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Beste inwoner,

We hebben lang uitgekeken naar de 
versoepeling van de coronaregels. Voor 
het ‘najaar van de vrijheid’ heeft onze stad 
heel wat te bieden, zoals een bomvol 
cultureel programma. Je ontdekt er in dit 
nummer alles over.
Daarnaast willen we in deze editie 
bijzondere aandacht vragen voor de 
Duurzame Helden van Oudenaarde. Ze 
zijn zo talrijk dat we onmogelijk iedereen 
tegelijk in de kijker kunnen plaatsen. 
Daarom zullen we ook de komende jaren 
op zoek gaan naar deze opmerkelijke 
inwoners.
Bij het ter perse gaan van deze editie werd 
nog druk beraadslaagd over de 
uitverkorenen. Omdat hij met een 
schijnbaar kleine daad een groot verschil 
maakt, was de jury het alvast unaniem 
eens over één man. Zijn verhaal ontdek je 
verder in dit magazine.

Veel leesgenot!

Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Algemeen directeur
Bart Baele

Voorwoord

6 10 14

20 23
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Momenteel is het nog een lege zaal, maar dat zal binnenkort anders zijn! 
Het Woekerteam staat te popelen om het najaarsprogrammatie aan 
cultuurliefhebbers voor te stellen. Benieuwd naar het programma? 
Je ontdekt alle voorstellingen op pagina 12.
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Kort Nieuws

Kort 
NieuwsNieuws

Hallo, Elena!

Stralen doet ze op onze cover, de 
9-jarige Elena uit Nederename. Als 
een van de eersten reageerde ze 
op onze oproep om een leuke foto 
in te sturen voor dit magazine. Op 
de cover zie je Elena op een van 
haar favoriete plekjes in de stad: 
op weg naar oma, via de speelheu-
vels, het bijenhotel en het sfeervol-
le begijnhof. 

Proficiat Elena, 
ook met je verjaardag!

Jij ook op de cover? 

We zoeken figuranten voor de 
komende edities van het stads- 
magazine. Een internationale 
modellencarrière is helemaal niet 
nodig, want iedereen – jong, oud, 
klein, groot – is welkom!
We willen de échte inwoners van 
Oudenaarde in beeld brengen. Stel 
je kandidaat en bezorg ons je 
gegevens en een foto via 
adriaen@oudenaarde.be of per 
brief naar dienst Communicatie, 
Administratief Centrum Maag-
dendale, Tussenmuren 17, 9700 
Oudenaarde.

Meer nieuws?

Adriaen verschijnt vier keer per jaar. 
Wil je vaker Oudenaards nieuws 
ontvangen? Schrijf je dan in op een 
van onze nieuwsbrieven via www.
oudenaarde.be/nieuwsbrieven 
en ontvang als eerste informatie 
over acties van de stad, wegwerk-
zaamheden, voorstellingen en meer.
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9700x proficiat, Kenny!

Deze zomer fietste onze stads- 
genoot Kenny De Ketele op de 
Olympische piste in Tokio. Hij was 
te zien in het omnium in het 
baanwielrennen en bij de ploeg-
koers. Bij de ploegkoers werd hij 
samen met zijn ploegmaat Robbe 
Ghys knap vierde. Ook dertien jaar 
na zijn vierde Olympische plaats in 
Bejing behoort Kenny nog steeds 
bij de top en dat is bijzonder knap!

Gouden Belleman

De belleman van Oudenaarde, Kurt 
De Smet, kroonde zich begin 
augustus tot de beste stadsom-
proeper van het land. Op het 
Belgische kampioenschap in 
Veurne gaf hij 15 bellemannen het 
nakijken. Proficiat, Kurt! 

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, 
Administratief Centrum Maag-
dendale, Tussenmuren 17, 
9700 Oudenaarde. 

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

De oplossing van de vorige wedstrijd is 

Meerspoort nr. 8/10

Kort nieuws

8658 bezoekers bezochten ondertussen 
de tentoonstelling Universus in het MOU. 
Ben jij al geweest? 

→ Alle praktische info vind je op pagina 10.

Het getal 

8658
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Mobiliteitsplan

Met de natuur Met de natuur 
herenigdherenigd
Geen geloei maar gejoel vanop de weide van boer Koen Van Damme. Sinds 
vorig schooljaar mogen alle kinderen van KBO Volkegem ‘De Sterrenkijker’ 
hier elke middag hun hartjes komen ophalen op een uitgestrekte vlakte van 
meer dan drie hectare (lees: meer dan drie voetbalvelden), inclusief bosje en 
beek. Directrice Evelien Gauquier is Koen ontzettend dankbaar en nomineerde 
hem voor de titel Duurzame Held. Met succes! Koen wordt op zaterdag 
25 september samen met vijf andere Duurzame Helden gehuldigd op het 
stadhuis. Proficiat aan allen!

De allereerste Duurzame Helden

De stad Oudenaarde is dit jaar voor het eerst op zoek gegaan naar lokale 
Duurzame Helden, die met hun inspanningen bijdragen aan een globaal doel: 
een leefbare wereld voor iedereen, zonder de planeet uit te putten. Het verhaal 
van Koen is een voorbeeld van hoe je met een schijnbaar klein gebaar een 
groot verschil kan maken, nu en voor later. 

Surf voor de andere verhalen van de Duurzame Helden naar 
www.oudenaarde.be/DuurzameHelden2021. Je leest er ook meer over de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en tips om hier zelf aan bij te dragen.
Ook de stad zelf probeert haar beste beentje voor te zetten op vlak van 
duurzaamheid. Je leest er meer over op www.oudenaarde.be/duurzaam.
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Mobiliteitsplan
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Waarom werd Koen 
genomineerd als 
Duurzame Held?

Weinig scholen beschikken over eigen 
speelgroen, waardoor jongeren tijdens 
de schooluren amper met de natuur in 
contact komen. Ook met het oog op de 
klimaatverandering is het niet meer te 
verantwoorden dat het regenwater – 
soms overvloedig, soms schaars – op 
strak betegelde speelplaatsen niet in de 
bodem kan sijpelen. Mits de nodige 
mankracht en middelen wagen steeds 
meer scholen zich aan speelplaatsver-
groeningen, maar dat is niet overal even 
haalbaar. Zo ook in KBO Volkegem. 
Landbouwer Koen maakt hier een groot 
verschil.

Waarom werd Koen 
verkozen als Duurzame 
Held?

Bovenop zijn prachtige daad met de 
weide, leveren Koen en zijn gezin veel 
inspanningen om zo respectvol mogelijk 
met de omgeving om te gaan. “Zo 
hebben we een 900-tal zonnepanelen 
liggen, vangen we 2.500 m³ hemelwater 
op en proberen we zoveel mogelijk 
voedergewassen zelf te telen op onze 
akkers, wat minder transportkilometers 

met zich meebrengt dan aangekocht 
dierenvoer. We investeerden ook in 
bewegingsdetectoren en timers voor de 
lichten.” De klimaatverandering houdt 
het gezin bezig, en niet alleen omdat het 
hun inkomsten beïnvloedt. “Na ons 
moeten er nog verschillende generaties 
leven”, beklemtoont Koen. “Weet je wat 
ik erg knap vind? Dat ik nog nooit afval 
heb gevonden op mijn speelweide. 
Daarvoor verdienen de kinderen en hun 
begeleiders zelf ook een pluim, toch?”

Waarom stelt Koen zijn 
weide ter beschikking 
van de kinderen?

“Onze weide is het hele jaar door 
beschikbaar. We gebruiken ze enkel om 
te hooien, er grazen geen dieren op. 
Bovendien kunnen kindervoetjes op zo’n 
grote oppervlakte absoluut geen schade 
aanrichten. Omdat ik zelf kinderen heb, 
weet ik hoe welgekomen hulp van 
buitenaf is voor kleine schooltjes. Toen ik 
de vraag kreeg, heb ik dan ook niet lang 
getwijfeld”, laat Koen weten. “Ik ben blij 
dat de kinderen zo kunnen genieten van 
de open ruimte op den buiten, van de 
rust en de stilte, van de Vlaamse 
Ardennen op haar mooist: akkers, 
weides en bossen die in elkaar over-
vloeien. Velen zullen deze kans nooit 
krijgen. Tegelijk doet het me veel plezier 

dat kinderen hier kunnen ervaren dat 
het wél mogelijk is, een positieve 
wisselwerking tussen natuur en 
landbouw.”

Waarom is de school zo 
blij met Koens weide?

Het uitgangspunt van KBO Volkegem is 
de natuurlijke drang naar zelfontplooiing. 
En daar past de natuur perfect bij. 
“Kinderen horen thuis in de natuur”, stelt 
directrice Evelien. “Het stimuleert hen 
om op onderzoek te gaan, te experimen-
teren en hun creativiteit te botvieren. Je 
zou versteld staan wat een simpele tak 
of een klein beekje allemaal kan 
worden! Door hun ervaringen leren ze 
ook over de natuur én er zorg voor te 
dragen. Dat dragen ze zeker mee als 
volwassene. Bovendien merken we dat 
spelen in het groen pestgedrag helpt te 
voorkomen. Op betegelde speelplaatsen 
zitten de leerlingen vaak te veel op 
elkaars lip. Op Koens weide kunnen de 
kinderen zich echt uitleven, is er voor elk 
wat wils en kunnen we die negativiteit 
voorkomen. Wij willen Koen dan ook 
ontzettend hard bedanken. Voor onze 
kinderen maakt hij een wereld van 
verschil.”
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Klimaatacties

Een week lang activiteiten

Alle Duurzame Helden worden tijdens de Week van de 
Duurzame Gemeente, van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 
september, plechtig ingehuldigd op het stadhuis. Een week 
lang zetten allerlei activiteiten duurzame thema’s in de kijker. 
Van wandelingen tot workshops! Ontdek het volledige 
aanbod via www.oudenaarde.be/duurzamehelden2021.

Subsidies voor jouw klimaatinzet

Oudenaarde engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot 
met 40% te verminderen. In het klimaatplan verduidelijken we 
hoe onze stad die doelstelling wil bereiken. Maar samen 
kunnen we meer. Om verenigingen en projecten te onder-
steunen die het klimaatplan versterken, subsidieert de stad 
zowel klimaatverenigingen als klimaatprojecten. 
Lees meer op www.oudenaarde.be/duurzaamoudenaarde

Hogere isolatiepremie

Wist je dat je voor isolatiewerken aan een huis in Oudenaarde 
een hogere premie kan ontvangen? Als je werken in aanmer-
king komen voor een premie van de netbeheerder, dan kan je 
ook bij de stad een subsidie aanvragen. Vroeg je binnen ons 
lokaal renovatieproject ‘Oudenaarde Renoveert!’ renovatie- 
advies aan voordat de werken plaatsvonden, dan verhoogt de 
stad haar subsidie met 25 procent! Surf voor meer info naar 
www.oudenaarde.be/oudenaarderenoveert. 

Klimaat
actiesacties
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Mobiliteitsplan

Werken bij OudenaardeOudenaarde
Werk je bij stad Oudenaarde, dan werk je samen met je collega’s áán stad Oudenaarde. Jouw talent zet je in voor de stad en 
voor de mensen die hier wonen, werken of ons bezoeken. Een job die onze stad iedere dag nog mooier maakt.
De stad groeit, elke dag. Jouw nieuwe ideeën, kennis en talent kunnen we dus goed gebruiken. Wil jij meewerken aan het 
Oudenaarde van morgen? We hebben momenteel heel wat openstaande vacatures. Neem een kijkje in het overzicht hieron-
der, solliciteer via www.oudenaarde.be/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega!

Diensthoofd juridische 
zaken, vastgoed en
aankoop 
(A1-A3), statutair, voltijds

Je staat in voor de coördinatie, de 
dagelijkse leiding en goede werking 
van de dienst. Je bent het aanspreek-
punt inzake reglementering op 
overheidsopdrachten.
Masterdiploma* vereist.

Diensthoofd 
stadsontwikkeling en
ruimte 
(A4a-A4b), statutair, voltijds

Je staat in voor de dagelijkse leiding en 
coördinatie van de afdeling stads- 
ontwikkeling en ruimte. Deze afdeling 
bestaat uit ruimtelijke ordening/
stedenbouw, mobiliteit en huisvesting 
Masterdiploma* vereist.

Toeleider 
(D1-D3), voltijds, contractueel.

Als toeleider ben je een brugfiguur: je 
legt een connectie tussen mensen met 
een migratie-achtergrond en diensten/
organisaties in Oudenaarde.

Jeugdprogrammator 
(B1-B3), contractueel, voltijds

Jeugdcentrum Jotie is op zoek naar een 
voltijdse jeugddienstmedewerker 
‘animatie en programmatie’. 
Bachelordiploma* vereist.

Medewerker toerisme
- communicatie en
marketing 
(B1-3), voltijds, contractueel. 

Je ondersteunt de dienst inzake 
marketing, communicatie en publieks-
werking. Je zet de toeristische troeven 
van de stad in de verf.
Bachelordiploma* vereist.

Museummedewerker MOU
(B1-B3) contractueel, voltijds.

Je ondersteunt de regionale uitbouw 
van het MOU door mee te helpen aan 
de organisatie van tentoonstellingen. 
Ook leg je je toe op onderzoek en 
inventarisatie. 
Bachelordiploma* vereist.

Polyvalente arbeiders 
(D1-D3) contractueel, voltijds.

We zijn op zoek naar polyvalente 
arbeiders voor het onderhoud en 
herstellen van wegen, gebouwen en 
werkmateriaal, technische ondersteu-
ning bij evenementen en aanbrengen 
signalisatie bij wegenwerken.

Hoofdmedewerker
financiën 
(C4-C5), contractueel, voltijds 

Je takenpakket bestaat uit zowel 
financiële en fiscale topics als 
de dagelijkse accountancy, ter 
ondersteuning van de financiële 
directeur. 

Bachelordiploma* vereist.

*Mogelijk zijn bijkomende voorwaarden van 

toepassing. Bekijk de volledige functieomschrijving 

of contacteer ons via personeel@oudenaarde.be

De volledige functieomschrijvingen vind je via www.oudenaarde.be/vacatures.
Niet helemaal gevonden wat je zocht? Via de website vind je nog veel meer vacatures of kan je spontaan solliciteren. 9
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ToeristToerist 
in eigen 
stad

Toerist in eigen stad

Universus rockt
met poëzie, literatuur, dans en muziek

Elke kunstenaar laat zich inspireren door het werk van 
anderen, zo ook beeldhouwer Johan Tahon. Poëzie, literatuur, 
dans en muziek zijn slechts enkele voorbeelden van uitingen 
van schoonheid en kunst. Uit deze creatieve wisselwerkingen 
worden nieuwe kunstwerken geboren.
In het MOU kan je je op zaterdag 25 september laten 
inspireren door het werk van Johans muzen. Op het program-
ma staan auteur Saskia De Coster, artiesten Joris Van de 
Moortel en Mauro Pawlowski, danseres Tchi-Ann en dichter 
Peter Verhelst. Tussendoor kun je creaties van tatoeëerder 
Levi Malfait bewonderen. An Vandevorst, voormalig  
mode-ontwerper, sluit de dag af met een DJ-set.  Ook Johan 
Tahon zelf zal aanwezig zijn. 

Praktisch
zaterdag 25 september, 19 – 21 uur 
15 euro per persoon 
MOU – Stadhuis – Markt 1
055 31 72 51 
www.mou-museum.be 
universus@oudenaarde.be 

Verlengd wegens succes!
De tentoonstelling van Johan Tahon in het MOU werd 
wegens succes verlengd tot 7 november.

Dwalen met Verhalen

Nog tot 30 september kun je fietsen of wandelen via de 
routes ‘Dwalen met Verhalen’. Op de gezinsroute 'Dwalen met 
Verhalen' zijn acht stopplaatsen voorzien waar je een 
kortverhaal te horen krijgt via een QR-code. Je kan zelf kiezen 
voor een verhaal op maat van kleuters, kinderen uit de lagere 
school of volwassenen. Meesterverteller Warre Borgmans 
brengt er telkens de sfeer in met een opmerkelijke anekdote.

Je kan de route zowel met de fiets (16,3 km) als te voet (5,42 
km) afleggen. Deelnemen is gratis. 

Meer info via www.oudenaarde.be/dwalenmetverhalen 
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Maak kennis met 
de Oudenaardse zusterstedenOudenaardse zustersteden 

Stad Oudenaarde kijkt verder dan de eigen stads-
grenzen. Met vijf Europese steden onderhoudt de 
stad vriendschappelijke banden: Arras (Frankrijk), 
Bergen op Zoom (Nederland), Castel Madama  
(Italië), Coburg (Duitsland), Hastings (Engeland).

Al bijna vijftig jaar onderhoudt de stad haar relaties met 
haar zustersteden door onder andere officiële vieringen en 
uitwisselingen of door samen projecten op te zetten. De 
stad wordt hierin ondersteund door vzw Oudenaarde en 
zustersteden, die via verschillende activiteiten inzet op 
uitwisselingen tussen de inwoners. 

In oktober vieren we de stedenbanden met Arras en 
Bergen op Zoom. Met de Franse stad Arras vieren we een 
dertigjarige stedenband (sinds 1990, vorig jaar werd de 
viering uitgesteld) en met het Nederlandse Bergen op 
Zoom vieren we een 35-jarige verbroedering (sinds 1986). 
Beide steden liggen op slechts een uur rijafstand van 
Oudenaarde. We stellen beide steden graag even aan je 
voor.

Het gezellige Arras

Arras, het vroegere Atrecht, kent een bijzonder rijke 
geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. In de 
12de en 13de eeuw maakten lakenhandelaars en bankiers 
de stad bekend, gevolgd door de wandtapijten in de 14de 
en 15de eeuw. Stad Oudenaarde opende in Arras een 
tapijtenkantoor.

Arras is meer dan een bezoekje waard. We denken dan 
aan La Grand Place en La Petite Place met prachtige 
huizen in Vlaamse barok, de kathedraal, de abdij Sint-
Vaast, het stadhuis en het Belfort. Leuk om weten is dat 
het stadhuis van Arras gebouwd werd door Hendrik van 
Pede, dezelfde architect van ons stadhuis.

Bedrijvige stad Bergen op Zoom

Bergen op Zoom ontstond in de 13de eeuw en was 
bekend voor haar internationale jaarmarkten. Kooplieden 
uit heel handeldrijvend Europa bezochten de stad. In die 
context opende Oudenaarde ook daar een tapijtenkantoor.
Vandaag is Bergen op Zoom een bedrijvige stad met heel 
wat te bieden. Denk maar aan prachtige gebouwen zoals 
het Markiezenhof en de Sint-Gertrudiskerk, de bosrijke 
omgeving en evenementen zoals het carnaval, de 
Krabbenfoor en het jazzweekend. 

Zustersteden

Arras Bergen op Zoom
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De Woeker
Najaar 2021Najaar 2021
Kom je dit najaar meegenieten van grote namen, mindere famen, diversiteit, 
jong en oud en veel variatie en eigenheid? Welkom terug in onze theater- en 
concertzaal! 

SEPTEMBER

Wouter Deprez 
Speech! (try-out)
Humor
Wouter Deprez is een komiek met 
allerhande nevenberoepen. 
Kaarten: 20 euro.
Donderdag 23 en vrijdag 24 september 
2021 om 20.30 uur.

World Class Abba Tribute 
Waterloo 74
Muziek
De kans om de magische Abba-momen-
ten van weleer opnieuw te beleven in een 
unieke show. 
Kaarten: 18 euro.
Zaterdag 25 september 2021 
om 20.30 uur.

Het Zuidelijk Toneel
Bastaard
Theater
Samen met Ahmet Polat reconstrueert 
Rashif El Kaoui de route van zijn vader, 
die vanuit Marokko naar België reisde.
Kaarten: 15 euro.
Donderdag 30 september 2021 
om 20.30 uur.

OKTOBER
AkroPercu
A happy Rythm Comedy
Muziek
AkroPercu is een Belgisch gezelschap 
van muzikanten/komieken dat volledig 
verslaafd is aan percussie. 
Kaarten: 18 euro.
Zaterdag 2 oktober 2021 
om 20.30 uur.

De Woeker
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De Woeker

4Hoog
Akke Akke Tuut
Familievoorstelling +3 jaar
Onweerstaanbaar muzikaal cabaret 
voor kleuters in een regie van Kommil 
Foo. 
Kaarten:  7 euro. (-12j) 
of 10 euro (volwassenen).
Zondag 3 oktober 2021 om 14.30 uur.

LAZARUS & Robbin Rooze
Iemand moet het doen
Theater
LAZARUS en Robbin Rooze slaan de 
handen in mekaar voor een combinatie 
van theater en film. 
Kaarten: 18 euro.
Vrijdag 8 oktober 2021 om 20.30 uur.

Kadril & Centro Asturiano
de Bruselas
La Paloma Dorada
Muziek
Kadril volgde het pad naar Santiago; 
vele  ontmoetingen, verschillende 
culturen en heel veel muziek.
Kaarten: 18 euro.
Zaterdag 9 oktober 2021 
om 20.30 uur.

Slow Pilot & Sofie Engelen
Slow Pilot plays 
Jef Buckley - ‘Grace’
Muziek
Het iconische album ‘Grace’ van Jeff 
Buckley uitvoerig besproken en 
beklijvend gespeeld. 
Kaarten: 15 euro.
Vrijdag 29 oktober 2021 
om 20.30 uur.

Nele Bauwens Solo
Een cabaretvoorstelling 
van Nele Bauwens
Humor
Met weemoed, warmte, liefde en 
sprankelende spitsheid vertelt Nele 
over de wereld. 
Kaarten: 15 euro.
Zaterdag 30 oktober  
om 20.30 uur.

NOVEMBER
 

Simone Milsdochter
What about Western 
Civilization?
Theater
Tweede ‘lecture performance’ van 
topactrice Simone Milsdochter. 
Kaarten: 15 euro.
Vrijdag 5 november 2021 
om 20.30 uur.

Han Solo
Retro
Humor
Han solo keert in zijn nieuwe show 
Retro terug naar zijn roots. 
Kaarten: 15 euro.
Zaterdag 6 november 2021 
om 20.30 uur.

Cie Pol & Freddy 
De Cuyper vs De Cuyper 
Familievoorstelling 
In een kolkend sportstadion nemen 
twee jonglerende broers het tegen 
elkaar op. 
Locatie: Sint-Jozefskerk, 
Sint-Jozefsplein, Oudenaarde.
Kaarten: 7 euro (-12j) 
of 10 euro (volwassenen).
Zondag 7 november 2021 
om 14.30 uur.

Compagnie Marius
The Sunshine Boys
Theater
Twee oude komieken komen weer 
samen. Bijna een halve eeuw traden ze 
op. Ze waren een levende legende. 
Kaarten: 18 euro.
Vrijdag 12 november 2021  
om 20.30 uur.

Zoe Bizoe
Burlesque
Humor
Kaarten: 15 euro. 
Zaterdag 27 november 2021  
om 20.30 uur.

DECEMBER

Esmé Bos & Bart Voet
Ella
Muziek
Een combinatie van bestaand, eigen en 
nieuw materiaal met als inspiratie Ella. 
Kaarten: 20 euro.
Vrijdag 3 december 2021 
om 20.30 uur.

Muziektheater De Kolonie
& Lucas Van den Eynde
Onheil in Black Creek
Theater
Een stomende en stampvoetende 
muziektheaterwestern met Lucas Van 
den Eynde in een cowboyverhaal van 
Hugo Matthyssen. 
Kaarten: 18 euro. 
Vrijdag 10 december 2021  
om 20.30 uur.

Steven Goegebeur
Mankracht
Humor
Steven vertelt een verhaal van hoop, 
geloof en liefde. Een verhaal dat 
niemand onberoerd zal laten! 
Kaarten: 15 euro.
Zaterdag 11 december 2021 
om 20.30 uur.

Kamagurka & Herr Seele
The Return of the 
Comeback
Humor
Het is meer dan 16 jaar geleden dat ze 
nog eens samen op de planken hebben 
gestaan.
Kaarten: 18 euro.
Vrijdag 17 december 2021  
om 20.30 uur.

Meer info en reservaties 
via www.de-woeker.be.
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Jeugd

ThemakampThemakamp
‘Olympische Spelen’
Tijdens de herfstvakantie (2 t.e.m. 5 november) nemen de animatoren je mee 
naar Tokyo om je eigen Olympische Spelen te beleven. Leer de verschillende 
disciplines kennen en wie weet word jij op het einde van de week wel tot 
kampioen van je favoriete sport gekroond. Begin maar al te trainen!

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 
zondag 22 september om 13.30 uur via 
de webshop op www.oudenaarde.be of 
via de jeugddienst. Opgelet: er kunnen 
maximaal 100 kinderen deelnemen aan 
de activiteiten. 

Deelnameprijs

Deelnemen kost 44 euro voor inwoners 
van Oudenaarde, 60 euro voor niet-in-
woners en 12 euro voor wie een OK-pas 
heeft. In de prijs inbegrepen: opvang 
voor en na, drie drankjes en een 
vieruurtje per dag, verzekering, spelbe-
geleiding, zwembeurt, sportactiviteiten 
en filmvoorstelling.

Mee te brengen

Lunchpakket (liefst in een boterham-
doos), herbruikbare fles, regenjas, 
zwem- en sportkledij.

Onbeperkt meespelen

Net als alle andere activiteiten van JC 
Jotie is ook dit themakamp toegankelijk 
voor kinderen met een beperking. 
Hiervoor inschrijven kan vanaf 1 
september tijdens de openingsuren van 
de jeugddienst of via het inschrijvings-
formulier op www.jotie.be.

Jeugddienst Oudenaarde

Hofstraat 14 
   055 33 44 90 
   jeugdcentrum@oudenaarde.be 
   www.jotie.be
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Hij komt, hij komt

Op 20 november is het eindelijk weer zover: de Sint komt aan 
in Oudenaarde! De goedheilig man had vorig jaar veel 
verdriet omdat hij al die brave Oudenaardse kindjes niet van 
dichtbij mocht zien. Hij en zijn Pieten hopen dan ook om 
terug een grootse intrede te kunnen doen met de boot en 
spetterende shows te kunnen geven in De Woeker.

Wanneer? Zaterdag 20 en zondag 21 november 2021.
Zoals elk jaar ontvangen ze graag jullie mooiste brieven, 
tekeningen en knip-en-plakwerkjes. We zoeken een leuk 
plekje uit voor de brievenbus van de Sint. 

Meer info 
Jeugddienst Oudenaarde
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be

Word vrijwilliger en geef
studiebegeleiding

Vzw PAREL is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om studiebe-
geleiding in Oudenaarde te voorzien. Het project werd vorig 
jaar opgestart. Door kinderen te begeleiden die moeilijkheden 
hebben op school, begrijpen ze de leerstof beter en gaan ze 
met meer zelfvertrouwen én plezier naar school. Doe jij mee?

Praktisch
Een vrijwillige begeleider wordt gekoppeld aan één kindje 
voor een schooljaar en helpt hem/haar een uurtje per week 
met huiswerk. Tussen al het huiswerk door, is er natuurlijk ook 
tijd voor ontspanning. Zo zijn de gezelschapsspelletjes zeer 
geliefd bij de studenten. 
De begeleiding vindt plaats bij vzw PAREL (Nestor de 
Tièrestraat 166b, Eine) en Rhinos Rugby (Aalststraat 182, 
Oudenaarde) In Oudenaarde is de begeleiding voorzien op 
woensdagnamiddag. In Eine kan er in samenspraak met het 
gezin zelf een moment gekozen worden in de week of tijdens 
het weekend. 

Inschrijven kan via 
yipoudenaarde.wixsite.com/studiebegeleiding

Vragen? 
Neem contact op via 
Ole.Seynhaeve@oudenaarde.be of 0476 88 39 14 

“Het voorbije schooljaar mocht ik een jongetje uit het 
tweede leerjaar begeleiden met schoolwerk. Een heel 
intelligent kind, maar af en toe was de Nederlandse taal 
een struikelblok. Samen hebben we eraan gewerkt. 
Onrechtstreeks leerden we van elkaar. Hij gaat over naar 
het derde leerjaar, helemaal zijn verdienste!’
Marleen, vrijwilliger
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SportSport
10.000 stappen

Elke stap telt! Wij brengen jouw buurt in 
beweging

Ook stad Oudenaarde maakt werk van een beweegvriendelij-
ke buurt en engageert zich voor het project ’10.000 stappen: 
elke stap telt’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven en 
Sport Vlaanderen. Wedden dat de leuke signalisaties in het 
straatbeeld en beweegroutes ook jou zullen prikkelen om 
meer te bewegen?
 
Participatief project
Via een oproep via sociale media ging de sportdienst op zoek 
naar mensen die mee willen nadenken over en werken aan 
het project ‘10.000 stappen, beweegvriendelijke buurt’. Door 
de online enquête in te vullen, kwam ons stadsbestuur te 
weten waarop onze inwoners willen inzetten. Zo kan de 
sportdienst hiermee aan de slag. Bedankt aan alle deelne-
mers!

Actiemaand november
Benieuwd naar het resultaat? De Vlaamse campagne wordt 
eind oktober gelanceerd. Lees er alles over in de volgende 
Adriaen.

Tip! Sta je letterlijk al te trappelen om meer te bewegen? 
Of heb je een duwtje in de rug nodig? Dan kan je altijd 
contact opnemen met Lynn, de beweegcoach van 
Oudenaarde. Surf voor meer info naar www.bewegenop-
verwijzing.be 

Neem zeker ook een kijkje op de website van stad Oudenaar-
de (visit.oudenaarde.be) voor heel wat wandelinspiratie.

Breng je sportclub naar de markt

Op woensdag 29 september vindt de actie ‘Breng je sportclub 
naar school’ plaats. In Oudenaarde gaan we net iets verder 
en luidt de oproep ‘Breng je sportclub naar de Markt’. Op de 
Markt vind je die dag een groot dans- en drumfeest, inclusief 
dj. Vanaf 11.30 uur kun je gratis soep verorberen, omgetoverd 
worden door een professionele schminker en je laten gaan op 
het springkasteel. En dat allemaal in je de kledij van je 
favoriete sport(club)! 

Wil je weten welke clubs meedoen aan de Maand van de 
Sportclub en welke leuke activiteiten ze organiseren in 
september? Bekijk dan de website of Facebookpagina van 
onze sportdienst.

www.oudenaarde.be/sport
www.facebook.com/sportdienstoudenaarde



GezondheidGezondheid
7 oktober: 
Internationale dag van de 
BorstkankerMAN

Borstkanker is niet enkel iets voor vrouwen, het komt ook 
voor bij mannen. Vorig jaar werden bij ongeveer 100 Belgi-
sche mannen borstkanker vastgesteld. Omdat het zeldzaam 
is en veel mensen niet weten dat mannen borstkanker 
kunnen krijgen, zijn zowel mannen als zorgverleners minder 
alert op de mogelijkheid van borstkanker bij mannen. 
Vaak wordt het pas ontdekt als er al duidelijke symptomen 
zijn. Zo wordt de diagnose bij mannen vaak veel later gesteld. 
Soms te laat, wat vaak een slechtere prognose betekent. Om 
hierop aandacht te vestigen, is 7 oktober de Internationale 
dag van de BorstkankerMAN. Meer info ontdek je via 
www.borstkankerman.be. 

Wil je meewerken aan een socialere
samenleving waarin iedereen een stem
krijgt?

Dan is het burgerplatform van de eerstelijnszone Vlaamse 
Ardennen misschien iets voor jou! Eerstelijnszone Vlaamse 
Ardennen is op zoek naar inwoners die samen met hen willen 
nadenken over de noden van de bevolking en mee willen 
bouwen aan een burgerplatform met reële impact op het 
zorg- en welzijnslandschap in onze regio. 
Het burgerplatform overlegt regelmatig met de betrokken 
inwoners om het beleid te ontwikkelen, vangt signalen op 
vanuit eigen ervaringen of ervaringen vanuit de doelgroep en 
vergroot de betrokkenheid van de individuele inwoners. Ieder-
een is welkom bij het burgerplatform, zowel op vlak van 
leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, seksuele voorkeur, 
chronische ziekten of beperkingen. Zin om deel te nemen aan 
het burgerplatform? 

Meer info vind je via leen@elz-vlar.be of surf naar 
www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-vlaamse-ardennen.

1717

Gezondheid



18

Senioren

Bedankt, 
Marcel en 
Roger!
De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale rijden 
jaarlijks meer dan 2800 ritten voor onze inwoners met 
vervoersproblemen. Veel van die ritten namen Marcel De 
Waele en Roger Van der Hauwaert voor hun rekening. 
Jarenlang brachten ze onze leden veilig naar hun bestem-
ming. Dit jaar beslisten ze hun vrijwilligersactiviteit stop te 
zetten. Via deze weg willen we hen bedanken voor hun 
onbetaalbare inzet, enthousiasme en vele uren. Jullie zijn 
onze helden!

Wil je zelf vrijwilliger worden in de Minder Mobielen 
Centrale, neem dan contact met ons op via 
devesting@oudenaarde.be of 055 46 06 80.

SeniorenSenioren



Seniorenweek

15 tot 21 november

Tijdens de seniorenweek van 15 tot 21 november staat er 
heel wat op het programma. 

Op dinsdag 16 november organiseert de seniorenraad een 
dansnamiddag in Salons Mantovani van 14 tot 17.30 uur. 
Tickets kosten 5 euro, inclusief koffie en stukje taart. Het 
belooft opnieuw een gezellige dansnamiddag te worden!
Inschrijven kan tot en met 5 november via elyne.secem-
ber@oudenaarde.be of via 055 46 06 80. Zin om samen te 
sporten? Op donderdag 18 november organiseert de 
sportdienst een seniorensportdag in de stedelijke sporthal 
(Rodelos 1). Deelnemers kunnen zelf hun sportpakket 
samenstellen en kiezen uit verschillende sporten. Meer 
info of inschrijvingen via de sportdienst, 055 31 49 50 of 
sportdienst@oudenaarde.be.
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Centrum voor 
Dagverzorging 
Gezellig samen de dag doorbrengen

Woonzorg Oudenaarde kan jou helpen in verschillende fases 
van het ouder worden. Woon je nog thuis, eventueel met de 
hulp van een mantelzorger en thuiszorgdiensten? Is de zorg 
af en toe te veel voor jouw mantelzorger? Dan is het Centrum 
voor Dagverzorging in Eine misschien iets voor jou.
Met een kleine groep gebruikers breng je samen de dag door. 
Je kan beroep doen op hygiënische zorgen en je kiest samen 
de activiteiten van de dag. De zelfgemaakte soep smaakt elke 
dag even lekker als thuis en bij een tasje koffie wordt er 
gezellig over koetjes en kalfjes gepraat. Tussendoor is er tijd 
voor een gezellige wandeling, een creatieve activiteit of een 
leuk gezelschapsspel. Om 17 uur keer je terug naar je 
vertrouwde thuisomgeving, waarbij je kan gebruikmaken van 
onze eigen vervoersdienst die jou veilig thuis komt ophalen 
en terugbrengt.

Iets voor jou? Of heb je vragen? Woonzorg Oudenaarde helpt 
je graag verder via 055 60 21 64 
of via sdwoonzorg@oudenaarde.be. 

Senioren
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Inspraak

Maak  Oudenaarde meeOudenaarde mee

Grote of kleine projecten, allemaal hebben ze 
als doel om jouw leven in Oudenaarde fijn te 
maken. Als stadsbestuur hebben we heel wat 
ideeën over hoe we dat zouden kunnen doen, 
maar jullie – de inwoners – weten natuurlijk 
beter dan wie dan ook wat nodig is in de 
straat, buurt of wijk. We willen jullie dan ook 
meer betrekken vanaf de ontwerpfase van het 
project om bij te sturen waar nodig en te 
leren uit feedback die we van jullie krijgen.

Daarom ontwikkelde het stadsbestuur het 
online inspraak- en participatieplatform 
‘inspraak.oudenaarde.be’. Tijdens eerste 
inspraakrondes vroegen we al jullie input 
voor de opmaak van het beleidsplan en 
intussen kwamen al heel wat uiteenlopende 
projecten voorbij. 

Het platform groeide al snel uit tot een 
vertrouwd communicatiekanaal en telt tot op 
vandaag al meer dan 1404 geregistreerde 
gebruikers. In totaal ontvingen we al 279 
ideeën, werd er 462 keer gereageerd en 3246 
keer gestemd op deze ideeën. 

De stad Oudenaarde wil naar de toekomst 
toe nog sneller en duidelijker terugkoppelen 
over de resultaten van deze inspraakprojec-
ten via het platform en andere communicatie-
kanalen. Zo kunnen we inwoners nog meer 
betrekken bij het beleid of de uitrol van meer 
specifieke projecten. Samen maken we 
Oudenaarde een thuis voor kinderen, 
jongeren, volwassenen, gezinnen, senioren, 
handelaars, ondernemingen en toeristen. 

Wil jij Oudenaarde mee maken? 
Registreer je dan zeker op het platform.

Communicatie
   inspraak@oudenaarde.be
   inspraak.oudenaarde.be
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Op zoek naar info  
over weghinder?over weghinder?

Een verhuiswagen, event of herstel-
lingsopdracht. Er zijn wel 100 redenen 
waarom rijwegen tijdelijk worden 
afgesloten. En dat is ergerlijk als je niet 
op de hoogte bent. Via een aantal 
digitale wegen wil het stadsbestuur je 
zo goed mogelijk informeren.

Wist je dat informatie over infrastruc-
tuurprojecten van de stad gebundeld 
staat op www.oudenaarde.be/
wegenwerken? Je kan er filteren op 
locatie, datum of zoekterm zoals een 
straatnaam. 

Ontvang je de info liever dan ze zelf te 
zoeken? Volg dan de Facebookpagina 
van onze stad of schrijf je in voor de 
nieuwsbrief.

Omdat er nog veel meer redenen zijn 
waarom straten afgesloten worden, 
vind je op de website een tweede tool: 
www.oudenaarde.be/hinderinkaart. 
Dit platform bundelt voornamelijk 
hinder van beperkte en lokale aard. 
Denk bijvoorbeeld aan een verhuiswa-
gen, bouwkraan, stelling of afvalcontai-
ner. Ook bij kermissen, rommelmarkten 
of wielerwedstrijden worden wegge-
bruikers vaak gevraagd een omleiding 
te volgen uit veiligheidsoverwegingen. 
Tot slot moeten nutsbedrijven of andere 
externe partners soms het openbaar 
domein innemen om de nodige werken 
te kunnen uitvoeren. Ook deze vormen 
van hinder kan je raadplegen via 
‘Hinder in kaart’.

Tip
Door je e-mailadres door te geven op 
www.oudenaarde.be/hinderinkaart kan 
je automatisch updates ontvangen over 
geplande en in uitvoering zijnde werken. 

Wegenwerken
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Nieuws uit de academies

Nieuws uit de AcademiesAcademies

SAMWD – Muziek, Woord en Dans
#datzieikmezelfookdoen

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is er 
voor de spelers, de makers, de belevers en de genieters. Je 
wil meer weten over kunst en cultuur, je wilt beter leren 
schrijven of met meer vertrouwen voor een publiek staan, je 
wilt het instrument waar je van houdt kunnen bespelen en de 
muziek die je graag beluistert zelf vertolken, je voelt een 
onweerstaanbare drang om samen te dansen en te bewegen: 
zie je het jezelf ook al doen? Contacteer de academie voor 
een vrijblijvende proefles en zet de eerste stap in je nieuwe 
leven als muzikant, danser of acteur (zoals Rins, Roxan en 
Hilde op de foto's hierboven).

  055 39 03 60
   samwd@oudenaarde.be
   samwd.oudenaarde.be
Inschrijven kan tot en met 30 september.

KABK – Beeldende kunsten

Het academieteam staat klaar om elk geïnteresseerd kind, 
jongeren en volwassene onder te dompelen in de boeiende 
wereld van de beeldende kunsten. In het atelier engageert 
elke leerling zich om een eigen oeuvre te ontwikkelen. Er 
wordt gereflecteerd op wat er is en het nieuwe wordt 
verzonnen. Elke leerling ontdekt een rijkdom aan perspectie-
ven, meerduidigheid en nuance. Experimenteren, exploreren, 
tentoonstellingen bezoeken, de bibliotheek verkennen, 
spreken over de wereld en de kunst … In KABK gebeurt het 
allemaal! Zowel kinderen, jongeren en volwassenen met en 
zonder voorkennis kunnen terecht bij de academie. Een 
gesprek met de leraren kan je helpen om de juiste keuze te 
maken.

   055 31 34 01
   kabk@oudenaarde.be
   www.oudenaarde.be/kabk
Inschrijven kan tot en met 30 september.



Vleeshuis wordt 
(v)LEESHUIS
Vorige zomer verhuisde de Oudenaardse bibliotheek tijdelijk naar de 
Garagebib. Zo kon het bibliotheekgebouw, het Vleeshuis, helemaal 
heringericht worden. Het bibteam heeft ondertussen niet stilgezeten. 
Naast de werking in de tijdelijke bib, werd er hard nagedacht over de 
invulling van een bruisende, dynamische bibliotheek. Een bibliotheek die 
een plek is waar ontmoeten, beleven en leren centraal staan. 
De bibliotheek sluit op maandag 27 september tot 13 november. We 
kijken ernaar uit om je binnenkort te verwelkomen in het (v)LEESHUIS! 

Leescafé en digihoek

Binnenkomen in het gebouw zal je 
doen via het Leescafé met een 
kranten- en tijdschriftenhoek, waar je 
rustig kan lezen terwijl je een koffie 
drinkt. Gratis pc- en internetgebruik 
kan in de Digihoek. Medewerkers 
helpen je wegwijs aan het onthaal, 
waar je ook zelf je boeken of andere 
materialen kan inscannen aan de 
zelfuitleenbalie.
Verschillende afdelingen kregen een 
nieuwe plek. Zo zal je de Kinderbib in 
de ruimte achteraan de benedenverdie-
ping vinden. In het Muzieksalon op de 
kelderverdieping vind je het muziek- 
aanbod van de bib, waar je ook naar 
muziek kan luisteren. 

Liever rustig lezen of studeren? Dat kan 
in de nieuwe leeshoek op de werkplek-
ken.

Luisterhuis

De vroeger ongezellige derde verdie-
ping werd omgetoverd tot het Luister-
huis, met een podium waar je binnen-
kort auteurslezingen zal kunnen volgen 
en een foyer voor een gezellig drankje 
achteraf. Voor artistieke initiatieven kan 
de foyer gebruikt worden als (knutsel)
Ateljee.
Wil je jouw boeken inleveren maar is de 
bib gesloten? Geen probleem: binnen-
kort kan je in de inleverbus je geleende 
materialen terugbrengen.

Feestelijke opening
Vier je samen met ons de feestelijke 
opening? Zet dan alvast vrijdagavond 
12 november in je agenda. Via een 
licht- en klankspektakel op de Kleine 
Markt zal het gebouw, de rijke geschie-
denis én de toekomst voorgesteld 
worden.
We openen onze deuren voor het eerst 
voor alle leners, bezoekers en geïnte-
resseerden op zaterdag 13 november 
van 10 tot 18 uur. De hele dag zijn er op 
de verschillende afdelingen leuke 
activiteiten. Het bibteam maakt je graag 
wegwijs. Niemand keert met lege 
handen naar huis. Kom het zelf 
ontdekken en beleven!
Hou onze communicatiekanalen in de 
gaten: je vindt er binnenkort het 
volledige feestprogramma.

   055 30 19 33
   bibliotheek@oudenaarde.be
   oudenaarde.bibliotheek.be

Bib
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Tele-Onthaal 
zoekt extra luistertalent 

Wie een groot probleem of kleinere zorgen  
heeft, kan via het nummer 106 dag en nacht 
een luisterend oor vinden bij Tele-Onthaal. Elk 
gesprek is anoniem en gratis. Contact 
opnemen kan ook via chat elke avond en 
woensdag-en zondagnamiddag. 

Tele-Onthaal werkt met anonieme vrijwilligers, 
geen professionals.  Elke vrijwilliger wordt 
geselecteerd, opgeleid en begeleid door 
stafmedewerkers van Tele-Onthaal.

Om haar werking te versterken, start Tele-Ont-
haal in het najaar op 5 Vlaamse locaties 
opleidingsreeksen om nieuwe telefoon- en 
chatvrijwilligers op te leiden. 

In Oost-Vlaanderen start deze opleidingsreeks 
op 16 oktober 2021.

Kan jij je inleven in de moeilijkheden van 
anderen? Ben je minstens 21 jaar oud? Kan je 
je een halve dag per week vrijmaken en zie je 
het ook zitten om ‘s nachts gesprekken te 
voeren? 

Ook jij kan een anonieme vrijwilliger worden 
bij deze hulplijn. Meld je aan als kandidaat- 
vrijwilliger en volg de opleiding in het najaar 
van 2021. 

Meer info via
www.tele-onthaal.be/word-vrijwiliger.

kort
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All for zero 
Geef je mening over verkeersveiligheid ! 

Wat zie jij graag anders in het verkeer? Laat het weten via het burgerplatform www.
all-for-zero.be. Zo help jij om het aantal verkeersdoden in ons land verder te laten 
dalen. 

De voorbije twintig jaar daalde het aantal 
verkeersdoden in ons land van 1500 verkeers-
doden in 2001 naar 640 doden in 2019. Om 
het aantal ongevallen en het aantal recidivis-
ten in ons land verder te laten dalen, moeten 
we met z’n allen inspanningen blijven leveren. 
Daarom werd het platform all-for-zero.be 
gestart. Iedereen kan via het platform zijn 
mening kwijt over drie grote verkeersveilig-
heidsthema’s. 

Je kan op verschillende manieren je stem laten 
horen: door middel van het invullen van een 
enquête over de drie hoofdthema’s en/of een 
deelname aan het burgerpanel. In het 
burgerpanel zullen verschillende burgers in de 
loop van september in discussie gaan met 
experts over de verschillende thema’s. De 
input van de enquête en de burgerpanels zal 
gebruikt worden bij de opmaak van een 
federaal plan voor de verkeersveiligheid.

Het burgerplatform vind je via www.all-for-zero.be. 
Deelnemen kan nog tot 30 september.



kort

Landbouwwerktuigendagen
De tweejaarlijkse Werktuigendagen zijn 
ondertussen een begrip in de land- en 
tuinbouwwereld. Meer dan 300 moderne 
landbouwmachines zijn te bewonderen 
op zaterdag 25 en zondag 26 september 
in Heurne. Via een aantal gerichte 
themademonstraties worden landbou-
wers geïnformeerd over actuele thema’s, 
nieuwe trends en technische innovaties. 
Je kan ook historische landbouwmachi-
nes aan het werk zien.
De Werktuigendagen zijn ondertussen 
aan hun 35ste editie toe en hebben 
sinds 1995 een vaste stek in onze stad. 

Tickets en meer info 
via www.werktuigendagen.be  

Opgelet
toegang is enkel mogelijk na vertoon 
van je toegangsticket en het Covid Safe 
Ticket (CST) (voor te leggen met je 
identiteitskaart). Testen ter plaatse is 
niet mogelijk. 

Archeologiedagen
Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 
oktober zijn het opnieuw Archeologie-
dagen in heel Vlaanderen. Met een 
tentoonstelling en wandeling nodigt het 
Erfgoedcentrum in Ename je uit om de 
verhalen onder onze voeten te ontdek-
ken… vanuit de lucht! 
Met een aanbod op maat laat de 
tentoonstelling ‘Spoorzoekers’ zowel 
jongeren als volwassenen kennismaken 
met verschillende bronnen en technie-
ken om archeologische sporen te 
bestuderen vanuit de lucht. Zo krijgen 
kinderen allerlei toffe opdrachten 
voorgeschoteld en kunnen de allerklein-
sten hun eigen landschap bouwen met 
diverse materialen.

Trek je liever naar buiten? Dan kan je 
met de erfgoedwandeling ‘Spoorzoekers 
op wandel’ (12 km) gekend en minder 
gekend erfgoed ontdekken vanuit 
archeologisch standpunt. Een wandel-
boekje afhalen kan in het Erfgoedcen-
trum (start- en eindpunt), maar je kan 
de route ook downloaden via 
www.oost-vlaanderen.be/spoorzoe-
kers of vanaf 8 oktober de ErfgoedApp 
inzetten.

Lees meer op www.archeologiedagen.be
Aan heel wat activiteiten, waaronder het 
aanbod van het Erfgoedcentrum in 
Ename, kan je enkel deelnemen na 
reservatie.
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