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Beste inwoner,
’t Is weer voorbij die mooie zomer…
Wanneer u dit leest, is de maand
september opnieuw goed gevorderd,
school al weer een sleur en die
vakantiebestemming slechts een vage
herinnering…
Maar laten we positief blijven! Dit
keer mogen we toch écht niet klagen:
we werden gezegend met een erg
zuiderse zomer, vakantie gaat op den
duur ook vervelen en bovendien zijn de
vooruitzichten voor dit najaar niet mis…
Of wat dacht u van de langverwachte
expo rond Adriaen Brouwer die afgelopen
weekend de deuren opende in het MOU?
We gaan u niet zeggen wat u moet doen
maar geloof ons: het zou doodzonde zijn
moest u, als inwoner van Oudenaarde,
deze once-in-a-lifetime expo nièt
bezoeken!
Voor het eerst werd namelijk zo’n groot
deel van zijn werken vanuit topmusea
over de hele wereld op één locatie
verzameld.
Hier.
In Oudenaarde.
In uw eigen, vertrouwde woonplaats.
En cultuurliefhebbers worden verwend
dit najaar: ook CC De Woeker heeft
opnieuw een mooi en gevarieerd
aanbod avond- en kindervoorstellingen
samengesteld om onderuitgezakt in de
pluchen zetels van te genieten.

In dit infomagazine besteden we verder
ook aandacht aan ons vernieuwde
administratief centrum. Voortaan kan
u voor quasi alles op het gelijkvloers
terecht aan ofwel het burgerloket of
aan het omgevingsloket. Belangrijk om
hierbij te onthouden, is dat u steeds een
afspraak moet maken vooraleer langs te
komen. Gelukkig kan dit erg makkelijk
via het online afsprakenportaal op onze
website. Het systeem van ‘werken op
afspraak’ is zoals u weet al een aantal
maanden operationeel bij onze dienst
burgerzaken, en de resultaten bewijzen
het: de wachttijden zijn aanzienlijk
afgenomen!
We wensen u alvast veel leesgenot, en
wie weet lopen we elkaar wel tegen
het lijf op de tentoonstelling van ‘onze’
Adriaen Brouwer.
Of in één van de vele gezellige
etablissementen die onze stad rijk is,
voor een glas van het gelijknamige bier!
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Veel leesgenot,
De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne
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De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

Laat regen en wind dus maar komen,
voldoende dingen om lekker gezellig
binnenshuis te doen!

2018 - september - infomagazine - 3

Adriaen
r
Brouwe

Adriaen Brouwer
is thuis!
E

indelijk is het zo ver: afgelopen weekend werd in het MOU - Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen de langverwachte en prestigieuze tentoonstelling over Adriaen Brouwer geopend:

Adriaen Brouwer : Meester van emoties.

Vanaf nu kan iedereen het uitzonderlijk oeuvre van deze schilder gaan bewonderen, en
deze tentoonstelling is echt een ‘once-in-a-lifetime experience’ want het is de eerste
keer dat zo’n groot deel van Brouwers schilderijen wordt samengebracht. En dan nog
in onze stad, de geboortestad van de kunstenaar!
De bruiklenen zijn afkomstig uit verscheidene Amerikaanse en Europese topmusea
(New York, Houston, Londen, Den Haag, Amsterdam, Berlijn,…)
De tentoonstelling is een samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten en loopt nog tot en met 16 december 2018: een niet te missen event!

Charivari
Samen met de tentoonstelling in het
MOU, loopt onder de naam ‘Charivari’
ook een tentoonstellingsproject onder
toeziend oog van curator Jan Hoet Jr. en
Melanie Deboutte
Charivari brengt in Oudenaarde een
twintigtal hedendaagse kunstenaars
samen die in hun werk een gezond
gevoel voor ironie, kritiek, spot aan de
dag leggen, maar ook steeds gedreven
zijn door een zoektocht naar schoonheid,
naar poëzie, naar een gevoel van
verheffing en verlichting. Zelfkritiek is
een belangrijke pijler, bijvoorbeeld over
hun plaats als kunstenaar in de samenleving.
Charivari vindt plaats in de Pamelekerk,
aan de oever van de Schelde. Op de
markt ‘bezet’ dit project eveneens
café Adriaen Brouwer. Dat wordt drie
maanden een kunstige ontmoetingsplek
voor bezoekers met geregeld performances en concerten.
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Adriaen Brouwer
  - Het Boek Eindelijk een boek dat de baanbrekende
Vlaamse meester uit Oudenaarde in de
schijnwerpers stelt!
Nu de Adriaen Brouwertentoonstelling
officieel de deuren heeft geopend,
is er ook een boek verschenen voor
diegenen die maar niet genoeg krijgen
van deze 17de-eeuwse Oudenaardse
schilder. Ontdek de diverse aspecten van
Adriaen Brouwer in ‘Adriaen Brouwer:
meester van emoties’. Het boek kan niet
ontbreken in de bibliotheek van elke
inwoner van Oudenaarde!

Vergeten Vlaamse meester
komt thuis
Een schilder van wereldformaat, van wie
het werk in de allergrootste musea hangt:
dat is Adriaen Brouwer. Uit verschillende
private en publieke collecties in Europa
en Amerika zijn Brouwers werken naar
Oudenaarde gekomen. Het is de eerste
keer dat een groot deel van zijn oeuvre
wordt samengebracht. Dat dit evenement
kan plaatsvinden in zijn geboortestad,
maakt het nog zoveel mooier.
Adriaen Brouwer werd in 1604 geboren in
Oudenaarde als zoon van een tapijtwever.
Op jonge leeftijd trok hij naar de Noordelijke Nederlanden, waar hij roem vergaart
in Haarlem en Amsterdam. Nadien
trekt hij naar Antwerpen, waar hij al
in 1638 sterft. In deze korte tijdspanne
schildert hij een indrukwekkend oeuvre
bij elkaar, dat kunsthistorisch van
uitzonderlijk belang is. Zo is Brouwer een
meester in het schilderen van emoties
en stemmingen. Tronies en groteske
hoofden gebruikt hij gretig om gezichtsuitdrukkingen te laten zien. Dat doet
hij op een ongeziene en vernieuwende
manier. Hij is een fan van antihelden uit
het dagelijkse leven: ze roken, drinken,
flirten, vechten, feesten, … Veelzijdig en
innovatief, dat zijn de begrippen die zijn
œuvre het best omschrijven.

TUSSEN RUBENS EN REMBRANDT

ADRIAEN
BROUWER
MEESTER VAN EMOTIES
WWW.ADRIAENBROUWER.BE

Tentoonstelling
MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE
EN DE VLAAMSE ARDENNEN

15.09 T.E.M.
16.12.18

Internationale kunsthistorici
vertellen het verhaal achter de
werken
Ontdek de veelzijdigheid van Brouwer in
‘Adriaen Brouwer: meester van emoties’.
Curator dr. Katrien Lichtert brengt in deze
tentoonstellingscatalogus een internationaal team van kunsthistorici samen die
diepgaand de verschillende thema’s binnen
Brouwers oeuvre analyseren en verklaren.
Het rijkelijk geïllustreerd boek doet het
verhaal achter Brouwers werken uit de
doeken.
Benieuwd? Koop dan de unieke tentoonstellingscatalogus, hét naslagwerk over
Brouwers indrukwekkende oeuvre. Hebt
u de voorintekenactie gemist? Geen
probleem, u kunt het boek verkrijgen in de
dienst Toerisme. Het boek kost 29,99 euro.

Meer info:
Toerisme Oudenaarde
Stadhuis - Markt 1
visitbrouwer@oudenaarde.be
055 3172 51

www.adriaenbrouwer.be
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Het
nieuwe
omgevingsloket opent de
deuren
W

e streven er voortdurend naar
om onze dienstverlening nog
klantvriendelijker te maken.
Hét contactpunt tussen inwoners en
stadsdiensten blijft in veel gevallen ons
Administratief Centrum Maagdendale
(ACM) in Tussenmuren.
Aangezien dit gebouw ook alweer uit
1994 dateerde, drong een verbouwing
zich op om te blijven voldoen aan de
noden en evoluties van vandaag.
Ondertussen is het stof van de
verbouwing gaan liggen en de verf
droog, en zitten al onze publieksgerichte
functies vanaf nu netjes gebundeld in
twee balies op het gelijkvloers: een
‘burgerloket’ en een ‘omgevingsloket’.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw
door maar kunnen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers worden afgehandeld.
Voor alle persoonsgebonden zaken (bv.
identiteitskaarten, rijbewijs, reispas,
aangiftes,…) moet je reeds enkele
maanden links aan het ‘burgerloket’ zijn.

Opgelet!
Nu ook ons omgevingsloket is opgestart,
werken alle stadsdiensten voortaan
enkel nog op afspraak. Het systeem is
ondertussen al sinds februari ingevoerd
bij de dienst burgerzaken en met succes:
in de steeds drukke vakantieperiode
(reispassen, kids-ID,…) stonden vroeger
soms ellenlange wachtrijen tot aan de
deur; de voorbije vakantie waren er
dankzij het werken op afspraak quasi
geen wachttijden!

Een afspraak maak je best via het
handige online portaal (de link vind je op
verschillende plaatsen op onze website
www.oudenaarde.be). Lukt dit niet, dan
kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of
055 33 51 11.

Digitale dienstverlening
In veel gevallen is het echter helemaal niet nodig om nog naar het Administratief
Centrum te komen! We blijven namelijk inzetten op digitale dienstverlening, en via
‘Mijn loket’ kan je dan ook heel wat zaken zelf online aanvragen en afhandelen
(zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het strafregister of de geboorteakte, diverse
attesten, de aanvraag voor het plaatsen van een container,…).
Daarnaast kunnen via de webshop ook heel wat producten (o.a. tickets voor de
Woeker, inschrijvingen voor jeugd- en sportactiviteiten,…) 24u per dag online
verkregen worden.

www.oudenaarde.be > ‘Wonen & leven’ > ‘Mijn loket’.

Voor alles rond huis en omgeving (bv.
bouw- of omgevingsvergunning) kan
je sinds 3 september rechts aan het
‘omgevingsloket’ terecht.

Ook bij de populaire items op onze startpagina vind je een link naar ‘Mijn loket’.

Middenin vind je de centrale ontvangsten informatiebalie.

rechtstreeks via webshopoudenaarde.recreatex.be
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Omgeving Donk
volop in
ontwikkeling
De omgeving van de Donkvijver vormt een prachtige groene oase, vlak bij het
stadscentrum.
Na het verdwijnen van de camping, is het stadsbestuur zowel voor als achter
de schermen steeds blijven verder werken aan de herontwikkeling van deze
waardevolle site.

H

iervoor zocht én vond de stad
enkele solide partners: zo is naast
Absolut surfclub ook The Outsider
ondertussen al een vaste waarde op en
rond het water! Hun activiteitenaanbod
zorgde de afgelopen zomer voor een
gezellige drukte, dankzij onder andere de
waterski-kabelbaan en de drukbezochte
beachbars.
Voor de herontwikkeling van het recreatief verblijfstoerisme ging de stad in
zee met Roompot Vakanties, een van de
grootste Europese vakantieaanbieders
met meer dan 200 vakantieparken in
o.a. Frankrijk, Nederland, Duitsland,
Denemarken en België.
Roompot zal de terreinen van de
voormalige camping gefaseerd opwaarderen tot een nieuw vakantiegebied.
De Gemeenteraad keurde ondertussen de
plannen goed en de akte tussen de stad
en Roompot werd verleden: in een eerste
fase gaat het over de bouw van zo’n 110
vakantiehuisjes en de aanleg van zo’n
20 vaste plaatsen voor mobilhomes.
De huidige verloederde gebouwen zullen
dus plaats maken voor een gloednieuwe
vakantie-infrastructuur.
Belangrijk is ook dat de stad en
Roompot op één lijn zitten wat betreft de
duurzaamheid van het project: zo is er
bijzondere aandacht voor de ecologische
eigenheid van het gebied met onder
andere de inplanning van zo’n 8 hectare
Scheldemeersen.
Ook als stad blijven we zelf verder
investeren in de toekomst van het gebied;
de stad blijft eigenaar van het uitbreidingsgebied en de Scheldemeersen.
Er werd ook een landschapsarchitect
ingeschakeld voor de ontwikkeling van
het terrein tussen Donkstraat en de vijver.
Volgend voorjaar zal daar dan ook een
gloednieuwe speeltuin en een groene
publieke ruimte verrijzen.
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Vragen over
verkiezingen?
Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw
met z’n allen naar de stembus om
gemeente- en provincieraadsleden
te kiezen. Naar aanleiding hiervan
lanceerde het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB) de officiële verkiezingswebsite ‘vlaanderenkiest.be’.
Via deze informatieve site kunnen zowel
kiezers, kandidaten als lokale besturen
een antwoord vinden op eventuele vragen
die ze hebben over de lokale verkiezingen van 14 oktober. Op die manier kan
iedereen zich goed voorbereiden op de
stembusgang en kunnen de verkiezingen
op een vlotte manier verlopen.

vlaanderenkiest.be

Resultaten bekend op 14 oktober 2018
Kandidaten bekend op 18 september 2018

vlaanderenkiest.be

info@vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
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De antwoorden op deze en andere
praktische vragen staan op
vlaanderenkiest.be.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal
de website steeds aanvullen met actuele
informatie.

#vlaanderenkiest op 14 oktober 2018
lokale en provinciale verkiezingen

@ABB_Vlaanderen

Hoe geef je bijvoorbeeld een volmacht en
kan dat ook als je in het buitenland bent?
Waar kan je als kandidaat jouw verkiezingsaffiches plakken? Wat als je geen
Belg bent? Welke regels gelden bij de
organisatie van de verkiezingen? …

Ook op de verkiezingsdag zélf kan deze
website nuttig zijn; van zodra de resultaten op 14 oktober definitief gekend zijn,
worden die namelijk op dezelfde website
gepubliceerd.
De specifieke resultaten voor Oudenaarde zijn te vinden via de niet-zo-eenvoudige URL https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/
gemeente/45035
(je kan dus best gewoon surfen naar
vlaanderenkiest.be en van daaruit
doorklikken).

#BELEEF OUDENAARDE
Kom naar het WEEKEND VAN DE KLANT:
ZATERDAG 6 & ZONDAG 7 OKTOBER 2018
Psst: benieuwd wat deze kleurige letters nog meer in petto hebben?
Hou de komende weken jouw ogen open ...
WWW.FACEBOOK.COM/OUDENAARDEWINKELSTADVZW
WWW.OUDENAARDE.BE/BELEEFOUDENAARDE

Open dag
n
bedrijve
7 OKTOBER

O

VAN 10 TOT 17 U

p zondag 7 oktober vindt opnieuw de Voka
Open Bedrijvendag plaats, en dit jaar is
Oudenaarde een van de ‘hotspots’!

10 bedrijven zetten die dag hun deuren open voor
het grote publiek. En hoewel je bij een ‘bedrijf’
misschien niet meteen aan een stadsbestuur
denkt, doen wij ook zelf mee!

Je krijgt die dag een unieke kijk achter de schermen van onze

SPORTDIENST
en ontdekt de Finse piste, de voetbalvelden, het skatepark, het Thienpontstadion en als klap op de vuurpijl: de splinternieuwe sporthal!
We koppelen er bovendien meteen een heuse sportbeurs aan vast waar je tal
van sporten kan testen of kan kijken naar indrukwekkende demonstraties.
Afspraak in Rodelos tussen 10 u en 17 u!

AAROVA
(Industriepark De Bruwaan 85)
“AAROVA is een dynamisch maatwerkbedrijf dat tewerkstelling verschaft
aan 370 personen met een arbeidshandicap. AAROVA beschikt over een
modern en ruim machinepark, waar
onze werknemers onder meer instaan
voor tapijt, zeefdruk, confectie, montage,
handling en onderhoud. Daarnaast
vaardigt AAROVA teams af vanaf 8
werknemers om in het bedrijf van de
klant eenvoudige productietaken op te
nemen. Benieuwd? Kom langs!”

BEDRIJVENCENTRUM
VLAAMSE ARDENNEN
(Meersbloem – Melden 46)

Oudenaarde koploper in aantal arbeidsplaatsen
Naast deze deelnemers zijn er in Oudenaarde natuurlijk ook nog ontzettend
veel andere ondernemingen die mee zorgen voor arbeidsplaatsen en zo onze
stad economisch gezond houden.
Oudenaarde scoort op dit gebied trouwens erg goed binnen de regio, met een
totaal van 14.369 werknemers in 1.021 ondernemingen.
Zo zijn hier volgens de laatst gekende cijfers 853 ondernemingen met 1 tot 19
werknemers en 25 grote ondernemingen met meer dan 99 arbeidsplaatsen (en
dan werden de eenpersoonszaken nog niet meegeteld!).
(bron: Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen)
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“Wil je weten wat een bedrijvencentrum
is en hoe het er achter de schermen aan
toe gaat? Wil je een bedrijf opstarten?
Wij stellen loodsen en burelen ter
beschikking en u kunt genieten van een
pakket aan diensten. Diverse bedrijven
tonen zich op 7/10 van hun beste kant.
Kom, proef en ontdek!”

Volop
‘bedrijvigheid’
in Oudenaarde!

Met onze
bezoekersw
edstrijd
maak je bove
ndien kans
op mooie pr
ijzen zoals
een fiets, ge
schonken do
or
de deelnem
ende bedrijv
en
.
Haal jouw st
empel bij vier
deelnemende
bedrijven
en je maakt
kans
om te winne
n!

Ook deze bedrijven doen mee:

BRAECKMAN
GRAANSTOKERIJ

ROOS HOUT & BOUW

(Berchemweg 61)

(Gentstraat 33)

“Kom het 100-jarig bestaan van onze
familiale graanstokerij vieren! Beleef
het authentieke stookproces van gin en
traditionele jenevers: van het malen van
de granen tot de rijping. Aanschouw onze
moderne stokerij in werking en ervaar
hoe traditie en innovatie samengaan.
Daarbij kan je genieten van livemuziek,
een drankje en een hapje. We ontvangen
jullie graag in onze stokerij om een
primeur aan te kondigen.”

“Wij blazen 100 kaarsjes uit! Naar
aanleiding van onze verjaardag zetten wij
onze deuren open. Wij stellen ook graag
onze nieuwe huisstijl aan jullie voor. De
ambachtelijke schrijnwerkerij is uitgegroeid tot een compleet Hout en Bouw
bedrijf. Vandaag de dag specialiseren
wij ons in het aanbieden van totaalconcepten. Bij ons ben je aan het juiste adres
voor alle bouw- en verbouwplannen.”

OUDENAARDSE
BETONCENTRALE OBC
(Meersbloem – Melden 20)
“Benieuwd hoe beton wordt geproduceerd? Dit is een unieke kans voor een
blik achter de schermen! Een rondleiding
doorheen het productieproces met tal van
demonstraties: lossen van grondstoffen
uit een schip, betonpomp, breekmachine.
Ook de allerkleinsten kunnen “knutselen”
met beton. Er worden doorlopend
rondleidingen georganiseerd en er is
kinderanimatie voorzien. Je bent van
harte welkom!”

BROUWERIJ LIEFMANS
(Aalststraat 200)
“Hou je van traditionele en authentieke
bieren van gemengde gisting ? Kom dan
zeker brouwerij Liefmans in Oudenaarde
ontdekken ! Een bezoek aan brouwerij
Liefmans brengt je in andere sferen.
Proef er het uitgebreide gamma en geniet
van het unieke karakter van dit belangrijk
Belgisch bierpatrimonium. We dompelen
je onder in de wereld van de gemengde
gisting en tonen je hoe de heerlijke
Liefmans bieren worden gemaakt.”

ENJOYTODAY
(Meldenstraat 45)
“Vergaderen, teambuilding, bedrijfsfeesten en overnachten in een sfeervolle
luxueuze vierkantshoeve. Maak kennis
met onze vergaderzalen, feestruimte,
B&B, privé-sauna en garden rooms met
zicht op de mooie omringende natuur.
Kom diverse activiteiten beleven, proef
diverse streekproducten , doe inspiratie
op voor je bedrijfsfeest of teambuilding.”

Ook

AZ OUDENAARDE

(Minderbroedersstraat 3) en

SCHRIJNWERKERIJ
VANDER HAEGHEN
(Industriepark De Bruwaan 14 A)
kunnen tijdens de Open Bedrijvendag
bezocht worden.
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Het bruist
in de bib!

Boekstart in de Vlaamse Ardennen
Jonge ouders en hun kleine kinderen op een fijne manier in contact brengen met
boeken, dat is de bedoeling van ”Boekstart”, een project voor de allerkleinsten.
De bibliotheken van de Vlaamse Ardennen willen samen met Kind en Gezin meer
boeken verspreiden in gezinnen met heel jonge kinderen.

Gratis boekenpakketjes

Slimme baby’s

Wanneer ouders met hun baby van 6
maanden naar het plaatselijk consultatiebureau van Kind en Gezin gaan,
krijgen ze daar een gratis boekenpakketje.

Kinderen van bij de geboorte laten
kennismaken met boeken, liedjes,
versjes en verhalen, heeft een positieve
invloed op hun taalontwikkeling. Ze
leren veel nieuwe woorden en zinnen,
raken vertrouwd met taal en kunnen
sneller lezen. Bovendien is niets zo goed
voor het scheppen van een nauwe band
tussen (groot)ouders en kinderen als
samen in een boekje kijken, plaatjes
aanwijzen en benoemen, versjes leren,
verhaaltjes vertellen en beluisteren. En
het is natuurlijk ook gewoon ontzettend
gezellig!

Heeft het kindje de leeftijd van 15
maanden bereikt, dan ontvangen de
ouders een uitnodiging om een peuterpakket af te halen in één van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen :
Brakel, Kluisbergen, Maarkedal,
Oudenaarde, Ronse of WortegemPetegem.

Ook baby’s en peuters kunnen
lid worden van de bib
Maak je baby, peuter en/of kleuter gratis
lid van de bibliotheek en geniet van ons
rijke aanbod. In de bibliotheken vind je
namelijk heel wat boekjes die al vanaf de
eerste maanden door je kindje gesmaakt
worden. De bibliotheekmedewerkers
helpen je daarbij graag op weg. Van een
goede boekenstart gesproken!
Boekstart is een project van Iedereen
Leest in samenwerking met de openbare
bibliotheken en Kind en Gezin.

Bijleren in de bib
Je vindt niet alleen boeken in de bib; er worden ook regelmatig interessante
vormingen georganiseerd! Iedereen is hierbij welkom, lid van de bib of niet. We
zetten alvast enkele opleidingen die nog dit najaar doorgaan op een rijtje:

‘Aan de slag met je Android-tablet’
Dinsdagen 18 en 25 september, telkens van 9.30 tot 12 uur
i.s.m. Vormingplus Vlaamse Ardennen - Dender
Basistarief: € 24 / OK-Pas: € 5
Inschrijven: www.vormingplus-vlad.be

‘Betalen met je smartphone’
Dinsdag 23 oktober van 19.30 tot 21.30 uur
i.s.m. Bibliotheken Vlaamse Ardennen
Gratis, maar inschrijven verplicht via bibliotheek@oudenaarde.be

‘Cursus Handletteren’
Zaterdagen 20/10, 27/10, 10/11 en 17/11, telkens van 10 tot 12.30 uur
Basistarief: € 45 / OK-Pas: € 15
Inschrijven: www.vormingplus-vlad.be
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Kinder- en Jeugdjury Oudenaarde
zoekt nieuwe leesbeesten én
enthousiaste begeleiders!

Z

itten jouw kinderen steeds met hun
neus in een boek?
Geven ze spontaan hun mening
over de boeken die ze lezen?
Wisselen ze graag van gedachten met
leeftijdsgenoten?
Dan is het nu tijd om ze aan te sluiten
bij de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
(KJV), de grootste leesclub van Vlaanderen!
Elk jaar wordt een selectie topboeken
voorgeschoteld aan de juryleden in heel
Vlaanderen. De kinderen krijgen enkele
weken de tijd om telkens 2 boeken te
lezen. We komen 4 keer samen, telkens
op maandagavond van 18 uur tot 19 uur.
We werken in kleine leesgroepjes van
leeftijdsgenoten, onder begeleiding van
een vrijwilliger om op een speelse wijze
de boeken te bespreken.
Aan het einde van het leesjaar, mogen
alle juryleden hun stem uitbrengen. Alle
stemmen van heel Vlaanderen worden
verzameld en geteld en dan worden de
winnaars bekend gemaakt! Deze boeken
krijgen een label, zodat andere lezers
weten dat dit boek dé favoriet is van heel
wat leeftijdsgenoten.
Binnenkort geven we ook in Oudenaarde
de aftrap van het nieuwe leesseizoen. En,
goed nieuws: er is nog plaats voor nieuwe
lezertjes in de KJV! We richten onze
oproep vooral op lezers van 7 tot 12 jaar
en hopen in oktober van start te kunnen
gaan met minstens 3 leesgroepjes.
Om de werking verder te kunnen
uitbouwen, lanceren we ook een oproep
naar nieuwe begeleiders! We zoeken
enthousiaste ouders of grootouders met
een gezonde portie affiniteit voor jeugdliteratuur. Leerkrachten (in spe), jeugdwerkers of ervaren ‘rotten-in-het-vak’
die op een creatieve manier de kinderen
willen uitdagen om met de boeken aan de
slag te gaan!
We hebben jullie hard nodig om onze
KJV een extra boost te geven en open
te stellen voor meer kinderen en extra
leeftijdsgroepen.

Wie meer info wenst of interesse
heeft om deel te nemen aan de
KJV, als lezer of als begeleider,
kan contact opnemen via
sofie.nobels@oudenaarde.be of
055 30 19 33

2018 - september - infomagazine - 13

De schilderijen
van Adriaen
Brouwer tot
leven gebracht

Cultuur

Festival van Vlaanderen in Oudenaarde
met Zefiro Torna
Over Engelen en Duvels, Sottigheden en Dwaesheden…
Zefiro Torna schetst in ‘Allegoria’ een muzikaal beeld van de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden aan het einde van de 16de eeuw en de 17de ‘gouden’ eeuw.

TUSSEN RUBENS EN REMBRANDT

ADRIAEN
BROUWER
MEESTER VAN EMOTIES
WWW.ADRIAENBROUWER.BE

Tentoonstelling
MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE
EN DE VLAAMSE ARDENNEN

15.09 T.E.M.
16.12.18

Leidraad hiertoe zijn de allegorische thema’s die we rijkelijk terugvinden in de grafiek
en schilderkunst van kunstenaars als onze Adriaen Brouwer, de oude en jonge Pieter
Breughel, Frans Hals of Jan Steen. Deze symbolische voorstellingen leren ons iets
over de toenmalige maatschappelijke verhoudingen, de heersende moraal, sociale
gedragingen en levensomstandigheden. Zij reiken ons zinnebeeldige thema’s aan als
Wijsheid versus Dwaasheid of ‘Boertigheden’, Dood en Vergankelijkheid, Liefde en
Ijdelheid.
Zefiro Torna put uit een schat aan pittoreske volks- en geuzenliederen en uit lieden madrigalenbundels van uitgevers, dichters en componisten als Bredero, Vallet,
Padbrué en Hacquart.
De gestileerde, poëtische muziek van de burgerij verhoudt zich moeiteloos tot de jolige
volkse muziek van de speelmannen. De amusante maar ook ontroerende muziekvoorstelling ‘Allegoria’ brengt de schilderijen van Adriaen Brouwer en consoorten weer tot
leven!

Het vocaal-instrumentaal ensemble
Zefiro Torna werd opgericht in 1996.
Zefiro Torna bestaat uit musici die hun
sporen verdienden bij gezelschappen
als Huelgas Ensemble, Collegium
Vocale Gent, Capilla Flamenca en LOD.
Zefiro Torna verwierf internationale
faam met zijn veelzijdige aanpak.

Zefiro Torna: ‘Allegoria’
Vrijdag 12 oktober 2018 om 20 uur
Sint-Walburgakerk, Oudenaarde
Tickets: € 15 euro
(+60 en -26: € 13,50 euro /
OK-pas: € 1,50)
Reservaties via:
• de webshop op www.dewoeker.be
• E: cc.de.woeker@oudenaarde.be
• T: 055 30 13 66
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Cultuur

Lees alles over de boeiende
geschiedenis van Oudenaarde

N

aar aanleiding van de opening
van de tentoonstelling ‘Adriaen
Brouwer, meester van emoties’ in
het MOU, verscheen ook het tweede deel
van de Verhandelingen onder de titel
‘Adriaen Brouwer in perspectief’. Deze
publicatie van de “Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn
Kastelnij en van den Lande tusschen
Maercke en Ronne” bevat 5 uitgebreide
artikels die het leven en oœuvre van de
Oudenaardse schilder vanuit een ander
standpunt willen benaderen.
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De ‘Verhandelingen Deel 2’ opent met
het artikel van Stijn Lybeert en Martine
Vanwelden. Hierin wordt de afkomst
van Adriaen Brouwer uit Oudenaarde
gedetailleerd onder loep genomen. In
de hoop de Oudenaardse origine van
de schilder te achterhalen, werden alle
mogelijke families met achternaam de
Brauwere in de periode 1500-1650 in
kaart gebracht. Hierna volgt het artikel
van Erik Verroken die de periode na
het vertrek van de familie Brouwer uit
Oudenaarde uitspitte. Zijn onderzoek
bracht hem naar Gouda, Amsterdam
en Haarlem waar naast de uitgeweken
tapijtwevers uit Oudenaarde ook een
familie de Brauwere werd gevonden.
Paul Trio wil het over een heel andere
boeg gooien. Hij oppert een mogelijke
verwantschap van de familie Brouwer
met het Ieperse kunstenaarsmilieu,
alwaar Adriaen Brouwer ook zijn stiel
zou kunnen geleerd hebben. Vervolgens
behandelt Erik Meersschaert niet het
leven dan wel het oeuvre van de schilder.
Hij stelt vast hoe het aantal werken dat
toegeschreven werd aan Adriaen Brouwer
in de 19de en 20ste eeuw opmerkelijk steeg
en weer daalde. Hij illustreert zijn artikel
met een aantal spittante anekdotes over

de kunstmarkt en malafide vervalsers.
Tenslotte komt u in het laatste artikel
van de hand van Martine Vanwelden
meer te weten over de schilderijen ‘De
5 zintuigen’ uit het MOU. Jaren werd
beweerd dat dit Brouwers waren. Maar is
dit wel zo? En van welke schilder zouden
ze anders kunnen zijn?
Een exemplaar van de Verhandelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring kost € 20. Voor dit
bedrag sturen we u het boek op,
wordt u meteen ook lid van de Kring
én kan u kosteloos deelnemen aan
alle activiteiten zoals lezingen over
de geschiedenis van Oudenaarde.
Interesse?
Mail naar archief@oudenaarde.be of
bel naar 055 30 07 06.
U kan ook zelf een exemplaar van
de Verhandelingen gaan halen bij
het secretariaat van de Geschieden Oudheidkundige kring in het
Stadsarchief (Maagdendale 31, 9700
Oudenaarde), in de bibliotheek of in
het MOU. Dan betaalt u slechts € 18.

Wat een najaar
in de woeker!

D

e collega’s van ons cultureel centrum De Woeker serveren alweer een cultuurprogramma om van te smikkelen en te smullen, om duimen en vingers van af te
likken!

Ze blijven ook mikken op het jonge publiek: naast de familievoorstellingen voor de
allerkleinsten, bieden ze zowel theater-, comedy- als muziekvoorstellingen aan
waarin ook jongeren absoluut hun gading zullen vinden.
In november besteden ze gepaste aandacht aan de herdenking van het einde van de
Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. Onder meer Rudy Vranckx is te gast en
dan weet je dat ook de recente oorlogsrealiteit aan bod zal komen.
Een greep uit het diverse en omvangrijke programma: Vernieuwd Gents Volkstoneel,
Compro Oro, Wouter Deprez, Tg De Link, Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne
Verbeke, Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen, Wigbert, Oudenaards Mannenkoor
Tebasco, Kopergietery & Arsenaal/Lazarus, Johan Heldenbergh, Stefaan Van
Brabandt, Mich Walschaerts, Han Solo, Beeldsmederij De Maan, …

Aanbod
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.

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

Jeugdkamp herfstvakantie :

De boze heks staakt.
29 tot 31 oktober

C

armella is het beu. Na het lezen
van het script voor een nieuw
sprookje heeft ze het helemaal
gehad en gooit ze de boeken neer. In
ieder sprookje wordt zij als de grote
slechterik afgeschilderd, terwijl zij
eigenlijk alleen maar het slachtoffer is
van haar eigen goede daden. Carmella
beslist om ons mee terug te nemen in
de tijd en toont ons het verhaal van haar
kant.
Neem deel aan het themakamp van de
jeugddienst en kom te weten hoe de boze
heks die wij kennen misschien toch niet
zo boos is…

Alle kinderen, met en zonder beperking,
van 3 tot en met 15 jaar (geboortejaar
2015 tot en met 2003) zijn welkom.
De activiteiten starten om 9.30u en
eindigen om 16u.
Er is alle dagen vooropvang voorzien
vanaf 7.30u en naopvang tot 18u.
Voor het themakamp moet er op
voorhand ingeschreven worden.
Inschrijven kan vanaf woensdag 26
september om 17u. Dit kan online via
de webshop op www.oudenaarde.be,
maar ook in JC Jotie op 26/09 van 17u tot
18u, of de dagen erna tijdens de gewone
openingsuren.

De inschrijving is pas definitief als er
betaald is.
Inwoners van Oudenaarde betalen € 35,
niet-inwoners € 45 en OK-pas houders
€ 9.
Let op: er kunnen maximum 100
kinderen deelnemen aan het
themakamp!

Voor meer info over de herfstvakantie kan je terecht bij Jotie of bij de sportdienst.
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Jeugdcentrum Jotie (Hofstraat 14)

Sportdienst Oudenaarde (Rode los 1)

T 055 33 44 90
E jeugdcentrum@oudenaarde.be

T 055 31 49 50
E sportdienst@oudenaarde.be

Actief ouder worden
met de sportdienst
Ruggym op
maandagnamiddag

Galm of gezond actief leven
model voor 55-plussers op
donderdagnamiddag

(14u30 - 15u30)
Aangepaste oefeningen ter preventie van
rugklachten.

(14u45 - 16u)
Wij nodigen jullie graag uit om kennis te
komen maken met deze toffe groep! We
bieden telkens een mix van sporten aan,
op maat en aangepast aan ieders niveau.
Niet alleen het bewegen staat centraal,
ook ‘de aprés’ en randactiviteiten krijgen
de nodige aandacht.

De lessen starten op maandag 1 oktober;
een eerste proefles is gratis, nadien kan
je een 10-beurtenkaart aanschaffen voor
€ 20.

Deelnemers kunnen kennis maken
tijdens een gratis proefles. Nadien kan
je een 10-beurtenkaart aanschaffen voor
€ 25.

Curve-bowl op
donderdagnamiddag
(16u - 18u)
Bij curve-bowl of Engels bolspel probeert
men de bowl via een curve op de mat
naar een doel te rollen. Kom alvast een
kijkje nemen, wie weet wordt deze sport
een passie voor jou!

Seniorensportdag sportdienst Oudenaarde
(donderdag 22 november)

De lessen starten op donderdag 20
september.
Alle activiteiten gaan door in de splinternieuwe sporthal aan het zwembad
(Rodelos 1).
Meer info?
Contacteer de sportdienst via
sportdienst@oudenaarde.be,
055 31 49 50 of spring gewoon eens
binnen in de gloednieuwe kantoren!

Kom proeven van een uitgebreid pakket
aan sporten! Iedere 55-plusser is welkom
om op eigen tempo en niveau kennis te
maken met diverse sporten. Er zit vast
een sport tussen die je aanspreekt en die
je misschien verder zal beoefenen. Vraag
je folder bij sportdienst Oudenaarde.
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Opendeurdag

Brandweerpost Oudenaarde

id
Veilighe

Bezoek onze
Facebook

23

Opendeurdag
brandweerpost
23 september 2018, van 10 tot 18u
Oudenaarde
Verschillende
demonstraties

SEPT
2018

Van 10:30u tot 18:00u
Bedrijvenpark Coupure 21
Kinderanimatie
Blindloopparcours
Duiktank

Demonstraties
Infostanden
Workshops

Kinderanimatie
Blindloopparcours
Samenwerking met Defensie, Politiezone Vlaamse Ardennen, Rode Kruis Oudenaarde, AZ Oudenaarde
Diverse infostanden

Beleef de actie bij brandweerzone
Vlaamse Ardennen!

O

p zondag 23 september gooit de
brandweerkazerne van Oudenaarde
de deuren open voor het grote
publiek!
Ook de andere hulpdiensten zullen
van de partij zijn (het Rode Kruis, het
Belgische leger, de Civiele Bescherming,
de politie,…).
Bewonder het wagenpark of bezoek een
van de vele demonstraties, infostands en
workshops.
Je kan ook deelnemen aan het blindloopparcours of zelfs een korte duikinitiatie volgen in een speciale duikcontainer (vergeet dus jouw zwemkledij en
handdoek niet!).
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De allerkleinsten mogen zich uitleven
op de springkastelen of het hindernissenparcours en meerijden met een
echte brandweerwagen! Voor deze
junior-brandweermannen is er ook een
blushuisje aanwezig en een parcours met
door water aangedreven blusvoertuigen.
Misschien slaat de ‘vonk’ wel over en
krijg je ook de ‘vurige’ passie om brandweermanvrijwilliger te worden? Bij de
infostand geven ze jou graag alle uitleg!

Meer info over de opendeurdag kan
je vinden via de Facebookpagina
“brandweerpost Oudenaarde vriendenkring”.

Brandweerkazerne Oudenaarde
Bedrijvenpark Coupure 21
Zondag 23 september
10.30 tot 18 uur

‘1 dag niet’

nationale actiedag tegen
woninginbraken

W

Nu de donkere maanden naderen, is het
misschien tijd om je af te vragen wat je
zélf kan doen om inbraken te voorkomen!

In de week van 22 tot 28 oktober zullen er
daarom ook op het grondgebied van de
politiezone Vlaamse Ardennen verschillende sensibiliseringsacties plaatsvinden
en krijg je dagelijks een tip om inbraken
te voorkomen. Neem tijdens deze week
dus zeker eens een kijkje op de website
(www.pz-vlaamseardennen.be) of volg de
politiezone via Facebook (https://www.
facebook.com/politiezonevlaamseardennen).

Naast de logische maatregelen (zoals
bijvoorbeeld steeds de deuren en ramen
op slot doen, smartphones en laptops
uit het zicht bewaren, …) kan je ook een
beroep doen op de diefstalpreventieadviseur van onze politiezone. Hij komt
gratis naar je toe om de zwakke punten
inzake de beveiliging van je woning te
analyseren en doet aanbevelingen om de
risico’s te verminderen. Niets is verplicht,
je beslist zelf welke preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te passen.
De adviezen van de diefstalpreventieadviseur zijn bovendien neutraal, objectief
en volledig gratis.

ist je dat er in België meer dan
6 inbraken per uur geregistreerd worden? Om dit aantal te
verminderen, wordt jaarlijks de nationale
actiedag “1 dag niet” georganiseerd.

Het doel van deze actie is om je te doen
nadenken over de maatregelen die je
kan nemen om van je woning, straat of
buurt een veiligere plek te maken. Vaak
hechten we immers pas belang aan de
beveiliging van onze woning wanneer
we het slachtoffer zijn geweest van een
inbraak.

De diefstalpreventieadviseur kan je ook
adviseren om mechanische preventiemaatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld
deuren met een meerpuntssluiting,
een veiligheidscilinder, vergrendelbare
raamkrukken, opbouwsloten of gelaagd
glas.

Interesse?
Maak een afspraak met de diefstalpreventieadviseur via:
T: 055 33 88 88
E: politie@pz-vlaamseardennen.be
Op de website www.1dagniet.be
vind je eveneens een app waarmee
je de zwakke plekken van je woning
op het vlak van de veiligheid kan
analyseren en je waardevolle
voorwerpen kan registreren.
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Infoavond nieuw
kinderbijslagsysteem
Op 1 januari 2019 start Vlaanderen met het zogenaamde
‘GROEIPAKKET’.

Wanneer? maandag 22 oktober 2018 om 19u30.

Je zou het de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen maar eigenlijk is het meer dan
dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële
tegemoetkomingen die de Vlaamse Overheid voorziet
voor elk kind in elk gezin.

Waar? Sociaal Huis, Meerspoort 30, Oudenaarde
(vergaderzaal gelijkvloers, ingang via het rusthuis).

Wie na 1/01/2019 een kindje krijgt, moet zelf de
aanvraag indienen voor dit Groeipakket. Dit is misschien
niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom organiseren het Huis van het Kind en de dienst kinderopvang
in samenwerking met Famifed (het publieke kinderbijslagfonds) een informatiesessie over deze nieuwe
manier van werken.

Deze infosessie is gratis, maar inschrijven is
verplicht via huisvanhetkind@oudenaarde.be

Voor wie? Voor ouders en toekomstige ouders uit
Oudenaarde, Horebeke, Kruishoutem, WortegemPetegem en Zwalm.

REGIO-OUDENAARDE

Gezond opvoeden
Waarom gaan snoepjes er gemakkelijker in dan groenten? Hoe
lang mogen kindjes TV kijken? Hoe en wanneer praat ik over
seks? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind meer beweegt? En wat met
games?
Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die je je dagelijks stelt
als je een kind opvoedt. En je bent niet de enige. Elke ouder heeft
wel eens twijfels over de opvoeding. Dat is normaal.
Daarom willen stad en OCMW ook in Oudenaarde jonge gezinnen
een duwtje in de rug geven. 10 Gezonde Gemeenten slaan de
handen in elkaar en werken de komende twee jaar aan een
gezondheidscampagne in samenwerking met Logo Gezond + vzw.
Elk gezin met een kind in de lagere school krijgt alvast een
scheurkalender mee, boordevol ‘gezonde’ tips! Dit initiatief
vertrekt vanuit een brede samenwerking met o.a. Huis van
het Kind, de basisscholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), en heel wat organisaties die bezig zijn met gezond
opvoeden.
Voor meer info kan je terecht bij de dienst huis van het kind en
kinderopvang Oudenaarde (055 33 51 24 huisvanhetkind@oudenaarde.be) of op www.gezondopvoeden.be.
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Dag van de klant
op de boerenmarkt:

De boerenmarkt
is van alle tijden!
D

e marktkramers van de boerenmarkt nodigen iedereen uit voor
hun Dag van de Klant op zaterdag
6 oktober.
Die dag toont ‘Stones and Stories’ de
bezoekers de historische evolutie van de
markt doorheen de eeuwen. Kom kijken
en proeven: een schotel uit de steentijd,
uit de Romeinse tijd, uit de middeleeuwen, uit de 18de eeuw en een hedendaagse schotel.
Je wordt in de watten gelegd met een
gratis hapje en drankje aan het proevertjeskraam. Alle marktkramers bieden
je iets van hun eigen producten aan. Je
proeft onmiddellijk de kwaliteit van het

aanbod op de boerenmarkt: groenten en
fruit, vlees, vis, brood en banket, kaas …
Hier staan namelijk vooral kleinschalige
kwekers en producenten met hun eigen,
authentieke producten. Er komen geen
veilingen of supermarkten aan te pas
en je weet dus zeker dat de producent,
zonder tussenhandel, een eerlijke prijs
krijgt.
De Boerenmarkt gaat elke
zaterdag door van 9u tot 12u30 op
de parking aan het voetbalstadion
in de Prins Leopoldstraat

Oudenaarde investeert,
ook in voetpaden
In de periode van 2016 tot nu, werden in
de volgende straten de voetpaden reeds
heraangelegd:
• Misweg
• Sint-Laurentiusstraat
• Generaal Merchiersstraat
• Abdijsteeg
• Parkstraat
• Prins Leopoldstraat
• Fortstraat
• Simon de Paepestraat
• Gaspar Heuvickstraat
• Nestor de Tièrestraat
• Tuinwijk
• Gentstraat
• Nederenamestraat

In 2018 alleen al was dit goed voor
een kleine 4000 meter (!) nieuwe of
heraangelegde voetpaden.
Het structurele onderhoud van de
voetpaden is vanzelfsprekend een
dossier dat gefaseerd moet aangepakt
worden: het is qua inzet van mensen en
middelen, qua opvolging en natuurlijk
ook qua beperking van de onvermijdbare
hinder niet haalbaar om te veel werven
tezelfdertijd op te starten.
De staat van onze weginfrastructuur
(voor voetgangers, maar evengoed voor
automobilisten en fietsers) is echter een
structureel en constant aandachtspunt
dat ook in de komende periodes steeds
blijvend zal opgevolgd worden!
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Oproep:

Wil ook jij een chalet
uitbaten op de kerstmarkt?
H
et is nog wat vroeg om reeds aan
de eindejaarsfeesten te denken
maar van vrijdag 14 december
’18 tot en met woensdag 2 januari ’19
organiseren we opnieuw een grote,
sfeervolle kerstmarkt op de verschillende
pleinen in het centrum: de Markt, de
Kleine Markt en het Droesbekeplein.

En ook dit jaar zal de ijspiste opnieuw van
de partij zijn!
Het stadsbestuur biedt alle Oudenaardse verenigingen én handelaars de
mogelijkheid zich kandidaat te stellen om
een chalet uit te baten tijdens volgende
periodes:
• vrijdag 14/12 tot woensdag 19/12
• donderdag 20/12 tot woensdag 26/12

In het weekend moeten de chalets
verplicht open gehouden worden, op
weekdagen is er geen verplichting maar
mag het natuurlijk wel (graag zelfs!).
Toekenning van de chalets zal gebeuren
op basis van de diversiteit van het
aanbod en op basis van het tijdstip van
inschrijving. Niet alleen snel zijn is dus
de boodschap; laat ook jullie creativiteit de vrije loop om niet enkel eten en
drinken aan te bieden maar ook leuke en
originele (geschenk-)artikelen. Vorig jaar
viel het gevarieerde aanbod heel erg in de
smaak bij de bezoekers!
Oudenaardse handelaars en verenigingen
krijgen voorrang op kandidaten van
buiten de stad.

• donderdag 27/12 tot woensdag 2/1

Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail kandidaat stellen t.e.m.
15 oktober 2018.
(Inschrijvingen die ons na deze datum bereiken worden niet weerhouden.
U ontvangt een mail ter bevestiging van uw inschrijving, mocht u niet direct
reactie ontvangen contacteer ons gerust telefonisch om er zeker van te zijn dat
wij uw inschrijving goed ontvangen hebben.)
Inschrijvingen en meer info: evenementen@oudenaarde.be / 055 31 72 51
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CAR
FREE
DAY
20/09

www.carfreeday.be

GUN JE WAGEN
EEN DAGJE
VERLOF

#goedopweg
WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE
16-22 SEPTEMBER

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

