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In Oudenaarde is iedereen welkom en moet iedereen zichzelf 
kunnen zijn. Op sociale media circuleerden er beelden die we in 
Oudenaarde absoluut niet tolereren. Er is hier geen plaats voor 
holebi- en transfobie, geweld en discriminatie. Liefde is liefde! 

Om een krachtig signaal de wereld in te sturen, kleurden de 
Oudenaardse jeugdraad de markt in prachtige regenboogkleuren. 
Achter de schermen is het stadsbestuur, samen met verschillende 
partners, aan het bekijken hoe we er samen voor kunnen zorgen 
dat iedereen zich welkom voelt in de stad.



4 5

Kort nieuws

Ontdek het
Oudenaardse erfgoed

Het project ‘Erfgoed kleurt de Vlaamse 
Ardennen’ wil het rijke erfgoed van de 
streek in de kijker zetten. 

Kijk je mee naar het resultaat? Via 
www.erfgoedvlaamseardennen.be/
ontdek vind je onder andere digitale 
erfgoedwandelingen, een erfgoed 
doe-boekje voor kinderen en een 
erfgoeddatabank waarbij je kan 
snuisteren in oude foto’s, prenten en 
affiches.   

Is jouw rijbewijs nog
geldig?

Een rijbewijs in bankkaartmodel is tien 
jaar geldig. Je krijgt geen verwittiging 
als je moet vernieuwen, dus bekijk 
zeker even de geldigheidsdatum van 
je rijbewijs. 

Is je rijbewijs nog minder dan drie 
maanden geldig, maak dan een 
afspraak via www.oudenaarde.be. 

Nog een papieren versie? 
Geen zorgen – deze versie blijft geldig 
tot 2033.

De Oudenaardse horeca
ziet je graag

We keken er ongetwijfeld met z’n allen 
naar uit: na een maandenlange 
sluiting kan de horeca opnieuw de 
deuren openen. De Oudenaardse 
horecazaken hebben je gemist en 
kijken ernaar uit om je terug te zien. 
Samen met vzw Oudenaarde Winkel-
Stad lanceert het stadsbestuur de 
campagne ‘De Oudenaardse horecaza-
ken zien je graag!‘ om onze Ouden-
aardse horecazaken in de kijker te 
plaatsen. 

Of je nu kiest voor een heerlijk 
Oudenaards bruintje, een tasje koffie, 
een zomerse mocktail of een met 
liefde bereid gerecht, bij onze Ouden-
aardse horecazaken zit je sowieso 
goed. Onze gepassioneerde lokale 
ondernemers zien je graag terug!

Meer info over de campagne via  
www.oudenaarde.be/horeca

'Waar is da?!'

Wedstrijd
Weet jij waar deze foto 
genomen werd? 

Bezorg ons de oplossing en je 
contactgegevens via  
adriaen@oudenaarde.be of via post 
naar dienst Communicatie, Adminis-
tratief Centrum Maagdendale, 
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde. 

De eerste drie juiste inzendingen 
ontvangen een Oudenaardse, 
katoenen draagzak!

Kort nieuws

Kort 
nieuwsnieuws

Nieuwe algemeen directeur 
bij stadsbestuur Oudenaarde

Vanaf 1 juni is Bart Baele de nieuwe algemeen directeur van stadsbestuur 
Oudenaarde. Hij is de opvolger van Luc Vanquickenborne, die op 1 juni met 
pensioen ging. De algemeen directeur staat aan de leiding van de stadsdien-
sten en vormt de schakel tussen het beleid en de administratie.

“Al van bij mijn start in de sector, 
ondertussen 12 jaar geleden, vind ik 
Oudenaarde een boeiende en 
levendige stad. Ik heb er niet alleen 
persoonlijk goede ervaringen, als 
bezoeker van de vele events en als 
wielertoerist, maar ook professioneel 
stond Oudenaarde steeds bovenaan 
mijn lijstje. De stad is immers groot 
genoeg om als lokaal bestuur een 
echte impact te kunnen hebben op 
vlak van ruimte, dienstverlening en 
samenleving. 

Oudenaarde is ook een koploper op 
vlak van stadsontwikkeling, erfgoed 
en bedrijvigheid. Vandaar dat ik met 

veel zin start als algemeen directeur 
voor Stad & OCMW Oudenaarde om 
zo verder te werken aan de uitbouw 
van de organisatie tot een modelbe-
stuur in de ruime regio. Samen met 
het beleid en de medewerkers wil ik 
bouwen aan een lokaal bestuur dat 
een top dienst- en hulpverlening 
aanbiedt voor alle inwoners, vereni-
gingen en ondernemingen”, zegt Bart 
Baele.  

Bart Baele is 35 jaar, woont in 
Zottegem en was voordien algemeen 
directeur van stad Ninove. 

De Oudenaardse
 horeca ziet je graag!

In mei hebben de collega’s van de groendienst maar 
liefst 16 713 plantjes geplant. Mooi werk, collega’s!

Het cijfer

Gezocht:
opvangkrachten voor
de buitenschoolse
opvang

Heb je een hart voor kinderen en 
heb je een paar uurtjes vrij voor 
en na de schooluren? Ben je 
sociaal en communicatief? Dan 
ben jij diegene die we zoeken! 

De voor- en naschoolse opvang 
wordt georganiseerd van 7 tot 
8.15 uur en van 16 tot 18 uur (op 
woensdag van 11.15 tot 18 uur). 

Meer info via 
www.oudenaarde.be/vacatures.
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Vaccinatiecentrum

De helden van  
dede  vaccinatiecampagnevaccinatiecampagne
aan het woord
In de vaccinatiecentra in de Vlaamse Ardennen wordt er aan de lopende band gevaccineerd om 
zo snel mogelijk terug naar het normale leven te kunnen gaan. Meer dan 1500 vrijwilligers zorgen 
ervoor dat de vaccinatiecampagne vlot verloopt. Wij spraken met Peter en Tiffany, vrijwilligers in 
vaccinatiecentrum De Qubus.

Vaccinatiecentrum

“We moeten 
samen opkomen 
tegen de vijand”
Peter Bauters (60) uit Oudenaarde, 
vrijwilliger callcenter

Tussen de vele telefoons door, neemt 
Peter de tijd om enthousiast zijn verhaal 
te doen als vrijwilliger in het callcenter. 
Peter werkte voor bpost en is sinds 1 
februari met pensioen. Nu de kans zich 
voordeed om iets te doen voor de 
maatschappij, meldde hij zich meteen 
aan om aan de slag te gaan als 
vrijwilliger. Hij begon op 1 maart en is nu 
nog altijd vier dagen per week aanwezig. 
“Ik heb alles meegemaakt vanaf de 
opstart. Het interesseerde mij enorm. Zo 
ben ik er ingerold en nooit meer 
vertrokken”, zegt Peter.

Vanaf dag 1 zette hij zich voor de volle 
100% in om de coronacrisis zo snel 
mogelijk voor iedereen op te lossen. 
“Door er samen tegen te vechten, kunnen 
we hopelijk snel weer terug naar het 
normale leven. Het grootste gemis zijn 
mijn vrienden en kinderen. Ik mis het om 
samen iets te gaan drinken en eten of 
hen thuis uit te nodigen. Ik heb vijf 
kleinkinderen en hen moeten missen vind 
ik nog het ergste van de hele pandemie”, 
aldus Peter. 

“Het voordeel van werken als vrijwilliger 
in het vaccinatiecentrum, is het sociaal 
contact. Je helpt mensen en je hebt 
contact met andere vrijwilligers. Zo leer je 
meteen nieuwe mensen kennen”, zegt 
Peter. Hij raadt iedereen aan om ook 
vrijwilliger te worden “Het is een job die 
iedereen kan doen. Medische kennis  is 
niet noodzakelijk, alleen interesse en veel 
enthousiasme”, besluit Peter.

“Ik ben begonnen 
als vrijwilliger in het 
vaccinatiecentrum, 
zodat we het virus 
snel kunnen 
bedwingen en 
terugkeren naar 
het normale leven”
Tiffany Calus (40) uit Oudenaarde, 
vrijwillige steward

Ook Tiffany doet haar werk als 
vrijwilliger met veel enthousiasme. 
Tiffany is een van de vele vrijwilligers die 
het combineert met een voltijdse job. Na 
haar werkuren springt ze bij als steward 
of onthaalmedewerker. Al is het slechts 
heel sporadisch, ook dat maakt het 

verschil in de vaccinatiecampagne. 
Achter de drijfveer van Tiffany als 
vrijwilliger, schuilt een pakkend verhaal: 
“Wie had ooit gedacht dat de 
coronacrisis zo’n impact kon hebben op 
ons leven. Zelf ben ik een familielid 
verloren aan het virus. De beelden van 
zorgverleners in de ziekenhuizen raakten 
mij dan ook enorm. Daarom ben ik 
begonnen als vrijwilliger in het 
vaccinatiecentrum, zodat we het virus 
snel kunnen bedwingen en terugkeren 
naar het normale leven”, zegt Tiffany. 

“Als vrijwilliger kom je in een andere 
omgeving terecht en kom je in contact 
met mensen, weliswaar op veilige 
afstand. Dat is een groot pluspunt in 
deze periode, waarbij we onze sociale 
contacten toch wel enorm moeten 
beperken”, zegt Tiffany. Dat het druk is in 
het vaccinatiecentrum, valt niet te 
ontkennen. “Iedereen is daar voor 

hetzelfde doel. Je voelt de positieve sfeer 
en motivatie van alle medewerkers. Op 
mijn eerste dag kreeg ik meteen een 
warm onthaal van de 
hoofdmedewerkers die me wegwijs 
maakten om mijn taak op een correcte 
manier te kunnen uitvoeren. Iedereen 
wordt er met open armen ontvangen”, 
zegt Tiffany.

Wil jij na het lezen net zoals Peter en 
Tiffany ook aan de slag gaan als 
vrijwilliger? Neem dan zeker een kijkje 
op de website 
www.vaccinatievlaamseardennen.be.

9700 x bedankt 9700 x bedankt 
aan Peter, Tiffany en alle andere vrijwilligers!
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Toerist in eigen stadToerist in eigen stad

ToeristToerist 
in eigen stad

Kunstenfestival PASS

Goed nieuws: PASS komt dit jaar terug! Het 
kunstenfestival was al in 2015 te bewonderen in 
Mullem en de Kruisemse dorpen Huise, Wannegem 
en Lede. Deze editie start op 14 augustus en zorgt 
acht weekends lang voor hedendaagse kunst, muziek, 
theater, literatuur en film. De kunstenroute brengt 
kunstenaars en dorpsbewoners samen. 

Nieuw voor deze editie is een volwaardig luik met podium-
kunsten, geprogrammeerd door theatermaker Domien Van 
Der Meiren. Elk weekend kun je genieten van een voorstel-
ling, concert, theatervoorstelling, lezing of film. Het program-
ma biedt voor elk wat wils: van voorstellingen voor het hele 
gezin tot een dauwtrip in de velden, maar ook concerten met 
het zwaardere werk. 

Liever iets sportiever? Dan is de wandeling langs heden-
daagse kunst beslist iets voor jou. Mullemnaar Kris Martin en 
Jan Hoet Junior zijn curatoren en gaven kunstenaars de 
opdracht om werken te maken in de typische context van de 
idyllische dorpen. Van grote namen tot jong talent, de 
kunstenroute is een diverse staalkaart van wat Belgisch 
hedendaagse kunst te bieden heeft.

TIP Heb je een hart voor hedendaagse kunst? Combineer 
het kunstenparcours met een bezoek aan de tentoonstel-
ling Universus van beeldhouwer Johan Tahon in het 
stadhuis. 

Praktisch
14 augustus – 3 oktober
Open in het weekend en op feestdagen
Praktische info via www.pass2021.be 

Een van de opmerkelijkste beelden van de vorige PASS: 
kunstenaar Matthieu Ronsse aan het werk in een betonnen 
kubus op een veld bij Mullem. Ook dit jaar neemt de 
kunstenaar deel aan PASS.

Op zoektocht met de fiets

Voor het eerst organiseren KWB en stadsbestuur Ouden-
aarde samen een fietszoektocht. Ontdek de landelijke 
deelgemeentes van Leupegem, Kerzelare, Ename, 
Volkegem, Mater en Melden op een nét iets andere 
manier. Het speuren gebeurt pas op de stopplaatsen zelf. 
Daardoor kun je deze zoektocht ook met de wagen 
afleggen. Ideaal als je minder sportief of goed te been 
bent. 
 
Heb je goed gezocht? Dan ga je misschien met een van 
onze mooie prijzen aan de haal. 

Deelnemen kan tot 15 september. 
Meer info via visit.oudenaarde.be/zoektocht

Wanderwegen – weg van cultuur

Een totaalbeleving waar natuur, cultuur en bewegen 
elkaar ontmoeten. Wanderwegen neemt je mee langs 
verschillende cultuurroutes in Ename, Heurne, Melden, 
Welden en Nederename. Aan de hand van vier verschil-
lende routes kunnen wandelaars de stad verkennen. 

Onderweg ontdekken de wandelaars het werk van lokale 
artiesten en kunstenaars aan de hand van QR-codes 
langs het parcours. Het is een digitaal cultuurpodium voor 
buitenbeentjes. Begeef je op pad, scan de codes en laat je 
onderweg verwonderen en betoveren door de schoonheid 
van natuur en cultuur.

Wandelkaartjes zijn gratis te verkrijgen aan de balie van 
de Toerisme Oudenaarde of te downloaden via de website.  
Meer info via www.oudenaarde.be/wanderwegen
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De Woeker

De Woeker
zomertzomert
De Woeker lag tijdens de coronacrisis al een hele tijd op vinkentouw. Klaar 
om toe te slaan van zodra de maatregelen het werkbaar zouden toelaten. Op 
de koer van de Woeker kun je deze zomer in jouw bubbel genieten van een 
streepje muziek en verschillende theatervoorstellingen. 

Tiny Legs Tim Band - When
Blues & Jazz got Married

Muziek

Een eerbetoon aan T-Bone Walker en de 
pioniers van de elektrische blues ‘When 
Blues and Jazz got married’ zet blues- 
muzikant Tiny Legs Tim samen met een 
aantaltoppers uit de Belgische jazz- 
wereld. 

Vrijdag 25 juni om 20 uur | 15 euro

LAZARUS - Günther Lesage
- Vroeger was de Toekomst
 beter

Theater

Günther Lesage onderzoekt een legio 
aan mogelijkheden en gevaren die de 
toekomst te bieden heeft. Met een ferme, 
wat met noemt droge, dosis humor.

Zaterdag 26 juni om 20 uur | 15 euro

Piv Huvluv - 
Commissaris Piv

Familievoorstelling

Met de Rechten van het Kind als losse 
insteek, gaat Piv als commissaris op zoek 
naar de kleine kantjes, de onhebbelijkhe-
den en de irritante trekjes van kinderen. 
Hij confronteert hen met hun eigen 
gedrag en hoe volwassenen dat ervaren. 

Zondag 27 juni om 14.30 uur | kinderen 
-12 j: 7 euro; volwassenen: 10 euro

Praktisch

Reserveren kan per bubbel via de 
webshop op www.dewoeker.be. 

Vlaanderen Feest!
Op 11 juli feest Vlaanderen. Voor deze editie kan dienst Cultuur weer alle registers opentrekken. 
Gezien de coronamaatregelen kunnen er mogelijks nog wijzigingen zijn aan het programma. 
Bekijk daarom zeker www.dewoeker.be voor alle actuele info.

De Woeker

Feestzitting
zaterdag 10 juli 10.30 uur

Jan Peumans is gastspreker. We blikken vooruit op de 
inrichting van de jaarlijkse prijs voor cultuurverdienste en 
delen alvast enkele eervolle vermeldingen voor het voorbije 
jaar uit. We laten de feestzitting muzikaal opluisteren door 
stadsgenote Annelies Fraeye.

We voorzien de zitting buiten en organiseren de receptie i.s.m. 
het Markterras, maar mogelijk wordt het haalbaar om dit in de 
Volkszaal te laten plaatsvinden. Meer info en inschrijvingen via 
cultuur@oudenaarde.be.

Filmvoorstelling 
Adam & Eva - 30 juni t.e.m. 4 juli 

De Woeker

Het verhaal speelt zich af  in de Vlaamse Ardennen, met 
bekende acteurs als Bob De Moor, Peggy Schepens en Marijn 
Devalck, maar vooral heel wat lokale figuranten.  
Meer info via www.adamenevadefilm.be. 

Airkesmachine
8 t.e.m. 10 juli

Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 juli trekken we naar 
de wekelijkse markt en naar alle deelgemeenten met een 
minishow van de Airkesmachine met de meest succesvolle 
Vlaamse hits. Praktische info vind je terug via 
www.dewoeker.be.

Beiaardconcert
zondag 11 juli om 12 uur

Na de Guldensporenmis in de Sint-Walburgakerk geeft onze 
stadsbeiaardier Lode Schynkel het beste van zichzelf.

Openluchtoptredens
8 en 11 juli om 20 uur

De Woeker voorziet tijdens het lange weekend van 11 juli twee 
openluchtoptredens. Reserveren is noodzakelijk,  
via www.dewoeker.be. 

WÖR - Over Torens MUZIEK

De vijf muzikanten van WÖR leggen opnieuw pit en dynamiek 
in hun melodieën, afkomstig uit beiaardhandschriften. Een 
stuwende baritonsaxofoon, een stevige gitaar, riffs op 
accordeon, scheurende viool en melodieuze doedelzakken 
kleuren de originele melodie en zo zet WÖR een krachtige 
sound neer.

Donderdag 8 juli om 20 uur | 15 euro

Veerle Malschaert - Deel Mij! HUMOR

Een hartverwarmende tragikomische voorstelling over alleen 
staan en samen vallen.

Zaterdag 10 juli om 20 uur | 15 euro

Straattheater en 
mobiele muzikale animatie 

Op vrijdagavond 9 juli, op zaterdagnamiddag en –avond 10 juli 
en op zondagnamiddag 11 juli zorgen we voor straattheater en 
mobiele muzikale animatie op de markt en in de centrumstra-
ten. We hebben daarbij oog voor lokaal talent: de Recrean 
Rope Skipers, Break & Dance, Radio Barba en Veerle De Rave 
aangevuld met leuke, kleurige, fleurige en vurige andere acts.
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KABK

“Welkom bij 
de Academiede Academie”
Aan de oevers van de Schelde staat een majestueus gebouw.
Dat gebouw ontvangt iedereen die zich wil buigen over de beeldende 
kunsten. Het academieteam staat klaar om elk geïnteresseerd kind, elke 
jongere en volwassene mee te voeren in deze boeiende wereld.

De ateliers zijn plaatsen van ontmoe-
ting en gesprek, er wordt gereflec-
teerd op wat er is en het nieuwe wordt 
verzonnen. Experimenteren, explore-
ren, tentoonstellingen bezoeken, de 
bibliotheek verkennen, spreken over 
de wereld en de kunst … in Maagden-
dale gebeurt het allemaal!

Kinderen kunnen niet alleen op de 
zolderverdieping van Maagdendale 
terecht, ook in Eine en Mater is er een 
tekenklas. Sinds vorig schooljaar kan 
je les volgen in de basisscholen De 
wereldbrug, KBO Eine en Sint-Jozef.
Tijdens de eerste twee weken van 
september kunnen de kinderen een 
proefles volgen.

Jongeren ontvangen we graag op de 
zolderverdieping van Maagdendale. Er 
is les op woensdag- en vrijdagavond 
en zaterdagvoormiddag. Elk atelier is 
toegankelijk voor iedereen, er is geen 
voorkennis vereist. Een gesprek met 
de leraren kan je helpen om de juiste 
keuze te maken.
 
Volwassenen krijgen les in de ruime 
ateliers van Maagdendale. De 
academie biedt verschillende ateliers 
aan, een gesprek met de leraar zal je 
laatste twijfel wegnemen en je helpen 
de beste keuze te maken. Alle ateliers 
zijn toegankelijk voor iedereen, er is 
geen voorkennis vereist. 055 31 34 01

www.oudenaarde.be/KABK

TentoonstellingTentoonstelling    
in het in het MOUMOU
Johan Tahon – Universus,  
sculpturen 1999 - 2021 

In het MOU kun je nog tot en met 30 september de tentoonstelling 
'Universus' van Johan Tahon bezoeken. In onze stad kennen we het werk 
van deze hedendaagse kunstenaar door Universus, het grote bronzen 
beeld dat al sinds 1998 de markt siert, en door Titus, het beeldhouwwerk 
dat sinds 2016 op de Louise-Mariekaai te bewonderen is. 

De expo biedt naast een selectie eigen 
creaties ook een verrassende inkijk in 
Tahons indrukwekkende privéverza-
meling. Hiertoe behoort veel keramiek 
– aardewerk van de vroege islam (9e 
eeuw) tot de Italiaanse renaissance 
majolica (16e eeuw) – maar ook brieven 
van August Rodin en Rainer Maria Rilke, 
en een beeld van Georges Minne. 

Voor jong en oud

Kan je de tentoonstelling bezoeken met 
kinderen? Ja natuurlijk! Kinderen zijn 
vaak geïntrigeerd door Johan’s mysteri-
euze wezens en hebben een heel eigen 
kijk op kunst. Ze laten hun fantasie de 
vrije loop en die vreemde wezens doen 
ze dromen van verre werelden waarin 
die creaties tot leven komen. Met een 
doe-boekje wandel je doorheen de 
tentoonstelling en kom je terecht in de 
wonderlijke wereld van Johan’s sculptu-
ren. Als afsluiter kan je gezellig tekenen 
of knutselen in het stadswaag. Het 
kinderboekje is gratis te verkrijgen aan 
het onthaal.

Thuis verder genieten

Wil je je verder verdiepen in de beel-
dende kunst van Johan Tahon, dan 
is het boek UNIVERSUS, Sculpturen 
1999 – 2021, zeker een aanrader. Het is 
geen een-op-eencatalogus bij de expo, 
maar wel het verhaal van de evolutie 
in Tahons beeldhouwkunst, van zijn 
plek in de kunstgeschiedenis en van 

de bezetenheid waarmee hij objecten 
verzamelt. Het boek is voor 39,99 euro 
te koop aan de balie van het MOU 
(stadhuis, Markt).

Universus poëzie

Op 10 juli kun je op de Dag van de Stilte 
genieten van poëzie van Peter Verhelst 
en Delphine Lecomte en muziek van 
Colin Van Eeckhout. 

Praktisch 

Nog tot en met 30 september. Van 
dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur 
tot 17.30 uur, in het weekend van 10 tot 
17.30 uur.

Tickets zijn vooraf online te koop via de 
website van het MOU of op de dag zelf 
aan de kassa.

Stadhuis – Markt 1 
055 31 72 51
visit@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be
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SportSport
Sporten voor 55+’ers

Vanaf maandag 13 september kunnen 55+’ers  
opnieuw elke weekdag hun sporthartjes ophalen, 
want de Oudenaardse sportkaart wordt wegens  
succes verlengd. 

Het concept

Elke kaart is goed voor tien sportbeurten met keuze uit een 
mix van vijf sporten, die ongeveer om de zes weken wisselt. 
Zo omvat de eerste reeks padel, dans, ruggym, ‘stay fit’ en 
omnisport. In volgende reeksen komen ook badminton, 
curvebowl, ‘drums alive’, zwemmen en yoga aan bod. De 
Sportdienst reserveert voor elke sport 1 uur, de weekplanning 
kan je online bekijken.

Vooraf inschrijven is niet nodig. Wil je graag van een sport 
proeven? Een eerste kennismakingsles is gratis. Bovendien 
betalen de meeste ziekenfondsen een deel van het inschrij-
vingsgeld voor de sportkaart terug.

Praktisch
Een sportkaart kost 30 euro en geeft recht op 10 sportbeurten 
naar keuze uit alle reeksen. De sportkaart kent geen 
vervaldatum en blijft onbeperkt geldig. Aankopen kan via de 
sportdienst.

Avonturenkamp voor 11- tot 16-jarigen

Ben je tussen 11 en 16 jaar jong en heb je niks te doen 
tussen 16 en 20 augustus? Ga dan mee op avon-
turenkamp! Op het programma staan een kajaktocht, 
hoogteparcours, laserbattle, nachtspel, sessie vuur 
maken en nog zoveel meer. 

Praktisch

Deelnemen kost 200 euro (50 euro voor OK-passers). Hierin 
zitten alle activiteiten inbegrepen, net zoals permanente 
begeleiding, vervoer en catering gedurende de vier dagen op 
verplaatsing.

Inschrijven kan via de webshop van de stad, via 
www.oudenaarde.be. 

Op naar eerste Beweeg- en sportplatform

Zoals we al eerder communiceerden, is de adviesraad Sport 
opgewaardeerd tot een echte Beweeg- en Sportplatform, 
waaraan ook niet-sportclubs kunnen deelnemen. De bedoe-
ling is om drie tot vier keer per jaar een bevraging te organi-
seren waarbij iedereen inspraak krijgt, van vereniging tot 
school, van jong tot oud, van intensieve tot sporadische 
sporter. Het eerste grote Beweeg- en sportplatform zal dit 
najaar plaatsvinden. Meer info volgt!
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Om te noteren 
in de agendain de agenda

15 AUGUSTUS

Internationaal wielerspektakel 
op de markt 

Stad Oudenaarde verwelkomt op zondag 15 augustus voor 
het eerst een Wereldbekermanche van de UCI Mountain Bike 
Eliminator World Cup. Ook lokale sportievelingen en kinderen 
zullen zich aan de explosieve mountainbikediscipline kunnen 
wagen.

Het parcours rond de Markt wordt kort en technisch. Bezaaid 
met hindernissen nemen telkens vier renners het tegen elkaar 
op in meerdere heats. De twee beste van elke heat mogen 
verder naar de volgende ronde, tot er uiteindelijk vier renners 
overblijven die de finale betwisten. Zowel vrouwen als 
mannen strijden voor de titel. 

Ook lokale renners en liefhebbers zijn meer dan welkom in de 
‘City Mountainbike Open’, een wedstrijd voor dames en heren 
zonder wedstrijdvergunning. Voor kinderen zijn er bovendien 
gratis initiaties voorzien. Het spektakel vond eerder ook al 
plaats in steden zoals Barcelona, Dubai en Volterra (Italië). De 
komende twee jaren zal Oudenaarde als gaststad optreden 
voor deze Wereldbekermanche. Meer info via 
www.citymountainbike.com.

29 SEPTEMBER 

Markt in beweging 

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ wordt nét dat 
tikkeltje meer in onze stad, onder de noemer ‘Breng je 
sportclub naar de Markt’. Op woensdag 29 september 
nodigen we alle scholieren en leerkrachten vanaf ’s middags 
uit voor een flinke portie spektakel én gezelligheid. Meer info 
volgt in september.

11 SEPTEMBER

Triatlon van Vlaanderen

Internationale toppers zoals Bart Aernouts, Sofie Goos of 
Alexandra Tondeur zeggen het ook: het is een van de mooiste 
wedstrijden ter wereld. Georganiseerd door inwoners van 
Oudenaarde, doorheen Oudenaarde, waaraan zowel professi-
onals als niet-professionals kunnen deelnemen: de Triatlon 
van Vlaanderen! De tiende editie vindt plaats op zaterdag 11 
september. 

De organisatoren haalt ook dit jaar alles uit de kast om hun 
passie voor triatlon aan zoveel mogelijk mensen door te 
geven. Terwijl jij het water induikt in het Donkmeer, met je 
fietskuiten de glooiende wegen van Oudenaarde en Worte-
gem-Petegem bedwingt of je naar het heldendom loopt 
langsheen de Schelde, zijn tientallen inwoners vrijwillig in de 
weer om je de triatlondag van je dromen te bezorgen.

Zeg je ‘ja’ tegen deze uitdaging? Schrijf je dan zeker in op 
www.triatlonvanvlaanderen.be of houd deze dag vrij om te 
komen supporteren!

SportSport

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

ZomervakantieZomervakantie  
bij Jeugdcentrum Jotie  

Speelplein ZAP 

Van maandag 5 juli tot en met vrijdag 20 
augustus opent speelplein ZAP de 
deuren voor de kinderen van 3 tot en 
met 15 jaar. De BroeBELschool wordt 
gedurende twee weken omgetoverd tot 
een heus speelparadijs waar kinderen 
van het ene avontuur in het andere 
gegooid worden. Naast de georgani-
seerde activiteiten, begeleid door ons 
enthousiast animatorenteam, kunnen ze 
ook kiezen tussen een spectaculair 
go-cartsparcours, een beestig spring-
kasteel, een zandbak vol speelgoed, 
divers speelmateriaal uit de winkel en zo 
veel meer. De kinderen van 3 tot 5 jaar 
beschikken over een eigen lokaal en 
buitenruimte met aangepast speelgoed.

Elke dag is er vooropvang van 7.30 uur 
tot 9.30 uur en naopvang van 16 tot 18 
uur. 

Opgelet: op woensdag 21 juli (Nationale 
Feestdag) is er geen speelpleinwerking. 

Praktisch

De coronamaatregelen dwingen ons 
ertoe om inschrijvingen te verplichten. 
Let op: de plaatsen zijn beperkt. 
Inschrijven is mogelijk via de webshop 
van de stad. Bij speelplein ZAP is 
iedereen welkom, ook kinderen met een 
beperking. Meer info en inschrijvingen 
via www.jotie.be.

Krullewiet 

Wij zien ons genoodzaakt om het 
krullewietaanbod tijdens de zomerva-
kantie dit jaar te schrappen. 

We zetten alles in om zoveel mogelijk 
kinderen en tieners een leuke zomer te 
geven op de speelpleinwerking.  

Taalkampen - 
Taalkriebels Oudenaarde

Van 9 tot 20 augustus wordt voor de 
eerste keer een taalkamp ‘Taalkriebels’ 
georganiseerd voor kinderen die de 
Nederlandse taal onder de knie willen 
krijgen. In de voormiddag gaan we op 
een speelse manier aan de slag met het 
Nederlands, in de namiddag kunnen ze 
meespelen met de andere kinderen op 
het speelplein. 

De prijzen zijn dezelfde als het speel-
plein ZAP: 8 euro per dag per kind of 3 
euro per dag per kind voor mensen met 
een OK-pas. Inschrijven kan vanaf 21 
juni in jeugdcentrum Jotie.

Op zoek naar meer informatie of zin om 
moni te worden op het taalkamp? 
Neem contact op via 0476 88 39 14 of 
Ole.Seynhaeve@oudenaarde.be.

Jeugd

dagen buiten spelen 
op 18 leuke speelpleintjes 
in Oudenaarde

Het afgelopen jaar leverden onze sport- en jeugddienst extra veel 
inspanningen voor onze speelpleintjes. Zo werden via de website alle 18 
speelpleintjes mooi opgelijst. Daarnaast kan je via de locatie in Google 
Maps jouw mening nalaten over het speelpleintje.

Ook de infoborden krijgen op ieder 
speelplein een nieuw jasje. Zo zal een 
QR-code je meteen doorverwijzen naar 
het meldingsformulier van stad Ouden-
aarde. Op die manier kan je bijvoorbeeld 
doorgeven dat een speeltoestel defect 
is, of vertellen hoe leuk het daar is! Op 
ieder speelplein komt een ander diertje 
om de kinderen te verwelkomen. Neem 
een foto naast het bord en verstuur zo 
een originele ‘Groeten uit Oudenaar-
de’-kaart!

Naast de 18 speelpleintjes kan je ook in 
de Hofstraat terecht tijdens de zomerva-
kantie. De hele straat wordt opnieuw 
een speelstraat voor kinderen uit de 
buurt. Breng je bal, je fiets of ander 
buitenspeelgoed mee en speel zonder 
zorgen met je vriendjes op straat.

De collega’s van de jeugd- en sport-
dienst hopen met hun inspanningen 
kinderen uit onze stad aan te zetten om 
365 dagen beestig buiten te spelen. Op 
zoek naar buitenspeel-tips? Neem dan 
zeker eens een kijkje op www.jotie.be. 

Download er ook onze  
#1000uurdedeuruit-tracker en noteer 
hoeveel uren jij buitenspeelt.

Hou ook de Facebookpagina van de 
jeugddienst goed in de gaten want vlak 
voor de start van de zomervakantie 
geven zij maar liefst 250 zomeractivitei-
tenkalenders weg. Een scheurkalender 
met voor iedere dag van de zomerva-
kantie een laagdrempelige challenge of 
activiteit. Een aanrader om in huis te 
halen!

Jeugddienst Oudenaarde

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

19

Dromen van 
nieuwe 
daguitstappendaguitstappen  
Stilaan kan er weer gedroomd worden over optredens en 
daguitstappen voor bewoners in de Oudenaardse woonzorg-
centra Meerspoort en Scheldekant. Om die ontspanning te 
financieren, wordt een leuke zomerzoektocht georganiseerd. 
Je kan de tocht van 4 kilometer zowel aan WZC Meerspoort 
als aan WZC Scheldekant aanvatten. 

Onderweg krijg je een aantal (foto)vragen voorgeschoteld. In 
ruil voor 5 euro kan je het antwoordformulier indienen en 
maak je kans op een Oudenaardebon van 125 euro. Andere 
prijzen hebben een minimumwaarde van 25 euro. 

Zin om op stap te gaan? Je vindt de deelnamebundels online 
via www.ocmwoudenaarde.be/nl/zomerzoektocht of kan 
ze verkrijgen aan het onthaal van beide woonzorgcentra. 
Veel succes!

Inzameling 
materiaal voor  
M-boetiekM-boetiek  
Heb jij kledij, schoenen, speelgoed, huisraad, bad- of 
bedlinnen in de kast liggen die je niet meer gebruikt en 
onbeschadigd is? Breng het naar de onthaalbalie van het 
Sociaal Huis. Je kan er anderen een groot plezier mee 
doen. Inwoners met een laag inkomen kunnen het moois 
aan een kleine prijs kopen in de sociale winkel M-boetiek, 
gelegen op de benedenverdieping van het Sociaal Huis 
en elke donderdag open van 9 tot 11 uur. 

Materiaal binnen brengen kan elke dinsdag en woensdag 
van 10 tot 11.45 uur of van 13 tot 15 uur. Je kan ook een 
afspraak maken voor een ander moment via 055 460 640. 
Opgelet, meubels en grote stukken zoals autostoelen, 
buggy’s en matrassen kan je niet inleveren.

Warm 
initiatiefinitiatief  
Lang niet alle meisjes hebben toegang tot menstruatie-
producten. Om hen te helpen, stelden de leden van 
serviceclub Soroptimist Oudenaarde Vlaamse Ardennen 
een Care-Full-Box samen met maandverbanden, tam-
pons, wegwerpwashandjes en slipjes in meerdere maten. 
In samenwerking met het Sociaal Huis verdeelden ze er 
zo’n 40 in Oudenaardse scholen. 

Via een vertrouwenspersoon kunnen leerlingen er zonder 
voorwaarden en zonder taboe gebruik van maken. De 
eerste reacties zijn alvast zeer positief. 

Sociaal

Sociaal Huis

Meerspoort 30 
055 46 06 11
info@ocmwoudenaarde.be
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Groene stad

Nomineer jouw 
Duurzame Held/HeldinDuurzame Held/Heldin
Sta je er ook van te kijken hoe je collega door weer en wind naar het werk fietst? 
Gaat je zoon regelmatig zwerfvuil ruimen? Levert je buurvrouw puik vrijwilligers-
werk? Maakt je school werk van gezonde voeding? Of investeert jouw werkgever in 
zonnepanelen? Nomineer ze als Duurzame Held!

De komende weken gaat ook onze stad op 
zoek naar Duurzame Helden. Helden van bij 
ons die met hun inzet Oudenaarde aangena-
mer, positiever, veiliger, gezonder, eerlijker, 
rechtvaardiger en/of duurzamer te maken. 
Grijp jouw kans en zet jouw Duurzame 
Held(en) in de kijker door hem of haar te 
nomineren via 
www.oudenaarde.be/DuurzameHelden. 
Dat kan nog tot en met 31 augustus.

Helden in de bloemetjes 

Een jury selecteert de Duurzame Helden met 
de mooiste verhalen. Uit dankbaarheid en 
met bewondering zetten we deze burgers, 
bedrijven, scholen, verenigingen of andere 
groepen  in de bloemetjes van 18 tot 25 
september, de Week van de Duurzame 
Gemeente. Tijdens die week kom je ook meer 
te weten over wat de stad zelf onderneemt 
om haar motto van groeiend groene stad 
waar te maken. 

Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen
Met deze wedstrijd viert Oudenaarde mee het 
bestaan van ‘Agenda 2030’ en haar 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Die 
agenda werd zes jaar geleden opgesteld door 
de Verenigde Naties, en door België als een 
van 193 landen ondertekend. Ingedeeld in vijf 
onderling verbonden thema’s – planeet, 
mensen, welvaart, vrede en partnerschap – 
geven ze richting aan 169 actiepunten voor 
een duurzamere aarde tegen 2030. Het 
mooie aan deze Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (of Sustainable Development 
Goals, SDG’s) is dat iedereen, ook jij en wij, 
daaraan een steentje kunnen bijdragen. 

Inspiratie voor grote en kleine veranderingen 
vind je overal, maar vooral bij de mensen om 
ons heen. Wie helpt hen een gezicht te 
geven? 

Werken aan 
OudenaardeOudenaarde
Geen doorgaand verkeer 
in Beverestraat 

Aquafin is sinds september vorig jaar in 
het centrum van onze stad druk aan de 
slag om het afvalwater beter te 
scheiden van het hemelwater. Tot voor 
kort werd nog een oude koker van de 
Rietgracht als riolering gebruikt. Dit 
project heeft als doel een riool voor 
afvalwater in de bestaande koker te 
monteren, zodat de koker zélf als 
regenwaterleiding kan gebruikt worden. 
Dankzij deze ontdubbeling kunnen we 
de zuiveringsgraad van ons grond- en 
oppervlaktewater nog verder verhogen.

Het is omwille van deze werken dat de 
Beverestraat ter hoogte van het 
kruispunt met de Neringstraat en 
Verdurestraat werd opgebroken om de 
nieuwe riolering te kunnen aanleggen.
 
Afhankelijk van de ondergrond en de 
toestand van de oude Rietgracht-koker, 
hoopt Aquafin dat de werken klaar 
zullen zijn tegen het bouwverlof 
midden juli.

Alle handelaars blijven steeds bereik-
baar en ook plaatselijk verkeer tot aan 
de werkzone is mogelijk.

De bedrijven in de Neringstraat zelf 
(Auto-Service en Roos hout & bouw), 
kan je via de Meerspoort bereiken. Hier 
is momenteel nog steeds tweerich-
tingsverkeer van toepassing. Door-
gaand verkeer kan in beide richtingen 
via de parallel gelegen Stationsstraat 
rijden.

Maarkebeek stroomt  
eventjes anders

De omgeving van de Maarkebeek werd 
een tiental jaar geleden getroffen door 
zware overstromingen. Om dit in de 
toekomst te vermijden, sloegen we 
samen met gemeente Maarkedal, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en 
provincie Oost-Vlaanderen de handen 
in elkaar om het ‘Riviercontract 
Maarkebeek’ op te stellen. In dit 
contract staan alle maatregelen die we 
zullen nemen om het risico op overstro-
mingen in deze regio zo veel als 
mogelijk te verminderen.

Eén van deze ingrepen is het plaatsen 
van een andere duiker (een kokervor-
mige constructie) onder de Berchem-
weg (N8). De nieuwe duiker zal breder 
zijn en dieper liggen dan de huidige. Zo 
kan er meer water stromen richting de 
monding van de Maarkebeek, iets 
verderop in de Schelde.

Om de werken te kunnen uitvoeren, zal 
de Berchemweg nog zeker tot aan het 
bouwverlof volledig onderbroken 
blijven ter hoogte van het kruispunt met 
de Meersbloem in Leupegem. Ook 
wordt de loop van de Maarkebeek 
tijdelijk omgeleid. Zoals op de foto’s te 
zien is, werd hiervoor een enorme 
stalen damwand opgericht (de 
bakstenen koker is de oorspronkelijke 
duiker).

Infrabel voert spoorver-
nieuwingswerken uit

Infrabel voorziet vanaf 28 juni tot en 
met 3 oktober vernieuwingswerken aan 
de spoorlijn Oudenaarde-Ronse. 
Hiervoor wordt een grote vernieu-
wingstrein ingezet die ook ’s nachts 
verder werkt. 

Verschillende overwegen op ons 
grondgebied zullen tijdens de werken 
afgesloten zijn voor alle verkeer:
• Watermolenstraat - doorlopend 

van begin augustus tot eind 
september

• Sompelplein - dinsdag 17 en 
woensdag 18 augustus

• Leupegemstraat - woensdag 18 
augustus

Omwille van de werken wordt ook het 
treinverkeer tussen Oudenaarde en 
Ronse tijdelijk opgeschort. Tijdens de 
vakantiemaanden juli en augustus 
rijden er helemaal geen treinen, in juni 
en september enkel overdag.

Meer info
www.oudenaarde.be/wegenwerken

Wegenwerken






