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Beste inwoner,

Voor jou ligt een goedgevulde lente-editie van ons infomagazine.

We laten je kennis maken met Nikki, onze jeugdopbouwwerker. Bart en Maaike geven 
dan weer een stand van zaken in het project Oudenaarde Linkeroever.

Verder krijg je een grote brok cultuur (ouwe getrouwe Erfgoeddag, Feest van de Folk, 
tentoonstelling Johan Tahon,… ) én natuur (akkervogels, trage wegen, ecologisch 
groenbeheer,…). 

Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de Koers Der Koersen, Vlaanderens 
Mooiste; dé Ronde van Vlaanderen. Voor de negende keer zal deze voorjaarsklassieker 
in onze eigen stad over de streep bollen.

Koers zet Oudenaarde op de kaart. Wielerliefhebbers komen van overal ter wereld om 
‘onze’ historische hellingen en kenmerkende kasseien te bedwingen of om hier hun 
wielerhelden live te kunnen aanmoedigen. 

Maar Oudenaarde is natuurlijk zo veel meer dan enkel de koers. 

Ook tal van andere zaken komen in deze ‘Info Oudenaarde’ aan bod. 
We laten ze jullie graag ontdekken!

Veel leesgenot,

De Burgemeester,

Marnic De Meulemeester 

De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

Sociaal

Dossier :

Meerjarenplan
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Voor het negende jaar op rij is Oude - 
naarde de fiere aankomststad van 
‘Vlaanderens Mooiste’, de Ronde 

van Vlaanderen. Winnaars Tom Boonen 
(2012), Fabian Cancellara (2013 en 
2014), Alexander Kristoff (2015) Peter 
Sagan (2016) Philippe Gilbert (2017), 
Niki Terpstra (2018) en Alberto Bettiol 
(2019) dompelden de stad en omstreken 
onder in een overweldigende extase. 
We kijken alvast uit naar wie de 104e 
editie van de Ronde op zijn naam kan 
schrijven!

U toch ook?

Hierbij alvast een greep uit het 
programma tijdens dit koersweekend:

Zaterdag 4 april 2020

Familierit

Deelnemers rijden een parcours van 
ongeveer 20 km. Iedereen krijgt zo de 
kans om zelf eens over de aankomst te 
fietsen. Ideaal om met het gezin aan deel 
te nemen en daarna te genieten van de 
animatie op markt.

We Ride Flanders Cyclo

Op zaterdag rijden 16.000 sportieve 
fietsers hun Ronde van Vlaanderen 
tijdens de “We Ride Flanders” Cyclo. Ze 
trotseren net als hun idolen de Vlaamse 
hellingen en kasseistroken. Vanaf de 
middag, met de grote piek tussen 14u00 
en 18u00, komen de vele duizenden 
sportieve wielertoeristen uit binnen- 
en buitenland over de meet gereden. 
Volgens traditie wordt nadien een stop 
gehouden in het hart van Oudenaarde. 
Wil je ook graag de wielerambiance 
opsnuiven, een terrasje doen en je laten 
meeslepen op de beats van een dj? Dan 
is de Markt the place to be.

Ronde van 

Vlaanderen

Oudenaarde 
in de ban van  de Ronde 

zaterdag 4 en 
zondag 5 

april
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Zondag 5 april 2020

Ronde van Vlaanderen 
voor Elite Vrouwen en Mannen

De Ronde van Vlaanderen belooft 
opnieuw een feest te worden. Niet alleen 
de renners, ook het publiek maakt de 
koers: beleef daarom de aankomst 
vanop de eerste rij in het publieksdorp, 
vlakbij de aankomstlijn van Vlaanderens 
Mooiste.

Noteer alvast onderstaande programma 
in je agenda. Wie laveert tussen de Markt 
en aankomstzone ziet de renners 5x live 
en krijgt er een pak amusement bovenop:

09u00: Start Fan-Ride op de Markt

09u45: Presentatie elite vrouwen op de Markt

10u55: Start RVV elite vrouwen op de Markt

12u25: passage vrouwen op de Markt

12u50: bevoorrading mannen Welden/Nederename

13u00: passage mannen op de Markt     

13u45: passage mannen Eikenberg, Wolvenberg en Holleweg

15u10: aankomst vrouwen (Minderbroedersstraat)

15u40: passage mannen Koppenberg

16u40: aankomst mannen (Minderbroedersstraat)

Voor meer info, zie www.derondeinoudenaarde.be

Publieksdorp

Het sfeervolle publieksdorp is opnieuw 
een echt belevingsplein met een 
groot scherm, drank- en eetstanden, 
kinder animatie, sanitair, … Ambiance 
verzekerd!

Jeugdzone

Ook in de jeugdzone kan je de koers live 
volgen op groot scherm, een initiatief van 
de jeugdverenigingen Oudenaarde.

Na de wedstrijd wordt hier afgesloten 
met een DJ.

Mobiliteit

De Markt is op zaterdag en zondag 
enkel bereikbaar voor voetgangers en 
fietsers. In industriezone de Meers-
bloem kan ook geparkeerd worden, via 
de brug over de Schelde wandel je zo 
het stadscentrum binnen. Er zijn ook 
voldoende fietsparkings. Oudenaarde 
blijft ook bereikbaar met het openbaar 
vervoer.

Volg de laatste verkeersinfo via de 
tweets van de Politie op 
@PzVlaArdennen.

Oproep Fan Ride

Ook dit jaar krijgen opnieuw 100 
gelukkigen de kans om “Vlaan-
derens Mooiste” te beleven in een 
unieke setting. Je fietst de laatste 100 
kilometer van de Ronde van Vlaanderen 
en dat tussen de profs bij de vrouwen 
en de mannen. Je finisht op de officiële 
aankomst van De Ronde en wordt 
ontvangen in de Flanders Classics 

Club. Daar kan je de finish volgen van 
op de eerste rij, met open bar en buffet. 
De Stad Oudenaarde mag 4 kaarten 
verloten onder haar inwoners. Wat 
moet je daarvoor doen? Stuur je kandi-
datuur naar toerisme@oudenaarde.
be en toon aan waarom jij een van de 4 
uitverkorenen moet zijn!

De Ronde in Oudenaarde vlag

In het kader van de Ronde van Vlaan-
deren wil de Stad Oudenaarde de 
inwoners en de handelaars uit het 
centrum de mogelijkheid geven om 
een heuse “De Ronde in Oudenaarde” 
vlag aan te schaffen en op te hangen 
aan hun gevel. De kostprijs voor 1 
vlag is 10 euro en dit kan een mooie 
aankleding zijn van het straatbeeld, dat 
verder reikt dan alleen het centrum, 
tijdens de passage van de RVV. De vlag 
kan afgehaald worden op de dienst 
toerisme & evenementen op de Markt.

Praktische info tijdens RVV weekend
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Centraal telefoonnummer 
voor al jouw vragen m.b.t. 
de Ronde in Oudenaarde 

(vanaf 16 maart 2020)

078 05 10 80

Contact ‘De Ronde in Oudenaarde’

Coördinatie ‘De Ronde in Oudenaarde’:

Toerisme & evenementen Oudenaarde 
Stadhuis, Markt 1, 
9700 Oudenaarde 
Tel. 055 31 72 51 
Mail: deronde@oudenaarde.be

Meer informatie:

Katern ‘De Ronde in Oudenaarde’

(verkrijgbaar bij dienst toerisme 
Oudenaarde)

www.derondeinoudenaarde.be

www.facebook.com/derondeinoudenaarde 

✆

In de rand van de RondeRonde van 

Vlaanderen

Expo: Kunst rond Koers 1999-2020

Uiteraard is Erwin De Bie meer dan alleen maar een “wieler-
kunstenaar”. Zo werd hij ooit omschreven als de “schilder van 
bizarre schoonheid”. Thema’s in zijn werk zijn o.a. de mystiek 
en de schoonheid van verval, de muziek van The Beatles, 
begraafplaatsen, psychologische onderwerpen, zijn helden, zijn 
invloeden en de dierenproblematiek.

Maar toen hij in 1999 zijn eerste thematentoonstelling “Kunst 
rond Koers” in Geraardsbergen voorstelde, had hij geen idee 
dat dit thema twintig jaar deel zou uitmaken van zijn artistieke 
leven en pas na drie edities (1999, 2001 en 2019) en zeventien 
exposities in België, Nederland en Frankrijk, zijn eindpunt zou 
bereiken met een slotrit én arrivé in wielerstad Oudenaarde.

Radio Koers in De Woeker

In de voorstelling Radio Koers vertrekt sportjournalist 
Christophe Vandegoor vanuit zijn tienerjaren en een kortstondig 
bestaan als een bescheiden jeugdwielrenner. Helaas verzeilt 
het talent in een tweede waaier. Met een microfoon in de hand 
lukt het iets beter om aan de kop van het peloton te sleuren: 
live vanop een Alpentop in de Ronde van Frankrijk of vanop de 
legendarische wielerbaan van Roubaix.

Radio Koers is een ode aan de radio en de verbeelding. In deze 
voorstelling vol wielerverhalen en muziek sleurt Vandegoor u 
live mee in een massasprint op zoek naar kippenvel.

Oh ja, diep vanbinnen droomt Vandegoor 
nog steeds van een carrière als drummer, 

gitarist of bassist bij Foo Fighters. 
Helaas zal dat er niet meer van komen. 

Wat niet wegneemt dat 
hij steeds op zoek 
blijft gaan naar 

een moment van 
ontroering, zowel 
in de sport als in 
de muziek.

Tentoonstelling ”Kunst rond Koers 1999 - 2020”
Oud-OLV-Hospitaal (Sint-Walburgastraat) 
Van 14 maart tot en met 5 april 2020 
Van woensdag tot en met zondag (13.30 tot 17.30 uur) 
Tijdens het Rondeweekend op 4 en 5 april 2020 
ook open in de voormiddag!

Gratis toegang

Voorstelling ‘Radio Koers’
Donderdag 26 maart om 20.30 uur 
CC De Woeker  
Tickets: € 15,00 
www.dewoeker.be - 055 33 51 35
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In de rand van de Ronde
Ronde Van Vlaanderen voor Beloften 

De Ronde Van Vlaanderen voor Beloften op zaterdag 11 april 
start en komt aan in de Prins Leopoldstraat (ter hoogte van 
de sporthal). De renners vertrekken om 12.30 u. en zijn terug 
in de Prins Leopoldstraat rond 16 u., waarna ze een plaatse-
lijke ronde afleggen. De beloften krijgen in totaal 167 km voor 
de wielen geschoven; aankomst is voorzien rond 16.30 u. Alle 
wielerliefhebbers zijn van harte welkom: kom het talent van 
morgen aanmoedigen en geniet van de koers!

Oudenaarde goes retro op 30 & 31 mei 

Fietsen als weleer

Toen 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.

Op zondag 31 mei 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 Vlaan-
derens 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!

Inschrijven en programma via www.retroronde.be

Niet te missen! 

Niet-fietsers kunnen zich ook dit jaar een weekend lang laten 
onderdompelen in de schone oude tijd met randanimatie. 

• Op zaterdagavond (van 19u00 tot 1u) breng je best je vintage 
outfit en dansschoenen mee want Radio Modern komt na 
het succes van vorig jaar opnieuw naar Oudenaarde! Gooi die 
benen los! Locatie: Binnenkoer Abdij Maagdendale.

• Nieuw! Op zondag rijden enkele honderden oldtimers een 
mooie tocht door de Vlaamse Ardennen met start en finish in 
het centrum van Oudenaarde. Kom deze prachtige voertuigen 
van weleer bewonderen.

Meer info:
Toerisme Oudenaarde 
Stadhuis, Markt 1, 055 31 72 51 
toerisme@oudenaarde.be - www.visitoudenaarde.com

FLANDERS

30 & 31 MEI 2020
OUDENAARDE

ZATERDAG: PATERBERG & KOPPENBERG VINTAGE RIDE
ZONDAG: RETRO RONDE VAN VLAANDEREN

INSCHIJVINGEN
OPENEN OP

7 FEBRUARI 2020!

 WWW.RETRORONDE.BE

G2020_0137.indd   1G2020_0137.indd   1 16/01/2020   13:0216/01/2020   13:02
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Project Oudenaarde Linkeroever

Maaike: “Al sinds het bedrijf Santens 
de activiteiten hier stopzette, krijgen we 
vragen over wat allemaal mogelijk is 
in de omgeving. De ruimtelijke vragen 
beperken zich niet tot de sites Santens en 
Alvey alleen. Zo wenst de steenbakkerij 
Vande Moortel de productie uit te breiden 
en wil ook de stad graag het sport-
centrum uitbouwen. In plaats van al deze 
vragen afzonderlijk te beantwoorden, 
werkten we samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen eerst een globale 
ruimtelijke visie voor het hele gebied uit. 
Binnen die visie kijken we nu naar de 
invulling van de afzonderlijke sites.”

Bart: “Het eerste resultaat van de 
samenwerking tussen de stad en de 
provincie is het zogenaamde ‘ruimtelijk 
raamwerk Oudenaarde Linkeroever – 
Circulair Scheldepark’. Een lange naam 
voor wat eigenlijk een eerste stap is om 
tot een concrete invulling van de sites 
te komen. De focus ligt hierbij op de 
samenhang van het gebied Oudenaarde 
Linkeroever. Binnen het raamwerk werd 
ook een actieplan opgesteld: één van de 
acties is de opmaak van een Gemeen-
telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.”

Project : 

Linkeroever

Oudenaarde 
Linkeroever : 
oever van de toekomst. 
De stad Oudenaarde en de provincie Oost-Vlaanderen werken samen aan 

een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. 
Daarvoor is de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

(GRUP) nodig. Maar wat is een GRUP nu precies? En hoe maken we dit plan op?

Bart Verbeke, coördinator van het project Oudenaarde Linkeroever en Maaike 
Bockstal, diensthoofd bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening van de stad, geven 
graag een woordje uitleg.

Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan?

Bart: “In een Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan of kortweg ‘GRUP’, legt 
de overheid de bodembestemming van 
een bepaald gebied vast. Is het gebied 
bedoeld om er te wonen? Voor bedrij-
vigheid? Of voor recreatie? Waar mag je 
al dan niet bouwen en wat zijn de steden-
bouwkundige voorschriften? Hoe beheren 
we het gebied en hoe richten we het in? 

De eerste stap in zo’n GRUP is de 
opmaak van een start- en procesnota, 
waarin we de algemene visie 
beschrijven.”

Lokale expertise en inspraak 

Maaike: “Het raamwerk kwam tot 
stand dankzij de input van bewoners, 
verenigingen, organisaties, overheden, 
experts, eigenaars,… en werd onder-
tussen goedgekeurd door de gemeente- 
en provincieraad. Ook de start- en 
procesnota willen we nu aan het grote 
publiek voorleggen.

We vinden namelijk dat de lokale kennis 
niet mag ontbreken bij de opmaak van 
dergelijke plannen. De volgende partici-
patiemarkt gaat dan ook door op dinsdag 
31 maart tussen 17 en 20 uur in de 
Sint-Jozefskerk.”
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Oudenaarde
linkeroever
Oever van 
de toekomst

Het nieuwe wonen, 
werken, (be)leven  
aan de Schelde

site Alvey

steenbakkerij 
Vande Moortel

site Santens

Tijdelijke invullingen

“Tijdens de voorbije participatiemo-
menten kregen we steeds de vraag 
wanneer nu eigenlijk de eerste schop in 
de grond zou gaan,” vertelt Bart. “Maar 
het is erg moeilijk om daar een termijn 
op te plakken. Allereerst heb je een 
goedgekeurd GRUP nodig, en dat alleen 
duurt al ongeveer 2,5 jaar.” 

“In tussentijd zijn wel tijdelijke invullingen 
op de sites mogelijk,” vult Maaike aan. “Zo 
is op de site Santens tijdelijk een Freinet-
school gevestigd, vond een drukbezochte 
bar er onderdak en gebruikt Samsonite 
de hallen als opslagruimte. Door riole-
ringswerken ligt er aan de Scheldekant 
een berg aarde opgeslagen. De site Alvey 
tenslotte, wordt tijdelijk gebruikt door een 
transportbedrijf.”

Stad Oudenaarde

Raadpleging over de startnota voor 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan (GRUP) ‘Linkeroever’

Participatiemoment: dinsdag 31 
maart 2020 van 17 tot 20 uur in de 
Sint-Jozefskerk  (Sint-Jozefsplein 8)

De start- en de procesnota kunnen 
vanaf 30 maart tot en met 28 mei 
2020 geraadpleegd worden via het 
omgevingsloket (Administratief 
Centrum Maagdendale) en op de 
stedelijke website www.oudenaarde.be

Reacties kunnen per brief (p/a Tussen-
muren 17 - 9700 Oudenaarde), per 
e-mail (stedenbouw@oudenaarde.be) 
of via het inspraakplatform 
(inspraak.oudenaarde.be) worden 
kenbaar gemaakt of tegen ontvangst-
bewijs worden afgegeven in het 
Administratief Centrum. 

Stad Oudenaarde

Dienst infrastructuur – 
Ruimtelijke ordening 
Administratief Centrum Maagdendale

Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde 
stedenbouw@oudenaarde.be 
055 33 51 49

Provincie Oost-Vlaanderen

Dienst Ruimtelijke Planning

Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent 
oudenaardelinkeroever@oost-vlaanderen.be 
09 267 75 61

www.oost-vlaanderen.be/oudenaardelinkeroever
www.oudenaarde.be/nieuws/oudenaarde-linkeroever
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Inspraaktraject 
‘Maak Oudenaarde Mee’:

5
thema’s

Verkeersveilige en mobiele stad
Groeiend groene stad
Sociaal bewogen stad

Stad voor cultuur en sport
Ondernemende stad

De thema’s uit het bestuursakkoord werden samen met de relevante 
inbreng uit het inspraaktraject vertaald naar een toekomstplan voor 
Oudenaarde.

BESTUURSAKKOORD:
In het bestuursakkoord trekt de nieuwe beleidsploeg 
de krijtlijnen en zetten ze de bakens uit voor de 
volgende zes jaar.

BESTUURSAKKOORD

BESTUURSAKKOORD

Hét MEERJARENPLAN 
2020 — 2025

Reeds in april 2019 stelde de 
vernieuwde bestuursploeg onder 
de titel ‘Oudenaarde MEEmaken’ 

hun bestuursakkoord voor. Hierin 
werden de krijtlijnen uitgezet voor de 
komende zes jaren.

In het meerjarenplan werden de 
ambities uit dit bestuursakkoord samen-
gevoegd met de input uit het participa-
tietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ en 
vertaald in concrete acties en bijhorende 
budgetten.

Uiteindelijk resultaat is een doordacht 
en evenwichtig plan waarin voor een 
recordbedrag van 81 miljoen euro aan 
investeringen staat ingepland. 

Niet toevallig is een groot deel van deze 
investeringen gelinkt aan de prioriteiten 
die uit het inspraaktraject ‘Maak Ouden-
aarde Mee’ naar voren kwamen: we 
voorzien dus veel middelen voor de zaken 
waar de Oudenaardisten van wakker 
liggen.

Ambitieus 
toekomstplan 
voor 
Oudenaarde 
Meerjarenplanning 
2020 - 2025

Dossier :

Meerjarenplan

• Jaarlijks voorzien we ongeveer 
€ 260.000 voor klimaat- en energie-
doelstellingen en daarbovenop inves-
teren we in zonnepanelen, duurzame 
(deel)wagens, en energetische 
renovatie of nieuwbouw van stadsge-
bouwen. 

• Bovenop de € 180.000 die is voorzien 
voor de uitbreiding van het groenareaal 
in het kleinstedelijk gebied, wordt een 
investeringsbudget van € 50.000  per 
jaar uitgetrokken voor de aankoop van 
gronden voor natuurontwikkeling. 

• We gaan verder op de ingeslagen weg 
van inspraak en participatie en trekken 
€ 150.000 per jaar uit voor een burger-
budget; inwoners beslissen dus zelf 
waar dit geld naar toe moet gaan.

• We investeren ruim € 14.000.000 in de 
herinrichting van de Woeker-site en de 
bouw van een nieuwe cultuurzaal. 

• Het budget voor de heraanleg van 
voetpaden wordt verhoogd tot 
€ 500.000 per jaar. Dit bedrag staat 
nog los van de aanpak van voetpaden 
die deel uitmaken van grotere weg- en 
rioleringswerken.

• Deze legislatuur maken we van 
verkeersveilige schoolomgevingen 
een van de topprioriteiten. 

• Het bestuur investeert verder in de 
uitbouw van de ontmoetingscentra 
in de deelgemeenten. In 2020 staat 
de afwerking gepland van OC Amigo 
(Heurne), OC Eine en de pastorie in 
Ename. In 2021-2022 starten ook de 
werken aan een nieuw ontmoetings-
centrum in Ename.

• Een andere topprioriteit is het inves-
teren in betere én veiligere fiets- en 
wandelinfrastructuur. We voorzien 
deze beleidsperiode € 8.600.000 voor 
de aanleg van nieuwe fietspaden en het 
wegwerken van missing links. Ook de 
fietstunnel onder de N8 (die integraal 
wordt gesubsidieerd) behoort hiertoe.

• Ondernemingen zijn de economische 
motor van een stad. Om beginnend 
ondernemerschap te stimuleren en te 
ondersteunen, voorzien we jaarlijks in 
€ 30.000 subsidies voor starters.

• Het dagverzorgingscentrum ‘Hastings’ 
en initiatieven zoals nachtzorg aan 
huis, zijn belangrijke schakels om de 
continuïteit van de zorg te garanderen, 
goed voor een jaarlijks budget van 
meer dan € 100.000. 

• …

Een greep uit de vele acties en doelstellingen:

Het integrale document is terug 
te vinden op onze website
www.oudenaarde.be
   ‘bestuur en beleid’
    ‘beleidsprogramma’
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Sinds april vorig jaar is in Ouden-
aarde een jeugdopbouwwerker aan 
de slag. “Wablief?” Een jeugdop-

bouwwerker is een sociaal werker die in 
de openbare ruimte (bv. in het park, in 
de wijk, aan het station,…), maar ook op 
speelplaatsen (al dan niet met hond), aan 
de slag gaat met kinderen en jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare positie. 
Hiervoor ging stad Oudenaarde een 
samenwerking aan met Uit De Marge 
vzw. 

Onze jeugdopbouwwerker heet Nikki 
Kiekens, een echte Oudenaardist die de 
stad als z’n broekzak kent. We vroegen 
Nikki om zijn job en werking toe te 
lichten aan de hand van enkele persoon-
lijke vragen.

 Hou oud voel je je?

“Ik word deze zomer 29, maar ik voel 
me een paar jaar jonger, alhoewel het 
opstaan steeds wat lastiger wordt. Omdat 
ik in mijn job zoveel tijd doorbreng met 
jongeren ben ik meer op de hoogte wat 
er leeft bij tieners en hoe zij de wereld 
ervaren. Dat is heel interessant om af te 
toetsen aan mijn eigen leefwereld.”

“Een job als jeugdwerker brengt 
natuurlijk ook verantwoordelijkheid met 
zich mee. Het is de bedoeling dat ik een 
aantal doelstellingen behaal die samen 
met de stad werden afgesproken. De 
invulling van die doelstellingen is vrij 
te bepalen. Dat vereist creativiteit en 
maturiteit. Ik doe vindplaatsgericht werk, 
bouw aan een gericht vrijetijdsaanbod 

Jeugdopbouwwerk Oudenaarde: 

“Oudenaardse 
jongeren bruisen 
van het talent”

Dossier :

Jeugd

met kinderen en jongeren, ik werk aan 
de toegankelijkheid van Oudenaardse 
verenigingen, ik sla bruggen naar 
hulpverlening en bouw een netwerk uit 
van interessante partners, ik ga actief 
aan de slag met signalen vanuit jongeren 
en ga in gesprek met het stadsbeleid 
samen met jongeren.”

 Welke kleine gebeurtenis
 kan je blij maken?

“Ik ben iemand die van kleine dingen kan 
genieten. Ik word bijvoorbeeld gelukkig 
van een roodborstje aan het voeder-
bakje van mijn grootmoeder. Zo gaat dat 
eigenlijk ook in mijn job. Het is belangrijk 
om waarde te hechten aan kleine dingen: 
een korte babbel, vragen hoe het gaat, 
simpelweg hallo zeggen, een balletje 
trappen in het park… Als jeugdopbouw-
werker moeten wij vaak klein beginnen 
om een vertrouwensband op te bouwen 
met onze jongeren. Van daaruit kunnen 
we helpen als onze jongeren echte 
hulpvragen stellen. Zo’n hulpvraag kan 
heel breed zijn. Als jeugdopbouwwerker 

helpen we jongeren op vlak van werk, 
relaties, gezin, school, psychische kwets-
baarheid en begeleiden en verwijzen we 
ook zo goed mogelijk jongeren door die in 
aanraking komen met het gerecht of met 
zwaardere hulpverlening.”

 Is het leven voor jou een cadeau?

“Absoluut! Ik geniet van de kleine dingen 
in het leven en ben iemand waarbij 
het glas altijd halfvol is. Een voorbeeld 
van zo’n positief verhaal is Buurtsport 
Oudenaarde. Samen met de Jeugd- en 
Sportdienst, Rhinos Rugby Ouden-
aarde, het Sociaal Huis en de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij organiseren 
we een paar keer per jaar buurtsport-
weken. Nu gaan die vooral door in Eine, 
Nederename en Ename. We doen aan 
sport en spel met kinderen uit specifieke 
wijken. Daar zijn kinderen bij die het thuis 
niet altijd even gemakkelijk hebben. Zo’n 
buurtsportweek is dan echt een cadeau 
voor hen. Ze kunnen één of meerdere 
dagen komen sporten en ontspannen en 
zijn eventjes weg uit de dagelijkse sleur.”
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Samen met de scholen, buurtbewoners, de politie en externe partners zoals 
bijvoorbeeld Route2School, willen we volop inzetten op het verkeersveiliger 
maken van de vele schoolomgevingen die onze stad rijk is.

Het stadsbestuur maakte hier dan ook een topprioriteit van in het meerjarenplan.

Kort door de bocht ligt de uitdaging in het veiliger maken van de verkeersstroom die 
telkens bij het begin en het einde van een schooldag ontstaat, zodat kinderen de kans 
krijgen om te voet of met de fiets naar school te gaan.

 

Dit jaar rollen we drie concrete projecten uit: 

• Schoolroutekaart. Een schoolroutekaart brengt de veiligste en de te mijden fiets-
routes van en naar scholen in kaart. We inventariseren de knelpunten en pakken 
die aan. Je krijgt ook juiste informatie over je fietsuitrusting en het verkeersre-
glement.

• Uniforme schoolomgeving. Onze schoolomgevingen moeten opvallen! Door 
deze op een gelijkaardige manier opvallend aan te kleden, herkennen de wegge-
bruikers de omgeving. Dit zet chauffeurs aan om bewuster en rustiger te rijden.

• Schoolstraat. Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer aan het begin en 
het einde van de schooldag gedurende een half uur geweerd. De directe omgeving 
rond de schoolpoort wordt veiliger, er is meer ruimte voor de voetgangers en de 
fietsers en meer kans op ontmoeting.

Waar mogelijk zullen we werken met proefopstellingen. Dit geeft ons de kans om 
maatregelen in de praktijk te testen en om indien nodig nog bij te sturen vooraleer we 
iets definitiefs instellen.

Verkeersveilige 
schoolomgevingen 

Meer informatie?

Dienst mobiliteit 
Administratief Centrum Maagdendale 
mobiliteit@oudenaarde.be

 Wat is je grootste angst?

“Dat ik op het einde van mijn leven niets 
bereikt zou hebben. Ik denk dat iedereen 
graag iets van zijn leven wil maken. En 
dat is voor veel jongeren soms moeilijk. 
Het gaat niet goed op school, de ouders 
hebben zware problemen, jongeren 
komen in aanraking met verschillende 
levenskeuzes en dilemma’s… Het leven 
kan voor hen soms uitzichtloos lijken. Als 
jeugdopbouwwerker probeer ik via hun 
vrije tijd een alternatief te bieden. Ik ga 
in gesprek en bekijk hoe ik hen zo goed 
mogelijk kan ondersteunen.”

 Waarover ben je de laatste
 tijd anders gaan denken?

“Oudenaardse jongeren bruisen van het 
talent. Voor ik aan deze job begon dacht 
ik heel clichématig dat leerlingen uit het 
deeltijds onderwijs niet altijd dezelfde 
competenties hebben als jongeren uit 
het algemeen onderwijs. Niets is minder 
waar. Met een aantal leerlingen uit het 
deeltijds stelde ik na een heel interes-
sante brainstorm een enquête op over het 
Liedtspark. Zij veranderden mijn denken 
en toonden hoe ambitieus en creatief ze 
zijn. We interviewden een aantal andere 
leerlingen en puurden vijf ideeën uit die 
bevragingen. Door de enquête laten we 
nu zoveel mogelijk leerlingen hun top vijf 
stemmen. Het zijn ideeën die trouwens 
alle inwoners van Oudenaarde aanbe-
langen: sporttoestellen, zitplaatsen met 
beschutting tegen de regen, gratis Wi-Fi, 
opwaardering van het parktorentje met 
zitbanken en beschutting… We stelden 
ook een open vraag waarop ideeën 
als betere verlichting of extra fietsen-
stallingen naar voren kwamen. Tegen 
het einde van het schooljaar hopen we 
minstens 1000 jongeren te bereiken en 
dienen we de resultaten in bij het stads-
bestuur.”
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Kijken naar de sterren 
in de Middeleeuwen

Workshop - 
Stadsarchief Oudenaarde

Ga samen met Geschied- en Oudheid-
kundige Kring van Oudenaarde en de 
archiefmedewerkers op ontdekking 
naar het beeld van de middeleeuwer 
op de sterrenhemel, de planeten en de 
hemellichamen. Aan de hand van een 
uniek 15de-eeuws handschrift ontcijfert 
de bezoeker samen met de archivarissen 
het schrift en leert hij hoe de beweging 
van de zon, de maan, de planeten en 
de sterren in de middeleeuwen werd 
verklaard.

Zaterdag 25 april van 13 tot 18 uur 
Stadsarchief, Maagdendale 31 
Gratis toegang

Cultuur

ERFGOEDDAG 

2020

Een nieuw wandtapijt voor het 
MOU: 
De blijde intrede van Alexander

Rondleiding - MOU

Stad Oudenaarde is bijzonder tevreden 
om op Erfgoeddag de recente aanwinst 
van het waardevol 16de-eeuws 
wandtapijt, dat een veldslag afbeeldt 
uit een prestigieuze reeks getiteld “De 
geschiedenis van Alexander", aan een 
breed publiek te kunnen voorstellen. 
Een mooie aanvulling bij de drie andere 
wandtapijten uit diezelfde reeks die zich 
reeds 20 jaar in de vaste collectie van het 
MOU bevinden.

Zaterdag 25 april van 10 tot 22 uur 
Rondleidingen om 10, 14, 16, 18 en 
20 uur 
Vanaf 18 tot 22 uur worden er 
verhalen verteld

Zondag 26 april van 10 tot 17.30 uur 
Rondleiding om 10, 14 en 16 uur 
MOU, Markt 1

Gratis toegang

Met volksmuziek 
en oud bier de nacht in!

Concert - Dienst Cultuur 
Oudenaarde - CC De Woeker

Voor een avondje volksmuziek en oud 
bier ben je bij De Woeker aan het juiste 
adres. Niemand minder dan Kadril, 
folkgroep uit eigen streek, bijt de spits af. 
Door middel van muziek & dans brengen 
zij erfgoed van hier tot in het verre Galicië 
terug tot leven. Daarna vieren we verder 
de nacht samen rond het vuur. Lokale 
brouwers zorgen voor de nodige proeve-
rijen en instrumentenbouwers tonen hun 
vakmanschap.

Zaterdag 25 april van 19 tot 1 uur 
Tickets: 055 30 13 66 of  
cc.de.woeker@oudenaarde.be 
Maximum aantal deelnemers: 227
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20.47

Tentoonstelling - Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten 
Oudenaarde

Aan de oude Abdij van Maagdendale 
stroomt niet enkel het water van de 
Schelde ... deze magische locatie inspi-
reert al jaren beeldende kunstenaars en 
vormt een ontmoetingsplaats waar jong 
en oud kunst beleven.

Op zaterdag 25 april wordt zonson-
dergang het nieuwe zenit. Tijdens 
die schemerzone, tussen het gouden 
uurtje en het blauwe uurtje, organi-
seert de KABK diverse activiteiten: dag 
wordt nacht, licht wordt donker ... Kom 
dit fenomeen ervaren doorheen de 
tentoonstelling, de filmvoorstellingen en 
allerhande werksessies waarbij zowel 
kinderen als volwassenen kunnen parti-
ciperen.

Zaterdag 25 april 
van 17 tot middernacht 
Site Maagdendale, Maagdendale 31 
Gratis toegang

A Haunted Dinner 
At Huis Beaucarne

Theatervoorstelling - 
Huis Beaucarne vzw

Overdag worden rondleidingen gegeven 
in de pronkkeuken en serre waar de 
"voorbereiding" voor het diner en feest 
ter ere van de serre wordt gehouden. 's 
Avonds wordt er een interactief theater 
met muziek gehouden op de binnenkoer 
waar het feest wordt gevierd ter ere van 
de serre met kaarslicht. De bezoekers 
zullen mee kunnen luisteren naar de 
verhalen die aan tafel worden verteld.

Zaterdag 25 april en zondag 26 april 
van 10 tot 18 uur

Overdag: om het uur starten 
er rondleidingen

Maximum aantal deelnemers: 
30 personen/groep

Gratis deelname

Reserveren verplicht: 0476 30 77 36

Zaterdagavondvoorstelling van 
20 tot 21.30 uur en van 21.30 tot 23 uur

Maximum aantal deelnemers: 
50 personen/voorstelling

Betalend

Reserveren verplicht: 0476 30 77 36

Huis Beaucarne, Beaucarnestraat 9

Oudenaarde by Night

Wandeling - Dienst Toerisme

Tijdens een boeiende en feeërieke 
avondwandeling met gids ontdek je de 
historische plekjes van Oudenaarde. 
De wandeling start aan het mooie 
16de-eeuwse stadhuis, waar het MOU 
Museum is gehuisvest, brengt je o.a. 
langs het begijnhof en voert je zo verder 
naar de verlichte Scheldekaaien en de 
wijk Pamele. Via fraai verlichte pleinen 
kom je terug aan op de Markt.

Wandeling 1: 
zaterdag 25 april van 20 tot 21.30 uur

Wandeling 2: 
zaterdag 25 april van 20.30 tot 22 uur

Gratis deelname 
Reserveren verplicht: 055 31 72 51 
of visit@oudenaarde.be

Maximum aantal deelnemers: 4 x 25
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Plaats van gebeuren is De Woeker en de 
programmatie heeft een sterk lokaal, 
maar daarom niet minder hoogstaand 
tintje.

Op vrijdagavond 24 april presenteren 
we een Oudenaardse selectie aan folk 
bands: About Jay, buitenbeentje op de 
Show Case vorig jaar, Seven Sisters, 
ondertussen een begrip in de regio en 
de folkfeestbeesten van Radio Barba, 
die zelfs buiten de landsgrenzen furore 
maken.

Deze eerste avond blijft gratis, maar 
reserveren wordt niettemin aangeraden. 
De Woeker tovert zijn buitenplein om in 
een sfeervolle ontmoetingsplaats met 
een accent op enkele speciale biertjes die 
onze brouwerstad telt.

Op zaterdagavond 25 april staat dan 
streekgroep en baanbreker van de nieuwe 
folk Kadril op de Woekerplanken. Met het 
Centro Asturiano de Bruselas slaan zij 
de interculturele toer in,  met muziek en 
dans in La Paloma Dorada. Deze folkhap-
pening is wel betalend.

Cultuur

Oudenaarde Folkt

www.feestvandefolk.be
Met de steun van:Organisatie van:

VRIJDAG

24 april 
About Jay | Seven Sisters 

Radio Barba | Folk DJ
 GRATIS 

Deuren: 19u - Livebands: 20u
Eet- en drinkstanden

ZATERDAG

25 april 
Kadril & Centro Asturiano 

de Bruselas 
Toegangsprijs: € 18

Deuren: 20u30

De Woeker
Woeker 3  |  9700 Oudenaarde

 Tickets en reservaties: www.dewoeker.be 

Feest
van de
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OUDENAARDE 
FOLKT!

Het Feest van de Folk, een organi-
satie van MuziekMozaïek vzw, 
plaatst tien dagen lang folk en 

aanverwante muziekgenres in de kijker, 
nu al voor de 18de keer. Organisatoren, 
muzikanten en clubs van over heel 
Vlaanderen en Brussel zorgen van vrijdag 
24 april tot zondag 3 mei voor een 
waaier van evenementen, workshops en 
concerten rond folkmuziek. Op vrijdag 24 
en zaterdag 25 april trappen we het Feest 
van de Folk af met een groots evenement 
in onze eigen stad, Oudenaarde. Vorige 
edities speelden zich af in Leuven, Gent, 
Dendermonde, Ieper en Sint-Niklaas. Meer informatie via www.dewoeker.be of www.muziekmozaiek.be.
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In het nieuwe jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ouden-
aarde, “Handelingen deel 57”, vind je negen uitgebreide artikels van verschillende 
auteurs over de rijke geschiedenis van onze stad en de streek. Een exemplaar van 

het jaarboek kost € 20. Voor dit bedrag ben je meteen lid van de Kring en kun je gratis 
deelnemen aan de activiteiten van de Kring zoals lezingen over de geschiedenis van 
Oudenaarde. Je kunt contact opnemen via archief@oudenaarde.be of via 055 30 07 06. 
Je kunt ook zelf langskomen bij het secretariaat van de Geschied- en Oudheidkundige 
kring (stadsarchief van Oudenaarde, Maagdendale 31), in de bibliotheek of in het MOU 
om een exemplaar van de Handelingen aan te kopen. Dan betaal je slechts € 18.

Voor meer informatie over de Kring of over de Handelingen kun je surfen naar de 
vernieuwde website www.gokoudenaarde.com.

Wist je dat...?
Interesse in cultuur en geschiedenis? Dan kunnen we jou zeker het boek 
‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo aanbevelen.

Ook Oudenaarde komt er in aan bod, en nu eens niet voor de veldslagen die hier 
zijn bevochten.

Oudenaarde was namelijk de plaats waar de ‘Raad van Vlaanderen’ zijn eerste 
vergadering hield. Deze Raad was de eerste vorm van een hogere rechtbank die 
de lokale rechtspraak oversteeg en mogelijkheden bood om in beroep te gaan. 
Oudenaarde was steeds een gehoorzame stad geweest en lag strategische 
tussen de grote, rijke en dus belangrijkere steden als Gent en Brugge. 

In het boek komt ook aan bod dat Oudenaarde (naast 2 Nederlandse steden) 
reeds in de 15de eeuw boeken drukte in de eigen taal.

Cultuurcentrum De Woeker beëindigt 
de voorjaarsprogrammatie met een wel 
heel bijzondere productie: Zvizdal, van 
Berlin VZW, het gezelschap van stads-
genoot Yves Degryse. Noemen we het 
docudrama of journalistiek theater? 
Het is in elk geval vintage Berlin!

“Zvizdal” is een filmisch portret over twee 
mensen, wonende in een spookstad. 
Pétro en Nadia, beiden de 80 jaar ver 
voorbij, weigerden de evacuatie na de 
kernramp van Tsjernobyl. Vijf jaar lang 
reisde Berlin vzw meermaals per jaar 
naar Tsjernobyl om telkens een tijd met 
Pétro en Nadia door te brengen, hen voor 
de camera te interviewen en hun leven 
en keuzes te volgen. Een verhaal over 
eenzaamheid en overleving, als gevolg 
van een mislukt atomisch experiment.

De Woeker presenteert dit multidisci-
plinair juweeltje op woensdag 20 mei om 
20.30 uur in de Sint-Jozefskerk.

Lees alles over de 
boeiende geschiedenis van 
Oudenaarde

De Woeker sluit het voorjaar 
af in schoonheid

Kaarten: 15 euro 
Sint-Jozefskerk 
www.dewoeker.be
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Natuur
Akkervogels 
aan zet!

Ex-voetbalplein Kapellestraat 

Dit perceel, aanleunend tegen Bos 
t’Ename, wordt een nieuw leefgebied voor 
akkervogels die houden van een klein-
schalig landschap. Er komt een strook 
graangewas en een strook bloemen-
weide, aangevuld met een houtkant. 
Het graangewas wordt niet geoogst 
maar dient als wintervoedselvoorraad 
voor de vogels. Uiteraard worden geen 
pesticiden of meststoffen gebruikt. Door 
de sporadische bewerkingen, buiten 
broedseizoen, bieden we de vogels 
nest- en broedgelegenheid.  Op het 
zomermenu staan insecten en granen, 
het wintermenu bestaat uit bloemen-
zaden en graan. Buurtbewoners en 
recreanten kunnen hun ogen en oren de 
kost geven, of inspiratie opdoen voor een 
eigen stukje bloemenweide. Een infobord 
wordt voorzien.

Weihagestraat

De landbouwgronden waar om de 2 
jaar de Werktuigendagen doorgaan zijn 
eigendom van het OCMW en worden mits 
een overeenkomst in bruikleen gegeven 
aan vzw AgriBevents. De stad en de vzw 
slaan nu de handen in elkaar om hier een 
stekje te voorzien voor akkervogels die 
houden van een open landschap. Langs 
de Weihagestraat zal een perceel van 60 
are ingezaaid worden met een graan-
gewas met bloemenmengsel. Het gewas 
blijft tot na de winter op het veld. Er komt 
ook een infobord zodat bezoekers van 
de Werktuigendagen geïnformeerd en 
geïnspireerd worden. Een mooi voorbeeld 
van ‘samen-werken’ aan meer natuur!

Steenbergstraat

In de Steenbergstraat komt een akker-
perceel, eigendom van het OCMW en 
gelegen in natuurgebied, vrij van pacht. 
Een stukje natuur vlakbij Volkegembos… 
daar zegt onze milieudienst geen ‘nee’ 
tegen! Waar het perceel grenst aan de 
Riedekensbeek, wordt een versterking 
van het beekbegeleidend bosje voorzien. 
Naar het landbouwgebied toe creëren we 
een zachte overgang door inplanting van 
wat struiken en een markante boom in 
een vogelakker. 

Het is stil op de ‘boerenbuiten’… heerlijk stil … of misschien toch té stil!? Geen 
vrolijk gekwetter of zacht gezoem. Geen geritsel in het (struik)gewas en al 
helemaal geen helder lied van de veldleeuwerik. De typische akkervogels die 

met hun kleuren en geluiden het akkerland vroeger tot leven brachten zijn er niet 
meer. Ze verdwenen samen met de kleurrijke akker(on)kruiden en veldbloemen, de 
zoemende en krioelende insecten, de hagen en houtkanten en de winterse stoppel-
velden. Op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels staan opvallend veel soorten 
van het landbouwgebied vermeld.

Tijd voor actie dus! We springen in de bres voor de ‘stakkers van de akkers’ en maken 
ze opnieuw ‘helden van de velden’. We gaan alvast op 3 locaties aan de slag:

WIE IS WIE?

DE GEELGORS houdt eerder van klein-
schalige landschappen. Hij is te vinden 
in akkers die grenzen aan houtkanten 
of heggen.

Zijn liedje klinkt als de 5de symfonie 
van Beethoven, sommige mensen 
herkennen de slagzin ‘geef me een 
pintje biieeer!’

DE PATRIJS zoekt beschutting in ruige 
hoekjes of akkerranden. De jongen 
gaan zelfstandig op zoek naar insecten. 
Omdat ze nog niet zo snel zijn en nog 
niet kunnen vliegen, is een insecten-
rijke plek waar voldoende dekking is 
tegen roofdieren noodzakelijk. Ook 
open plekken, waar de jongen kunnen 
opdrogen van dauw of regen, zijn welkom.
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DE GELE KWIKSTAART is met zijn felgele 
verenkleed een vrolijke verschijning 
op onze Vlaamse akkers. Deze insec-
teneter verkiest een evenwichtige 
samenstellingen van veel verschil-
lende landschappen zoals akkers, 
boomgaarden, landbouwgebieden en 
graslanden.

DE VELDLEEUWERIK is het archetype 
van de ‘open landschap akkervogel’: hij 
mijdt hoog opgaande begroeiing. Ook 
in de winter is hij met geen stokken 
dicht bij bomen te krijgen, hij zoekt zijn 
voedsel liever in open gebied. Omdat hij 
in boomloze landschappen leeft, heeft hij 
geen hogere uitkijkposten van waarop hij 
kan zingen. Daarom maken de mannetjes 
de zo karakteristieke zangvluchten 
waarbij ze vrolijk tierelieren boven de 
velden.

DE RINGMUS is een broedvogel van 
kleinschalige cultuurlandschappen. 
Een combinatie van ontbreken van 
wintervoedsel en het intensief gebruik 
van bestrijdingsmiddelen zijn de 
mogelijke factoren die de afname van 
de soort bepalen.

Het aanleggen van voedselakkers 
nabij de broedplaatsen zal zeker een 
positieve invloed hebben op de plaat-
selijke populatie. In de winter kunnen 
de aantallen dan sterk oplopen door 
het feit dat de plaatselijke populatie 
wordt aangevuld met vogels van andere 
regio’s.

Van waar komt ons voedsel? Waarvoor worden suikerbieten geteeld? Komt 
chocomelk van bruine koeien? … Om te zorgen dat onze jeugd de voeling met de 
landbouw niet verder verliest, organiseren we in samenwerking met het Fokvee-

comité en de Schoolhoeve Axelwalle (onderdeel Bernardustechnicum) jaarlijks een 
educatieve rondleiding. 

De rondleiding is bedoeld voor het 4e en 5e leerjaar van de Oudenaardse scholen. 
De leerlingen krijgen eerst een voorbereidende les op school. De eerste vrijdag na 
de krokusvakantie volgt dan de eigenlijke rondleiding op de schoolhoeve. Dit jaar 
mochten we 250 enthousiaste leerlingen ontvangen! Tijdens de rondleiding is er 
aandacht voor het voedsel van de dieren, krijgen ze uitleg over het rietveld en brengen 
ze een bezoekje aan de koeien, de schapen en de konijnen. Afsluiten gebeurt met een 
lekker verse chocomelk!

Educatieve 
rondleiding 

Axelwalle
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Stap voor stap maken we onze stad groener. Dat betekent ook dat we bewuster 
gaan nadenken over het onderhoud van al deze stedelijke natuurpracht. 

Het totaalverbod op het gebruik van pesticiden, het bermdecreet, de recente 
droogteperiodes,… verplichten ons trouwens om anders te gaan handelen.  

Stapsgewijs komen we zo tot een steeds ecologischer groenbeheer. Voor sommigen 
wordt dit misschien eventjes wennen maar één ding is zeker: een natuurlijkvriendelijk 
beheer is goed voor mens en natuur en is hét verhaal van de toekomst!

Natuur Ecologisch 
groenbeheer

• Sinds vorig jaar worden heel wat 
ecologisch waardevolle bermen pas in 
het najaar gemaaid; zo krijgen wilde 
planten en insecten hier alle kansen. 
Dit jaar breiden we deze werkwijze 
verder uit. Infoborden duiden de 
preciese locaties aan.

• We zaaien of planten bloemenweides 
in alle deelgemeenten. Dit heeft heel 
wat voordelen voor mens en milieu 
(grotere biodiversiteit, meer plaats voor 
lokale fauna en flora, insectenvrien-
delijk, onderhoudsarm, aangenamere 
leefomgeving,…). Ook hier zullen infor-
matieborden worden geplaatst.

• We engageren ons om ruim 500 
‘toekomstbomen’ aan te planten, 
verspreid over het ganse grondgebied. 
We gaan na welke soort boom op welke 
plaats de beste ontwikkelingskansen 
krijgt, zodat deze kunnen uitgroeien 
en een meerwaarde kunnen bieden 
voor de omgeving. Hierbij komen 
ook verharde locaties aan bod, die zo 
omgevormd worden tot groene zones.

• Er zal voortaan minder gemaaid 
worden. Dit doen we om kruiden en 
bloemen te laten bloeien en zaad te 
vormen. Aanvankelijk zal het ruige 
gras overheersen, maar na verloop van 
tijd komen er steeds meer bloeiende 
planten. Infoborden duiden deze 
grasvlaktes aan.

• We willen de aanleg van geveltuintjes 
promoten. Deze kleine stukjes natuur 
in de stad zijn niet alleen mooi en goed 
voor het humeur, er zijn ook tal van 
aantoonbare voordelen voor onder 
andere vogels, insecten en luchtkwa-
liteit. Geveltuintjes zijn ook ideaal 
om straten waar weinig groenaanleg 
mogelijk is toch te vergroenen. We 
gaan hier ook zelf mee aan de slag: dit 
voorjaar nog worden een 10-tal stads-
gebouwen van een geveltuin voorzien.

Enkele concrete acties met aandacht voor de natuur binnen onze stad:
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Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemo-
toriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. 
Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren 

verdwenen of in onbruik geraakt maar tegenwoordig groeit de 
vraag naar een herwaardering van deze trage wegen. Via deze 
nuttige verbindingen kunnen kinderen en volwassenen veiliger 
naar school of het werk fietsen en wordt een wandelingetje met 
de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner! 
Daarom werkt onze stad samen met Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) en Provincie Oost-Vlaanderen 
aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen. In 
dat plan is ook ruimte voorzien voor jouw mening!

Interesse in de trage wegen in onze stad? 

Kom dan naar de infoavond over de opmaak van de trage 
wegenplannen voor Bevere, Oudenaarde centrum, Ename, 
Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden. Een hele boterham. 
Vandaar dat ons grondgebied werd opgedeeld in twee delen (er 
zijn momenteel reeds trage wegenplannen in opmaak voor de 
deelgemeenten Eine, Heurne, Mullem, Mater, Nederename en 
Welden). 

De infoavond voor de opstart van deel twee gaat door op 
woensdag 1 april 2020 om 19.30 uur in zaal Armare, Abdij 
Maagdendale (Maagdendale 13). 

Naast een algemene toelichting en het projectverloop, wordt 
er die avond tevens een oproep gedaan aan vrijwilligers die 
interesse hebben om actief deel te nemen aan dit project. We 
zijn op zoek naar vrijwilligers die in de maanden juni en juli 
een handje kunnen helpen door de trage wegen te verkennen 
en in kaart te brengen. 

We hopen je te mogen verwelkomen op de infoavond!

Meer info: jonathan.clerckx@rlva.be of 055 20 72 65

Herwaardering 
trage wegen
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Woonzorgcentrum Meerspoort

(Meerspoort 30, Oudenaarde)

Vanaf 10.30 uur start er om het uur een 
rondleiding door het woonzorgcentrum. 
Maak kennis met de activiteiten in de 
leefgroepen, beleef hoe het voelt om 
met een badlift te werken en bezoek 
een bewonerskamer. In de vergaderzaal 
kun je op de standenmarkt actuele 
thema’s verkennen zoals palliatieve zorg, 
dementie, EHBO, voeding voor senioren 
of hoe het voelt om in een ouder lichaam 
te bewegen. Je krijgt informatie over onze 
vacatures of over hoe je vrijwilliger kunt 
worden. De sociale dienst geeft je graag 
uitleg over een opname in het woonzorg-
centrum. Het marktcafeetje serveert 
verse soep, croques of koffie met taart.

Woonzorgcentrum Scheldekant

(Kanunnikenstraat 117, Eine)

Hier start jouw bezoek in het gloednieuwe 
Centrum voor Dagverzorging. Ontdek hun 
werking en krijg meer info over wie daar 
terecht kan. Jouw tocht gaat verder langs 
de kineruimte met een beweegparcours 
om daarna kennis te maken met hoe ze 

het principe ‘maximaal digitaal’ invullen. 
Je eindigt in de cafetaria waar een 
heerlijke verwenkoffie of een fris pintje op 
jou staan te wachten.

Groep van Assistentiewoningen 
Leupeheem

(Ronseweg 32, Leupegem)

Is een woonzorgcentrum nog niet aan 
jou besteed, maar is thuis wonen wegens 
een te grote woning, een te grote tuin of 
andere redenen ook niet meer zo evident, 
dan zijn onze ruime assistentieflats 
misschien wel iets voor jou.  Je kan er 
eentje bezoeken, kennis maken met de 
bewoners en in de cafetaria openen we 
die dag een cocktail- en mocktailbar.

Als je onze drie locaties bezoekt, maak 
je bovendien kans om leuke prijzen te 
winnen!

Maak kennis met Heuvelheem vzw

Op Dag van de Zorg kun je ook kennis-
maken met Heuvelheem vzw. Deze 
organisatie biedt ondersteuning aan 
personen met (een vermoeden van) een 
beperking. 

Locaties:

• Maakatelier Fonkel, Industriepark De 
Bruwaan 2F

• Bistro Den Burg, Burgschelde 5

• Woonsite Bevere, Doornikse Heerweg 
38-40

Eenvoudig bereikbaar met de 
shuttle

Je kan zeer makkelijk parkeren aan WZC 
Meerspoort of aan Maakatelier Fonkel. 
Daar stap je op een gratis shuttle die je 
langs alle locaties van Woonzorg Oude n-
aarde en Heuvelheem brengt.

Sociaal

Kom een kijkje nemen bij 
woonzorg oudenaarde
Op zondag 15 maart gooien zorgorganisaties in heel Vlaanderen hun deuren wijd 

open voor de Dag van de Zorg. De hele dag kun je langskomen en kennismaken 
met de werking van woonzorg Oudenaarde.
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Sinds vorig jaar is er een nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag. Heb je vragen 

over jouw groeipakket? Kom dan zeker 
naar de zitdag van Fons, de overheids-
dienst die het Groeipakket uitbetaalt. Zij 
vertellen je er alles over! 

Wanneer? Elke eerste en derde 
donderdag van de maand van 13 uur tot 
16.30 uur

Waar? Sociaal Huis, Meerspoort 30

Inschrijven is niet nodig, je kan je tijdens 
de zitdagen gewoon aanmelden bij het 
onthaal van het Sociaal Huis. 

Meer informatie via dienst 
Huis van het Kind en Kinderopvang 

Sociaal Huis, Meerspoort 30 
055 33 51 24 - www.fons.be 
Huisvanhetkind@oudenaarde.be

Dagelijks neem je de zorg op voor je partner, je ouders of een 
andere 75-plusser die bij jou inwoont en die extra zorg en 

hulp nodig heeft. Je doet boodschappen, helpt bij de persoon-
lijke verzorging, zorgt voor vervoer en/of je zorgt ervoor dat er 
een lekkere maaltijd op tafel komt.

Mantelzorg is soms een zware, vaak financiële, last. Daarom 
kent het OCMW van Oudenaarde jaarlijks, onder bepaalde 
voorwaarden, een tegemoetkoming toe: de mantelzorgpremie.

Bekijk de voorwaarden via 
www.ocmwoudenaarde.be/nl/mantelzorgpremie of neem 
contact op met het Sociaal Huis Oudenaarde – infoloket 
welzijn en senioren (055 46 06 40 of via 
welzijnsenioren@oudenaarde.be).

De premie wordt toegekend in 2020 voor het afgelopen 
jaar 2019 – aanvragen kunnen ingediend worden voor eind 
april 2020.

OCMW Oudenaarde biedt sinds 
kort nachtzorg aan huis aan. Een 

zorgkundige komt tussen 22 uur ’s avonds 
en 4 uur ’s ochtends even langs om te 
kijken of alles oké is, iemand naar het 
toilet te helpen, incontinentiemateriaal te 
vervangen of kleine zorgen toe te dienen. 
Nachtzorg aan huis is gratis, met steun 
vanuit het Zorgvernieuwingsproject. 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
Rogier De Boever, 055 60 23 65 of 
rogier.deboever@oudenaarde.be

Tevreden bewoners in 
assistentieflats Leupeheem

In november 2019 vulden de bewoners 
van de assistentieflats Leupeheem de 
driejaarlijkse tevredenheidsenquête 
in. Vooral de dienstverlening en het 
veiligheidsgevoel in de flats was voor de 
meerderheid van de bewoners dé reden 
om naar Leupeheem te komen wonen. 
Alle bewoners gaven aan dat ze zich thuis 
voelen en ook de vriendelijkheid van de 

medewerkers scoort over het algemeen 
zeer goed. 95% van de bewoners zou bij 
een nieuwe keuze opnieuw kiezen om 
hier te komen wonen!

Misschien zijn deze flats ook iets 
voor jou? 
Meer informatie via Kim Speleers, 
055 60 21 65 of 
kim.speleers@oudenaarde.be

Alles weten over de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag?

Vraag je mantelzorgpremie 
aan in het Sociaal Huis

Nachtzorg aan huis
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Wist je dat je elke werkdag in ons sociaal restaurant De 
Pelikaan terecht kan voor een lekkere en betaalbare maaltijd? 
Van een heerlijke lunch tot een zoetigheid in de namiddag of 
gezellig wat kaarten tussen pot en pint: voor elk wat wils! De 
menukaart vind je via www.de-vesting.be.

In het restaurant genieten personen met een kansenpas van 
een sociaal tarief. Elke inwoner van Oudenaarde met een laag 
inkomen kan deze kansenpas aanvragen. Meer informatie via 
055 46 06 90 of devesting@oudenaarde.be.

Ben je een mantelzorger?

Kom dan zeker langs bij de Rammeleire, dé ontmoetingsplaats 
voor mantelzorgers van alle mogelijke leeftijden. Iedereen die 
kort- of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende of dat ooit 
gedaan heeft, is welkom bij de Mantelzorgcafés.

Als stad willen we mantelzorgers samenbrengen en onder-
steunen, want iedere mantelzorger verdient erkenning voor hun 
belangrijke rol in onze maatschappij. Elke twee maand komt 
een lokale groep mantelzorgers samen in het Mantelzorgcafé 
De Rammeleire (Sociaal Huis, Meerspoort 30). Daar ontmoeten 
ze elkaar om tips en tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen 
of gewoon even te ontspannen.

De eerst volgende samenkomst is op 14 april van 14 tot 
16.30 uur. Deelname is gratis, vragen of inschrijven kan via 
055  46 06 50 of www.mantelzorghub.be 

Elkaar ontmoeten 
bij een betaalbare 
maaltijd in 
restaurant de 
Pelikaan

Gezellig onder 
mantelzorgers zijn, 
dat doet deugd

Sociaal
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Huisartsen-
wachtpost 

Eind februari opende de huisartsen-
wachtpost de deuren in Oudenaarde. 
Deze wachtdienst voorziet permanentie 
voor dringende geneeskundige hulp en 
is bedoeld voor personen die tijdens het 
weekend of op een feestdag ziek worden. 

Patiënten hoeven niet meer zelf op zoek 
naar de praktijk van wacht. 

Langs dezelfde ingang van de spoedaf-
deling van het Algemeen Ziekenhuis 
Oudenaarde, is voortaan steeds een 
huisarts te bereiken voor dringende 
medische hulp. De wachtdiensten worden 
zo efficiënter en meer gecentraliseerd.

Je maakt best vooraf een afspraak; zo 
kunnen lange wachttijden vermeden 
worden. Ook een huisbezoek is mogelijk 
maar je komt best zelf langs (dit is 
dan ook goedkoper). De wachtpost is 
wekelijks open van vrijdagavond 19 uur 
tot maandagochtend 8 uur, net als op 
feestdagen.

De wachtpost is telefonisch te bereiken 
op de nummers 1733 of 055 30 04 05 

 
 
Mijngezondheid.be

‘Mijngezondheid’ is een online gezond-
heidsportaal van de Federale Overheids-
dienst Volksgezondheid (ook wel 
"Personal Health Viewer" genoemd). 

Via deze centrale toegangspoort krijg 
je zicht op verschillende persoonlijke 
gegevens over jouw gezondheid en over 
gezondheid in het algemeen.

Het doel van dit portaal is om alle 
gezondheidsgegevens per persoon te 
bundelen, zodat ieder afzonderlijk op een 
heel snelle manier toegang heeft tot zijn 
of haar informatie. Denken we maar aan 
de samenvatting van het medisch dossier 
bij de huisarts, het medicatieschema, 
bevolkingsonderzoeken waaraan iemand 
heeft deelgenomen, dossier bij de 
thuisverpleegkundige, orgaandonaties en 
andere wilsverklaringen,...

Het kan dus ook voor jou een handige 
tool zijn om je persoonlijke gezondheids-
informatie makkelijk op te volgen! 

www.mijngezondheid.be 

Jouw medicatie-
schema kan je 
leven redden 

Bezorg het aan je apotheker!

Als je naar het ziekenhuis moet, is het 
belangrijk dat het ziekenhuis weet welke 
medicijnen je neemt. Ook als je het 
ziekenhuis weer verlaat, is het belangrijk 
dat de medicatie niet onderbroken wordt. 

Onderzoek heeft nu aangetoond dat maar 
liefst 20 procent van de heropnames 
te wijten zijn aan medicatieproblemen. 
Met betere communicatie tussen het 
ziekenhuis en de apotheek, was de helft 
daarvan te voorkomen.

De boodschap is dus duidelijk: als patiënt 
moet je het medicatieschema en de 
voorschriften die je bij ontslag uit het 
ziekenhuis meekrijgt, bezorgen aan jouw 
apotheker. Deze informatie kan namelijk 
van levensbelang zijn!

Gezondheid
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 LENTELOOP 

Op zaterdag 21 maart lopen en wandelen we de lente in tijdens 
onze jaarlijkse lenteloop in de prachtige groene omgeving van 
de Donkvijver. 

Inschrijven kan ter plaatse aan LakeHouse Oudenaarde. 
Ten laatste een half uur voor de start of via de website 
https://webshopoudenaarde.recreatex.be.

Alle deelnemers krijgen een gadget en een gratis drankje. 
De eerste drie van elke reeks krijgen een medaille. Voor alle 
volwassenen is er tijdsregistratie.

Programma:

WAT START WIE PRIJS

Wandelen 14 - 15u Alle leeftijden € 5 
   (-13 jaar: gratis)

Lopen 500m 14u30 Geboortejaren 2012-2014 Gratis

Lopen 900m 14u50 Geboortejaren 2008-2011 Gratis

Lopen 5,2 km 15u15 Geboortejaar 2007 en ouder € 5

Lopen 10,4 km 16u Geboortejaar 2007 en ouder € 5

 FLANDRIEN LOOP 

Loop of wandel als een échte flandrien tijdens de Flandrien 
loop.

Trotseer op zondag 26 april de Koppenberg, Paterberg en 
misschien ook wel de Oude Kwaremont! Deze unieke uitdaging 
in Oudenaarde laat je kennismaken met de mooiste groene 
plekjes en de befaamde hellingen uit de Vlaamse Ardennen. Er 
is voor elk wat wils: als loper kun je kiezen voor 6 km, 10 km, 10 
miles (16 km) of de Flandrien trail van 26 km. Wandel je liever? 
Dan kun je kiezen voor de 10 miles (16 km) wandeling. Meer 
informatie en inschrijvingen via www.flandrienloop.be.

WAT START PRIJS

Flandrien 6 km run 10u00  € 10

Flandrien 26 km trail  10u20 € 20

Flandrien 10 miles run 10u30 € 15

Flandrien 10 km run  10u45  € 12

Flandrien 10 miles wandeling  10u55 –12u00 € 5

OUDENAARDS LOOPCRITERIUM

De Flandrien Loop en Lenteloop maken allebei deel uit van 
het Oudenaardse Loopcriterium 2020. Benieuwd naar de 
andere uitdagingen van dit regelmatigheidscriterium?

Neem dan een kijkje op onze website (www.oudenaarde.be/
sport/aanbod-sportdienst/loopcriterium-2020).

Sport

Jeugd LOPEN !
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G-sport (sporten voor mensen met 
een beperking) staat in Oudenaarde 
momenteel nog in de kinderschoenen. 
Om een beter zicht te krijgen op het 
huidige G-sportaanbod en te kunnen 
inspelen op de noden, drempels en 
tekortkomingen, hebben we een online 
bevraging opgesteld.

Inwoners, scholen, instellingen, vereni-
gingen,... kunnen zo hun mening geven.

De bevraging is terug te vinden op de 
website van de sportdienst Oudenaarde 
en kan nog tot eind april ingevuld worden.

Meneer konijn leert sporten (3-5 jaar)

Hup hup hup, het enige wat Meneer 
Konijn doet is springen. Stilzitten kan 
hij niet. Kan jij hem leren voetballen 
zoals Kevin De Bruyne, basketten zoals 
Emma Meesseman of turnen zoals Nina 
Derwael? 

De bal ligt in jouw kamp ( 6-8 jaar) 

Het rolt, het stuitert en het botst! Zet je 
alvast schrap want deze week wordt een 
knotsgekke balsportweek!

New Games ( 9-12 jaar) 

Zeggen spikeball, bumball, tchoukball 
of fithockey je iets? Neen? Ontdek 
tijdens deze week allemaal leuke nieuwe 
spellen! 

Praktisch: 

Inschrijven voor de sportkampen kan 
via de webshop 
(https://webshopoudenaarde.recreatex.be 
/Activities/Overview) 
of op de jeugddienst tijdens de 
openingsuren.

Let op: het deelnemersaantal is 
beperkt! 

Ook het aanbod voor de zomervakantie 
staat vanaf nu trouwens online.

Sportkampen
Tijdens de paasvakantie kan je van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 

deelnemen aan de onderstaande sportkampen:

Meer info: Sportdienst Oudenaarde

Rodelos 1 - 055 31 49 50 - sportdienst@oudenaarde.be - www.oudenaarde.be/sport

G-sport in 
Oudenaarde
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Woensdag 22 april is het weer zo ver: 
dan organiseren Nickelodeon, Nick. 
Jr., Studio 100 TV, Ketnet, VTM Kzoom, 
KADET en de Vlaamse Overheid voor de 
dertiende keer de BuitenSpeelDag. Ook 
Jeugdcentrum Jotie doet mee!

We spelen de hele namiddag op de markt 
van Oudenaarde en toveren deze om 
tot het grootste speelplein van de stad 
waar je o.a. een parcours met gocarts 
kan overwinnen. Ook het speelplein ’t 
Fonteinplein in Leupegem en het speel-
plein in de Wallestraat in Ename palmen 
we voor deze editie in.

Afspraak om 13 uur aan de markt voor 
de start van een namiddag vol speel-
avontuur. Vraag daar zeker om je fiets- 
en stempelkaart. Bij elk bezoek aan 
een deelnemend pleintje krijg je na het 
spelen een stempel op de stempelkaart. 
De volle stempelkaart kun je op het 
marktplein inwisselen voor een gadget. 
Om 16.30 uur sluiten we deze dag af.

Wil je jouw BuitenSpeelDag vroeger 
starten? Dat kan! Wij voorzien vanaf 12 
uur een speelse picknickruimte waar je 
in alle rust je zelf meegebrachte picknick 
kunt opeten.

Dus, weer of geen weer, trek je speel-
kledij aan en speel met ons mee, er is 
toch niks op tv!

In een speelstraat wordt de hele breedte 
van de openbare weg vrijgehouden om 
… te spelen! In plaats van razende auto’s 
wordt de straat dan ‘onveilig’ gemaakt 
door kinderen met gocarts, fietsen of 
steps. Kinderen spelen tikkertje terwijl 
ouders, grootouders en vrienden elkaar 
spontaan ontmoeten op straat. Koning 
auto komt in een speelstraat niet langer 
op de eerste plaats en moet stapvoets 
rijden om de spelende kinderen niet 
in gevaar te brengen. Parkeren mag, 
op voorwaarde dat spelende kinderen 
daarbij niet gehinderd worden.

Voor de zomervakantie kun je jouw 
aanvraag indienen op uiterlijk 15 mei 
2020. In Oudenaarde kan een speel-
straat maximum twee weken tijdens de 
zomervakantie plaatsvinden, telkens van 
13 tot 22 uur. Twijfel je of jouw straat in 
aanmerking komt? Bekijk dan zeker eens 
de infobundel op www.jotie.be bij kids 
kalender – speelstraat. Je vindt er ook 
een digitaal aanvraagformulier.

Denk je bij bovenstaande omschrijving 
onmiddellijk aan jezelf? Twijfel dan niet 
en wordt lid van de plezante vrijwilligers-
groep van de jeugddienst!

Als animator sta je tijdens de vakanties 
in voor het animeren en begeleiden van 
kinderen die deelnemen aan onze thema-
kampen, speelpleinwerking of krullewie-
tactiviteiten. Samen met je mede-anima-
toren bereid je activiteiten voor en beleef 
je ook zelf uren speelplezier samen 
met de kinderen. Naast de vakantie-
werking hebben we bovendien een 
superleuke jaarwerking met bijvoorbeeld 
het animatorenweekend, uitstappen of 
spelletjesavonden. Ook knutselen we 
samen decorstukken voor tijdens de 
vakanties en denken we na over hoe we 
de vakantiewerking nog beter kunnen 
maken. Kortom, een jaarwerking met een 
uitgebreid en gevarieerd aanbod.

Vrijwilliger zijn bij de jeugddienst doe 
je niet voor niks. Je krijgt een glimlach 
van de kinderen, je komt terecht in een 
nieuwe vriendengroep en de collega’s 
van de jeugddienst bezorgen jou naast 
hun eeuwige respect en dank ook een 
vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro per 
dag (mits animatorenattest). Je kan aan 
de slag als vrijwilliger vanaf het jaar dat 
je 16 wordt. 

Meer informatie op www.jotie.be of 
bij de jeugddienst.

Jeugdcentrum Jotie 
Hofstraat 14 - 55 33 44 90 
jeugdcentrum@oudenaarde.be

Sport

Jeugd

BuitenSpeelDag 
2020

Jouw straat ook 
een speelstraat 

deze zomer?

Gezocht: 

speelse, creatieve, enthousiaste, 
grappige, gekke, gemotiveerde, 

verantwoordelijke, sociale, 
kindvriendelijke ...

ANIMATOREN!
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Speelplein ZAP 
Van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april opent speelplein 
ZAP de deuren voor de kinderen van 3 tot en met 15 jaar. De 
BroeBELschool wordt gedurende twee weken omgetoverd tot 
een heus speelparadijs waar kinderen van het ene avontuur in 
het andere gegooid worden. Naast de georganiseerde activi-
teiten, begeleid door ons enthousiast animatorenteam, kunnen 
ze ook kiezen tussen een spectaculair go-cartsparcours, een 
beestig springkasteel, een zandbak vol speelgoed, divers speel-
materiaal en zo veel meer! En op donderdag, dan trekken we 
met iedereen die wil naar het zwembad. Voor kinderen die niet 
mee zwemmen (inschrijven is verplicht), is er een speelaanbod 
voorzien op het speelplein. 

De kinderen van 3 tot 5 jaar (slakjes) beschikken over een eigen 
lokaal en buitenruimte met aangepast speelgoed.

Elke dag is er vooropvang van 7u30 tot 9u30 en na-opvang van 
16u tot 18u.

Opgelet: op maandag 13 april (paasmaandag) is er geen speel-
pleinwerking!

Vooraf inschrijven voor de speelpleinwerking is niet nodig. 
Je dient wel in het bezit te zijn van een opgeladen Jotie-Pas. 
Deze Jotie-Pas is te verkrijgen via de balie van de jeugddienst, 
opladen kan via de webshop op www.oudenaarde.be.

Bij speelplein ZAP is iedereen welkom, ook kinderen met een 
beperking. Deze kinderen moeten wél vooraf ingeschreven 
worden. Dit kan via www.jotie.be.

Krullewiet 
Krullewiet is een afgelijnd activiteitenaanbod met bezoekjes, 
uitstappen en workshops, telkens in de namiddag voor kinderen 
van 5 tot 15 jaar van 6 april t.e.m. 17 april. Er staan opnieuw een 
aantal vertrouwde namen op het programma zoals een bezoek 
aan de brandweer en de dierenarts.  Naast de bezoekjes, 
knutselen we er opnieuw op los, gaan we creatief aan de slag, 
maken we onze eigen lamp en laten we de wetenschapper of 
bakker in ons los. Uiteraard kan je ook nu opnieuw kiezen voor 
een aantal sportactiviteitein.

Wie wil, kan Krullewiet ook combineren met speelpleinwerking 
ZAP. De krullewietactiviteiten vinden meestal plaats in jeugd-
centrum Jotie. Enkel de sportactiviteiten gaan door in sporthal 
Rode Los.

Inschrijven kan vanaf nu via de webshop of op de jeugddienst 
tijdens de openingsuren. Let op: het deelnemersaantal is 
beperkt. Het volledig aanbod en informatie over registratie en 
inschrijving vind je op www.jotie.be. Ook het aanbod voor de 
zomervakantie staat online!

Paasvakantie 
in 

Jeugdcentrum Jotie
Aan amusement tijdens de paasvakantie geen gebrek… 

Ook in 2020 werkt de jeugddienst een nog beter, leuker en uitdagender vakantieaanbod uit. 
Laat het aftellen naar de vakantie maar beginnen!

MEER INFO: Jeugddienst Oudenaarde

Jeugdcentrum Jotie 
Hofstraat 14 - 055 33 44 90 - jeugdcentrum@oudenaarde.be - www.jotie.be 
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 Zaterdag 2 mei - City CatWalk 

Oudenaarde WinkelStad pakt op zaterdag 
2 mei uit met een uniek fashionevent. 
Tijdens CITY CATWALK is het centrum 
van Oudenaarde hét decor voor één grote 
fashionshow. We rollen de lopers uit in 
de winkelstraten waarop modellen jouw 
favoriete modezaak vertegenwoordigen. 
Oudenaarde WinkelStad plaatst de 
fashion stores in de spotlights terwijl jij 
ook rustig kan genieten van een terrasje 
langs de catwalk. Kom zaterdagna-
middag 2 mei naar het centrum en laat je 
verrassen door het ruime aanbod in onze 
stad! 

 Zondag 3 mei - Bloemenmarkt 

Naar jaarlijkse gewoonte kun je op 
zondag 3 mei van 8.30 tot 16.30 uur 
rond kuieren op de bloemenmarkt 
op de markt. Twintig verschillende 
standhouders brengen hun mooiste 
assortiment bloemen en planten mee. 
Kinderen kunnen doorlopend hun creati-
viteit gebruiken bij de workshop ‘creatief 
met bloemen’ en/of zich in de namiddag 
laten schminken bij de gratis kinder-
grime. Ter gelegenheid van de bloemen-
markt organiseert het Oudenaards 
Harmonieorkest voor de eerste maal 
een stadsconcert met optredens van 
drie harmonieorkesten uit de Vlaamse 
Ardennen.”

Toerisme

Oudenaarde 
bruist tijdens 
het verlengde 
weekend 
van 2-3 mei

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger 
België binnen. Vijf jaar lang is Duitsland 
de baas in ons land. In september 1944 
wordt Oudenaarde bevrijd. Om die 
bevrijding, inmiddels 75 jaar later, te 
vieren wordt op zondag 3 mei voor 1 dag 
de Hoogstraat in Oudenaarde omgetoverd 
tot een ‘bevrijdingsstraat’. 

Het programma start met de jaarlijkse 
V-Dag ceremonie, een militaire stoet 
bestaande uit prominenten en onze 
vaderlandslievende verenigingen en 
wordt dit jaar opgeluisterd met een 
peloton van de Koninklijke Militaire 
School. De optocht vertrekt om 10 uur 
aan het stadhuis en gaat naar het 
centraal oorlogsmonument op het 
Tacambaroplein onder de muzikale 
begeleiding van een fanfare. Daar worden 

de bloemen ter herdenking van de vele 
slachtoffers neergelegd. 

Daarna is het de beurt aan de herdenking 
van het eigenlijke bevrijdingsfeest in de 
Hoogstraat.  Na een officiële inhuldiging 
van de straat, kan je meer dan 60 authen-
tieke oorlogsvoertuigen doorlopend (11 
tot 17 uur) komen bewonderen: tanks, 
jeeps, moto’s, fietsen … voor elk wat 
wils. Ook een operatiekwartier en een 
veldkeuken, waar je lekkere wafels kan 
komen proeven, behoren tot het assor-
timent. 

Om tenslotte helemaal in de sfeer 
van weleer te komen: The Army Stars 
brengen om 11.30 uur en om 13.30 uur 
muziek die de geallieerden na de tweede 
Wereldoorlog hier introduceerden.

Meer info over het programma 
tijdens hele weekend:

Toerisme Oudenaarde 
stadhuis, Markt 1 - 055 31 72 51 

toerisme@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be

Bevrijding Oudenaarde 1944 - Tacambaroplein

 Vier de bevrijding van Oudenaarde met ons mee 
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Tentoonstelling 
sculpturen 
1999 - 2020
Van 16 mei tot en met 31 oktober 2020 
kun je in het MOU, het museum van 
Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, 
de tentoonstelling 'Universus' bezoeken. 
In de verschillende tentoonstellings-
ruimtes brengt Johan Tahon een boeiend 
en intrigerend overzicht van twintig jaar 
scultpuren in Oudenaarde. Voor het 
eerst brengt hij nieuwe en oude stukken 
samen, gaat hij de confrontatie aan met 
de collecties van het MOU en krijgt de 
bezoeker een inkijk in de persoonlijke 
verzameling van de kunstenaar.

Oudenaardisten kennen het werk 
van deze hedendaagse kunstenaar 
ongetwijfeld door Universus, het grote 
bronzen beeld dat al sinds 1998 de markt 
siert, en door Titus, het beeldhouwwerk 
dat sinds 2016 op de Louise-Mariekaai te 
bewonderen is. 

Wisselwerking 
"Universus", het grote beeld op het 
marktplein van Oudenaarde, was in 1999 
het beginpunt van de carrière van Johan 
Tahon. Zijn werk verbindt eenvoudige 
herkenbare elementen met obscure 
alchemistische of metafysische thema's 
en de aantrekkelijke wisselwerking 
tussen die twee is de basis voor zijn 
succes. Tahons beelden zijn fantastische 
vreemde wezens, die uitnodigen om 
over hun betekenis na te denken en die 
eigenschap is het uitgangspunt van de 
tentoonstelling in het MOU.

Het MOU heeft verschillende belangrijke 
historische collecties en is gehuisvest in 
een van de mooiste stadhuizen van ons 
land. Tahon, die als kunstenaar al vele 
jaren in Oudenaarde werkt, zoekt in zijn 
tentoonstelling ook de wisselwerking 
met het stadhuis en de tentoongestelde 
werken. 

In iedere ruimte van het MOU waarin 
Tahon tentoonstelt, wordt een ander 
thema zichtbaar. Daarbij gaat het er niet 
om dat de bezoeker veel leest, maar 
veeleer dat hij of zij zich door de evoca-
tieve kracht van het werk laat leiden. Er 
is heel veel te zien: niet alleen werken 
van Tahon, maar ook dingen die hij 
verzamelt en de geschiedenis van het 
beeld "Universus" en wat zich daaruit 
ontwikkelde.

Johan Tahon
UNIVERSUS

JOH A N 
TAHON

SCULPTUREN 
1999 - 2020

MOU
Museum van Oudenaarde
en de Vlaamse Ardennen
Markt 1, Stadhuis
16.05.2020  31.10.2020
www.mou-oudenaarde.be
Curator: Arie Hartog 

Uludag, 2015 - Keramiek / Steengoed, 174 x 55 x 46 cm, Fotograaf: Gert Jan van Rooij, Vormgever: Jelle Jespers

Affiche_Johantahon-universus_A5.indd   1Affiche_Johantahon-universus_A5.indd   1 13/02/2020   15:3513/02/2020   15:35

Toerisme
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Themawandelingen 
De avondwandelingen ‘Oudenaarde by 
night’ op zaterdag 25 april om 20 en 20.30 
uur steken de spits af. 

Alle andere stadswandelingen volgen 
onderstaand schema, telkens op zondag-
namiddag.

Toerist 
in 
eigen stad

Bezoek het MOU museum 
met gratis gids
In de maanden mei en juni kun je het 
MOU bezoeken met gids op zondag om 
10.30 uur. De tarieven zijn volgens de 
tarieven van het museum*. Duurtijd: 1,5 
uur

*tot 15 mei is de toegang tot het MOU 
gratis voor inwoners van Oudenaarde. 
Tijdens de tentoonstelling van Johan 
Tahon (16 mei – 31 oktober) betaal je 
als inwoner van Oudenaarde 8 euro per 
persoon (reductietarieven voor jongeren 
en kinderen). 

De rondleiding vindt ook plaats tijdens de 
tentoonstelling Universus - Johan Tahon 
maar de gids zal hierover geen uitleg 
geven. De tentoonstelling kan voor of na 
de rondgang wel nog bezocht worden. 

MEI JUNI

ZON 03 ZON 07 (in teken van Pamele, een verhaal apart 
 open kerken dag)  

ZON 10 ZON 14 Klassieke monumentenwandeling

ZON 17 ZON 21 Jotie T’Hooft wandeling

ZON 24 ZON 28 Van arbeiders en baronnen

ZON 31 (Retro Ronde)  Volkse verhalen wandeling 
(Retro Ronde)

Start om 14.30 uur aan dienst Toerisme (stadhuis). Duur: 2 uur 
Prijs: 5 euro pp. Kinderen tot 12jaar gratis.

Praktisch
Inschrijven voor alle wandelingen en bezoeken aan het MOU 
met gratis gids kan tot 12 uur voor aanvang via 
toerisme@oudenaarde of 055 31 72 51

Meer info over de inhoud van de themawandelingen en 
andere vragen via

Toerisme Oudenaarde, stadhuis, Markt 1, 055 31 72 51 
toerisme@oudenaarde.be 
www.visitoudenaarde.com (Toerist in eigen stad)

Ook in de maanden juli en augustus kun je themawande-
lingen volgen. Deze wandelingen zullen dan niet alleen op 
zondagnamiddag maar ook op zaterdagnamiddag mogelijk 
zijn.

In het MOU kun je tijdens de zomermaanden op zondagvoor-
middag rondleidingen volgen.

Meer informatie in het volgende infomagazine en op de 
website.

Jaarlijks komen er vele duizenden buiten- en binnenlandse toeristen onze mooie 
stad bezoeken. Om de Oudenaardisten zich ook eens toerist in eigen stad te 
laten voelen, organiseert dienst Toerisme themawandelingen of een gegidst 

bezoek aan het MOU, het museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen. Je kunt 
je inschrijven als individu, als koppel, als gezin of met een aantal vrienden.

begeleide wandelingen en
bezoeken aan het MOU 
voor individuelen
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Kort

Een leven 
redden. Je 
hebt het in je!

Opvang-
krachten voor- 
en naschoolse 
opvang

Wist je dat 1 donor tot 8 levens kan redden door orgaantrans-
plantatie? En zelfs tot 100 levens

door weefseltransplantatie? Registreer je dus vandaag nog 
als orgaandonor en help een medemens in nood. Door jouw 
registratie maak je de beslissing ook voor de nabestaanden 
makkelijker.

Volgens de wet is namelijk iedere Belg orgaandonor, maar 
familieleden kunnen hier anders over beslissen indien zij jouw 
keuze niet kennen.

Registreren als orgaandonor neemt slechts 5 minuten in beslag 
en kan eenvoudig bij de dienst Burgerzaken of online 
(www.oudenaarde.be > Mijn loket > Orgaandonatie). 

Dit jaar bundelen het Rode Kruis - afdeling Oudenaarde en de 
dienst Burgerzaken de krachten. Tijdens de bloedinzamelingen 
in het Sociaal Huis, zal ook een medewerker van de dienst 
Burgerzaken aanwezig zijn om wie dat wenst als orgaandonor 
te registreren. Op die manier bieden we de inwoners van 
Oudenaarde een extra registratiemogelijkheid. 

Interesse? Breng zeker jouw identiteitskaart mee!

Data bloedinzamelingen:

• 5, 19, 26 mei 2020

• 11, 18, 25 augustus 2020

• 10, 17, 24 november 2020

Bloedinzamelingen gaan door in het Sociaal Huis 
(Meerspoort 30), telkens van 16u30 tot 19u30 

(data in vet = dagen waarop orgaandonatie kan geregistreerd 
worden)

Op zoek naar een bijverdienste?
Ben je geïnteresseerd in het werken met kinderen?

Beschik je over een goed organisatietalent en ben je stressbe-
stendig?

Weet je wat pedagogisch wel en niet door de beugel kan?

Dan ben jij de vrouw / man die we zoeken!
We hebben namelijk nood aan opvangkrachten voor de voor- en 
naschoolse opvang in de lagere scholen van Oudenaarde! 

Praktisch:
Samen met vaste opvangkrachten, sta je in voor de opvang en 
begeleiding van de kinderen. De opvang wordt georganiseerd 
van maandag tot vrijdag van 7 u. tot 8.15 u. en van 15.30 u. tot 
18 u. (behalve op schoolvrije dagen en in schoolvakanties).

Kan je alleen de ochtenden of alleen de avonden werken? Geen 
probleem. Het is wel belangrijk dat je je zeker 3 momenten 
per week kan vrijmaken, zodat je op die manier een band kan 
opbouwen met de kinderen, je collega’s en de school.

Heb je interesse, neem dan contact op: 

Dienst buitenschoolse opvang

Sociaal huis 
Meerspoort 30 - jessy.wandels@oudenaarde.be 
055 33 51 24
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Beheersplan Liedtspark & -kasteel

We zijn bijna klaar met de opmaak van een beheersplan voor 
zowel het kasteel als het omliggende Liedtspark. 

Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben we 
alle bouwkundige en landschappelijke elementen geïnventari-
seerd. De knelpunten van het park zijn in kaart gebracht en er 
werd een ontwerpvisie opgemaakt rond structuur, circulatie en 
aanpak.

Een laatste en belangrijke fase om ons beheersplan te kunnen 
finaliseren, is het uitschrijven van een toekomstvisie voor de 
verdere ontwikkeling van het park. En daarvoor hebben we jullie 
nodig! Via het online platform, www.inspraak.oudenaarde.be 
kan iedereen aan de hand van een vragenronde zijn mening, 
suggesties en eventuele werkpunten doorgeven.

Herinrichting tuin Zwartezustersklooster

In 2018 kochten we de tuin aan van het voormalige Zwartezus-
tersklooster, gelegen ten zuidwesten van de kerk in Pamele. 

De ommuurde kloostertuin zal nu in samenspraak met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed worden omgetoverd tot een 
publiek toegankelijk stadsparkje, waar mensen tot rust kunnen 
komen in de schaduw van de omliggende historische gebouwen 
en in de nabijheid van de Schelde.

De landschapsarchitecten van ‘bureau Omgeving’ hebben 
ondertussen de volledige tuin in kaart gebracht en de mogelijke 
knelpunten bij een herinrichting onderzocht. Met dit onderzoek 
als basis, willen we nu ook jullie mening over de opwaardering 
van deze historische tuin!

Geef jullie mening!
Beslis mee over de toekomst van het Liedtspark en de tuin Zwartezustersklooster

Via het online platform 
inspraak.oudenaarde.be 

kan iedereen die dit wil hier aan meewerken.
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‘Thuis in de 
Toekomst’: 
doe de woontest !
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. 

Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken 
we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren 
beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale 
besturen ‘Thuis in de Toekomst’. Via deze online woontest geef 
jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je 
belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen 
plannen voor de toekomst maken.

Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Nieuwsgierig? 
Doe nog tot 31 maart de woontest op  thuisindetoekomst.be.

De renovatie van je woning is een 
opdracht waar nogal wat mensen 
tegenop zien. Nochtans verhogen renova-
tiewerken het comfort en de waarde van 
je woning, en kan je bovendien heel wat 

energie (en dus ook euro’s!) besparen.

We tekenden samen met het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen een traject 
uit om renovatie te stimuleren in Ouden-
aarde. Als eigenaar van een woning 
in onze stad, kan je hierdoor gratis 
renovatieadvies aan huis krijgen. Een 
deskundige van het steunpunt maakt 
dan samen met jou de huidige staat van 
je woning op, en stelt een stappenplan 
voor om je woning klaar te maken voor 
de toekomst. Wat zijn voor jouw woning 
duurzame en betaalbare oplossingen op 
vlak van isolatie, verwarming, ventilatie 
enz.?

Na het bezoek ontvang je een uitgebreid 
adviesverslag met alle informatie op 
maat van jouw woning. Als je dit wenst, 
kan je vervolgens ook gratis deskundige 
begeleiding krijgen. Onze vakspecialist 
zoekt naar aannemers, vraagt voor jou 
offertes op en is thuis in het aanvragen 
van premies. Door met vele buurtbe-
woners tegelijk te renoveren, kan je in 

sommige gevallen zelfs van goedkopere 
prijzen genieten.

Interesse?

Voor vragen rond dit project of vragen 
over duurzaam (ver)bouwen kan je 
terecht bij:

Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen

dubo@oost-vlaanderen.be 
09 267 78 07 - www.bouwwijs.be

of bij:

Milieudienst stad Oudenaarde

milieu@oudenaarde.be - 055 33 51 44

Oudenaarde renoveert! is een project 
van de stad Oudenaarde i.s.m. het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
van de Provincie Oost-Vlaanderen en 
i.s.m. Fluvius, elektriciteitsnetbeheerder

Het project loopt tot de zomer van 2023.

Kort

Oudenaarde renoveert!
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Evenementen

Evenementenkalender 
voorjaar 2020      

MAART
DONK(er)RUN 
6 maart, 19 - 21 uur 
Lopen op een betoverend parcours aan 
de Donkvijver

City Trail Oudenaarde 
15 maart, start 10 uur op de markt 
Loopwedstrijd door historische en 
culturele gebouwen

Lenteloop 
21 maart, start 13.30 uur 
Wandeltocht en loopwedstrijd aan de 
Donkvijver

Rugbyfuif 
28 maart 
Loods OBC (Meersbloem Melden)

Triathlon Rat Race - Bike run 
29 maart – Donkvijver

APRIL
Tour of Flanders Business Pelotons 
3 april 

We Ride Flanders - cyclo 
Ronde van Vlaanderen voor families 
zaterdag 4 april 

Ronde van Vlaanderen Elite mannen en 
vrouwen 
zondag 5 april

Ronde van Vlaanderen voor beloften 
11 april, 12 - 17 uur 
Start en aankomst in Prins Leopoldstraat

Paasfoor 
11 april t.e.m. 19 april 

Paasmaandagrommelmarkt 
13 april, 8 - 18 uur 
Simon De Paepestraat & Gaspar 
Heuvickstraat

Rommelmarkt Ter Eecken 
18 april, 8 - 18 uur

Rommelmarkt Schapendries 
25 april, 8 - 18 uur

Erfgoeddag - thema: DE NACHT 
25 & 26 april 
MOU open op 25 april tot en met 22 uur

Flandriën Loop 
Lopen en wandelen op de legendarische 
heuvels 
26 april, start 10 - 12 uur

MEI
City CatWalk (Mode event middenstand) 
2 mei - Markt 
Organisatie OWS vzw 

Bevrijdingsdag 
3 mei - Hoogstraat 
Bevrijding 75 jaar Oudenaarde WO II en 
V-Dag

Bloemenmarkt 
3 mei – Markt

All The Way 
9 mei, 9 - 11 uur 
Start Markt - finish Donk 
50 cc oldtimer brommers rijden deel 
parcours RVV

Fiësta Europa 
15 mei (12 uur) - 17 mei (23 uur) 
Markt Oudenaarde

Bike for Think Pink 
16 mei, 8 - 10 uur 
start RVV-plein

Autowijding Kerselare 
21 mei, 8 - 17.30 uur

Slechtvalkentrefdag 
21 mei 

Retroronde weekend + RVV voor 
oldtimers 
30 & 31 mei 

Viering 30 jaar zusterstad ARRAS 
30 & 31 mei 

JUNI
KBO Run 
5 juni - Markt

Brouwers in het bos 
6 juni 
terrein PEC Ename

Saladekermis Eine 
21 juni 

Bierfeesten Oudenaarde 
26, 27, 28 juni 

Kadeefeesten Oudenaarde 
27 juni 

Ruiterommegang St. Pieter Eine 
28 juni

MEER INFO
Dit zijn de evenementen die bekend 
en/of aangevraagd waren bij de 
dienst Evenementen bij het in druk 
gaan van dit infomagazine. De evene-
mentenkalender kun je ook digitaal 
raadplegen via www.oudenaarde.be/
evenementenkalender. 
Meer info: 
evenementen@oudenaarde.be

Toerisme & 
Evenementen Oudenaarde

Stadhuis 
Markt 1 
T 055 31 72 51 
E visit@oudenaarde.be

TENTOONSTELLINGEN
Universus

Overzichtstentoonstelling 
Johan Tahon 20 jaar, 
van 16 mei tot en met 31 oktober 
MOU Oudenaarde

WANDELINGEN MET GIDS
op zaterdag en zondag

Zie rubriek toerist in eigen stad
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SchepencollegeSchepencollege
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 - Tewerk-
stelling - Sociale Economie - Landbouw - Wonen - 
Kerkfabrieken 
T: 0496 29 94 29  
E: stefaan.vercamer@oudenaarde.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 sport-
dienst of na afspraak (gsm/e-mail)

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 - 
Internationale betrekkingen 
T: 055 31 81 02, 055 33 51 21 (ACM), 0479 07 49 11 
E: carine.portois@oudenaarde.be 
Zitdag: na afspraak

Mathieu Mas
Sociaal Beleid - Gelijke Kansen - Ontwikkelingssamen-
werking - Gezinsbeleid - Seniorenbeleid - Mensen met 
een beperking - Armoedebestrijding - Kinderopvang – 
Gezonde Gemeente 
T: 0494 59 21 69 
E: mathieu.mas@oudenaarde.be 
Zitdag: na afspraak
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