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Beste inwoner,
Daar is de zomer! Tijd om gezellig te genieten op een terrasje, hier en daar een
barbecue te plannen met vrienden en familie, of lekker te niksen om onze batterijen
terug op te laden.
Het begin van de zomer, dat staat in Oudenaarde bijna synoniem voor de jaarlijkse
Adriaen Brouwer bierfeesten. Ons eigenste festival in het centrum van de stad en
nog steeds helemaal gratis! Drie dagen lang valt er altijd wel iets te beleven in
Oudenaarde. Van stadsdiensten tot de lokale handelaars en horeca: iedereen is
betrokken en werkt samen om er opnieuw een onvergetelijke editie van te maken!
Wat ook een onvergetelijke editie wordt, is de jaarlijkse Retroronde. Tijdens het
weekend van 15 en 16 juni gaan we terug naar de tijd van weleer en worden de
oldtimerfietsen en wollen koerstruien uit de mottenballen gehaald. En wie het minder
sportief wil aanpakken dat weekend, kan zich nog steeds onderdompelen in de
‘schone oude tijd’ met een heleboel retroactiviteiten.
In deze Info Oudenaarde geven we ook aandacht aan al het groeiend groen in
Oudenaarde. Midden juli bezoekt een internationale jury onze stad in het kader van
de Europese groenwedstrijd ‘Entente Florale Europe’. Oudenaarde doet jaarlijks
inspanningen om meer natuur binnen de stad te brengen en ervoor te zorgen dat de
stad duurzaam en leefbaar is. We zijn dan ook bijzonder fier dat we deze jury mogen
ontvangen. In september weten we dan of we de overwinning in de wacht hebben
kunnen slepen.
Verder kan je in deze editie van Info Oudenaarde alles te weten komen over de
vele jeugd- en sportinitiatieven deze zomer, kan je je verdiepen in de nieuwste
ontwikkelingen op vlak van mobiliteit, kan je nieuwtjes uit verschillende stadsdiensten
ontdekken en nog zoveel meer.
Veel leesgenot en een fijne, relaxte zomer!
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Adriaen Brouwer
Bierfeesten
Bier, muziek en plezier op en rond de Markt
Vrijdag 28 juni
tot
zondag 30 juni

M

et verschillende feestpleinen,
een omvangrijke organisatie en
een uitgebreid feestprogramma
om ‘u’ tegen te zeggen, mogen we ook
dit jaar weer heel wat verwachten. Stad
Oudenaarde, brouwerijen Liefmans
en Roman, Pete’s Promotions en alle
andere partners staken de koppen
opnieuw samen. En dit is het resultaat:
het volksfeest biedt je gedurende drie
dagen, verspreid over 8 feestpleinen,
een mix van muziek, cultuur, sfeer en
animatie doorheen de binnenstad. Alle
feestpleinen liggen zo dicht bij elkaar dat
je makkelijk en snel van het ene feestplein naar het andere gaat. Naast enkele
favorieten die terugkeren, vallen ook
nieuwe concepten te spotten.

Het Marktplein, hersteld in al zijn glorie
De mainstage met zijn live-optredens
verhuist terug naar de Markt, zijn
oorspronkelijke en geliefde locatie.
Verder wordt het marktplein aangekleed met een DJ-stage, een Beer
& Food-concept rond de fontein en
passende animatie. Alvorens het feest
losbarst, wordt de eeuwenoude traditie in
ere gehouden: gratis Oudenaards Bruin
Bier. Op de podia staan achtereenvolgens,
twee avonden lang, gevestigde waarden,
coverbands en dj’s… Op zondag is het dan
de beurt aan de Schlagers. Ambiance
verzekerd. Kom dat zien en geniet, ook
vanuit de omliggende cafés met zicht op
het podium.
De Ham wordt dé plek voor dansers en
nachtuilen!
In een grote tent zorgen diverse acts en
DJ’s op vrijdag en zaterdag voor 80’sen 90’s-Muziek. De Ham zal dit jaar de
ultieme ontmoetingsplaats worden voor
dansers, muziekliefhebbers en nachtuilen.
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   Wim Soutear
Het plein van de jeugd
Op Parking Meerspoort, waar vorig
jaar een gigantisch feest losbarstte,
maakt de jeugdraad het dit jaar nog
beter. Headliners worden afgewisseld
met bekende lokale DJ’s die van de
Bierfeesten het mooiste feestje van het
jaar maken! Twee bars: een boven en een
beneden, zorgen voor nog meer sfeer
en beleving. Volg alles binnenkort op de
sociale media van Jeugdraad
Oudenaarde.

   2Fabiola

Oudenaarde, een stad vol cultuur

Ook de horeca haalt alles uit de kast!

Kadeefeesten voor de kinderen

De Woeker staat opnieuw paraat op
zaterdagavond en brengt met stand-up
comedy, optredens én Vlaamse stoverij
de festivalsfeer naar de Bierfeesten.
Geniet van een gezellige muzikale avond
op de idyllische binnenkoer van De
Woeker. Niet onbelangrijk – het blijven
tenslotte bierfeesten – ze serveren
hier élk Oudenaards gerstenat in het
bijpassend glas.

Met de Markt als kern van de Bierfeesten
kan het ook in de horeca niet meer stuk.
Terrassen worden uitgebreid, keukens
zijn non-stop geopend zijn. Bistro’s en
restaurants bieden heerlijke extra’s
aan of serveren buiten een snelle hap.
Proeverijen (en het ontdekken van
speciale biertjes) zullen zeker niet
ontbreken. En ook aan muziek zal het
niet mankeren, na middernacht zetten de
café’s de Markt op stelten.

Ook voor de kids ontbreekt het niet aan
plezier op de Bierfeesten. Op zaterdag
29 juni worden de gekste, spannendste
en origineelste activiteiten uit de kast
gehaald om alle kinderen te entertainen in een heus speelparadijs. Dat
dit jaar in het teken staat van ‘sprookjes’
zal je duidelijk kunnen merken. Niet
alleen in de Hoogstraat, maar ook in de
andere straten van het centrum zal je
magische en sprookjesachtige figuren
zien verschijnen. Zo zal o.a. Hilde Rogge
enkele sprookjes tot leven brengen in de
bibliotheek.

Braderie 2019 – hier begint het feest op
donderdag al
Bierfeesten en Braderie zijn al jaren
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Meer dan 60 handelaars komen vier
dagen lang naar buiten met kortingen en
speciale acties. Ideaal om dan koopjes
op de kop te tikken en gezellig te kuieren
tussen de vele standjes. Dit in combinatie met een streepje zon, muziek op de
verschillende pleinen, overal animatie…
Je geraakt gegarandeerd niet snel thuis!
Op zondag naar de Bierfeesten met de
familie, van muziek genieten, een terrasje
meepikken en tegelijk winkelen met
korting? Het kan, want ook zondag is het
Braderie van 14 tot 18 uur.

Hyppo
Dit jaar kiest het feestplein Kaffee Hyppo,
de ‘Vlasmarkt’ van Oudenaarde, voor
het thema Discotheque Hyppo. Haal je
glamoreuze outfit boven en oefen maar
al de disco dance in een glamoureus
decor! De jaren ‘70 en ‘80 zullen er vanaf
spatten.

En afsluiten doen we natuurlijk om
17 uur op het marktplein met de
Ketnetband!

Meer weten?
Haal de uitgebreide programmabrochure bij Toerisme Oudenaarde
(stadhuis), of kijk eens naar de
website www.bierfeesten.be

Scoor tijdens het winkelen bij de
deelnemers van de Braderie een
terrasbon ter waarde van € 1,50 en blijf,
vergezeld van een drankje,
heerlijk nagenieten op een van de vele
Oudenaardse terrasjes.
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VRIJDAG 28 JUNI

Line-up
ZATERDAG 29 JUNI

Festivalpodium Markt
19.30 Winnaar 1 Showcase
21.05 Opening Bierfeesten met gratis
bier
21.05 Milo Meskens
23.30 Jelle Cleymans met zijn
El Bandido’s
01.15 Michael Shack (Milk Inc./Netsky)

Festivalpodium Markt
17.00 Ketnet Band
18.45 Winnaar 2 Showcase
19.45 Pluto was a Planet met William
Boeva/ Danina Bouckriss
22.00 Absynthe Minded
00.45 Les Truttes
02.15 Je Broer

Parking de Markt
20.15 Calypso Performance Ensemble
22.30 DJ Goe veur in den Otto
00.45 Animatie Kelioothuisje
01.15 DJ Dirk Stoops

Parking de Markt
21.00 Animatie kelioot
23.45 DJ Goe Veur in den Otto
01.15 Discobar Galaxie

Evenementenplein de Markt
20.15 Boucherie Bacul / de kleinste
mobiele bierbar
21.00 Theater Stam / Koen Browaeys
21.20 White Magical Horses/ de kleinste
mobiele bierbar
22.10 Theater Stam / Koen Browaeys
22.50 Lucifers Party / Boucherie Bacul
23.20 Theater Stam / Koen Browaeys
Evenementenplein fontein
19.00 Beer & Food Village powered by
Gare C
80’s & 90’s Podium de Ham
22.00 De Romeo’s
22.45 DJ Alpha Party
23.45 Ian Van Dahl
00.30 DJ Peter Luts
01.30 Bonzaï Allstars

Evenementenplein de Markt
20.00 Space – bikes
20.00 Slinger Springer
20.00 Surf – simulator
Evenementenplein fontein
19.00 Beer & Food Village powered by
Gare C
80’s & 90’s Podium de Ham
22.00 Technotronic
22.45 DJ Daddy Cool
23.45 Def Dames dope – final tour
00.30 DJ Zof
01.30 2Fabiola + DJ Pat Krimson

ZONDAG 30 JUNI
Festivalpodium Markt
14.00 Dimi zingt Hazes
14.40 Natasja Poels Helene Fischer
Tribute
15.20 Evelien Cannoot
16.00 Wendy Van Wanten
16.40 Wim Soutear
17.20 Gill Bailey
18.00 Sha – na
18.40 Lindsay
19.20 Kate Lane
20.00 Yves Segers
20.40 David Van Dijck
21.20 Swoop
Evenementenplein de Markt
14.00 Klimmuur – 6m hoog
14.00 Bungee trampoline 2
14.00 Springkasteel
14.00 Slingerbal
14.00 Lasershoot
Evenementenplein fontein
19.00 Beer & Food Village powered by
Gare C
Kaffee Hyppo
Rakesh aka BlackJack9000
Major J

Kaffee Hyppo
Bock & Balls
Boo – Lee
Hektor

Kaffee Hyppo
Turbo Pascals
ft Thomas De Soete & Davy
MONSIEUR
The Funky Bastards

   Absynthe Minded
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   Je Broer

ZATERDAG 29 JUNI
De Woeker
20.00 Joost van Hyfte Comedy kok
20.30 Eli Goffa
22.00 Dirk Blanchart
23.30 Lets Zeppelin

MAANDAG 1 JULI
Bierfeestennamiddag voor senioren
van 14 tot 17.30 uur – Salons Mantovani
Zin in een leuk dansfeest met muziek van
Johan Cockaert? Schrijf je in via
ese@ocmwoudenaarde.be of 055 46 06 83
(kostprijs € 5, te betalen bij inschrijving).
Meer informatie via de seniorenraad,
www.seniorenraad-oudenaarde.be.

   El Bandido’s

Kadeefeesten (10.00-18.00)
Ballenbad - Chocoprinses - Fotostand Marthe Minnaert - Grime - Kapsalon Peuterzone - Pony’s van Manege Kerselare - Ringsteekbaan - Skelterparcours Speelhuis - Speelgoedbeurs - Speleoburcht - Springkastelen - Survivalbaan Kasteel
- Tekenpaddestoelen - Verteltheater Hilde Rogge - Voorlees Sprookjes – …
17.00 Ketnet Band

In de Jeugdzone wordt er op vrijdag en zaterdag gefeest met o.a.
Soundsystem ft. Average Rob en DJ Yolotanker, MAD x BLACK, JNS, Funky
Bastards, DJ Flücke, Fla5hback, Luscious en Major J.
De Braderie start al vanaf donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni.
Extra: op vrijdagavond is er een laatavondshopping tot 20u. Ook op zondag 30
juni geopend van 14u tot 18u.
Ook de horecazaken staan klaar met flink uitgebreide terrassen en
keukens die non – stop open zijn! En zorgen voor muziek tot in de vroege
uurtjes.

   Les Truttes
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Oudenaarde,
groeiend
groene stad!

Groen

stad duurzaam en leefbaar is en blijft.
We kunnen er namelijk niet langer om
heen: de klimaatopwarming is wetenschappelijk bewezen én momenteel aan
de gang. De gevolgen zijn hier en daar
al zichtbaar en zullen toenemen, ook in
onze streek en in onze stad. Het stadsbestuur besloot niet aan de zijlijn te blijven
staan maar concreet actie te nemen
om enerzijds de klimaatopwarming af
te remmen en anderzijds de nodige
bescherming te voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen.
In het thema klimaat, leefbaarheid en
meer groen in de stad hebben we de
voorbije paar jaar heel wat acties ondernomen en projecten opgestart.

Oudenaarde in bloei

OUDENAARDE, Entente Florale Europe?
‘Entente Florale Europe’ bestaat sinds
GROEIEND
1975 en wil de aandacht vestigen op het
GROENE
belang van een groene omgeving voor de
levenskwaliteit in woonwijken en steden.
STAD.
ENTENTE FLORALE
EUROPE 2019

M

idden december 2018 werd
Oudenaarde door de Vereniging
Voor Openbaar Groen (VVOG)
verkozen tot ‘Groen en Bloemengemeente 2019’. Hierdoor mag onze stad
meteen ook Vlaanderen vertegenwoordigen bij de Europese wedstrijd ‘Entente
Florale Europe’. Een erkenning waarop
we terecht fier mogen zijn!

Algemeen thema is ‘de leefbare stad’.
De bevolkingsdichtheid van woongebieden in Europa neemt namelijk toe. Het
voorzien van voldoende groene ruimte en
landschapsarchitectuur vormt dan het
noodzakelijke tegenwicht om de levenskwaliteit te behouden.
Een internationaal samengestelde
vakjury zal half juli onze stad bezoeken.
Tijdens dit bezoek zullen de belangrijkste
verwezenlijkingen op gebied van groen
en leefmilieu toegelicht worden. Eind
september 2019 weten we dan of Oudenaarde de overwinning in de wacht heeft
kunnen slepen!

Oudenaarde,
duurzame en leefbare stad
Oudenaarde doet jaarlijks inspanningen om meer natuur binnen de stad
te brengen en ervoor te zorgen dat de
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Onze stad kleurt ieder jaar in een zee van
bloemenpracht. Variëteiten van honderdduizenden Narcissussen verwelkomen de
bewoners en bezoekers het intreden van
de lente. Na deze bloeiperiode worden
jaarlijks ruim 25.000 éénjarigen aangeplant in bloementorens, bloemschalen,
bloembakken en in volle grond.
Aangezien de kweek van perkplantjes
een dure investering is, koopt de stad
deze aan bij een erkende kweker. Elke
plant heeft een plantenpaspoort nodig
en is soortecht. Ook de potgrond wordt
nauwlettend samengesteld!
De groendienst kiest ieder jaar bewust
om met uitgesproken kleuraccenten te
werken. In volle grond sieren tulpen het
voorjaar. In de zomer zijn dit begonia’s.
De bloementorens en bloemenschalen
bevatten variëteiten aan petunia’s.
Kenmerkend voor onze stad is de
bebloeming langs de Scheldereling: ruim
300 meter antidiefstalbloembakken met
ingebouwd waterreservoir worden aangeplant. Er wordt niet alleen in het stadscentrum bebloemd. 50 bloemschalen
uitgerust met waterreservoir zijn verspreid
over de resterende deelgemeenten.

Wist je dat ?
De stad gaat duurzaam om met
water en gebruikt al vier jaar
Scheldewater om de bloemen
water te geven.

Trage wegen: wat vind jij ervan ?
Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes.
Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren
verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevolking groeit
de vraag om trage wegen - waar mogelijk – terug toegankelijk
te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar
school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de
hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner.
Daarom werkt Oudenaarde samen met Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan
voor trage wegen in Eine, Heurne, Mullem, Mater, Welden en
Nederename (de overige deelgemeenten komen in het voorjaar
van 2020 aan bod). In dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw
mening!
De voorbije maanden brachten Oudenaarde en Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen vzw alle trage wegen in bovenstaande deelgemeenten in kaart. Vrijwilligers verkenden de
wegen op het terrein. Het resultaat van al dat werk is een
kaart en fotologboek. Een vragenbundel leggen we nu voor
aan de lokale bevolking: verenigingen, jongeren, landbouwers,
… Kortom: de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee
te helpen denken over de toekomst van het netwerk aan trage
wegen.
Daarom organiseren wij een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Behalve een ruime toelichting over het project, kun
je een invulbundel meekrijgen om te reageren en voorstellen te
doen voor het tragewegenbeleid. Achteraf worden alle opmerkingen en suggesties gebundeld. Laat dus je stem horen!
Iedereen is welkom op de infoavond. Deze vindt plaats op
19 juni om 19.30 uur in OC Sint - Vaast, Oudstrijdersstraat 89.
Om praktische redenen vragen wij om jouw aanwezigheid
te bevestigen via Jonathan Clerckx via
jonathan.clerckx@rlva.be of 055 20 72 65.

Wil je meer weten over natuur
en duurzaamheid in Oudenaarde?
Neem een kijkje op
www.oudenaarde.be/groeiendgroenestad!
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Vakantieplannen?
Vraag je reisdocumenten
op tijd aan !

Service

G

a je op reis deze zomer? Vergeet de nodige reisdocumenten niet! Als je naar het buitenland reist, moet je altijd
jouw Belgische identiteitskaart meenemen. Voor alle
EU-landen volstaat jouw identiteitskaart als reisdocument. Voor
andere landen heb je soms nog een paspoort en/of zelfs een
visum nodig.
Welke reisdocumenten je precies nodig hebt, kun je steeds
nagaan op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken via
> www.diplomatie.belgium.be
    ‘op reis in het buitenland’
     ‘reisdocumenten’.
Je dient vervolgens enkel nog jouw bestemming op te geven en
je krijgt meteen te lezen welke documenten je nodig hebt.
Heb je nog een document nodig? Bekijk hieronder hoe en
wanneer je de documenten kunt afhalen:
Standaard procedure
Reisdocument

Productietermijn

Tarief

Aanvraag/afhaal

eID

3 weken

-18 jaar: € 19
+18jaar: € 21

Aanvragen en afhalen na afspraak bij dienst
Burgerzaken

Kids-ID

3 weken

€ 7,5

Aanvragen en afhalen na afspraak bij dienst
Burgerzaken

Reispas

5 à 6 werkdagen, dag van
aanvraag niet inbegrepen

-18 jaar: € 59

Aanvragen na afspraak bij dienst Burgerzaken,
afhalen zonder afspraak aan het Onthaal

Rijbewijs

3 werkdagen

€ 25

Aanvragen na afspraak bij dienst Burgerzaken,
afhalen zonder afspraak aan het Onthaal

Internationaal
rijbewijs

3 werkdagen

€ 20

Aanvragen na afspraak bij dienst Burgerzaken,
afhalen zonder afspraak aan het Onthaal

+18 jaar: € 89

De productietermijnen en tarieven vermeld in de tabel zijn voor
standaard aanvraagprocedures. Er bestaan spoedprocedures,
maar deze zijn uiteraard duurder. Vermijd een onaangename

verrassing door tijdig de correcte reisdocumenten aan te vragen
voor jezelf en jouw kinderen!

Spoedprocedure
Reisdocument

Productietermijn

Tarief

Aanvraag/afhaal

eID en Kids-ID

• 3 dagen

€ 84,50

• Voor 15 uur aangevraagd,
volgende dag geleverd

€ 125,50

Aanvragen en afhalen na afspraak bij
dienst Burgerzaken voor optie 1 en 2;

• Volgende dag afhalen in
Brussel

€ 95,50

Optie 3: aanvraag na afspraak dienst
Burgerzaken, afhalen in Brussel

Aanvraag voor 15 uur, afhalen
volgende dag

-18 jaar: € 234

Aanvragen na afspraak bij dienst
Burgerzaken; afhalen zonder afspraak aan
het Onthaal

Reispas

+18 jaar: € 264

Vertrek met een gerust hart op vakantie en maak gebruik van het gratis woningtoezicht van de politiezone Vlaamse Ardennen. Een
aanvraagformulier kan u aanvragen bij uw lokaal politiekantoor of via www.pz-vlaamseardennen.be/preventie/afwezigheidstoezicht.
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trekt de kaart
van gedeelde mobiliteit!

O

m autodelen in Oudenaarde op de
kaart te zetten, onthult de stad
op 18 juni in samenwerking met
Cambio en Autodelen.net twee publieke
deelwagens aan het oude station van
Oudenaarde. Later op het jaar komt daar
nog een derde deelwagen bij aan de
Ham. De stad zal dan namelijk buiten de
diensturen een elektrische dienstwagen
delen met haar inwoners. Deze dienstwagen is één van de drie elektrische
wagens die de stad nog dit jaar zal
aanschaffen, een belangrijke stap in
de verduurzaming van ons wagenpark.
Op die manier willen we in Oudenaarde
inzetten op duurzame mobiliteit, efficiënter ruimtegebruik en een klimaatgezonde stad!

Een dure investering dus voor iets dat
95% van de tijd niet gebruikt wordt. Bij
autodelen wordt dat gebruik geoptimaliseerd en maken meerdere gezinnen
of organisaties na elkaar gebruik van
een wagen. Door efficiënter om te gaan
met auto’s, zijn er niet alleen minder
wagens in omloop maar wordt de zware
investering bovendien gedeeld. En dat
betekent meer budget voor andere
dingen. Rij je minder dan 12 000 km per
jaar, dan blijkt autodelen voordeliger
dan een eigen wagen aan te schaffen.
Bovendien verlost autodelen je ook van
veel gedoe zoals het onderhoud, de
keuring of het betalen van belastingen en
verzekeringen.

Autodelen – hoe werkt dat?
De gemiddelde Vlaamse
wagen staat 95% van de tijd
stil. En die van jou?

Bij autodelen gebruik je de auto enkel
wanneer je hem nodig hebt. Wanneer je
hem niet nodig hebt, kan iemand anders
ermee op pad. Er zijn verschillende
mogelijkheden: je kan privéwagens
onderling delen met buren of vrienden. Er
bestaan hiervoor verschillende autodeelplatformen waarbij je kan aansluiten om
de praktische kant van dit autodelen te
regelen. Je kan ook gebruik maken van
publieke wagens van een autodeelaanbieder, zoals Cambio. Deze deelwagens

kunnen dan door alle Cambioleden
gereserveerd worden.

Meer weten?
Kom naar onze infoavond!
Op dinsdag 18 juni om 19.30 uur worden
twee Cambio deelwagens onthuld aan het
oude station van Oudenaarde.
Iedereen met interesse voor autodelen is
welkom, zowel auto-eigenaars die hun
auto willen delen als mensen die op zoek
zijn naar een deelauto.
Wil je er graag bij zijn? Inschrijven kan
via mobiliteit@oudenaarde.be (met
vermelding van het aantal aanwezige
personen).

Op de hoogte blijven van
autodelen in Oudenaarde?
Surf dan naar
www.oudenaarde.be/autodelen.
Je vindt er alle info over autodelen en
de verschillende autodeelsystemen
in onze stad. Voor vragen kun je ook
terecht bij mobiliteit@oudenaarde.be
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Wist
je dat?

Kiezen voor een aantrekkelijk,
leefbaar en autoluw centrum
Beperkte doorgang voor gemotoriseerd verkeer op de
zuidzijde van de Markt
Oudenaarde wenst het centrum nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken
voor bewoners en bezoekers. Een van de maatregelen om de verkeersleefbaarheid in het centrum te verbeteren is het doorgaand verkeer in de
binnenstad te mijden. Ter hoogte van de zuidzijde van de Markt wordt daarom
een vervoersfilter toegepast waardoor het doorgaand verkeer in het centrum
wordt gemeden. Deze doorgang is voor gemotoriseerd vervoer enkel toegankelijk wanneer een voorafgaandelijk vergunning bekomen is.
Er wordt toegang verleend aan een beperkt aantal gebruikers: fietsers,
bromfietsen klasse P (speed pedelecs), bussen van De Lijn, de hulpdiensten,
de shuttlebus van het Sociaal Huis, leveranciers van handelaars op de zuidzijde
van de Markt, aannemers en nutsmaatschappijen die werken moeten uitvoeren
ter hoogte van de zuidzijde van de Markt en aan bewoners in functie van een
verhuis.
De doorgang is aangeduid met een verkeersbord C3, wat inhoudt dat de
toegang verboden is in beide richtingen voor iedere bestuurder. Op een blauw
onderbord staan de categorieën die wel een doorgangrecht kunnen bekomen.
De controle gebeurt aan de hand van een camera met nummerplaatherkenning.
Rij je toch door zonder vergunning dan ontvang je een boete van 58 euro.
Het reglement die bepaalt wie onder welke voorwaarden doorgangsrecht krijgt
is te vinden op de website van stad Oudenaarde onder Wonen & Leven >
Mobiliteit en verkeer. Gebruikers die voldoen aan de voorwaarden kunnen een
vergunning online aanvragen.
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Iemand ophalen van of
brengen naar het station
van Oudenaarde kan zeer
eenvoudig op de ruime Kiss
and Ride-mogelijkheden
Een Kiss and Ride-zone is een plaats
voorbehouden op de openbare weg
om iemand te laten in-of uitstappen.
Aan de voorkant van het station mag je
maximaal 15 min. stilstaan in de Kiss
and Ride-zone. Maar wist je dat je op de
betaalparking van de NMBS de eerste 30
minuten gratis kan parkeren? Je neemt
een ticket en rijdt de parking op. Verlaat
je de parking binnen het half uur, dan
moet je jouw ticket niet valideren aan de
betaalautomaat in het station. Je kan de
parking verlaten door je ticket in te geven
aan de uitgang.

Oudenaards
loopcriterium:
jouw volgende afspraken
Jeugd
Sport

J

aarlijks worden er in Oudenaarde
tal van loop- en wandelevenementen georganiseerd door
allerlei verenigingen en feestcomités.
Het stadsbestuur wil deze initiatieven
steunen en bundelt ze daarom onder de
noemer “Oudenaards Loopcriterium’.
Vanaf acht deelnames heb je recht op
een mooie prijs! Wie deelneemt aan
elk evenement, ontvangt de hoofdprijs.
Deze prijsuitreiking vindt plaats op
een gezellige apotheose op vrijdag 27
september vanaf 20.30 uur.
Al voorbij:
• Donk(er)run (15 februari)
• Lenteloop (23 maart)
• Bierloop/-wandel (2 juni)
• KBO-run (7 juni)

ZATERDAG 15 JUNI

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Adriaen Brouwer-Run
Lopen en wandelen vanop het
Matersplein
Vrije start 9 – 16 uur

Retro Run
Loopwedstrijd in Mater
Start: 14 uur

Materrunners
info@materrunners.be
www.materrunners.be

Roman Runners
info@romanrunners.be
www.romanrunners.be

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
Pelikaan-Run
Loopwedstrijd vanop Enameplein
Start: 13.30 uur
Feestcomité Ename
info@enameleeft.be
www.enameleeft.be

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
Run 4 Fun
Bierlopen en wandelen achter de kerk
van Nederename
Vrije start: 18 – 21 uur

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Apotheose & prijsuitreiking
Iedereen welkom in de stedelijke sporthal
om 20.30 uur!
ZATERDAG 5 OKTOBER
24-uren van Oudenaarde
Loop en wandel mee op de markt voor
het goede doel
Start: 16.45 uur
www.24urenvanoudenaarde.be
mcheyns@hotmail.com
marc-vq@willynaessens.be

Feestcomité Nederename
info@nederename.be
www.nederename.be

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
Leupeloop
Loopwedstrijd in Leupegem
Start: 15 uur
Feestcomité Leupegem
dirkgezels@skynet.be
www.leupegem.be

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Hanske De Krijgerloop
Bierlopen en wandelen in Liedtspark
Feestcomité Oudenaarde-Centrum
feestcomiteoudenaardecentrum@gmail.com
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Jeugd
Sport


Hoera, 
bijna grote vakantie!



H

et schooljaar loopt op z’n einde: gedaan met opletten, netjes in de rij staan en
huiswerk maken! Voor de kinderen een mooi vooruitzicht, maar voor vele ouders
een bron van stress… Want hoe zorg je voor een leuke opvang gedurende twee
maanden? Onze sportdienst en jeugddienst kunnen hier zeker bij helpen!



 SPEELPLEIN ZAP
Ben je geboren tussen 2004 en 2016? Dan
kun je van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag
23 augustus komen ravotten op het
speelplein! Elke weekdag van 9.30 tot 16
uur worden de lokalen van de BroeBELschool in de Wortegemstraat omgetoverd
tot een heus speelparadijs.
Je kiest zelf hoe jouw speeldag eruit
ziet: speel je mee met de activiteit die de
animatoren uitgewerkt hebben? Race je
om ter snelst rond het gocartsparcours
of bouw je het grootste kamp ter wereld?
Het kan allemaal!
Op donderdagvoormiddag hebben de
kinderen de kans om te gaan zwemmen
in de Sportoase. Inschrijven hiervoor
kan telkens tot en met woensdag 18
uur aan de balie van het speelplein.
Het zwemmen is niet verplicht. Voor de
kinderen die op de BroeBELschool blijven
is er steeds een speelaanbod voorzien.
Elke dag is er voor- en na opvang
voorzien (’s morgens tussen 7.30 en 9.30
uur en ’s avonds tussen 16 en 18 uur).
Het is mogelijk om een halve dag aan de
werking deel te nemen. Op donderdag 11
juli en donderdag 15 augustus is er geen
speelpleinwerking.
Om deel te nemen aan de speelpleinwerking, moet je een Jotie-pas
hebben. Zo’n pas kun je krijgen bij de
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jeugddienst. Het opladen van de pas
kan via de webshop of aan de balie van
de jeugddienst. Op speelplein ZAP is
iedereen welkom, ook kinderen met een
beperking. Kinderen met een beperking
moeten wel op voorhand inschrijven,
neem daarvoor contact op met de jeugddienst.
Nog steeds niet overtuigd? Kom dan op
maandag 8 juli proeven van een dagje
gratis speelplezier. Op alle andere dagen
betaal je als inwoner voor een volledige
dag 8 euro, halve dag kost 4 euro.

 KRULLEWIET
Krullewiet is een afgelijnd activiteitenaanbod bestaande uit bezoekjes,
sportactiviteiten, uitstappen en
workshops, telkens in de namiddag.
Wie wil, kan Krullewiet ook combineren
met speelpleinwerking ZAP. De meeste
krullewietactiviteiten vinden plaats in
Jeugdcentrum Jotie en alle kinderen
die geboren zijn in de periode van 2014
tot 2004 kunnen deelnemen. Er zijn
krullewietactiviteiten van 8 tot en met
12 juli en van 5 tot en met 23 augustus.
Op donderdag 11 juli en donderdag 15
augustus is er geen werking.
Inschrijven kan via de webshop of aan de
balie van de jeugddienst. Twijfel niet te
lang om in te schrijven, er zijn al heel wat

plaatsen ingenomen! Deelname aan de
activiteiten kost 4 euro.
Meer informatie via www.jotie.be.

 THEMAKAMPEN JEUGD &
SPORT

Na het grote succes van vorig jaar, slaan
de jeugddienst en de sportdienst tijdens
de zomervakantie opnieuw de handen in
elkaar en organiseren ze verschillende
leuke kampen voor kinderen en jongeren
van 3 tot en met 15 jaar (geboren in de
periode van 2016 tot 2004).
Een overzichtje:
- Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli
• 3 tot 5 jaar: Knuffelkamp
• 6 tot 12 jaar: Omnisportkamp
• 9 tot 15 jaar: Skatekamp
- Van maandag 26 augustus t.e.m.
vrijdag 30 augustus
• 3 tot 5 jaar: Kabouter sportmuts
• 6 tot 12 jaar: Circuskamp
• 8 tot 15 jaar: Uitstappenweek
Alle kampen gaan door in het sportcentrum de Rode Los. Inschrijven voor
deze kampen is verplicht en kan via de
webshop op www.oudenaarde.be of op
de jeugddienst tijdens de openingsuren.

 JEUGDAVONTURENSPORTDAG
Ben je tussen 10 en 15 jaar en heb je zin
in een dag vol avontuur en uitdaging?
Kom dan zeker naar de Jeugdavonturensportdag op donderdag 22 augustus in de
Ijsmolenhoeve in Ronse. Activiteiten zoals
paintball, laser battle, bubbleball en wipe
out staan op jou te wachten!
Praktisch: van 9 tot 16 uur, 15 euro p.p.
(inclusief drankje). Breng je eigen
lunchpakket mee! Inschrijven kan tot
1 augustus via de webshop.
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Hang
het
aan de
Grote Klok!
Nieuwe luid- en beiaardklok voor Oudenaarde

Beiaard?
In 1510 levert een zekere Jan van Spiere in opdracht van het
Oudenaards stadsbestuur een clavier in torrekin om te
beyaerdene. Dat citaat is de oudste vermelding van de beiaard
in Vlaanderen en markeert hiermee het ontstaan van dit unieke
instrument. Van alle klokkenspelen wereldwijd, staat dat van
Oudenaarde dan ook gekend als het oudste. Op dat moment, in
1510, spreken we van een beiaard in de toren van het Stadhuis,
maar naarmate er klokken bijkwamen moest het instrument
verhuizen naar de toren van de Sint-Walburgakerk omwille van
het gewicht.

Wie is Carolus?
49 klokken maken momenteel deel uit van de manuele beiaard.
Vier ervan zijn ook (grote) luidklokken. Eén ervan, de basklok
van de beiaard, heeft als naam “Carolus” en staat voor een
gewicht van ongeveer 3 300 kg. De klok dateert van 1967,
gegoten bij Petit & Fritsen in Nederland en werd samen met
andere beiaardklokken ingehuldigd in 1968.
Een tijd geleden werd een scheur vastgesteld in “Carolus”. Dat
is vrij uitzonderlijk voor een relatief jonge klok van vijftig jaar.
Het stadsbestuur besloot om de klok te vervangen door een
nieuwe beiaard- en luidklok, die ook “Carolus” zal noemen.

Feest!
Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! 2019 organiseert het
Stadsbestuur de inhuldiging van de nieuwe klok. Op een beter
moment kan het niet voor dit historisch Vlaams instrument bij
uitstek.
Tijdens de Guldensporenmis op zondag 7 juli vindt de kerkelijke plechtigheid van het Dopen en Zalven van de klok plaats.
Een dag eerder, op zaterdag 6 juli, trekt een feestelijke optocht
door de stad om “Carolus” te verwelkomen. De nieuwe, grote
beiaard- en luidklok zal de weken voordien al te bewonderen
zijn in de Sint-Walburgakerk.

Hang het aan de Grote Klok!
Onder het motto “Hang het aan de Grote Klok!” krijgen
de inwoners van Oudenaarde de kans om liedjes aan te
vragen die ze in de toekomst graag op de beiaard zouden
horen weerklinken. Dat kan door een simpele post-it aan te
brengen op de plaats waar “Carolus” te bewonderen valt in
de Sint-Walburgakerk.
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Lees alles over de

boeiende
geschiedenis
van

Oudenaarde
W

il je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde? Leer je graag bij over het verleden van je
stad en streek? Dan is het nieuwe jaarboek van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde zeker een
aanrader! Het jaarboek, “Handelingen deel 56”, bevat artikels
van verschillende auteurs over de rijke geschiedenis van de
Scheldestad en haar omgeving.
Deze uitgave opent met het artikel van Karl van Hoecke over de
herkomst van Hanske De Krijger. De auteur ging op zoek in het
stadsarchief naar de historiciteit achter de bekendste inwoner
van Oudenaarde. Hierna komt dr. Martine Vanwelden aan
bod over “Textiel en herrie op de Leupegemse cauchiede in de
zestiende eeuw”, waarin ze de grijze handelszone langs de baan
van Oudenaarde naar Leupegem onderzoekt. Luc Van Durme
ging vervolgens op zoek naar de etymologische betekenis van
“De cale van Oudenaarde”. In zijn artikel “Als schapen tussen
wolven” doet Robin Moens een boekje open over de gewelddaden van Jan I van Oudenaarde (1252-1290) tegen religieuze
instellingen. In dezelfde middeleeuwse sfeer zocht Karl Van
Hoecke naar de afkomst van Margareta, vrouwe van Bevere en
Bruwaan (1192-1238). Vervolgens maakte Rik Castelain een
historisch overzicht van de heerlijkheid van Volkegem en haar
heren in de 15de en 16de eeuw. Als vervolg op zijn artikel van
vorig jaar schreef Michel Deltenre over de positie van de heren
van Pamele-Oudenaarde, als heersers over het betwiste grensgebied. Erik Verroken onderzocht of Peter Paul Rubens page
van Margaretha van Ligne, gravin van Lalaing en barones van
Schorisse zou kunnen geweest zijn. Na de ontdekking van een
onbekende inventaris van de Oudenaardse ambachtsarchieven
uit 1853 vonden Pieter-Jan Lachaert en Timo Van Havere het
niet meer dan gepast om in een artikel deze vondst te kaderen
in de latere inventarisatie van het Stadsarchief van Oudenaarde.
Tenslotte lees je in de laatste pagina’s het laatste nieuws uit het
stadsarchief.

Interesse?
Surf naar www.gokoudenaarde.com, mail naar
archief@oudenaarde.be of bel naar 055 30 07 06.
U kunt ook een exemplaar van de Handelingen kopen bij
het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige
kring in het stadsarchief (Maagdendale 31), in de
bibliotheek of in het MOU. Dan betaalt u slechts € 18,00.
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Een exemplaar van het jaarboek kost € 20,00. Voor dit bedrag
sturen we het boek op, wordt u meteen ook lid van de Kring én
kan u kosteloos deelnemen aan alle activiteit over de geschiedenis van Oudenaarde.

Geen stutten meer
voor de kapel van

© Jan Kempenaers

Kerselare !
In de loop van de volgende maanden worden de stutten in de
kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare weggenomen.

D

e kapel brandde in 1961 volledig af en werd in 1966 opnieuw
gebouwd. Het gebouw bestaat uit ruw beton en glas en is in
architectuurkringen internationaal bekend. De kapel krijgt jaarlijks
naast de vele duizenden bedevaarders dan ook heel wat architecten over
de vloer.
In 2010 werd er vast gesteld dat er op verschillende plaatsen een
aantal problemen waren. Er waren herstellingen nodig, maar hiervoor
moest er diepgaand onderzoek gevoerd worden. Bovendien werden
er nog bijkomende studies gevraagd aan een aantal gespecialiseerde
ingenieursbureaus. Zo’n restauratiedossier is complex en vergt veel tijd.
Uit de laatste studies is gebleken dat de stutten niet nodig zijn. De
restauratie zal grotendeels beperkt zijn tot het inspecteren en verwijderen
van schade (patch repair) en het behandelen van scheuren. Hierdoor
zal het kostenplaatje merkelijk lager liggen dan oorspronkelijk gedacht
en kunnen de stutten veilig weggenomen worden. Bedevaarders en
bezoekers van de kapel kunnen in alle rust (en veiligheid) genieten
van de kapel!
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Fietsen als weleer

T

Oudenaarde
goes retro
15 & 16 juni
Nieuw !

oen voedingssupplementen nog van
koninginnebrij werden gemaakt en
een helm van worsten, toen een
zonnebril nog diende om het stof uit je
ogen te houden en remhendels om te
remmen, toen werd de Ronde van Vlaanderen ook al gereden. Ieder jaar flitst
Oudenaarde de wielerliefhebbers terug
naar die prille pionierstijden tijdens de
Retro Ronde van Vlaanderen.

Ook niet-fietsers kunnen zich dit jaar
een weekend lang laten onderdompelen
in de schone oude tijd met een heleboel
randanimatie.

Op zondag 16 juni worden de stalen oldtimerfietsen en de wollen koerstruien uit
de mottenballen gehaald voor een tocht
van 40, 80 of 120 km door het historische
landschap van Vlaanderens Mooiste.
Smaak- en sfeervolle bevoorradingen
zorgen voor de nodige energie. Of je nu
zelf op je stalen ros stapt of je moedigt
de retrohelden aan langs de kant van de
weg, je zal de koerssfeer van weleer niet
mislopen.
Haal je stalen ros van stal, pluk die
gebreide koerstrui uit de kast en fiets
met ons mee!

• Op zaterdagavond (van 19 tot 1
uur) breng je best je vintage outfit
en dansschoenen mee want Radio
Modern komt naar Oudenaarde! Gooi
die benen los!

Inschrijven en programma via

www.retroronde.be
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• Op zaterdag 15 juni kan je al in de
sfeer komen tijdens de wielerrommelmarkt (10 - 16 uur) en een ware koers
op rollen (14 - 18 uur) op het binnenplein van de Abdij Maagdendale.

• Op zondag 16 juni wordt de Markt van
Oudenaarde als het ware omgetoverd
tot een vintage plaats met verschillende ‘retro’-activiteiten, terwijl de
kasseien en boompjes van de Abdij
van Maagdendale heel even het decor
vormen voor een ludieke Ronde van
Vlaanderen van lang vervlogen tijden.

© Koen Degroo
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Radio Modern op zaterdag 15 juni
Radio Modern is sinds 10 jaar hét retro dansfeest van Vlaanderen met mooi
uitgedoste vrouwen en rockers en vooral tot de laatste centimeter gevulde
dansvloeren. Een knallende live band, een dansles waarin je de jive en lindy hop
aangeleerd krijgt, swingende dj’s, de Modernettes met hun Beauty Boudoir en
een vintage fotodecor zijn de vaste onderdelen van een typische Radio Modern
avond.
Back to the nifty fifties and swinging forties, Radio Modern is een nostalgische
trip voor jong én minder jong! Dat wil je toch niet missen?
Retro dresscode? Niet verplicht, maar wel gewenst.
Muziekprogramma:
19 - 20 uur:

opwarmer DJ Baby Boy en taxidancing door Jitt Nick

20 - 20.45 uur: dansinitiatie op een houten dansvloer: korte basisintroductie
rock’n roll, swing of jive, ook amateurs zullen probleemloos
kunnen volgen - Jitt Nick
21 - 22.15 uur: Live band Rockin ‘Em met rock ’n roll bloed, oude micro’s
vetkuiven en contrabassen zullen je swingend naar hogere
regionen begeleiden
22.15 - 1 uur:

Baby Boy sluit de avond af met een dansbare cocktail van de
betere klassiekers uit de periode ‘40-‘60

Verder op het programma…
19 - 22 uur:

Beauty Boudoir: drie Modernettes, professionele visagistes
charmant in uniform, maken van elke dame die ze onder handen
nemen een tijdloze diva met de juiste kapsels en make-up.
Helemaal in vintage stijl, dat spreekt voor zich!

20 - 23 uur:

Photocorner Tropical met een retro achtergrond om een
prachtige foto op de gevoelige plaat te laten zetten

Retro Programma Markt
op zondag 16 juni
Na de groepsstarten van de Retro
Renners (120 km om 10 uur - 80 km
om 10.30 uur - 40 km om 11 uur)
kun je beslist wat langer op de Markt
kuieren. Er is voor elk wat wils tot 18
uur! Er is een rommelmarkt, je kan
een ritje maken op de zweefmolen,
je kan je uitleven met volksspelen, je
kan een partijtje petanque spelen …
Rond het middaguur passeren
alle Retro Renners opnieuw langs
de Markt en zullen ook een paar
prachtige oldtimerwagens even
afdraaien om zich te laten bewonderen. In de namiddag komen
‘The Entertainers’ de boel wat
entertainen met hun muziek. Van
15 tot 17 uur zorgen ‘De Ladies of
the Sixties’ in spetterende outfit
voor een swingend optreden. Ze
zingen de grootste hits van de
bekendste sixties zangeressen
zoals Aretha Franklin, Diana Ross,
Dionne Warwick… begeleid door een
6-koppige liveband!

Ook volleerde tooghangers hoeven zich niet te vervelen, een bar en foodtrucks
zijn eveneens aanwezig op het plein.
Praktische info: Binnenkoer Abdij Maagdendale, vanaf 19 uur. Gratis toegang.

2019 - juni - infomagazine - 19

Sociaal

Nieuws uit het
Sociaal Huis

Vakantieopvang
Kattekwaad
in juli en augustus
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Dienst babysitting zkt. babysitters
De dienst babysitting zoekt nieuwe babysitters. Ben je
minimum 16 jaar en ben je graag met kinderen bezig?
Dan is dit voor jou!

Vakantieopvang Kattekwaad zkt.
gemotiveerde studenten
Vakantieopvang Kattekwaad is op zoek naar gemotiveerde
studenten van minimum 16 jaar, die de kinderbegeleiders
kunnen bijstaan bij de opvang van kinderen van 2,5 tot 12
jaar. De opvang vindt plaats in de school KBO St Walburga
tijdens alle vakanties.
Je houdt toezicht op de kinderen, zorgt voor de
begeleiding van spelactiviteiten en eetmomenten en voert
eenvoudige verzorgende taken uit.
Je wordt vergoed met een belastingsvrije onkostenvergoeding als vrijwilliger. Iets voor jou? Neem contact op
met de dienst Huis van het Kind en Kinderopvang!

Gezinsraad zkt. enthousiaste en
geëngageerde leden
Voor schoolgaande kinderen is er vakantieopvang in KBO St
Walburga (Smallendam 6) tijdens alle schoolvakanties van 7
tot 18 uur. Een vaste opvangkracht zorgt samen met monitoren
voor de opvang met dagelijks begeleide activiteiten en vrije
spelmomenten. De opvang start tussen 7 en 9 uur ’s ochtends
en eindigt tussen 16 en 18 uur ’s avonds. Kinderen brengen zelf
hun lunchpakket en 10- of 4-uurtje mee. Er is geen opvang op
wettelijke feestdagen.
De tarieven voor de vakantieopvang zijn:
> Halve dag (3u tot 5u) : 8 euro per kind
> Volle dag (meer dan 5u) : 14 euro per kind
> Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief.
Op voorhand inschrijven is verplicht, er kunnen maximum 42
kinderen opgevangen worden. Buiten de schoolvakanties kun
je inschrijven bij de dienst Huis van het Kind en Kinderopvang
(vakantieopvang@oudenaarde.be of 055 33 51 24) en tijdens de
schoolvakanties bij de opvangkrachten via 0472 09 79 40.
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De gezinsraad, adviesraad van de stad rond gezinsgebonden materies, zoekt enthousiaste en geëngageerde
mannen en vrouwen die een mening hebben rond gezinsbeleid en die niet bang zijn om hun mening te verkondigen.
Betrokkenheid bij de gezinsraad houdt in:
> Onze stem laten horen bij het stadsbestuur d.m.v.
adviezen
> Het gezinsbeleid toetsen aan de realiteit en de noden
van gezinnen en adviseren waar het beter kan
> Samen oplossingen zoeken voor en steun bieden aan
organisaties en verenigingen die werken rond gezinsgebonden materies
> Brainstormen over de organisatie van activiteiten zoals
het geboortebos, een infoavond rond opvoeding
Lijkt een van deze zoekertjes jou wat?
Neem dan contact op met het Huis van het Kind
en Kinderopvang via 055 33 51 24
of huisvanhetkind@oudenaarde.be

Nieuwe
shuttlebus in
Oudenaarde
OCMW en de stad beschikken sinds 2 mei over een nieuwe
shuttlebus. De firma “Special ad” geeft die in bruikleen
dankzij sponsorwerving bij de lokale handelaars. Iedereen
kan elke werkdag van 9 tot 17 uur de bus gebruiken.
De shuttledienst had zijn meerwaarde al bewezen het voorbije
jaar! Heel veel mensen waren, samen met de seniorenraad
van Oudenaarde, vragende partij om de gratis shuttledienst
te behouden. Een shuttlebus verbetert niet alleen de bereikbaarheid van het Sociaal Huis en de Meerspoort maar het is ook
een ideale manier voor minder mobiele mensen om eenvoudig
naar de heraangelegde Markt, het ziekenhuis en het Tacambaroplein te komen.
De shuttlebus is meer rolstoeltoegankelijk dan voorheen: de
nieuwe bus heeft een grote opslagruimte waarin een rolstoel
kan meegenomen worden. Er is ook een opstapje voorzien in
de shuttle, om minder mobiele gebruikers te helpen. Personen
die helemaal geen gebruik kunnen maken van de shuttlebus,
kunnen altijd terecht bij de Minder Mobiele Centrale.
De opstapplaats op de site van de Meerspoort is nog steeds
aan het begin van de grote parking. De afstapplaats is nu aan
de hoofdingang van het Sociaal Huis. Van daar brengt het busje
de passagiers gratis naar de Markt (halte ter hoogte van het
Centrum Ronde van Vlaanderen), het Tacambaroplein (halte aan
de kant van de Bernardusscholen) en de site van het ziekenhuis
(halte aan het Bisschopskwartier). De shuttle rijdt om het
kwartier en is gratis.
Wie meer info wenst kan terecht in het Sociaal Huis,
Meerspoort 30 of via 055 46 06 40 !

Klusjesdienst!
De klusjesdienst voert kleine klussen uit bij inwoners van
Oudenaarde die lichamelijke en/of psychosociale beperkingen
hebben en niet in staat zijn om zelf noodzakelijke karweien aan
hun woning uit te voeren.
Enkele voorbeelden van deze klusjes:
> Kleine herstellingen zoals een deurbel herstellen, een
klemmende deur nazien, een lekkende kraan herstellen,
een gootsteen ontstoppen, een schilderij ophangen,
meubelen verplaatsen, een lamp vervangen, een rookdetector monteren …
> Eénmalig tuinonderhoud zoals klein snoeiwerk, gras
maaien, onkruid wieden, kleine hagen scheren …
Opgelet! Er worden geen werken gedaan op hoogtes van meer
dan 5 meter. Ook voor werken aan gasinstallaties of complexe
elektriciteitswerken kunt u geen beroep doen op de klusjesdienst.
De klusjesdienst is voorbehouden voor inwoners met een laag
inkomen. Voor alleenstaanden bedraagt de inkomensgrens
momenteel € 1365,78, voor personen met gezinslast bedraagt
deze € 1882,23. Uw inkomen wordt bepaald aan de hand van uw
inkomsten van de laatste 3 maanden.
De kosten voor de gebruikte materialen zijn volledig ten laste
van de aanvrager. Er wordt ook een bijdrage in de loonkosten
(variërend van € 3,84 tot € 7,67/uur) en in de vervoerskosten
(forfait van € 3,43 + € 0,35/km) aangerekend.
De klusjesdienst aanvragen kan via het Sociaal Huis
(Meerspoort 30), 055 46 06 40, sk@ocmwoudenaarde.be
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Kort

Neem deel aan de
Triatlon van Vlaanderen
Paard in het
landschap
De laatste decennia is het aantal
paarden en paardeneigenaars in de
provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Deze trend heeft een belangrijke invloed op natuur en landschap en
heeft een nieuw begrip doen ontstaan:
‘verpaarding’. Jammer genoeg gaat dit
vaak samen met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap
en een achteruitgang van de natuur- en
omgevingskwaliteit. Nochtans hoeft dat
niet zo te zijn. Paardenhouders kunnen
net zo goed landschapsbouwers zijn en
heel wat kansen aanbieden voor biodiversiteit, ecologisch herstel en vrijwaring
van waardevolle landschappen.
Heb je interesse om jouw paardenweides
en infrastructuur natuurvriendelijk en
landschappelijk waardevol in te passen
in het omgevende landschap? Wil je
een meerwaarde voor zowel natuur,
landschap als voor je paarden zelf?
Ben je hiervoor op zoek naar advies,
begeleiding en ondersteuning of wil je
meer weten over het project ‘Paard in het
Landschap’?
Neem dan contact op met het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen en zij
helpen je graag verder!
Info en contact:
• www.rlva.be/paard-het-landschap
• tine.degezelle@rlva.be
• 055 20 72 65
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Klaar voor een sportieve uitdaging? Op 7 juli organiseert WeRSports naar jaarlijkse
editie een triatlon in hartje Oudenaarde. Voor elk wat wils: je kunt 1/4de triatlon
doen waarbij je 1000 meter zwemt, 45 kilometer fietst en 10 kilometer loopt. Voor
snelheidsduivels of triatlonbeginners is er de 1/8ste triatlon met 500 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. En als dat nog niet voldoende is voor jou,
kun je een off-road triatlon doen waarbij je 1000 meter zwemt, 30 kilometer fietst met
de mountainbike op een prachtig parcours en afsluit met 10 kilometer lopen.
Begint het al te kriebelen?
Schrijf je dan zeker in op www.triatlonvanvlaanderen.be of kom deze dag supporteren!

Straatkolk =
enkel voor regenwater!
De stad zet zich dagelijks in om ook tegen
2027 te kunnen voldoen aan de Europese
kaderrichtlijn water, wat betekent dat alle
oppervlakte- en grondwater een goede
kwaliteit moeten hebben. Zo wordt onder
andere stelselmatig over het grondgebied van de stad gescheiden riolering
aangelegd in de straat. Momenteel zit
Oudenaarde aan een zuiveringsgraad van
ongeveer 83%. Dat betekent dat er een
aparte rioolleiding voor regenwater en
een aparte rioolleiding voor afvalwater
wordt aangelegd en dat ook de woningen
in deze straten gescheiden aangesloten
worden op deze hoofdleidingen.
Het regenwater dat apart afgevoerd
wordt, loost rechtstreeks in grachten
en beken die afvloeien naar de Schelde
en naar de Noordzee. Dat betekent dus
dat het water dat terechtkomt in een
straatkolk of rioolrooster, die aangesloten werd op een regenwaterleiding,
ook naar de Schelde en de Noordzee zal
afvloeien.

Hou dus verfresten, olie, frituurvet,
hondenpoep, betonresten en ander
restafval uit de regenwaterriolen en
grachten en gooi deze dus niet zomaar
in de straatkolk! De gevolgen van deze
verontreinigingen zijn niet alleen voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater, maar
afval in straatkolken kan ook geurhinder
veroorzaken, ongedierte aantrekken en
verstoppingen veroorzaken die plaatselijk
voor wateroverlast kunnen zorgen.

Overweeg je om
te starten met een
artistieke opleiding?
Kom naar de infoavonden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans!

Bedankt voor
jullie inzet
tijdens de
verkiezingen
van 26 mei !
De verkiezingen van 26 mei zijn
intussen achter de rug en we konden
opnieuw rekenen op de medewerking
van meer dan 300 burgers als lid van
een stembureau of stemopnemingsbureau. Het stadsbestuur wil hen
dan ook allemaal bedanken voor hun
bijdrage en inzet!

• Basisonderwijs: op donderdag 20 juni vanaf 19 uur
Van 19 tot 19.30 uur spelen de leerkrachten een humoristische voorstelling
voor kinderen uit het basisonderwijs. Ze stellen o.a. de verschillende instrumentengroepen voor. Hierna is er een infomoment waarbij de leerkrachten je
graag vertellen over de inhoud van de cursussen Muziek, Woordkunst-drama
en Dans.
• Volwassenen:
Je bent van harte welkom op maandag 17 juni en dinsdag 18 juni telkens om 19
uur voor een voorstelling van de cursisten Theater. Op dinsdag 18 juni brengen
ook de cursisten Storytelling een voorstelling. Na de voorstellingen is er een
gezellig ontmoetingsmoment met leerkrachten en leerlingen.
Inschrijven voor de infoavonden is wenselijk - gratis toegang:
muziekadmin@oudenaarde.be. Overweeg je om na de zomervakantie te starten met
een artistieke opleiding? Schrijf je in bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans! Meer informatie via www.oudenaarde.be/samw

Registreer je online als
orgaandonor
De stad beschikt al langer over
‘Mijn loket’ waar je zo’n 12 attesten
en uittreksels kan aanvragen.
Sinds kort is hieraan het formulier
‘Orgaandonatie’ toegevoegd. Je kan nu
24/7 jouw verklaring over orgaandonatie
afhandelen. Aanmelden bij ‘Mijn loket’
gaat heel eenvoudig met een kaartlezer
en de identiteitskaart, met een token,
met ‘it’s me’, of via de app.
Op vijf minuten is de volledige
procedure afgewerkt en kan je met
deze onbaatzuchtige daad tot wel
acht mensenlevens reden! Bovendien
bespaar je jouw familie van een moeilijke
beslissing wanneer je zelf niet meer je
wil kan kenbaar maken.
Meer informatie bij de dienst
Burgerzaken.
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De schatten van

Maagdendale

Eindejaarstentoonstelling KABK
+ extra muros Beeldhouwen &
Ruimtelijke Kunst in Oud Hospitaal

KABK: Maagdendale 31 | 9700 Oudenaarde
Oud Hospitaal: Sint-Walburgastraat 9 | 9700 Oudenaarde

WO 26 JUNI• 13.30 tot 20.30
VR 28 JUNI• 17.00 tot 20.30
ZA 29 JUNI• 11.30 tot 17.00

ten
n
e
m
e
n
Eve

Evenementenkalender
juni-september 2019
JUNI
Retro Ronde
15 - 16 juni
Adriaen Brouwer – Run (Mater)
15 juni
Bezoek de Tissenhovemolen
23 juni
Adriaen Brouwer Bierfeesten
28 - 29 - 30 juni
Kadeefeesten
29 juni

AUGUSTUS
Koesterfeeste, tvv Kinderkanker Fonds
(Ename)
8 - 9 - 10 augustus
Feeste ’t Ename
8 - 9 - 10 - 11 augustus
Pelikaan - Run (Ename)
10 augustus
Valiezefeesten (Mullem)
14 - 15 - 16 - 17 augustus
3 of Live - optredens (Markt)
16 - 17 - 18 augustus

JULI
Brouwerijconcerten (Brouwerij Roman)
3 juli
Summerbar horeca (Markt)
5 juli
Rommelmarkt Leupegem
6 juli
Nox.x Ename
6 juli
Vlaanderen Feest!
6 juli
Triatlon van Vlaanderen
7 juli
Brouwerijconcerten (brouwerij Roman)
10 juli
Sint-Amelberga Ruiterommegang
10 juli
Brouwerijconcerten (brouwerij Roman)
17 juli
Kunst, ambacht, brocante en vintage
markt
21 juli
Te Deum
21 juli

Leupeloop (Leupegem)
17 augustus
Rommelmarkt Station
24 augustus
Bezoek de Tissenhovemolen
25 augustus
Avondmarkt kermis
30 augustus
Bizonrock Eine
31 augustus
Retro Run (Mater)
31 augustus
Septemberkermis
30 augustus - 8 september.
Vuurwerk op openingsavond

SEPTEMBER
Septemberkermis
30 augustus - 8 september
Run 4 Fun (Nedereanme)
6 september
Vierdaagse Feesten Nederename
6 - 7 - 8 - 9 september
Bezoek de Tissenhovemolen
8 september
Open Monumentendag
8 september
Paardenkijkdag
14 - 15 september
Rommel- en avondmarkt Eine
14 september
Kermis Eine
14 - 15 september
Rally Oudenaarde
15 september

OVERIGE
4 Wandelzoektocht Oudenaarde (KWB)
1 mei – 1 september
de

Elke zaterdag in de maanden juli en
augustus optreden van een muziekband
(verschillend genre) op de Markt, telkens
tussen 15u00 en 18u00.
Pop-up speelplein (Kleine Markt)
6 juli - 28 augustus

Meer info:
Toerisme & Evenementen
Oudenaarde Stadhuis
Markt 1 - 9700 Oudenaarde
055 31 72 51
vist@oudenaarde.be

Brouwerijconcerten (Brouwerij Roman)
24 juli
Bezoek de Tissenhovemolen
28 juli
Brouwerijconcerten
31 juli
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Schepencollege
Burgemeester
Marnic De Meulemeester
Veiligheid - Communicatie - Toerisme - City Marketing Ruimtelijke Ordening - Milieu - Duurzaamheid
T: 055 49 70 67 en 055 33 51 28 (ACM)
E: Burgemeester@oudenaarde.be
Zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Stefaan Vercamer
Cultuur - Wijkontwikkeling - Burgerzaken - Tewerkstelling - Sociale Economie - Landbouw - Wonen Kerkfabrieken
T: 0496 29 94 29
E: stefaan.vercamer@dekamer.be
Zitdag: op afspraak
John Adam
Evenementen - Openbare Werken
T: 0478 38 02 65
E: john.adam@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak
Peter Simoens
Sport - Recreatie - Mobiliteit
T: 055 31 95 32 - 0475 28 28 59
E: peter.simoens@oudenaarde.be
Zitdag: woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de sportdienst of na afspraak (gsm/e-mail)
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Bart Dossche
Financiën - Aankoopdienst - Informatica (ICT) - Administratieve Vereenvoudiging - Dierenwelzijn
T: 0495 38 01 03
E: dokter.dossche.bart@telenet.be
Zitdag : maandagnamiddag
Sybille De Vos
Personeelszaken - Onderwijs - Zustersteden
T: 055 33 51 33
E: sybille.devos@oudenaarde.be
Zitdag: maandag en donderdag (na afspraak)
Carine Portois
Lokale Economie - KMO - Middenstand - Jeugd
T: 055 31 81 02, 055 33 51 21 (ACM), 0479 07 49 11
E: carine.portois@oudenaarde.be
Zitdag: na afspraak
Cindy Franssen
Sociaal Beleid - Gelijke Kansen - Ontwikkelingssamenwerking - Gezinsbeleid - Seniorenbeleid - Mensen met
een beperking - Armoedebestrijding - Kinderopvang –
Gezonde Gemeente
E: cindy.franssen@vlaamsparlement.be
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