haar eigen 
straten en  kan hierbij rekenen op landbouwbedrijven die 
met zes grote en twee kleine tractoren Oudenaarde ijs- en 
sneeuwvrij houden. Er zijn zeven strooiroutes: vijf voor de 
straten en twee voor de fietspaden. 
Als kans op ijzel en sneeuw niet voorspeld werd en er 's 
nachts toch gladheid wordt vastgesteld, dan verwittigt de 
politie de wachtdienst. Vervolgens vertrekken de strooiers. 
Worden ijzel en sneeuw voorspeld, dan staat de techni-
sche dienst sowieso paraat. De strooiers vertrekken dan 
tussen 3 en 4 uur. Overdag wordt er nog bijgestrooid, 
afhankelijk van de temperaturen en hoe hevig het nog 
sneeuwt.

Wat moet je als inwoner zelf doen? 

• Maak het voetpad voor je woning sneeuw- en ijsvrij.
Schep geen sneeuw op de openbare weg en giet er 
geen water op.

• Veeg sneeuw zo dicht mogelijk tegen de huizen of de 
rand van het voetpad en maak de straatgoot en 
rioolkolken vrij. Zo kan het dooiwater sneller weg-
vloeien. 

Strooien van straten

In fase 1 strooit de technische dienst alle hoofdstraten. 
Daarbij streeft ze naar een gestrooide baan binnen een 
straal van 500 meter rond iedere woning. Er wordt ook 
rekening gehouden met de aard van de weg (zoals een 
stijgende weg) en de bereikbaarheid van handelszaken.
Blijft de sneeuw dagen liggen? Dan worden in een tweede 
fase wijken mee gestrooid en banen die niet in fase 1 
werden opgenomen.

Fiets- en voetpaden

De fietspaden worden bij ijzel gestrooid. Bij sneeuw 
maken we ze sneeuwvrij. De voetpaden aan de stadsge-
bouwen, zoals het Administratief Centrum en het Sociaal 
Huis, worden gestrooid. Op de markt hebben we extra 
aandacht voor onder andere de blindengeleidestrook.

Enkele cijfers 

• We slaan 90 ton zout op in 3 silo’s
• We gebruiken per strooibeurt 15 ton zout 
• 1 strooidag kost bijna 5.000 euro
• 2021: nu al 75.000 euro uitgegeven
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Nieuwe vaccinatielocatie Nieuwe vaccinatielocatie 
in Oudenaardein Oudenaarde
Sinds november is het vaccinatiecentrum in Oudenaarde verhuisd van de Qubus in de Lindestraat naar de Pater 
Ruyffelaertstraat 32. Je vindt de nieuwe vaccinatielocatie recht tegenover het voetbalplein in Eine. 

De nieuwe vaccinatielocatie is zowel bereikbaar met de 
auto als met het openbaar vervoer. Op wandelafstand vind 
je de belbushalte Oudenaarde Serpentstraat, bediend 
door belbus 485 Zingem - Oudenaarde. Ben je met de 
auto? Vanaf de N60 neem je de afslag richting het 
retailpark. Je neemt meteen de eerste straat rechts, 
richting Pater Ruyffelaertstraat. Het vaccinatiecentrum 
bevindt zich aan de rechterkant van de straat. Je kan 
parkeren op de parking van het voetbalterrein.

Vaccinatie is de beste bescherming tegen het coronavirus. 
Met een herhalingsvaccinatie versterk je jouw bescher-
mingsgraad tegen het coronavirus. Mocht je dan toch 
besmet geraken, dan is de kans dat je zwaar ziek wordt 
of zou overlijden een heel stuk kleiner. 

Heb je jouw eerste vaccinatiekans gemist of geweigerd? 
Dan kan je nog steeds langskomen voor jouw eerste 
vaccinatie. Neem hiervoor contact op met de infolijn 
055 300 200, de medewerkers helpen je graag met het 
maken van jouw afspraak. Bescherm jezelf en je omgeving 
door je te laten vaccineren!

Vragen? Hulp nodig met je afspraak?

055 300 200 
(elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur)
info@vaccinatievlaamseardennen.be
www.vaccinatievlaamseardennen.be
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Warme wensen 
voor de warmste week

Jeugd

Het thema van de Warmste Week is dit jaar ‘kunnen zijn wie je 
bent’. Een thema dat sterk en breed leeft in onze maatschappij, 
zeker bij jongeren. Ook in Oudenaarde moet iedereen volledig 
zichzelf kunnen zijn, daarom wil de Oudenaardse jeugdraad 
ook dit jaar zijn steentje bijdragen.

De jeugdraad lanceert een oproep om een kerstkaart, brief of 
tekening te maken met daarop een leuke kerstwens. Je brief 
of tekening kan je posten in de brievenbus van de Kerstman 
die je vanaf 7 december op de Markt vindt. De jeugdraad 
zorgt ervoor dat jouw wens en lieve woorden goed terechtko-
men. Zo brengen ze samen met jou veel liefde en wat extra 
warmte bij iedereen die het kan gebruiken.

Wil je als jeugdvereniging of organisatie mee brieven 
schrijven of verdelen? 
Schrijf je dan zeker in via de www.jeugdraad-oudenaarde.be. 

Meer info over deze actie kun je terugvinden op de sociale 
media de Facebook- of Instagrampagina van Jeugdraad 
Oudenaarde of via www.jeugdraad-oudenaarde.be.
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Oudenaardse Far West 
zoekt cowboys en indianen

Van 28 februari tot 4 maart 2022 trekken de animatoren van de Oudenaardse sport- en jeugddienst hun cowboy-
laarzen en indianenpluimen aan om samen met jullie kinderen van 3 tot en met 15 jaar naar de Far West te gaan. 
Haal tussen 9.30 uur en 16 uur de cowboy in jou naar boven of knutsel je eigen indianenpluimen en verbroeder 
met de cowboys. In de Far West is alles mogelijk. Yihaa!

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan online via de webshop op 
www.jotie.be of in JC Jotie tijdens de openingsuren. 
Opgelet: er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen 
aan de activiteiten.

Praktisch

De activiteiten vinden plaats in sporthal Rodelos. 
Deelnemen kost voor 55 euro voor inwoners van Ouden-
aarde, 75 euro voor niet-inwoners en 15 euro voor wie een 
OK-pas heeft. In de prijs inbegrepen: opvang voor en na, 
drie drankjes en een vieruurtje per dag, verzekering, 
spelbegeleiding, zwembeurt, sportactiviteiten en een 
filmvoorstelling. Er is vooropvang voorzien vanaf 7.30 uur 
en naopvang tot 18 uur.

Onbeperkt meespelen

Net als andere activiteiten van JC Jotie is ook dit thema-
kamp toegankelijk voor kinderen met een beperking. 

Jeugd

Jeugddienst Oudenaarde

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

Maar 481 stappen van de Markt naar het 

Liedtspark? Samen onze 10.000 stappen

 tellen! 

Zet je beste beentje voor en stap mee in de ‘10.000 stappen: 
Elke stap telt!’-campagne van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid 
en de Vlaamse Logo’s. Stap voor stap bereik je niet alleen een 
goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel en je slaapt 
beter. Bovendien zorgt stappen voor meer sociale contacten, 
minder vervuiling en lawaai van auto’s en maakt zo de 
buurten en straten leefbaarder. Kortom: elke stap telt! 
Stad Oudenaarde tekende in op de actie om onze inwoners 
de komende vier jaar aan te zetten om (nog meer) stappen te 
zetten via beweegroutes, wandelingen en mobiliteitsacties. 
Hoeveel stappen zet je van op de Markt tot aan het Liedts-
park of het sportcentrum? En hoeveel van het station tot aan 
de Woeker, het zwembad, de Markt of het recreatiedomein 
De Donk? Op verschillende plaatsen in onze stad werden 
eind oktober stappensignalisaties aangebracht die aangeven 
hoeveel stappen en minuten er daarvoor nodig zijn. Zo zie je 
maar dat de meeste locaties in je buurt verrassend dichtbij 
zijn en je ook wat extra stappen richting die 10.000 stappen 
kunnen opleveren. 

Gezocht: sportief talent

Ken je een sportief iemand die het verdient om in de bloeme-
tjes gezet te worden? Of stel je jezelf kandidaat? Schrijf jezelf 
of je kennis/vriend/familielid dan zeker in voor het Ouden-
aardse sportreferendum.
De 14de editie van het Oudenaardse sportreferendum vindt 
plaats op vrijdag 28 januari 2022 om 20 uur in de aula van het 
Bernarduscollege. Tijdens dit referendum worden sporters, 
vrijwilligers en/of sportverenigingen gehuldigd voor de 
geleverde prestaties in de afgelopen twee jaren. Er zijn acht 
verschillende categorieën en de laureaten worden verkozen 
door een externe jury. Tussen de huldigingen zullen er 
optredens plaatsvinden. 
Wacht niet te lang met je kandidaat te stellen of iemand te 
nomineren, want kandidaturen moeten voor 10 december 
ingediend worden via www.oudenaarde.be/sport. 
We zijn op zoek naar talent van eigen bodem om de optre-
dens tussen de huldigingen in te verzorgen. Je kan je voor 17 
december kandidaat stellen met een auditievideo (max. 1 
minuut) via sportdienst@oudenaarde.be. 

Door de coronamaatregelen kan het programma van het 
sportreferendum mogelijk aangepast worden. Hou onze 
communicatiekanalen in de gaten voor meer info.

Rodelos 1a, 9700 Oudenaarde 
055 31 49 50 
sportdienst@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be/sport 

Sport



 

Meer dan 40 000 uren werkten vrijwilligers in de Antwerpse 
Droogdokken aan een mijnenveger uit 1958 met een toch wel 
opvallende naam: de M477 Oudenaarde. Sinds de jaren 50 is 
stad Oudenaarde peter van dit bijzondere schip. 
De houten ondiepwatermijnenveger M477 Oudenaarde is het 
enige overgebleven schip van de 15 zustersteden van dat type 
in de Belgische Zeemacht. Het schip werd gebouwd in 1959 in 
Kruibeke. De M477 Oudenaarde werd ingezet in het mijnenvrij 
maken van de Belgische kust en de Westerschelde. Ook werd 
het schip ingezet als reserveschip bij pollutie op zee. 

De Oudenaarde ging in 1987 uit de vaart, na bijna dertig jaar 
dienst bij de marine. De restauratie van het schip startte in 
2004. Een hechte ploeg vrijwilligers onderhoudt al jaren het 
schip en dankzij hen is het schip in vrij goede staat behouden 
kunnen blijven. 
In oktober dit jaar werd de M477 Oudenaarde officieel 
overgedragen van de Belgische Marine aan de stichting 
Maritiem Patrimonium (MPM). MPM is een private stichting 
van onafhankelijke vrijwilligers. De stichting wil waardevol 
varend maritiem erfgoed behoeden voor verdere verwaarlo-
zing. Zo kan het historisch karakter bewaard blijven voor de 
volgende generaties. 
Je vindt de M477 Oudenaarde momenteel op het droge in de 
schaduw van het Antwerpse Havenhuis. Vanaf volgend jaar, 
na afronding van de restauratie, zal je de Oudenaarde een 
bezoekje kunnen brengen. Nu al benieuwd naar de avonturen 
van het schip? Volg de M477 Oudenaarde op Facebook via   
of surf naar www.mpmstichting.be. 

1313

Bijzonder

Maak kennis met  de 
M477 OUDENAARDE

Rodelos 1a, 9700 Oudenaarde 
055 31 49 50 
sportdienst@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be/sport 
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De Woeker 
Voorjaar 2022Voorjaar 2022
Dit voorjaar vissen we een resem artiesten en gezelschappen op die de voorbije coronajaren uit de boot vielen. 
Op naar een nieuw jaar, opnieuw vol met kwaliteitsvolle, gevarieerde voorstellingen met een combinatie van 
nieuw bloed en vaste waarden! Dit programma is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Voor meer info, 
surf naar www.dewoeker.be. 

JANUARI
Slongs die van Ongs 
Lacht nor mij 
Muziek 
Kaarten: 18 euro 
Vrijdag 21 januari om 20.30 uur 

Joost Van Hyfte  
Uitgekookt 
Humor 
Kaarten: 16 euro 
Vrijdag 28 januari om 20.30 uur  

Walpurgis
Drie sterke vrouwen 
Familie 
Kaarten: 7 euro (-12) / 10 euro (12+) 
Zondag 23 januari 2022 om 14.30 uur

FEBRUARI
Henk Rijckaert 
Influencer 
Humor 
Underdog in de Vlaamse 
comedywereld die van verrassend veel 
markten thuis is. 
Kaarten: 16 euro 
Dinsdag 1 februari om 20.30 uur 

Maaike Cafmeyer 
en Peter De Graef
Hullep 
Humor 
Tragikomische theatervoorstelling met 
veel muziek over het gedrag van ons, 
wij, mensen.  
Kaarten: 18 euro 
Donderdag 3 februari om 20.30 uur 

Kommil Foo
Oogst 
Humor 
Het beste van 30 jaar Raf en Mich.
Kaarten: 25 euro 
Woensdag 9 &  
donderdag 10 februari om 20.30 uur 

Tal & Thee
Familie
Kaarten: 7 euro (-12) / 10 euro (12+)
Zondag 27 februari om 14.30 uur

De Woeker
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De Woeker

Het Nieuw 
Stedelijk
Man in de Mist 
Theater 
Een man neemt een succesvol 
familiebedrijf over en belandt toch in 
woelig financieel water.  
Kaarten: 18 euro 
Donderdag 17 februari om 20.30 uur 

Stef Kamil Carlens
One Man Band
Muziek
Concert van één van ’s lands meest 
veelzijdige singer-songwriters. 
Kaarten: 20 euro
Zondag 20 februari om 20.30 uur 

MAART
De Schone Kompanie 
Rigoletto 
Theater 
Operatheater volgens een beproefd en 
goed bevonden recept, met onder meer 
Stefaan Degand en Karlijn Sileghem 
Kaarten: 18 euro 
Zaterdag 5 maart om 20.30 uur 

Dimitri Leue en groep
Onderland 
Theater
Goedmaker voor het in december 2020 
uit- en afgestelde ‘Genoeg’ met 
topacteurs Michael Pas, Alice Rijs, 
Warre Borgmans en anderen. 
Kaarten: 20 euro
Vrijdag 25 maart om 20.30 uur 

Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux 
Clowns

Muziek
Internationale topact met humor, 
acrobatie en virtuoze muzikaliteit.
Kaarten: 18 euro
Zaterdag 26 maart om 20.30 uur 

Ruben Van Gucht
Wielerwijzen 
Varia 
De coryfee van de VRT-sportdienst neemt 
de sport, maar vooral het wielrijden onder 
de loep, aan de vooravond van de Ronde 
van Vlaanderen. 
Kaarten: 20 euro 
Donderdag 31 maart om 20.30 uur  

APRIL
Mestizo Art Platform 
Schaduwvliegjes 
Theater 
Fikry El Azzouzi schrijft voor twee 
performers een nieuwe tekst. Beide 
acteurs stralen een rauwe energie uit, 
hebben een bedreigend charisma, maar 
ontwapenen door hun humor en lach. 
Kaarten: 16 euro 
Vrijdag 22 april om 20.30 uur 

Bollylicious 
Indische Dans 
Varia
Kleurrijke Indische traditionele choreo-
grafieën van een bont gezelschap. 
Kaarten: 18 euro
Vrijdag 29 april om 20.30 uur 

MEI
Barbara Sarafian 
FokkoF 
Humor

Grote theater- en filmactrice die 
de stap naar stand-upcomedy zet.
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 6 mei om 20.30 uur 

hetpaleis & 
MartHa!tentatief
Dounia B.
Familie
Kaarten: 7 euro (-12) / 10 euro (12+)
Zondag 8 mei om 14.30 uur

Frank Focketyn 
en Sien Eggers
Sartre/De Beauvoir 
Muziek 
Het beroemdste koppel uit de 
wereld van de filosofie. In de reeks 
bewerkingen van wijsgerige klassiekers 
van Oudenaardist Stefaan Van 
Brabandt. 
Kaarten: 18 euro 
Vrijdag 13 mei om 20.30 uur 

Berlin VZW
Zvizdal 
Varia 
Docutheater van het gezelschap 
van Oudenaardist Yves Degryse op 
de verjaardag van de kernramp in 
Tsjernobyl. Een oud koppel is altijd 
blijven wonen in de omgeving van de 
kerncentrale. Deze voorstelling kun 
je bewonderen in de Sint-Jozefskerk.
Kaarten: 16 euro
Vrijdag 20 mei om 20.30 uur 

Praktisch
Reserveren kan via de webshop op 
www.dewoeker.be. Je kan tickets 
aankopen met de vroegboekkorting 
van 10% tot en met 9 januari 2022. 
Heb je een OK-pas? Dan betaal je 1,5 
euro voor een voorstelling. 

Film@DeWoeker
Vanaf januari 2022 neemt De Woeker 
de filmdraad opnieuw op. De 
frequentie van filmclub Het Groot 
Licht blijft behouden, maar de 
maandelijkse afspraak verhuist naar 
donderdagavond. De films van het 
avondprogramma beginnen om 20 
uur, de familiefilms al om 14.30 uur. 
Info en reservaties via 
www.dewoeker.be. 
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Woonzorg

Wendy De Smet en Laura De Riemaecker 
zijn zorg- en verpleegkundige in het 
woonzorgcentrum Meerspoort. Wendy en 
Laura doen hun job met hart en ziel, maar 
hebben net als hun collega’s in Scheldekant 
de laatste tijd handen tekort. Wil jij onze teams 
versterken? 

Wie beter dan je mogelijk toekomstige collega’s Wendy De 
Smet en Laura De Riemaecker om te getuigen over het 
werken in onze Oudenaardse woonzorgcentra. Wendy (41) 
heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de zorgsector en werkt 
bijna drie jaar in woonzorgcentrum Meerspoort als zorgkundi-
ge. Haar collega Laura (23) liep in hetzelfde woonzorgcen-
trum eerst stage, nadien deed ze er weekendwerk en intussen 
is ze sinds midden september vast aan de slag als verpleeg-
kundige. 

Warm hart van en voor bewoners

“Jullie zijn braaf”, zegt één van de bewoners tussen het eten 
door tegen Wendy en Laura. Ze dragen elkaar een warm hart 
toe. “We zijn eigenlijk zo’n beetje hun steunpilaren. Iemand 
waaraan ze hun verhaal kunnen doen, hun zorgen mee 

Laura en Wendy 
zoeken collega’s!
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Woonzorg
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kunnen delen. Sommige bewoners krijgen amper of geen 
bezoek en zien ons dus het meest. We waken dan ook zowel 
over hun fysieke als hun mentale toestand." Letterlijk tussen 
de soep en de patatten is Wendy samen met een bewoonster 
in haar boek aan het bladeren. Het is één van de activiteiten 
als zorgkundige. Een boek of de krant lezen, een spelletje 
doen, eens met de rolstoel rondrijden. Al is dat tegenwoordig 
niet evident. “Door het grote tekort aan zorgpersoneel. We 
hopen dan ook vurig op nieuwe collega’s om daar opnieuw 
meer tijd te kunnen insteken. Tot dan steken we een tandje 
bij. Het is dan ook een passie.”  

Kleine leefgroepen

Waarom werken hier zo fijn is? “Er wordt gewerkt met kleine 
leefgroepen, waardoor we heel bewonersgericht kunnen 
werken en een warm thuisgevoel kunnen creëren”, vertelt 
Wendy. “Je hebt hier vier blokken, werkt zowat altijd op 
dezelfde dienst en met dezelfde bewoners. Je leert hen dan 
ook goed kennen en kan meer persoonsgericht werken. Voor 
iemand die in de bibliotheek heeft gewerkt, kan je bijvoor-
beeld tijd maken om samen een boek te lezen. Zij bouwen op 
hun beurt ook een sterke band op met jou en appreciëren 
wat je doet. Een ‘Bedankt’ of ‘Kom veilig thuis’ na je shift is 
nooit ver weg. Dat geeft zoveel voldoening.” 

Vrijheid in zelfsturende teams

Laura ontdekte Meerspoort tijdens haar stages. “Het was zo’n 
leuk team dat ik hier ook weekendwerk heb gedaan”, zegt ze. 
“Toen ik hier na mijn studies terechtkon, heb ik dan ook geen 
moment getwijfeld. We vullen elkaar hier gewoon heel goed 
aan, omdat je steeds op dezelfde dienst zit. We werken 
bovendien met zelfsturende teams, waarin je altijd je eigen 
voorstellen mag doen. Dat geeft je een zekere vrijheid.” Ook 
Wendy voelt zich er zich thuis. “We hebben hier een sterk 
team. We zorgen dat alles goed verloopt, trekken aan 
hetzelfde zeel en ondersteunen elkaar waar nodig. Er is een 
leuke wisselwerking tussen jong en oud. We leren veel van 
elkaar.” 

Gezocht: collega’s!

Wendy en Laura hopen vurig snel op nieuwe collega’s. “Wat 
je moet kunnen? Vooral zorgzaam, sociaal en respectvol zijn 
naar de bewoners toe. Je moet je kunnen inleven in hun 
situatie en altijd beseffen dat je met mensen bezig bent. 
Opmerkzaam zijn is dan ook noodzakelijk. Als een bewoner 
niet eet zoals anders, moet je je afvragen hoe dat komt. Weet 
je niet hoe om te gaan met dementerende bewoners? Geen 
vrees. Dat leer je gaandeweg wel, als je er maar voor 
openstaat.” 
“Eigenlijk komt het erop neer dat je een hart moet hebben 
voor ouderen, beseffen met wat je bezig bent en het vooral 
willen doen. Het is een passie. Als je iemand bent die graag 
zorgt en sociaal is, kan je echt veel betekenen voor iemand 
die zorgbehoevend is.”

Hoe solliciteren?  
De openstaande vacatures in onze 
woonzorgcentra Meerspoort en 
Scheldekant kan je raadplegen via 
www.oudenaarde.be/vacatures.  
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Sociaal

Praten over 
dementie 
Met tweemaandelijkse, informele bijeen-
komsten voor familieleden, vrienden en 
mantelzorgers van personen met dementie 
willen praatcafés het taboe rond dementie 
helpen doorbreken. Die ziekte zorgt ervoor 
dat de hersenen steeds moeilijker informatie 
kunnen verwerken. Tijdens de praatcafés 
belichten deskundige sprekers telkens een 
ander thema: ‘Wat doet dementie met de 
hersenen?’ (10/02), ‘Geen ja of neen, jouw 
mening telt’ (21/04), ‘Comfortzorg en 
palliatieve zorg’ (08/06), ‘De kracht van 
humor’ (13/10), ‘Tips bij dagelijkse hinder-
nissen’ (08/12). Ook de persoon voor wie je 
zorgt is van harte welkom. Een oppas 
regelen kan via je mutualiteit of een 
oppasdienst. 

 “Ik ga nog steeds, ook al ben ik mijn 
vrouw intussen verloren aan jongdemen-
tie. Het praatcafé is zo belangrijk om het 
dementieproces draaglijker te maken 
voor de familieleden en mantelzorger. We 
begrijpen elkaar en kunnen veel van 
elkaar leren door te praten en te luisteren 
naar elkaar.”
 
Jozef Cnockaert al vier jaar een vaste 
bezoekerS
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Pronken 
met die 
Foute 
Kersttrui
De derde vrijdag van december – dit jaar 17 
december – is het uitgelezen moment om 
jouw foute kersttrui uit de kast te halen. 
LDC De Vesting, Meerspoort 30, roept je op 
om hem die dag vol trots aan te trekken en 
's middags mee te komen aanschuiven voor 
een fout kerstmenu, begeleid door een 
hoop foute platen. Als toetje krijg je een 
leuk gadget cadeau. Reserveer je plaatsje 
op 055 460 680 of  devesting@oudenaarde.
be. De maaltijd kost 11 euro (er zijn onder 
meer kortingen voor inwoners ouder dan 
65). Vergeet zeker je Covidpas niet te tonen.

Info via 055 46 06 80 
of devesting@oudenaarde.be

19

Lezing
'Ben ik dan een slechte mama?' 

Patsy Kerkhofs verwierf veel lof met haar 
boek ‘Ben ik dan een slechte mama? 
– Hoogsensitief, hoogbegaafd en andere 
etiketjes die aan ons gezin kleven’. Daarin 
beschrijft ze hoe ze ‘afgleed’ van een 
modelgezin naar een situatie waarin ze niks 
meer goed leek te kunnen doen, overspoeld 
door een gamma aan hulpverleners en een 
waslijst aan diagnoses. Wat moet ze met al 
die meningen, etiketten en verdomde 
vooroordelen? Had ze gewoon te weinig 
kaas gegeten van opvoeden? Als ervarings-
deskundige, gediplomeerd en gespeciali-
seerd in het thema meer- of hoogbegaafd-
heid komt Kathy haar verhaal met je delen 
op donderdag 24 februari om 19 uur in het 
Huis van het Kind (Meerspoort 30). 

Deelnemen is gratis, maar door het 
beperkte aantal plaatsen (30) dien je wel in 
te schrijven. Dat kan tot 18 februari 
via huisvanhetkind@oudenaarde.be 
of 055 33 51 24. 

sociaal
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Milieu

Met 'De Grote Grondvraag' roept 
OVAM (Openbare Afvalstoffenmaat-
schappij) je op om voor het jaareinde 
na te gaan of je grond mogelijk vervuild 
is en eventueel gesaneerd moet 
worden. 

Waarom checken?

Afhankelijk van het type activiteit op 
het terrein, ben je als eigenaar verplicht 
om tegen eind 2021, 2023 of 2027 een 
bodemonderzoek te laten uitvoeren. 
Wie nu checkt, kan stress vermijden, 
zeker als je grond groen kleurt op de 
kaart en er helemaal geen actie nodig 
is. Kom je te weten dat je grond foutief 
staat aangeduid als risicogrond (een 
terrein waarop vervuilende activiteiten 
worden/werden uitgevoerd), dan heb je 
er baat bij om je perceel te laten 

schrappen uit de Gemeentelijke 
Inventaris van Risicogronden. Hier zijn 
immers verplichtingen aan verbonden 
in het kader van het Bodemdecreet. Te 
lang wachten kan mogelijke verontrei-
niging verergeren, en het prijskaartje 
hoger doen oplopen. 

Praktisch

Surf naar www.degrotegrondvraag.be, 
vul het adres in van het perceel en 
ontdek of je grond als een risicogrond 
wordt beschouwd. Goed om weten: tot 
nog toe was een sanering slechts voor 
15 % van de risicogronden nodig. 
OVAM begeleidt alle te zetten stappen. 
Bezorgd om het kostenplaatje? In veel 
gevallen draagt OVAM de kosten van 
het onderzoek én de sanering. Ook 
voor bedrijven en scholen is er 
ondersteuning voorzien. Meer info vind 

je op www.ovam.be/aanpak-op-maat.

Strakke planning

Tegen 2028 moeten alle Vlaamse 
risicogronden onderzocht zijn en tegen 
2036 moeten alle (historische) veront-
reinigde gronden minstens in sanering 
zijn. Lijkt dat ver weg? Bodemonder-
zoeken en saneringen vragen de 
nodige tijd, waardoor het belangrijk is 
nu al van start te gaan.

Surf voor meer info naar 
www.oudenaarde.be/
degrotegrondvraag

De Grote De Grote GrondvraagGrondvraag 
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De klimaatverandering toont aan dat 
duurzamer leven een must is gewor-
den. Ook Oudenaarde maakt werk van 
een duurzamer beleid. Door het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact te onderteke-
nen, krijgt het hiervoor financiële steun 
van Vlaanderen en daar kan ook jij je 
voordeel mee doen. 

‘Klimaatpact’

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
wil Vlaanderen lokale besturen 
ondersteunen bij hun energie- en 
klimaatbeleid. Enerzijds reikt ze 
daarvoor middelen aan, anderzijds inspi-
reert ze met concrete doelstellingen. 
Bedoeling is dat alle gemeentes die het 
pact ondertekenen de voornemens 
gezamenlijk realiseren tegen 2030. 
Binnen vier grote thema’s (vergroening, 
mobiliteit, water/droogte en renovatie en 
hernieuwbare energie) kan elke stad of 
gemeente zelf bepalen waar haar 
grootste prioriteiten en mogelijkheden 
liggen. 

In Oudenaarde

Oudenaarde wil inzetten op meer 
vergroening en onthardingsprojecten, 
maar ook op bijkomende ondersteu-
ning voor inwoners bij renovatieprojec-
ten en de installatie van een hernieuw-
bare energiebron. Investeren in 
duurzame mobiliteit, zoals in bijkomen-
de laadpalen, staat eveneens hoog op 
de agenda. Nog voor het jaareinde 
lanceert onze stad een nieuw klimaat-
plan dat concrete actiepunten uitstip-
pelt om de CO2-uitstoot tegen 2030 
met 40 procent terug te dringen 
tegenover 2011. Het klimaatplan en het 
Energie- en Klimaatpact zullen elkaar 
perfect aanvullen.

Premies voor inwoners

Naast het Lokaal Energie- en Klimaat-
pact wil Vlaanderen dat zoveel mogelijk 
woningen gerenoveerd en energiezuinig 
gemaakt worden. 

Wist je dat je als inwoner van Ouden-
aarde hierover gratis advies aan huis 
kan krijgen via het project ‘Oudenaarde 
Renoveert’? Dat voorziet ook kosteloos 
een stappenplan, advies / informatie op 
maat en deskundige begeleiding door 
een vakspecialist. Tot slot verhoogt de 
stad haar subsidiebedrag voor energie-
besparende maatregelen (dak, zolder, 
buitenmuur, vloer, kelder, beglazing tot 
125 % (max. 3.125 euro)) die je op basis 
van het advies laat uitvoeren. Andere 
premies zijn er voor hernieuwbare 
energiebronnen zoals een zonneboiler, 
warmtepomp(boiler) en centrale 
verwarmingsinstallatie op pellets, voor 
groendaken, regenwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen en meer 
algemeen voor de renovatie van je 
eigen woning of huurwoning (met een 
extra subsidie voor wie een bescheiden 
inkomen heeft).

Surf voor meer info naar 
www.oudenaarde.be/duurzamestad

    
Provincie steunt veilig fietsen

Fietsen is niet alleen een duurzame vorm van 
verplaatsen, het is ook gezond. Om fietsen aan 
te moedigen, investeert het stadsbestuur 
graag in haar fietsinfrastructuur. Zo is frequent 
onderhoud noodzakelijk voor de veiligheid en 
het comfort van alle fietsers. Paden vegen en 
herstellen, overhangende takken en zwerfvuil 
verwijderen, sneeuw en ijs ruimen,… Onze 
technische dienst maakt er werk van. Via een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie Oost-Vlaanderen kan het hierbij op 
een financiële steun van 8.000 euro rekenen, 
specifiek voor het onderhoud van de 
fietssnelwegen die de provincie in Oudenaarde 
aanlegde en aan onze stad overdroeg. Een 
opsteker voor het hele fietsroutenetwerk van 
de stad.

KlimaatambitiesKlimaatambities: : 
van pact tot premiesvan pact tot premies

Milieu
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Meulewal

Een nieuw plan voor 
parkbegraafplaats Meulewal

De begraafplaats in Eine is toe aan vernieuwing. We 
willen de begraafplaats opwaarderen naar een plaats 
waar rust, bezinning en herinnering voorop staan.  

Het huidig ontwerp van begraafplaats Meulewal is al meer 
dan 40 jaar oud. Ondertussen is er al veel veranderd. Zo stijgt 
de vraag naar nieuwe vormen van begraven en is er een 
evolutie van klassiek begraven naar begraven na crematie. 
Door zomaar extra ruimte te maken voor nieuw urnegraven, 
strooiweides of columbaria gaat de logische en leesbare 
structuur verloren. Daarom was het hoog tijd voor een 
nieuwe toekomstvisie voor begraafplaats Meulewal.

Bij de herinrichting van de begraafplaats wordt het publieke 
en het sociale karakter versterkt. Zo willen we een of 
meerdere ontmoetings- en verblijfsplekken toevoegen, 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de sereniteit van de 
plaats. Ruimte voor spontane, sociale contacten kan helpen 
bij het rouwproces.

De begraafplaats heeft al heel wat kwaliteiten van een 
parkbegraafplaats. Het is groen, er staan veel grote bomen 
en het heeft de schaal en maat van een park. We zetten in op 

verdere vergroening en zorgen voor bloemenrijke elementen 
die vlinders, bijen en vogels aantrekken. 

De parkkwaliteit kan nog versterkt worden door verspreid 
over de locatie voldoende rustplekken te creëren. Nieuwe 
functies zoals een openluchttentoonstelling, stilteplekken ter 
hoogte van de bestaande vijver, spelprikkels en een natuur-
leertuin zorgen ervoor dat ook niet-nabestaanden de 
parkbegraafplaats willen bezoeken. Door spelprikkels te 
voorzien, willen we ervoor zorgen dat jonge kinderen de 
begraafplaats minder eng of bedrukkend vinden.

Belangrijk voor de beleving van het park is dat enkel fietsers 
en voetgangers het park kunnen betreden. De toegangen 
worden heringericht en opgewaardeerd. Voor mensen die 
minder goed te been zijn, kunnen permanent rolstoelen ter 
beschikking worden gesteld.

Wat denk jij? Laat jouw mening weten over het plan en denk 
mee met ons hoe we onze ambitie kunnen waarmaken. Je 
kan alle plannen nalezen via www.oudenaarde.be/master-
planbegraafplaats. Suggesties en bedenkingen zijn welkom 
via masterplanbegraafplaats@oudenaarde.be.



Nederename gezelliger, groen-
er én veiliger maken, dat is de 
ambitie van de herinrichting van 
de dorpskern van Nederename. De 
werken starten in 2022 en duren 
wellicht twee jaar. 

Stad Oudenaarde en het Agentschap 
Wegen en Verkeer slaan de handen in 
elkaar om de dorpskern om te toveren 
tot een gezellig, groen centrum waar 
het veilig is voor voetgangers, fietsers 
en autobestuurders. De dorpskern 
wordt van de Ohiobrug tot en met het 
kruispunt met de Nederenamestraat 
aangepakt. Daarnaast worden verschil-
lende zijstraten, zoals de Hemelrijk-
straat en Robert de Preesterstraat, 
vernieuwd. 

Vernieuwd centrum

Het verkeer naar het centrum zal vlak 
na de Scheldebrug afgeremd worden 
met een verkeersgeleider. De bestaan-
de verkeersgeleider wordt afgebroken 
om plaats te maken voor een geleider 
met lage beplanting.

In de omgeving van de kerk wordt de 
weg in andere materialen aangelegd 
om een mooier geheel te vormen met 
het dorpsplein. Nieuwe plantvakken 
zorgen voor een groener uitzicht. Zo 
wordt het voor de weggebruikers 
meteen duidelijk dat ze de dorpskern 
binnenrijden waar een snelheidsbeper-
king van 30 kilometer per uur zal 
gelden. Fietsers en voetgangers maken 
samen gebruik van een gemengd 
fiets- en voetpad van minstens twee 
meter breed.

Veilige schoolomgevingen

Bij de herinrichting nemen we ook de 
schoolomgevingen onder handen. In de 
Pelikaanstraat komt een verkeersplateau 
zodat automobilisten trager moeten 
rijden in de omgeving van KBO 
Nederename. Ook vlakbij Freinetschool 
‘De vier tuinen’ komen verkeersgelei-
ders zodat automobilisten vertraagd 
worden. Fietsers en voetgangers zullen 
er veiliger kunnen oversteken in twee 
bewegingen via een middenberm. 

De bushaltes worden toegankelijker 
gemaakt. Aan de bushaltes komen 
verhoogde perrons die het comfortabe-
ler maken om op en af te stappen.

Veilig fietsen en wandelen

Buiten het centrum komen de gemeng-
de fiets- en voetpaden iets hoger ten 
opzichte van de rijweg te liggen, wat de 
veiligheid verbetert. Ter hoogte van het 
kruispunt met de Nederenamestraat 
worden fietssuggestiestroken voorzien. 

Aandacht voor het milieu

Tijdens de werken aan de Ohiostraat en 
Oudstrijdersstraat wordt een geschei-
den rioleringsstelsel aangelegd. 
Woningen en bedrijven in de werfzone 
moeten op de nieuwe riolering worden 
aangesloten en kregen hiervoor bezoek 
van een afkoppelingsdeskundige.

Op de hoogte blijven?
Op www.wegenenverkeer.be/
nederename staat altijd de meest 
recente informatie over deze werf.

Wegenwerken
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Nederename krijgt veilige, groene 
dorpskern



Stadsbestuur Oudenaarde
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
055 31 46 01
Stad@oudenaarde.be


