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December; alweer bijna een jaar voorbij.
Vorig jaar mochten we op deze pagina
nog de opening van onze nieuwe Markt
aankondigen. Het lijkt alsof het gisteren
was maar ondertussen is dit prachtige
plein reeds een vertrouwd deel van onze
publieke ruimte geworden.
December; traditioneel een periode voor
eindejaarslijstjes. Als we onze realisaties
op een rijtje zetten, valt op dat er ook
dit jaar opnieuw ontzettend veel werk is
verzet door de stadsdiensten. Vaak achter
de schermen maar ook enkele in het oog
springende projecten; denken we maar
aan de verbouwing van ons Administratief
Centrum, het invoeren van het systeem
‘werken op afspraak’ waardoor
wachtrijen quasi volledig zijn verdwenen,
de bouw van de nieuwe sporthal,…
Een speciale vermelding hier toch voor
het unieke tentoonstellingsproject
“Adriaen Brouwer - Meester van emoties”
dat Oudenaarde dit najaar internationaal
op de kaart zette (een tip: indien je de
tentoonstelling toch nog niet zou hebben
bezocht, je hebt nog tijd tot en met 16
december!).
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Beste inwoner,
“Het gaat toch snel…”
Laat ons dit Infomagazine openen met
een dooddoener van formaat. Al is het
wel eentje waar veel waarheid in zit.

4

December; de maand waarin we al
vooruit kijken naar het nieuwe jaar maar
ook feestelijk afscheid nemen van het
huidige. En feesten, dat kunnen we goed
in Oudenaarde!
Dit weekend (op vrijdag 14 december)
opent onze kerstmarkt de deuren. Ook
dit jaar strekt deze sfeervolle kerstmarkt
zich uit over maar liefst drie pleinen én is
ook de ijspiste opnieuw van de partij.
Op een van de volgende pagina’s leest u
er alles over.
We wensen iedereen alvast een gezellige
en prettige eindejaarsperiode en het
allerbeste in 2019!
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Veel leesgenot,
De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne
De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester
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Eindejaar in
Oudenaarde
D

e gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan!
Overal weerklinken kerstdeuntjes, de geur van warme chocomelk en glühwein
waait je tegemoet en winkels inspireren je met de nieuwste kerstartikelen.
Misschien krijgen we dit jaar zelfs een winters sneeuwtapijt…

Kerstmarkt
Onze stad wordt alleszins opnieuw een
van de leukste plekjes in de streek: van
14 tot en met 30 december kan je de
eindejaarssfeer komen opsnuiven op
onze jaarlijkse kerstmarkt. Op en rond
de Grote Markt, Kleine Markt en Droesbekeplein valt er heel wat te beleven
en kan je wandelen langs meer dan 40
chalets met heerlijke hapjes, drankjes
en leuke eindejaarsspullen. Kerstplezier
voor jong en oud!
De officiële opening van de kerstmarkt
en de ijspiste gaat door op vrijdag
14 december. Vanaf 18.30 u. verwelkomen burgemeester en schepenen de
aanwezigen en zal ook onze Belleman
een woordje zeggen. Om 19 u. kan je
genieten van een kunstschaatsshow door
Team Temptation o.l.v. Candy Mulder.
Aansluitend is er discoschaatsen
(tot 23 u.).
Tijdens de weekends van 14-16 en 21-23
december vind je de kerstmarkt op de
Grote Markt, Kleine Markt en Droesbekeplein; in het weekend van 28-30
december enkel op de Grote Markt.
Openingsuren :
- Vrijdag van 18 tot 23 u.
- Zaterdag en zondag van 14 tot 23 u.
(Verschillende chalets zijn in deze
periode ook op weekdagen open!)

Er is ook opnieuw een waaier aan animatie voorzien:
- Rondrit door het centrum met huifkar en paarden
- ‘Theater Stam vertelt’ – Voorleessessies kerstverhaaltjes
- Kerstkindergrime + foto met de kerstman. Kindjes krijgen een kerstmuts
- Creatieve workshop knutselen voor kinderen
- Lichtjesstoet met oldtimertractoren in het centrum
- Kerstmannen bezoeken de kerstmarkt en winkelstraten
- Visspel (kermiskraam met eendjes en kerstballen)
-…
Meer informatie :
dienst toerisme en evenementen
055 31 72 51

#BeleefEindejaar
Volop gezelligheid in Oudenaarde!
Schaatspiste

Kerstmarkt

Shoppen

14 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019
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Tijd om je schaatsen aan
te trekken !
Maar liefst 12.000 schaatsers brachten
vorig jaar een bezoekje aan onze 600 m²
grote ijspiste. Een overweldigend succes!
Ook dit jaar voorzien we een prachtige
piste waarop jong en oud de schaatsen
kunnen aanbinden.
Wil je jouw ijsschaats-skills verbeteren?
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie organiseren we verschillende
schaatsinitiaties, zowel voor beginners
als voor gevorderden. Meer informatie of
inschrijven via de sportdienst
(055 31 49 50 of
sportdienst@oudenaarde.be).
Openen doen we opnieuw met een
adembenemende schaatsshow op vrijdag
14 december.

Wat nog?
- Discoschaatsen: elke vrijdagavond van
20 tot 23 u.
- Kleuterglibberen: de ijsbaan is elke
zondag van 10 tot 12 u. voorbehouden
voor kleuters en hun ouders
- After examen schaatsen: tijdens
de week voor de vakantie kunnen
studenten van de middelbare school
zich na de examens ontspannen op de
ijspiste, van 12 tot 13 u.
- Op dinsdag 18 december vanaf 14u
is de ijspiste voorbehouden voor
personen met een beperking
(vanaf 21 jaar).
Even uitblazen na je schaatsbeurt? Kom
tot rust in onze gezellige loungeruimte en
geniet bij een hapje en een drankje van
de kunsten van andere schaatsers.
Voor alle openingsuren en prijzen,
zie www.oudenaarde.be

Winterse koopzondagen
Het Winterwarmte-vuur blijft branden in
het centrum van de stad! Alle handelaars,
ondernemers en horeca-uitbaters staan
ook tijdens deze mooiste weken van het
jaar met veel passie en goesting voor jou
klaar.
Zet zondag 16, 23 en 30 december met
stip in je agenda. Maar liefst 3 weken op
rij kan je namelijk ook op zondag heerlijk
winkelen en puur genieten in een stad die
bruist van de kerstsfeer.
Volg de Facebookpagina www.facebook.
com/OudenaardeWinkelStadvzw om
geen enkele update te missen en om te
ontdekken welke zaken wanneer open
zijn.

Oudenaardebon :
schenk honderden
cadeautjes in één bon !
Dit jaar duurt je zoektocht naar het
perfecte cadeautje welgeteld 1 minuut:
met de Oudenaardebon pak je namelijk
uit met een originele cadeaubon die
de gelukkige ontvanger kan inruilen in
een van de talloze deelnemende zaken
in Oudenaarde. Eén bon, honderden
cadeau-ideetjes … En je steunt ook
nog eens onze lokale handelaars. Leuk
gegeven, toch?

Familietheater in CC De Woeker
Vrijdag 28 december om 14.30 u. is iedereen vanaf 5 jaar welkom in CC De Woeker
om heerlijk weg te zakken in de pluchen zetels en te genieten van de familievoorstelling ‘De tuin van de walvis’ van Toon Tellegen (die in 2016 werd bekroond met
de Zilveren Griffel).
Beste Sprinkhaan,

Kerstmarkt in de
deelgemeenten
Dit jaar is het de beurt aan Nederename
om als Oudenaardse deelgemeente een
kerstmarkt te organiseren. Kom langs
op 22 december van 16 tot 22 u. en
bezoek heel wat kerstkraampjes vanaf de
Oudstrijdersstraat tot aan de voet van de
Ohiobrug.
Ook Feestcomité Volkegem organiseert
i.s.m. de plaatselijke verenigingen een
kerstmarkt op het De La Kethulleplein,
en dit op zaterdag 15 december van
16 tot 00 u.

Ik wil iets bestellen.
Ik wil graag een bank op mijn rug.
Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning.
Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank.
Een fontein heb ik al.
Ik kan niet goed naar je toe komen.
Kun jij alles hier bezorgen?
Ik woon midden in de oceaan.
De Walvis
Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de walvis hem vraagt
om een tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een
boot en gaat op weg.
Maar… waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot het grote geluk? In
deze allegorische vertelling op kindermaat wordt ons consumptiegedrag op een
minzame manier onder de loep genomen.
Tickets & info :
www.dewoeker.be
cc.de.woeker@oudenaarde.be - 055 30 13 66
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Vuurwerk ?
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Verknal je
feestje niet !

Kan leuk zijn maar besef wel dat vuurwerk van slechte kwaliteit
of dat verkeerd wordt gebruikt van een supergezellige avond
snel een heuse nachtmerrie kan maken…

Volg daarom deze tips om jouw feestje niet te verknallen.
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Sinds mei rijdt er opnieuw een gratis
shuttlebus in het centrum van Oudenaarde. Het succes van deze dienst
werd eerder reeds duidelijk, toen het
AZ Oudenaarde een shuttlebus inlegde
tijdens renovatiewerken.

Met de eindejaarsfeesten voor de deur, sta je misschien al te
popelen om de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te
zetten met een spetterend vuurwerk.

Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel te veel
mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak
onomkeerbare gevolgen.

Gratis shuttle
breidt uit

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar
al op bus of tram
Mijn lijn, altijd in beweging

Begin je feestje
dit jaar al op bus
of tram
Reken gerust terug op De Lijn om je veilig van en naar je
oudejaarsnachtparty te brengen.
Oudenaarde wordt bediend door de feestbus F9 Gent Zuid Merelbeke - Gavere - Asper - Zingem - Oudenaarde (station).
Check begin december op www.delijn.be/oudejaar op welke
tijdstippen je mee kunt met deze en andere feestbussen in
Oost-Vlaanderen.
Dankzij de Provincie rij je bovendien gratis met de bus!

Na afloop van de werken, bleef er vraag
naar deze dienstverlening (o.a. vanwege
de seniorenraad en minder mobiele
mensen) om de heraangelegde Markt
beter bereikbaar te maken.
Het huidige initiatief komt hieraan
tegemoet en wil ook inspelen op het
aangepaste parkeerbeleid: zo kan je
jouw wagen makkelijk kwijt op de ruime
en gratis parkings aan het Sociaal Huis
en aan de Ham, geraak je vlot in het
centrum en blijft het stadscentrum
autoluw.
Er zijn vier op- en afstapplaatsen (in
volgorde van de route): aan het begin van
de grote parking aan het Sociaal Huis,
aan het Centrum Ronde van Vlaanderen, aan het Tacambaroplein (kant
van de Bernardusscholen) en aan het
Bisschopskwartier (op 50 meter
wandelafstand van de Markt, via het
‘Nieuwstraatje’).

Openingsuren
stedelijke
begraafplaats

De shuttle rijdt klokvast om het
kwartier, elke werkdag doorlopend
van 9 uur tot 17 uur.

Onze stedelijke begraafplaats (Meulewal)
werd opgevat als een parkbegraafplaats
waar nabestaanden in alle rust en in een
natuurlijke omgeving moeten kunnen
vertoeven.
Daarom wordt de toegang voortaan
geregeld via een automatisch hekken
en mogen enkel voertuigen met een
toegangskaart de begraafplaats oprijden
tijdens de openingsuren.
1 april tot 30 september: 8.30 - 21 u.
1 oktober tot 31 maart: 8.30 - 17.30 u.
Voetgangers hebben te allen tijde
toegang tot de begraafplaats.

Alle feestbussen met een F-nummer zijn gratis.
Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de
normale tarieven.
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Stad en OCMW:
samen sterk!
Z

oals jullie waarschijnlijk weten, smelten stad en OCMW vanaf volgend jaar samen
tot één geïntegreerde organisatie.
Dit is het gevolg van het zogenaamde ‘decreet lokaal bestuur’ dat in werking
treedt op 1 januari 2019.
Via dit decreet streeft de Vlaamse Regering overal naar een maximale integratie
van de OCMW’s binnen de gemeenten (waarbij de twee aparte rechtspersonen om
juridische redenen toch zullen blijven bestaan).
Tot nu toe hebben jullie daar waarschijnlijk nog niet zo heel veel van gemerkt maar
vergis je niet: achter de schermen is al een berg werk verzet!
De voorbije maanden timmerde een stuurgroep aan een sterk kader en een
doordachte organisatiestructuur.
Hoe de diensten er precies zullen gaan uitzien en wat er eventueel verandert voor u,
weten we nog niet tot in detail. Dit wordt momenteel samen met een extern bureau
uitgewerkt.

1 + 1 = 3!
Wat we wél al weten is dat de
samensmelting van stad en OCMW tot
één lokaal bestuur, een grote opportuniteit biedt voor beide organisaties.
Oudenaarde wil deze kans dan ook met
beide handen grijpen om zo de dienstverlening voor jullie, de inwoners van
Oudenaarde, nog te verbeteren.
In de visietekst werd deze doelstelling
alvast als volgt omschreven:

Politieke organisatie
”We willen een beter toegankelijke,
meer klantgerichte, innovatievere en
kwaliteitsvollere dienstverlening voor
onze inwoners, die op een efficiënte
en effectieve manier georganiseerd
wordt. Dat veronderstelt een verdere
professionalisering van onze organisatie die inzet op vertrouwen en
responsabilisering, op alle vlakken.
Het is onze ambitie uit te groeien tot
een slagkrachtig, resultaatsgericht,
modern en innovatief lokaal bestuur
dat een referentie is in onze regio!”

Vanaf 1 januari 2019 bestaan de
gemeente- en de OCMW-raad uit
dezelfde mensen: wie de eed aflegt als
gemeenteraadslid, zetelt meteen ook in
de OCMW-raad. Beide raden blijven dus
bestaan (want de gemeenteraad mag
enkel over gemeentelijke bevoegdheden
beslissen en de OCMW-raad over die van
het OCMW) maar het betreft dezelfde
personen.
Het aantal raadsleden is gebaseerd op
het inwonersaantal: Oudenaarde telt er
hierdoor 31.
Ook het college van burgemeester en
schepenen en het vast bureau bestaan
vanaf 2019 uit dezelfde personen. In
Oudenaarde zijn er 6 schepenen (de
burgemeester niet meegeteld). De burgemeester is automatisch voorzitter van het
college en van het vast bureau.
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Het Oudenaards
sportreferendum
MetaalMatch@Oudenaarde
zoekt ijzersterk talent !
Kort

Tijdens dit referendum in de volkszaal
van het stadhuis, worden sporters en
sportverenigingen gehuldigd voor de
geleverde sportprestaties het afgelopen
jaar. Er zijn zeven verschillende
categorieën en de laureaten worden
verkozen door een vakjury en de erkende
Oudenaardse sportverenigingen.
Tussen de verkiezingen zijn er optredens.

B

Ken je een sportief iemand die het
verdient om in de bloemetjes te worden
gezet?
Kandidaturen moeten voor vrijdag 21
december ingediend worden.

Voor meer informatie en het
reglement kan je terecht bij de
sportdienst :
sportdienst@oudenaarde.be
055 31 49 50

en je werkzoekend en denk je aan een toekomst in de metaal- en technologiesector? Dan is MetaalMatch zeker iets voor jou. MetaalMatch biedt een
opleidingstraject van 16 weken aan in Oudenaarde, met als doel duurzame
tewerkstelling of verdere (specialisatie)opleiding.

MetaalMatch is een project op vraag
van het Sectorfonds Metaal, TOFAM
Oost-Vlaanderen, in samenwerking met
Compaan en VDAB.
Het doel? De brug vormen tussen
vacatures en werkzoekenden met
interesse in de metaalsector. De
versnelde beroepsopleiding lasser/
metaalbewerker MetaalMatch bestaat
uit een technische opleiding (basistechnieken metaal, basismodules lassen,
uitgebreide module lassen, elektriciteit
in functie van metaal) onder leiding
van ervaren instructeurs, een pakket
algemene vorming (VCA, planlezen,
sollicitatietraining ...) én een vacaturegerichte opleiding op de werkvloer in een
metaalbedrijf.
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O

p vrijdag 25 januari 2019 gaat
alweer de twaalfde editie door van
het sportreferendum van de stad
Oudenaarde.

H

eb je interesse? Wil je meer informatie? Kom dan naar een van de
infosessies op donderdag 10 of 24
januari om 9u30 bij de VDAB
(Koestraat 80)!
Geïnteresseerden doorlopen een selectie,
de groep gaat van start op maandag 18
februari 2019. De opleiding vindt plaats
in KISP Oudenaarde, Sint-Bernardus
technicum.
Vragen?
Neem contact op met de opleidingscoach
van MetaalMatch (0478 50 04 05 /
metaalmatch@compaan.be)
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Vochtige doekjes:
spoel ze niet door!
Samen
tegen
zwerfvuil !
Onze stad werd onlangs door
‘Mooimakers’ (een initiatief van de OVAM,
Fost Plus en de VVSG) geselecteerd voor
een coachingtraject rond zwerfvuil en
sluikstort.

B

ijna iedereen heeft ze in huis: vochtige doekjes voor babybilletjes en kindersnoetjes, om make-up te verwijderen of het huis te poetsen… Jammer genoeg
worden ze na gebruik vaak in het toilet gegooid, en daar zorgen ze voor heel wat
problemen.
De meeste vochtige doekjes hebben een sterke vezelstructuur waardoor ze niet of
veel trager dan gewoon toiletpapier oplossen in water. Dat zorgt er in de eerste plaats
voor dat jouw toilet en septische put sneller verstopt zullen geraken, wat uiteraard
ongemak en kosten met zich meebrengt.
Ze hebben echter hetzelfde effect op onze openbare riolen: vochtige doekjes hebben
de neiging om samen te klitten, waardoor ze de pompstations en zuiveringsinstallaties verstoppen. Het reinigen van de riolen en herstellen van de pompstations brengt
torenhoge kosten voor de rioolbeheerder (en dus de belastingbetaler!) met zich
mee. In verstedelijkt gebied kan de afvoer bij hevige regenbuien verhinderd worden,
waardoor straten blank komen te staan en bewoners hinder ondervinden van een
‘rioollucht’ in hun woning. Bovendien storten verstopte riolen frequent over, waarbij
afvalwater ongezuiverd in de openbare waterlopen terechtkomt. Een slechte zaak voor
het milieu dus!
Om alle problemen te vermijden hanteer je best één vuistregel: enkel WC-papier
hoort thuis in het toilet! Dus geen vochtige doekjes, maar ook geen keukenpapier,
zogenaamd oplosbare rolletjes, vetten en oliën of ander afval. Want voorkomen is véél
beter dan genezen!
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Mooimakers wil door middel van dergelijke coachingtrajecten steden helpen
om een effectief en efficiënt zwerfvuilen sluikstortbeleid uit te bouwen én te
implementeren. Oudenaarde komt zo
meteen ook in aanmerking voor een
betoelaging van maximum € 50.000.
Begin september gaven we de aftrap
tijdens een startvergadering. Het
volledige coachingtraject duurt 3 jaar en
focust op verschillende algemene acties:
• Interne coördinatie van het zwerfvuilbeleid
• Vuilnisbakkenplan en optimalisatie
van het vuilnisbakkenbeleid
• Aanpak van hotspots van sluikstorten en zwerfvuil
• Optimalisatie van de veegplannen

We stelden ook een werkgroep samen
die -met de goedkeuring van het Collegelokale accenten toevoegde om tot een
actieplan op maat van onze stad te
komen:
- Uitwerken van gedrags
beïnvloedende communicatie

Door allemaal daadwerkelijk zwerfafval
en sluikstort op te ruimen zijn we niet
alleen een voorbeeld voor anderen,
het zet anderen ook aan het denken.
Een gemeente zonder zwerfafval is
nu eenmaal veel aantrekkelijker voor
bewoners, bedrijven, ondernemers en
bezoekers.

- Opstarten van een structurele
vrijwilligerswerking
- Optimaliseren van een meldingssysteem met registratie van
meldingen en klachten
- Optimaliseren van handhavingsinstrumenten rond zwerfvuil en
sluikstort
- Opstarten van cameratrajecten
- Aanpak van probleemfracties, zoals
peuken en hondenpoep
- Aanpak van zwerfvuil op
evenementen

Samen laten
we zien dat
zwerfvuil en
sluikstort in
Oudenaarde
niet ok is!

• …
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Op zoek naar
kinderopvang?

n
Kindere

Kinderopvangwijzer.be is een gloednieuwe website met een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde (en bij uitbreiding in gans Zuid-Oost-Vlaanderen).

Kinderbijslag
wordt
groeipakket
V

anaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag
wordt omgevormd en heet voortaan het
‘Groeipakket’.
Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse
overheid voorziet voor elk kind in elk
gezin.
Het geeft gezinnen maximaal de kans elk
kind te laten groeien en zich zo volledig
mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt
het gezinnen ondersteuning bij de kosten
van de opvoeding van kinderen.
Alle kinderen die in Vlaanderen wonen,
ongeacht hun geboortedatum, hebben
recht op het startbedrag, basisbedrag
en de schoolbonus. Sommige kinderen
hebben ook nog recht op een zorgtoeslag
en een sociale toeslag als extra ondersteuning.
De participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag)
geldt enkel voor kinderen die naar de
kinderopvang (zonder inkomenstarief)
gaan of (kleuter)onderwijs volgen in een
door Vlaanderen vergunde instantie.
Vanaf 1 januari 2019 zijn er vijf organisaties die er voor zorgen dat gezinnen
hun Groeipakket tijdig en correct (blijven)
ontvangen: FONS., Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.
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Krijg je een eerste kind in 2019? Vraag dan je startbedrag aan.
• Tot december 2018 gebeurt dit via het kinderbijslagfonds waarbij jouw
werkgever is aangesloten. Je blijft minimaal 1 jaar aangesloten.
• Vanaf 1 januari 2019 kan je dat startbedrag aanvragen bij een uitbetaler naar
keuze. Je blijft voor minimaal 1 jaar aangesloten.

Ontvang je nu al kinderbijslag ?
• Je blijft kinderbijslag ontvangen via je vertrouwde uitbetaler. Jouw dossier
wordt automatisch overgezet. Je blijft voor minimaal 1 jaar aangesloten.

Ontvang je kinderbijslag en komt er nog een kind bij vanaf 2019?
• Je blijft bij je vertrouwde uitbetaler of je verandert naar keuze.
Je blijft minimaal 1 jaar aangesloten.
Meer informatie?
www.groeipakket.be

Je kan er gericht zoeken op de soort opvang, de leeftijd van jouw kind, wanneer je
opvang nodig hebt,… en je ziet meteen het totale aanbod aan vrije plaatsen in de
geselecteerde opvanginitiatieven.

www.kinderopvangwijzer.be
Voor meer informatie :
Dienst huis van het kind en kinderopvang
Sociaal Huis (Meerspoort 30)
055 33 51 24
huisvanhetkind@oudenaarde.be

Themakamp krokusvakantie:

Het eiland
zinkt!

O

ok tijdens de krokusvakantie
organiseren onze jeugd- en
sportdienst opnieuw een leuk
themakamp boordevol uitdagende en
interessante spelletjes en activiteiten!
Middenin de Grote Oceaan ligt een klein
eilandje: Snorkland. Voor de inwoners,
het Snorkvolk, is het eiland steeds een
oase van rust geweest. Tot nu. Het eiland
is zo populair onder de toeristen dat er
dag in, dag uit een massa volk aanwezig
is. En niet alleen de inwoners kunnen het
niet meer aan, ook het eiland begint het
te begeven. Het zinkt!
Zullen de inwoners het eiland drijvend
kunnen houden of kiezen ze voor een
leven onder water?
Neem deel aan het themakamp en kom
het net zoals ons te weten hoe het met
het eiland en haar inwoners afloopt
tijdens dit waanzinnig avontuur vol spel,
sport en water!

Alle kinderen, zonder of met beperking,
van 3 tot en met 15 jaar (geboortejaar
2016 tot en met 2004) zijn welkom in
sporthal Rode Los. Activiteiten starten
om 9u30 en eindigen om 16u. Er is
vooropvang voorzien vanaf 7u30 en
naopvang tot 18u.
Inschrijven kan vanaf woensdag 6
februari om 17u00. Dit kan online via de
webshop op www.oudenaarde.be of in
JC Jotie van 17u00 tot 18u00 (de daarop
volgende dagen tijdens de reguliere
openingsuren). Telefonisch inschrijven is
niet meer mogelijk.

Nog vragen?
Contacteer de jeugd- of sportdienst!
Jeugdcentrum Jotie (Hofstraat 14)
T 055 33 44 90
E jeugdcentrum@oudenaarde.be
Sportdienst Oudenaarde (Rode los 1)
T 055 31 49 50
E sportdienst@oudenaarde.be

Let op: er kunnen maximum 100
kinderen deelnemen aan het
themakamp!
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Cultuur

Een
onweerstaanbaar
Woeker-voorjaar

Meesters van
emoties
Theater voor het goede doel
door leerlingen van de muziekacademie

C

C De Woeker presenteert opnieuw een programma dat hoge toppen zal scheren
op het vlak van Oudenaardse belangstelling.

Heel wat namen spreken immers voor zich: nieuwe namen maar ook veel
hernieuwde kennismakingen. Namen die eigenlijk geen verdere toelichting vereisen.
Maar als ze dan tòch de aandacht moeten vestigen op enkele voorstellingen, spelers
en speelsters, dan lichten de mensen van De Woeker daar voor u graag deze uit:

Filip Jordens maakt al jaren furore als
Brel-vertolker. Hij zingt niet zomaar de
chansons van een van onze grootste
culturele Belgen, hij ís gewoon Brel.

Bronks –alom bekend als jeugdtheatergezelschap– plaatsen ze bewust in het
avondaanbod. Fris, geëngageerd, eigentijds theater voor jong én oud!

De Koreaanse Sung-Im Her is een
choreografe-danseres die al jaren in
Oudenaarde woont. De Woeker ondersteunde haar twee jaar geleden tijdens
de creatie van haar nieuwe voorstelling
“You are Okay!”. Na de presentatie ervan
in het buitenland, laat ze nu ook het
Woekerpubliek van haar eigenzinnige
kunst proeven.

Tot slot is er de bijzondere samenwerking met Het Scheldeoffensief en
Heuvelheem, de bekende voorziening
voor volwassenen met een verstandelijke
beperking uit onze regio: “Wintersprookjeskwartet” naar William Shakespeare.
Maar daarvoor trekt De Woeker naar het
uiterst stemmige, voormalig Onze-Lieve-Vrouwhospitaal. Spannend…
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Ontdek het volledige aanbod op
www.dewoeker.be of vraag jouw
programmabrochure aan via
cc.de.woeker@oudenaarde.be
of via 055 39 03 63.

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR
MUZIEK, WOORD EN DANS
OUDENAARDE

Grote en kleine gevoelens.
Harde en stille gevoelens.
Snelle en trage gevoelens.
Mijn hart is een huis waarin ze
allemaal samenwonen.

De tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer Meester van emoties’ in het MOU, inspireerde het theateratelier en de klassen
zang, begeleidingspraktijk en schrijven
van onze Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans om een eigen
voorstelling te maken.

(uit ‘In mijn kleine hart’ – Jo Wittek)

Via verschillende oefeningen onderzochten de jonge leerling-kunstenaars op
welke manieren ze de vier basisemoties
kunnen uitdrukken: nu kunnen ze zich
in een muziektheatervoorstelling aan
jullie tonen als echte MEESTERS VAN
EMOTIES!
De acteurs, zangers, muziekbegeleiders
en auteurs laten hun hart spreken en
schenken de opbrengst aan de goede
doelen van de 24 uren van Oudenaarde
vzw. Het zou hen dan ook verheugen om
voor een uitverkochte zaal op te treden!

Reserveren

Wie ?

U kan uw plaatsen digitaal aanvragen
via de webshop op www.dewoeker.be.

Leerlingen en leerkrachten van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans

Wat ?

Familievoorstelling - muziektheater

Geen fan van computers ?
Tickets kan je tijdens de
openingsuren ook reserveren in de
bibliotheek en op 055 30 13 66.
In De Woeker geldt het OK-pastarief.
Houders ervan betalen slechts € 1,50
per kaartje.

Wanneer ? 20 december 2018 om 19u30
Waar ?

G.C. De Woeker, Woeker 3, 9700 Oudenaarde

Tickets :

5 euro, drankje inbegrepen,
ten voordele van de 24 uren van Oudenaarde vzw
Tussen 10 en 19 december af te halen in het secretariaat van de
academie : Parkstraat 2a, 9700 Oudenaarde

Info :

muziekadmin@oudenaarde.be - 055 39 03 60
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Sociaal

Ahmad, de
eerste toeleider
in Oudenaarde
E

en ‘toeleider’ is iemand die nieuwkomers in onze stad meer vertrouwd maakt
met de werking van de plaatselijke overheidsdiensten en hen ook gewoon helpt
of adviseert bij praktische problemen.

Aan het begin van de zomer verwelkomde het OCMW Ahmad Ayran als eerste
‘toeleider’ in Oudenaarde. Hoog tijd dus om hem beter te leren kennen.

de zevensprong

stedelijke
speel-o-theek
Oudenaarde

Ken je onze
speelotheek?

Ken je onze speelotheek?
Spelen is van enorm belang voor de
algemene ontwikkeling.
Al spelend leert men ervaringen opdoen
en de omgeving ontdekken.

Bevalt het jou hier?
Ik woon en werk hier graag en ben hier
gelukkig. Ik ben jong en wil bouwen
aan mijn toekomst. De mogelijkheden
die op mijn pad komen, laat ik dan ook
niet graag onbenut. Toen het OCMW van
Oudenaarde in samenwerking met het
Agentschap Integratie en Inburgering op
zoek ging naar een ervaringsdeskundige
om aan de slag te gaan als toeleider,
greep ik deze kans met beide handen.
Wat wil je als toeleider bereiken?

Ahmad, hoe ben je in
Oudenaarde verzeild geraakt?
De situatie in Syrië is, zoals iedereen wel
weet, zeer gespannen. Nadat mijn vader
gewond raakte, besliste ik in november
2013 om met hem te vluchten naar
Turkije voor de nodige verzorging. Later
besloot ook mijn familie ons achterna te
vluchten.
Na een verblijf van drie jaar in Turkije,
wilde ik me herenigen met mijn zus die
reeds in België verbleef. Na een onveilige
tocht van zes maanden kwam ik in
oktober 2017 aan in België. Ondertussen
zijn ook mijn ouders veilig in België en is
ons gezin herenigd.
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Ik help graag mensen, dat ligt in mijn
karakter. Toen ik aankwam in Oudenaarde, engageerde ik me meteen als
vrijwilliger bij WZC Scheldekant in Eine.
Toch merkte ik bij mijn integratie dat
het niet eenvoudig was om contacten te
leggen met diensten en organisaties.
Als toeleider sta ik klaar voor iedere
nieuwkomer in Oudenaarde, bied hen
gratis hulp bij vragen en ondersteun hen
waar mogelijk. Ik wil een brug vormen
tussen nieuwkomers en diensten, sociale
organisaties, scholen… in de stad.

Wil je ooit nog terug naar je
geboorteland?
Hoewel ik mijn geboorteland en de
omgeving waarin ik opgroeide op een
zekere manier mis, voel ik me hier thuis.
Hier wil ik mijn toekomst stap voor stap
verder uitbouwen. Ik hoop ooit nog eens
een bezoek te kunnen brengen aan Syrië,
maar België, dat is mijn tweede thuis.

Nog een laatste boodschap voor
onze inwoners?
Ik wil mijn ervaringen delen en mensen
verder helpen. Niemand moet dus
aarzelen om met mij contact op te
nemen.

Niet iedereen komt echter vlot tot
spelen en ook niet alle speelgoed is voor
iedereen even geschikt…
We denken dan vooral aan gehandicapten, langdurig zieken, dementerende
bejaarden, kinderen met leerstoornissen of mensen met psychiatrische
problemen.
Speelotheek ‘De Zevensprong’ wil op
deze problematiek inspelen en stelt zich
tot doel het spelplezier en de spelontwikkeling te helpen stimuleren.
Deze doelstelling wordt op drie manieren
nagestreefd:

1. Het uitlenen van spelmateriaal
Het is duidelijk dat personen met een beperking zeer zorgvuldig uitgekozen en
verantwoord spelmateriaal nodig hebben.
De commerciële speelgoedsector heeft daar niet altijd oog voor. Het blijft dan
ook voor vele ouders en opvoeders een moeizame en soms hopeloze zoektocht
naar geschikt materiaal.
Zoals men in de bibliotheek een boek kan ontlenen worden in de speelotheek
de ouders in de gelegenheid gesteld spelmateriaal uit te lenen.

2. Spelen in de speelotheek
Afhankelijk v de speelotheek wordt niet alleen een ontmoetingsplaats
geschapen voor hun maar ook voor hun ouders/opvoeders. Zij ondervinden
zowel moreel als materieel ondersteuning in hun zoektocht naar een zinvolle
stimulerende bezigheid. Hier kunnen in een ongedwongen, speelse sfeer
contacten ontstaan waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

3. De informatieopdracht van de speelotheek
De functie, het gebruik en de eigenschappen van het spelmateriaal worden
samen met de ouders en de personen met een beperking uitgeprobeerd en
toegelicht.
Buiten deze directe informatie heeft de spelotheek een documentatieruimte
waar mensen terecht kunnen voor informatie rond vrijetijdsbesteding, spelbegeleiding, achtergrondinformatie over bepaalde problematieken, kijk-en
doeboeken voor gehandicapten, enz.

Voor meer info kan u steeds terecht bij:
Ahmad Ayran
toeleiderinoudenaarde@gmail.com
of 0465 98 93 47
Nele Gavel van OCMW Oudenaarde:
activering@ocmwoudenaarde.be
of 055 46 06 55

Sinds kort kan men ook in de speelotheek terecht om te “snoezelen” in onze
snoezelruimte waarin zowel zintuiglijke
relaxatie als stimulatie kan gebeuren
vooral voor mensen met een mentale of
motorische handicap.

Praktisch:
Speelotheek ‘De Zevensprong’
Maagdendale 27, 9700 Oudenaarde
T: 055 30 02 34
E: speelotheek@oudenaarde.be
Maandag & woensdag : 13u30 tot 17u
Dinsdag, donderdag & vrijdag:
8u30 tot 12u
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Schepencollege
Burgemeester

Marnic De Meulemeester
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,
communicatie, toezicht OCMW
T 055 33 51 28
E Burgemeester@oudenaarde.be
zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit,
onderwijs
M 0477 13 13 69
E lieven.cnudde@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak via mail of gsm
Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid
T 055 31 95 32
E peter.simoens@oudenaarde.be
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:
bureau sportdienst
Carine Portois
burgerzaken, internationale betrekkingen,
zustersteden
T 055 31 81 02 en 0479 07 49 11
E carine.portois@oudenaarde.be
zitdag: na telefonische afspraak
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John Adam
personeelszaken, evenementen, gelijke kansen
T 0478 38 02 65
E john.adam@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak
Guy Hove
openbare werken, cultuur
T 055 30 96 98
E guy.hove@oudenaarde.be
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM
Mathieu De Cock
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,
aankoopdienst
T 0484 29 03 34 en 055 33 51 52 (ACM)
M mathieudecock@telenet.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM
Peter Dossche
financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging
en dierenwelzijn
T 055 45 58 31
M peter.dossche@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM
Stefaan Vercamer
sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een
beperking, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking
T 0496 29 94 29
E stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak
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