juni 2022

Voorwoord

Beste inwoner
Er staat een spannende zomer voor de
deur. Niet alleen kunnen de Bierfeesten na
twee jaar coronapauze eindelijk terug in vol
ornaat plaatsvinden, via het burgerbudget
zullen we ook voor het eerst jullie ideeën
rond buurtverbinding ontvangen.

in deze

editie
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Onze jeugdige inwoners kunnen opnieuw
rekenen op een leuk sport- en speelaanbod
en ook onze academies staan klaar om
hartjes groot en klein te veroveren. Het is
zeker uitkijken naar de grote vrijetijdsbeurs
die onze diensten samen met Oudenaardse
verenigingen aan het voorbereiden zijn.
Intussen timmeren we ook na ‘Maai Mei
Niet’ verder aan een duurzamere en meer
biodiverse stad en ontvangen we in dat
kader zelfs internationaal bezoek. Met de
wedstrijd ‘Duurzame Helden’ gaan we
opnieuw op zoek naar bijzondere inwoners:
wie zet zich met hart en ziel in rond thema’s
als armoedebestrijding, gelijkheid en
inclusie en verdient volgens jou een
bloemetje?
Veel leesplezier gewenst!
Burgemeester
Marnic De Meulemeester
Algemeen directeur
Bart Baele

COLOFON
Adriaen is een publicatie van stadsbestuur
Oudenaarde. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar
en wordt gratis verspreid bij alle inwoners van
Oudenaarde.
V.U.
Marnic De Meulemeester, Administratief Centrum
Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
Coördinatie
Dienst Communicatie - adriaen@oudenaarde.be
Fotografie Glenn Peeters, Marthe Minnaert, Cederic
Vandenberghe, Paul M.R. Maeyaert
Vormgeving
Ontwerpbureau soon
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In de kijker
In onze stad is iedereen welkom en vinden we het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan zijn. Op pagina 27 ontdek je welke acties onze stadsdiensten
ontwikkelen om die boodschap kracht bij te zetten.
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Kort Nieuws

Kort
Nieuws
Reisplannen?
Controleer je
reisdocumenten
De zomer staat voor de deur en
misschien plan je een reis naar het
buitenland? Controleer dan zeker of
je een geldig reisdocument hebt.

Op de cover
Een zomer in Oudenaarde, dat is
zonnestralen meepikken op het
terras van je favoriete horecazaak
en kuierend de beste koopjes
scoren bij een lokale handelaar. Je
bewondert een bonte mengeling
aan straatanimatie, je geniet van
een streepje muziek en luistert
naar het heerlijke gekletter van het
water van de fontein op de Markt.
Je komt op adem in de natuur van
de Vlaamse Ardennen en
herontdekt het prachtige erfgoed
in onze stad. Een zalige zomer, die
beleef je thuis in Oudenaarde. Op
pagina 12 ontdek je een
voorsmaakje van het zomerprogramma en nog voor de zomer
ontvang je een activiteitenbrochure
in je brievenbus.
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Voor de meeste EU-landen volstaat
een identiteitskaart en kids-ID,
buiten de EU heb je een reispas
nodig. Welke reisdocumenten je
nodig hebt en welke coronamaatregelen van toepassing zijn op je
bestemming, kan je raadplegen op
de website van de federale
overheidsdienst Buitenlandse
Zaken.
Heb je geen geldig reisdocument?
Maak dan tijdig je afspraak bij onze
dienst Burgerzaken via
www.oudenaarde.be
of via 055 31 46 01.

Nieuw rekeningnummer
voor diftarafrekening
Heb je een rekening ontvangen
voor de huisvuilophaling? Let er
dan op dat de diftarafrekening
voortaan via afvalintercommunale
IVLA verloopt en dat er dus een
nieuw rekeningnummer is:
BE97 0910 2255 4549.
Alle info over afvalophaling in
Oudenaarde vind je via www.ivla.be

Kort nieuws

Het getal

25 000

Heb jij een goed idee om de inwoners in je straat,
buurt of onze stad samen te brengen en Oudenaarde
nog aangenamer en beter te maken? Wil jij samen
met ons je stad vormgeven?
We geven je graag een duwtje in de rug met het
burgerbudget. Je kan een project tot maximum 25 000
euro voorstellen. Ontdek er alles over op pagina 6.

Diervriendelijke stad
Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft
de diervriendelijkheid van Vlaamse
steden en gemeenten onder de
loep genomen. Onder meer dankzij
de aanstelling van een schepen van
Dierenwelzijn, een budget voor
gewonde zwerfdieren en het
gebruik van geluidsarm vuurwerk
behaalde Oudenaarde de vijfde
hoogste score (89 procent). De stad
gaat aan de slag met de ontvangen
verbeterpunten: het voederen van
zwerfkatten door inwoners, wat
sterk wordt afgeraden, en de nood
aan extra sensibilisering op scholen.

De shuttlebus rijdt
opnieuw uit

50 jaar zusterstad
van Coburg

Vanaf maandag 23 mei kan je als
inwoner of bezoeker van Oudenaarde opnieuw gratis een beroep doen
op de shuttlebus voor verplaatsingen in en rond Oudenaarde
centrum. De shuttlebus rijdt elke
werkdag tussen 9 tot 17 uur om de
20 minuten en stopt bij deze 9
haltes: Sociaal Huis, AZ Oudenaarde, Ophaalbrug, Markt – Nederstraat, De Woeker, Volkstuintjes,
Station, Tacambaro en Markt –
Sint-Walburgakerk. Vooraf reserveren is niet nodig. Meerijden is gratis.

Ken jij Coburg al? Deze stad in het
midden van Duitsland telt ongeveer
40 000 inwoners en is de geboorteplaats van de eerste koning der
Belgen, Leopold I. De hertogelijke
grandeur merk je vandaag nog
steeds door de rijke musea,
monumenten en prachtige kastelen.
Op 5 mei 1972 tekende Oudenaarde
een verbroederingsakte met deze
stad als basis voor een vredevolle
Europese toekomst. De afgelopen
halve eeuw gingen talrijke Oudenaardse schoolgroepen, verenigingen en jeugdbewegingen op
ontdekking in deze bijzondere
zusterstad.
Verder kennismaken met onze
zustersteden doe je via
www.zusterstedenoudenaarde.be
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Mobiliteitsplan
Burgerbudget

Heb jij hét idee om jouw
buurt of onze stad nog
beter te maken?
Het burgerbudget lanceert jouw idee
Stad Oudenaarde wil inzetten op burgerparticipatie en op die
manier onze inwoners de mogelijkheid geven om mee vorm
te geven aan de stad via het burgerbudget. Je kan zelf jouw
voorstel indienen voor 1 augustus en zo kans maken op een
subsidie van 500 euro tot maximaal 25.000 euro. Heb je zelf
geen inspiratie? Vanaf 15 september kan je stemmen op jouw
favoriete projecten
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Met het burgerbudget willen we onze inwoners, van jong tot
oud, en verenigingen de kans geven zelf na te denken over
hun straat, buurt, wijk of stad en projectvoorstellen te doen
die ze ook kunnen realiseren met een burgerbudget. We
stellen burgerbudget ter beschikking voor zowel kleine als
grote projecten, van 500 tot 25.000 euro.

Mobiliteitsplan
Burgerbudget

Stel jij voor om een buitenspeeldag, verwenmoment voor
senioren of een workshop te organiseren? Werk je een
fiets- of wandelroute uit? Laat je een speelpleintje of buurttuin aanleggen of doe je een voorstel voor creatieve fietsenstallingen. Alles kan! Heb jij zo’n briljant voorstel? Laat het
ons weten voor 1 augustus via burgerbudget.oudenaarde.be .
Heb je geen computer, dan kan je een formulier afhalen aan
de balie van het Administratief Centrum Maagdendaele of het
Sociaal Huis en breng het ingevuld terug binnen.

Welke projecten
kan je indienen?
Je project:
•

•

Stem en bepaal mee wie wint!
Jij kan mee bepalen welke twee projecten kans maken op het
burgerbudget en om gerealiseerd te worden. Vergeet niet om
tussen 15 september en 14 oktober te stemmen op jouw drie
favoriete ideeën. Jij bepaalt samen met een interne jury, die
bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en
het managementteam, wie wint.
Wil je jouw ingediend idee gerealiseerd zien? Overtuig dan
jouw familie, vrienden, buren, andere kennissen en stadsgenoten om op jouw voorstel te stemmen.

Alle info op een rijtje
Hoe werkt het burgerbudget?
1.
2.
3.
4.
5.

Dien je projectvoorstel in (1 mei tot en met 31 juli)
De voorstellen worden geanalyseerd (1 augustus tot en
met 14 september)
Stem op jouw drie favoriete voorstellen (15 september tot
en met 14 oktober)
De voorstellen worden beoordeeld door een interne jury
(15 oktober tot en met 14 november)
De twee winnende projecten worden bekendgemaakt.
Nadien kan de uitvoering beginnen. (vanaf 15 november)

•
•

•

is gericht op de inwoners van de stad Oudenaarde. Bij
voorkeur worden verschillende doelgroepen bereikt en
betrokken.
wordt uitgevoerd op het openbaar domein van de stad
Oudenaarde of op een publiek toegankelijke locatie.
valt onder de bevoegdheden van het stadsbestuur
dient het algemeen belang. Het project moet mensen
samenbrengen, de sociale cohesie stimuleren en de
leefbaarheid van een buurt, wijk of de stad verhogen.
is realiseerbaar binnen de twee jaar na de goedkeuring.

Je project mag niet:
•
•
•
•
•
•

al opgenomen zijn in het meerjarenplan of daarmee
conflicteren.
commerciële doeleinden hebben.
een politiek, religieus of ideologisch karakter hebben.
alleen betrekking hebben op één persoon of zich
afspelen binnen de persoonlijke levenssfeer.
al een financiële ondersteuning ontvangen van de stad.
bedoeld zijn voor fondsenwerving.

Raadpleeg het volledige reglement op
www.oudenaarde.be/burgerbudget.

Hulp binnen handbereik
Dien je een idee in, dan kan je doorheen het volledige traject
beroep doen op begeleiding door betrokken stadsdiensten
voor maximaal vijf werkdagen.

Dienst Communicatie
Tussenmuren 17
inspraak@oudenaarde.be
burgerbudget.oudenaarde.be
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Bierfeesten

Adriaen Brouwer
Bierfeesten
Vrijdag 24 juni tot zondag 26 juni

Eindelijk: na twee geannuleerde edities kunnen we aftellen
naar drie dagen feest, muziek en sfeer in Oudenaarde.
Stadsbestuur Oudenaarde, brouwerijen Liefmans en Roman,
eventbureau Pete’s Promotions en alle andere partners staan
te popelen om er samen met jullie een prachteditie van te
maken.
Doorheen het centrum van de stad kun
je over de verschillende feestpleinen
heen proeven van een mengeling
van muziek, cultuur, sfeer, animatie
en streekproducten. Alle feestpleinen
liggen op wandelafstand van elkaar
zodat je snel van het ene naar het
andere kan gaan zonder iets te moeten
missen. Van vertrouwde favorieten tot
nieuwe concepten, de Adriaen Brouwer
Bierfeesten zijn terug van weggeweest.
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Het marktplein, het hart
van de Bierfeesten

De Ham is de plek voor
nachtuilen en sfeermakers

Het hoofdpodium staat dit jaar opnieuw
op de Markt. Voordat het feest losbarst,
zorgen we dat de eeuwenoude traditie
in ere wordt gehouden met gratis
Oudenaards bruin bier. Gevestigde
waarden, topartiesten, coverbands en dj’s
geven het beste van zichzelf op vrijdag en
zaterdag. Fans van ambiance en Vlaamse
schlagers kunnen op de Markt op zondag
genieten van de beste meezingers.

Dansers, sfeermakers en nachtuilen:
hier kunnen jullie je volledig uitleven.
Op vrijdag en zaterdag zorgen artiesten
en dj’s in twee tenten op de Ham voor
de zotste muziek.

Bierfeesten

NIEUW
Oudenaarde rockt op
het Minderbroedersplein
Liefhebbers van stevigere muziek
zullen hun hart kunnen ophalen
op het Minderbroedersplein. Op
vrijdag en zaterdag brengen de beste
coverbands het rock- en metalgenre
naar Oudenaarde. En we geven het
alvast even mee: headbangen is zeker
toegestaan.

Bierfeesten @ De Woeker
Met lokaal talent, stand-upcomedy,
optredens en echte Vlaamse stoverij
zorgt het Woekerteam tijdens de
Bierfeesten voor een bonte mengeling
aan cultuur en sfeer. Vrijdagavond staat
volledig in teken van de folk, gebracht

door lokale bands. Van meerstemmige
muziek met ukelele tot opzwepende
balkanbeats, op vrijdagavond zal
je zeker niet blijven stilzitten. Op
zaterdagavond kun je bij de Woeker
terecht voor een sterke muzikale
affiche met onder andere melodieuze
indierock, blues en pop. Met een
streepje humor zullen je lachspieren
die avond gegarandeerd flink aan het
werk zijn. Visuele accenten en artistieke
verlichting maken de Woekersfeer
helemaal af.
Op het binnenplein van het cultureel
centrum geniet je van stoofvlees of
een vegetarisch alternatief met een
Oudenaars biertje. Je kan genieten
van een biertje van elke Oudenaardse
brouwerij in – hoe kan het ook anders –
het juiste bijhorende glas.

Het plein van de jeugd
Op parking Meerspoort staat de
Jeugdraad te springen om er opnieuw
een topfeest van te maken. Na
twee vreemde jaren is het de ideale
gelegenheid om mensen uit eigen
streek in de schijnwerpers te plaatsen.
Deze editie is voor en door lokale
jeugd met handelaars, producten en
dj’s uit de streek. Twee Oudenaardse
jeugdbewegingen staan in voor een
vlekkeloos verloop van de bar. Via
de sociale media van Jeugdraad
Oudenaarde blijf je op de hoogte.
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Bierfeesten
Strooiplan

Kamping Hyppo

Cleymans & Van Geel

Denk aan frigoboxen, veel te witte kousen, slippers & veel bier.
De receptie van Kamping Hyppo is de klok rond beschikbaar
voor alle bezoekers. Er wordt uitzonderlijk geen complete stilte
geëist tijdens de nachtelijke uren maar verscheidene discjockeys zullen de keet in vuur en vlam zetten op de Kampingdisco.
Het huisorkest zal ook voor de juiste muzikale ondersteuning
zorgen tijdens de bingo-avond en ontbijt met Irish Coffee wordt
vanaf 7 uur geserveerd.

Dansnamiddag op maandag
Is het drukke feestgejoel niets voor jou? Oudenaardse senioren
kunnen op maandag genieten van de Bierfeesten tijdens een
dansnamiddag in Salons Mantovani.

Meer info
055 31 72 51
evenementen@oudenaarde.be
Praktische info via www.oudenaarde.be/bierfeesten
Ontdek het volledige feestprogramma via www.bierfeesten.be

Cirque Magique

Beestiggoede
Kadeefeesten

About Jay

Op zaterdag kunnen de jongste Bierfeestenfans zich helemaal uitleven op de Kadeefeesten. Het speelparadijs in de
Hoogstraat heeft dit jaar het thema Beestenboel. Zoals de
traditie het voorschrijft, kunnen schoolgaande kinderen hun
speelgoed verkopen op de speelgoedbeurs.
Beregoed versierde kraampjes, olifantastisch verklede
verkopers en apesterke slogans maken kans op een prijs. De
Kinderverbetermachine tovert kinderen om in een wilde tijger
of schattig konijn. Stuiteren op het megaspringkasteel, een
nieuwe haarstijl uitproberen of de zotste foto’s nemen aan het
fotostandje: op de Kadeefeesten kunnen alle kinderen de
loetie in zichzelf naar bovenhalen. We sluiten het zaterdagprogramma samen af om 17 uur op de Markt met een
beestiggoede slotshow.

Ilsen
& Verhulst
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MOU

Beestig!
Wandtapijtkunst met extra’s
Van wilde dieren zoals een neushoorn verhuld in grootbladig
groenwerk over weelderige jachtscènes met honden, herten en
leeuwen tot mythische scènes met draken en woudlandschappen vol vogels. Tijdens haar hoogtepunt in de zestiende eeuw
kwamen er in de wandtapijtkunst verrassend veel dieren voor.
Uit die weelde ontstond de tentoonstelling Beestig!, die nog tot
en met 30 september loopt in het MOU. Hiervoor werden een
dertigtal prachtige wandtapijten uit 1500 tot 1700 samengebracht met een heuse dierenparade van opgezette dieren,
jachttaferelen van de 16de tot de 18de eeuw en een fantastisch
drakenskelet.
Inwoners genieten van het kortingstarief van 5 euro. Tot 12 jaar
is de toegang gratis, van 12 tot 18 jaar kost een kaartje 2 euro.

Ontdek het kinderparcours
Ben je tussen 4 en 10 jaar, een echte dierenvriend en
speurneus? Met een speurneuzenboekje, te verkrijgen aan
de balie, neemt het MOU de allerjongsten mee op een
spannende interactieve ontdekkingstocht door het dierenrijk
van Beestig!.
Natuurlijk herken je er gemakkelijk dieren die ook hier in ons
land leven. Wedden dat vele anderen je verrassen? Veel
tekeningen zijn meer dan 500 jaar geleden gemaakt zonder de
dieren te hebben gezien. De ontwerpers baseerden zich op de
(wilde?) verhalen die ontdekkingsreizigers meebrachten uit
verre landen. Bestonden de dieren echt of niet? En hoe zag
zo’n vreemd beest als een kameel, neushoorn of griffioen eruit?
Best grappig hoe sommige uiteindelijk op de wandtapijten
worden voorgesteld.
Doe jij het beter? Speel dan op het einde van je bezoek een
van onze beestige spelletjes in de educatieve ruimte.
Tijdens de zomermaanden kan je, na reservatie, vanaf 10 juli
met je gezin elke zondagvoormiddag de tentoonstelling met
gids meevolgen.

Stadhuis, Markt 1
055 31 72 51
visitbeestig@oudenaarde.be
www.mou-oudenaarde.be
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Mobiliteitsplan
Oudenaarde
zomert

Oudenaarde
zomert
Wie aan een zomer in Oudenaarde denkt, denkt aan zonnestralen meepikken op het terras van je favoriete horecazaak en
kuierend de beste koopjes scoren bij een lokale handelaar. Je
bewondert een bonte mengeling aan straatanimatie, je geniet
van een streepje muziek gebracht door een band uit de regio of
luistert naar het heerlijke gekletter van het water van de fontein
op de Markt. Je komt op adem in de natuur van de Vlaamse
Ardennen en herontdekt het prachtige erfgoed in onze stad.
Een zalige zomer, die beleef je thuis in Oudenaarde.

Muziek
Elke zondag kuier je door de centrumstraten op de tonen van lokale
artiesten die het beste van zichzelf geven vanop het balkon van het
stadhuis. Het wordt op zondagnamiddag extra aangenaam vertoeven
op en rond de Markt want het centrum wordt op zondagnamiddag
van 14 tot 18 uur autovrij gemaakt. Je auto parkeren kan op een van
de vele gratis parkings aan de rand van de stad of je maakt er een
gezellige fietsuitstap van.

Speelplezier
Kinderen kunnen in juli en augustus ravotten op een Pop-upspeelpleintje op de Kleine Markt. We zorgen voor een grote zandbak met
een avontuurlijk speeltoestel en met extra prikkels voor kinderen met
een beperking. Na de zomer kun je het speeltoestel vinden aan het
Sociaal Huis, waar het een vaste stek krijgt.
Voor extra speelplezier kunnen kinderen terecht in de Hofstraat, die
deze zomer opnieuw omgetoverd wordt tot speelstraat.

Koopjes
Onze lokale handelaars ontdek je op de braderie van 16 tot en met
19 juni en op koopzondag 3 juli. Op deze koopzondag openen de
handelaars speciaal voor jou de deuren en het is meteen de aftrap
van de zomersolden waarbij je in de hele maand juli kan winkelen
aan verminderde prijs. Ga je liever ’s avonds winkelen? Noteer dan
16 juni en 15 september in je agenda, veel winkels houden dan hun
deuren open tot 20 uur.
Tip: In de winkelstraten zorgt OWS elke zaterdag voor mobiele
animatie.
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Oudenaarde zomert

Beiaardklanken
Onze stadsbeiaardier Lode Schynkel brengt elke zondagmiddag van 12
tot 13 uur vanuit de toren van de Sint-Walburgakerk een prachtig
beiaardconcert. Ook op donderdagmorgen van 10 tot 11 uur kun je
genieten van het frivole klokkenspel tijdens je bezoekje op de wekelijkse
markt. Deze zomer komen ook verschillende gastbeiaardiers uit
Vlaanderen en Wallonië aan bod.

Lekkers
Op de Markt kan je vanaf juni opnieuw terecht op het terras van de
zomerbar, een samenwerking tussen verschillende horeca-uitbaters in
het centrum. De lokale horecazaken lanceren ook het initiatief 't Es
Donderdag waarbij je op 16 juni en 15 september op een terrasje kan
genieten van live muziek. Het volledige zomerprogramma kun je
nalezen via www.oudenaarde.be/zomert.

Vlaanderen Feest
De Vlaamse feestdag vieren we in Oudenaarde met muziek, straattheater en mobiele animaties van vrijdagavond 8 tot en met zondag 10 juli.
Van een portie breakdance voor dansliefhebbers tot een circus,
straattheater en een spetterende vuurshow: het staat vast dat je dit
feestweekend niet mag missen.
Met de internationaal gelauwerde Kortrijkse brassband ‘Orchestre
International du Vetex’ op de affiche is een feest op vrijdagavond
onvermijdelijk. Ook dansliefhebbers worden dit jaar verwend met een
flinke portie breakdance door de Battle Droids. Circus en straattheater
zullen uiteraard ook niet ontbreken met shows en passages van
15Feet6, Boost Producties, Uili Bispo, Compagnie with Balls, Cie Krak,
Pirua, Meandertaal en vele anderen. Op vrijdagavond sluiten we de
avond af met een spetterende vuurshow. Naast tal van regionale
gezelschappen zorgen muziekgroepen zoals Zaraf Guili (zigeunerfanfare), Les Tambours du Burundi (percussie) en Remork & Karkaba
(gnawa) dan weer voor een wereldse ‘touch’ in Vlaanderen en Oudenaarde.
Op zaterdagvoormiddag is een feestzitting voorzien met gastspreker
Bart Fierens, voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond.
We reiken ook het ambassadeurschap voor culturele verdiensten voor
de eerste maal uit aan een culturele speler uit de stad. De jaarlijkse
Guldensporenviering is zoals gewoonlijk op zondag gepland in de
Sint-Walburgakerk en nadien kun je omstreeks 12 uur genieten van een
heus beiaardconcert door de stadsbeiaardier.
Wil je als straat- en buurtcomité of als plaatselijke vereniging organisatiepartner worden van dit feestweekend? Dat kan! Je kan genieten van
een feestcheque voor het organiseren van jouw buurtfeest. Steek
hierover je licht eens op www.oudenaarde.be/feestcheque
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Vrije tijd

Zomervakantie
bij Jotie
en Sportdienst
Van zandkastelen en
workshops tot avontuur
in Durbuy
Speelplein ZAP

Krullewiet

Speelplein ZAP opent van maandag 4 juli tot en met vrijdag
19 augustus de deuren voor kinderen van 3 tot en met 15 jaar.
Tijdens de zomervakantie tovert de jeugddienst de BroeBELschool om tot een heus speelparadijs. Op het programma
staan een heleboel activiteiten die door een enthousiast
animatorenteam begeleid worden. Verder kunnen kinderen
kiezen tussen onder andere een spectaculair go-cartsparcours en heel wat divers speelmateriaal uit de winkel. Na
inschrijving kunnen kinderen vanaf 6 jaar op donderdag gaan
zwemmen.

Krullewiet is een activiteitenaanbod met bezoekjes,
uitstappen, workshops en sportactiviteiten voor kinderen van
5 tot 15 jaar. Het vindt plaats van 4 tot en met 8 juli en van 1
tot en met 19 augustus, telkens in de namiddag. Krullewiet is,
als je dat wil, combineerbaar met speelpleinwerking ZAP.

Vooropvang is er elke dag van 7.30 tot 9.30 uur en na-opvang
van 16 tot 18 uur. Inschrijven op voorhand is niet verplicht.
Net als de andere activiteiten van JC Jotie is ook speelplein
ZAP toegankelijk voor kinderen met een beperking. Voor hen
wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven via www.jotie.be.
Twijfel je nog? Op de Open Speelpleindag op vrijdag 8 juli
kan je proeven van een dagje gratis speelplezier. Op alle
andere dagen betalen inwoners 8 euro voor een volledige en
4 euro voor een halve dag. Heeft je kind nog geen Jotie-pas?
Je kan die laten aanmaken bij de jeugddienst.
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Inschrijven is verplicht en kan online via de webshop op
www.jotie.be of in JC Jotie tijdens de openingsuren.
Deelnemen kost voor inwoners 4 euro.

Uitstappenweek
De jeugd- en sportdienst slaan de handen in elkaar voor een
boeiende uitstappenweek van maandag 22 augustus tot en
met vrijdag 26 augustus. Op de planning staan attracties van
pretpark Walibi, dolle beestjes in Pairi Daiza, waterpret in
Aquapark Bellewaerde, avontuur bij The Outsider en de
magie van Disneyland.
Inschrijven is verplicht en kan online via de webshop op
www.jotie.be. Deelnemen kost als inwoner 170 euro.

Vrije tijd

Sportkampen
Liever sportief tijdens de zomer? Je kan deelnemen aan
volgende sportkampen:
•

‘Durbuy Adventure’, voor dappere 11- tot 16-jarigen die
van maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli op avontuur
willen gaan in Durbuy. Onder meer een hoogte- en
touwenparcours, avonturentocht, kajak, de grotten en
een klimbos staan op het programma.

•

‘Alles met een net',voor 6- tot 9-jarigen die van
maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus
graag nieuwe en oude bekende netsporten in een nieuw
jasje ontdekken, zoals headis of indiaca. Daag je vrienden
uit of speel samen met hen tijdens deze uitdagende
sportweek.

•

‘Klim- en klauterdagen', voor kinderen van 3 tot en met
5 jaar die van maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus het klim- en klauterparadijs in onze
sporthal willen ontdekken.

•

‘Survivaldagen', voor kanjers van 6 tot 9 jaar die niet
bang zijn om zich vuil te maken of te tonen wie de
grootste spierballen heeft. Overleven waar je de weg niet
kent of over een moeras sluipen zonder nat te worden,
het zijn maar enkele uitdagingen van deze bootcamp van
maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus.

•

‘Fietsdagen’, voor 9- tot 15-jarigen die van maandag 29
augustus tot en met woensdag 31 augustus nieuwe
mooie plekjes willen ontdekken met de fiets in de
Vlaamse Ardennen.

Inschrijven kan via de webshop (webshopoudenaarde.
recreatex.be) of op de sportdienst tijdens de openingsuren.
Wees er snel bij, het deelnemersaantal is beperkt.

Hofstraat 14
055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.jotie.be

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

Vrije tijd

Sportagenda
City Mountainbike
zondag 14 augustus
Mountainbiken in de stad, op een kort fietsparcours vol
uitdagende artificiële obstakels: de spectaculaire discipline
Eliminator verovert de wereld en ook de Vlaamse Ardennen!
Op zondag 14 augustus ontvangt Oudenaarde voor de
tweede keer een wereldbekermanche. Toppers van over de
hele wereld komen zich met elkaar meten op de Markt. Enkel
wie bij de eerste twee eindigt in de korte afvallingswedstrijdjes van vier renners stoot door naar de finale met vier renners.
De eerste die over streep komt, die wint!
De wereldbekermanche start om 14.30 uur met de kwalificatietijdritten, gevolgd door de afvallingswedstrijden vanaf 15.40
uur. De beslissende finales staan gepland omstreeks 17 uur.
Tussendoor kunnen ook kinderen hun hart komen ophalen op
een aangepast parcours en klimmen en klauteren op het
speeltoestel.
De toegang is volledig gratis.
Meer info via www.citymountainbike.com

Triatlon van Vlaanderen
zondag 11 september
Wie bereidt zich komende zomer mee voor op de Triatlon van
Vlaanderen? Op zondag 11 september duik je de Donkvijver in
met zicht op de torenspits Oudenaarde, hijs je je fietsend een
weg door het prachtige glooiende landschap van Wortegem-Petegem en loop je je de ziel uit het lijf langs de vele
supporters aan het finishdorp.
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Zoals steeds kan je kiezen uit verschillende formules: een
kwarttriatlon, een sprinttriatlon (1/8), een duatlon en een
trio-kwarttriatlon. Bij die laatste neem je met z’n drieën elk
een discipline voor je rekening. Naargelang de formule zwem,
fiets en loop je maximaal 1, 45 en 10 km.
Alle praktische info, inclusief verkeersregelingen, vind je terug
op www.triatlonvanvlaanderen.be.

Oudenaards loopcriterium
t.e.m. 7 oktober
Om loop- en wandelevenementen van verschillende verenigingen en feestcomités te steunen, bundelt het stadsbestuur
ze onder de noemer ‘Oudenaards loopcriterium’. Heb je de
eerste drie wedstrijden binnen dit criterium gemist en wil je
alsnog meedingen naar een mooie prijs? Dat kan! Vraag een
stempelkaart aan bij de eerstvolgende wedstrijd en verzamel
zeven stempels:
Zondag 19 juni – Salade Run
Zaterdag 25 juni – Adriaen Brouwerrun
Zaterdag 6 augustus – Pelikaanrun
Zaterdag 10 september – Run4fun
Vrijdag 23 september – Hanske de Krijgerloop
Vrijdag 7 oktober – Safety jogger donkerRUN
Zaterdag 17 december – MPI GO! RUN
Alle info via www.oudenaarde.be/loopcriterium.

Vrije tijd

Hobby gezocht?
Kom naar de vrijetijdsbeurs op 18 september
Nood aan een uitlaatklep, maar geen idee of die sportief of creatief moet zijn? Op zondag 18 september kan je komen
proeven van al het leuks dat Oudenaarde te bieden heeft. Optredens, een foodtruck en geserveerde drankjes maken dit
ontspanningsfeest compleet.

Proeven en proberen
Van 14 tot 17 uur bundelen Oudenaardse verenigingen de
krachten op de sportsite aan Rode Los. Ook de stadsdiensten gooien hun troeven op tafel. Met een combinatie van
infostanden en initiaties kan je al je vragen kwijt en vooral
ook zelf ondervinden welke activiteit jou charmeert en
uiteindelijk overtuigt. Elke bezoeker maakt kans op 50 euro
korting op een jaarabonnement voor een hobby naar
keuze!

Inclusief feest
Omdat we iedereen een fijn tijdverdrijf toewensen, zorgen
we ervoor dat de vrijetijdsbeurs ook toegankelijk is voor
personen met een beperking. Er gaat ook extra aandacht
naar anderstalige nieuwkomers en mogelijkheden met
een beperkt budget.

Praktisch
Afspraak van 14 tot 17 uur aan de stedelijke
sporthal, de Sint-Jozefkerk en sporthal
Groenhof. Bij goed weer kunnen een heleboel
activiteiten buiten plaatsvinden. De toegang is
gratis en inschrijven is niet nodig.
Meer details volgen in het septembernummer
van Adriaen en op www.oudenaarde.be.
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KABK

De Tekenacademie
blikt terug vooruit

Iedereen heeft talent, want talent is zin hebben om iets te
doen. Met plezier helpen de leraren je telkens weer een
stapje vooruit. Ontdekken of de Tekenacademie iets voor
jou is kan door mee terug te blikken tijdens de eindejaarstentoonstelling of vooruit te blikken met een gratis
proefles.

op beide locaties op woensdag 22 juni van 13.30 uur tot 20.30
uur, op vrijdag 24 juni van 17 tot 20.30 uur en op zaterdag 25
juni van 11.30 uur tot 17 uur. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

Kinderen en jongeren kunnen zich in onze Tekenacademie
uitleven in de ateliers textiel, fotografie, striptekenen, 3D, film,
ruimtelijk ontwerpen, waarnemingstekenen, architectuur en
digitale beeldbewerking. In Oudenaarde (Maagdendale) of in
Eine, Mater, Kruisem, Kluisbergen of Zingem.

Geïnspireerd geraakt en zin om aan den lijve te ondervinden
of dat ene atelier nu echt iets voor jou is? Kom tussen vrijdag
2 en zaterdag 17 september vrijblijvend een les meevolgen.
Op www.oudenaarde.be/kabk vind je een overzicht van alle
lesmomenten.

Voor volwassenen zijn er komend schooljaar opnieuw nieuwe
mogelijkheden: zo kan je grafisch ontwerp en druktechnieken
combineren. Daarnaast blijft het mogelijk om je te verdiepen
in de teken- of schilderkunst, (functionele) keramiek,
beeldende en audiovisuele kunsten, beeldhouwen en
ruimtelijke kunst, levend model en kunstgeschiedenis.

Inschrijven kan gedurende de hele maand september. Het
inschrijvingsgeld voor komend academiejaar bedraagt voor
jongeren tot 18 jaar 12 euro (OK-pas), 49 euro (verminderd
tarief) of 74 euro en omvat ook de materiaalkosten. Volwassen betalen 36 euro (OK-pas), 145 euro (verminderd tarief) of
343 euro.

Proefateliers

Eindejaarstentoonstelling
De eindejaarstentoonstelling in Maagdendale biedt telkens
weer een inspirerend overzicht van wat allemaal mogelijk is
aan de Tekenacademie. Het werk van studenten uit de
specialisatiegraad wordt ditmaal tentoongesteld op een
aparte locatie: het Oud Hospitaal. Komen meegenieten kan
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Maagdendale 31
055 31 34 01
www.oudenaarde.be/kabk

PARCOUR

PARCO
OUR
PARCOUR, dat is de nieuwe naam van onze Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans van Oudenaarde (SAMWD).

Symbolisch
PARCOUR is een speelse afkorting van OUdenaardse
ACademie voor Podiumkunsten en bevat tal van subtiele
verwijzingen. Zo zit de locatie van de academie (‘tussen Park
Liedts en de koer’) erin vervat. Je herkent er misschien de
muziekterm ‘arco’ in, of het ommetje van ‘par coeur’ naar
‘coeur', verwijzend naar het gezonde spanningsveld tussen de
vereiste studieijver (‘uit het hoofd leren’) en het vrije spel
(‘vanuit het hart’).

PARCOUR reikt zoveel mogelijk handvaten aan, van een
uitgebreid aanbod tot persoonlijke begeleiding, vaak door
dezelfde klank-, taal- of bewegingsspecialist gedurende je
hele traject, van kind tot volwassene.
PARCOUR heeft alvast een knappe folder klaar die uitnodigt
om je eigen weg uit te stippelen, ook in de bijafdelingen van
Eine en Mater.

Verbinden
Om het hoekje loert ook Parkour, een sport waarbij je zo vlot
mogelijk hindernissen verbindt op straat. Dat sluit mooi aan
bij de laagdrempeligheid en verenigende kracht van PARCOUR. De podiumkunsten vormen hier geen eilanden, maar
versterken elkaar, net zoals cursisten van alle leeftijden dat
doen.

Jouw reis
Tot slot wil de academie met PARCOUR meer dan ooit jouw
creatieve reis centraal stellen. Waar en wanneer die ook
begint en ongeacht de bochten die ze gaandeweg neemt.

Parkstraat 2A
055 39 03 60
parcour@oudenaarde.be
parcour.oudenaarde.be
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Participatie

Kerk

zoekt nieuwe bestemming

Denk je mee over een nieuwe
bestemming voor de Sint-Martinuskerk
in Edelare? Een idee indienen kan tot
en met 26 juni via het inspraakplatform
inspraak.oudenaarde.be.

In het kerkenbeleidsplan dat de gemeenteraad in 2016
goedkeurde, is opgenomen dat de erediensten in de
Sint-Martinuskerk in Edelare worden stopgezet zodra een
waardige nieuwe bestemming is gevonden voor het kerkgebouw.
Samen met het kerkbestuur gaan we op zoek naar een zinvolle toekomst voor de kerk met een meerwaarde op sociaal,
cultureel vlak. We lanceren een brede oproep dus elk
haalbaar voorstel is welkom, zolang het een meerwaarde
heeft voor de stad en zolang het respect heeft voor het
verleden van het gebouw.
Jouw goed idee voor het gebouw kan je tot en met 26 juni
indienen via inspraak.oudenaarde.be of noteren tijdens het
kijkmoment op zondag 12 juni van 10 tot 11 uur of op de
Saladekermis op 19 juni in Edelare.
Meer info vind je via www.oudenaarde.be/herbestemming-kerk-edelare
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Participatie

Onderzoek

naar versterkte samenwerking
Laat jouw stem horen op de gespreksavond op 22 juni
Samen met Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem onderzoeken we of een doorgedreven samenwerking
of fusie ons samen kan versterken. Een studie brengt momenteel de kansen en risico’s in kaart. Ook jouw stem
is belangrijk bij deze denkoefening. Op een gespreksavond willen we te weten komen wat je verwachtingen zijn.
Jouw inbreng is belangrijk voor de politieke afweging om al dan niet een fusie te starten.
Er komen steeds meer en complexere taken en uitdagingen
af op steden en gemeenten. Elke stad of gemeente afzonderlijk beschikt niet altijd over genoeg mensen en middelen om
al die uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwerken is een
mogelijke oplossing. Budgetten en expertise samenbrengen
zorgt voor meer daadkracht.

Samenwerken loont
Vandaag werken we al op vele fronten samen met onze
buurgemeenten. Zo speelde de intergemeentelijke veiligheidscel kort op de bal tijdens de coronacrisis over de
gemeentegrenzen heen. Misschien kunnen we onze krachten
ook op andere fronten bundelen?
De Vlaamse overheid stimuleert steden en gemeenten om
hierover na te denken. Bij een vrijwillige fusie geeft Vlaanderen een financiële duw in de rug. Als we samen met Kruisem,
Kluisbergen en Wortegem-Petegem zouden fuseren, dan
bedraagt die duw 30 miljoen euro.

Laat jouw mening weten
Een extern bureau voert een objectieve studie uit over de
haalbaarheid van dit verhaal waarbij we niet alleen de kansen
maar ook de mogelijke risico’s in kaart brengen. We willen jou
graag betrekken bij deze denkoefening.

In gesprek
Tijdens de gespreksavond gaan we in op verschillende
vragen. Je ontvangt de nodige achtergrondinformatie en zal in
kleine groepjes verdeeld worden zodat je jouw stem kan laten
horen.

Politieke beslissing
De resultaten worden meegenomen in de politieke afweging.
De beslissing om een mogelijke fusie al dan niet verder uit te
werken valt eind 2022. De vier gemeenteraden zullen hun
akkoord moeten geven.

Praktisch
Wanneer?
Woensdag 22 juni vanaf 19 uur
Bij grote interesse voorzien we een bijkomend moment.
Waar?
Evenementenhal De Qubus,
Lindestraat 47
Inschrijven?
www.oudenaarde.be/versterkte-samenwerking
inspraak@oudenaarde.be
Dienst Communicatie,
Stadsbestuur Oudenaarde,
Tussenmuren 17
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Milieu

Oudenaarde
in bloei

Communities in Bloom

Bijenvriendelijke stad

Onze gouden medaille bij de Europese groen- en bloemenwedstrijd Entente Florale Europe in 2019 leverde Oudenaarde
een uitnodiging op om deel te nemen aan de Canadese
wedstrijd Communities in Bloom. Beide wedstrijden zetten
het belang van een groene omgeving om levenskwaliteit te
verbeteren centraal.

Onze stad behaalde dit jaar de tweede van drie benodigde
bijtjes om zich tot Bijenvriendelijke Gemeente te kronen in de
wedstrijd Openbaar Groen Awards van de Vereniging voor
Openbaar Groen.

Deze zomer nemen we de internationale juryleden van
Communities in Bloom op sleeptouw doorheen de stad en
tonen we hen de belangrijkste verwezenlijkingen op gebied
van groen en leefmilieu. In oktober komen we te weten wat
ons resultaat is en of we de overwinning in de wacht hebben
kunnen slepen. Je zal onze deelname kunnen volgen via al
onze communicatiekanalen.

www.oudenaarde.be/groeiendgroenestad
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De stad gaat vol voor het derde bijtje en liet recent vijf grote
bijenhotels plaatsen nabij bloemrijke graslanden en voorzag
op evenveel locaties houten insectenhuisjes. Het afgelopen
plantseizoen stopte de groendienst ook nog eens 15.000
bijenvriendelijke planten in de grond.
Wat al die inspanningen waard zijn? We komen het te weten
dankzij het bijenplan dat Natuurpunt op vraag van de stad zal
uitwerken. Het omvat zowel een bijeninventarisatie als een
evaluatie van het huidige beheer en kennisoverdracht.
www.oudenaarde.be/duurzamestad

Milieu

Maai Mei/Mij Niet
Onze stad heeft voor de tweede keer deelgenomen aan de
actie Maai Mei Niet. 80 procent van het openbare gazon
mocht opnieuw een maand lang groeien, ditmaal met
uitzondering van de speelterreinen en sportterreinen. Er
worden ook extra werkkrachten ingezet om alles tussen 1 en
14 juni gemaaid te hebben. Tot dan hopen we dat jullie
hebben meegenoten van het extra leven in het straatbeeld,
met extra bloemen, bijen en vlinders. Enkele zones zullen niet
gemaaid worden omdat ze opgewaardeerd werden tot
bloemrijke graslanden. Het zijn zones met een groot potentieel voor fauna en flora. Spotte je zelf een mooi plekje waar
liever nog even niet gemaaid wordt? Laat het weten via
milieu@oudenaarde.be en wij vrijwaren het via een ‘Maai Mij
Niet’-bordje! www.maaimeiniet.be

Monitor de klimaatacties
van de stad
Door het Burgemeestersconvenant te ondertekenen, heeft Oudenaarde zich ertoe geëngageerd om
haar CO²-uitstoot met 40 % terug te dringen tegen
2030. Daar zijn heel wat inspanningen voor nodig,
van extra bos tot een mobiliteitsshift en de vervanging van oude gebouwen. Voortaan kan je via het
online platform Futureproofed mee volgen welke
doelstellingen de stad zich gesteld heeft en in
hoeverre ze gerealiseerd zijn. Bovendien bundelt het
alle klimaatvriendelijke acties waar ook jij aan kan
deelnemen, zoals groepsaankopen van zonnepanelen of het aanvragen van subsidies voor een
klimaatproject. Iedere inspanning brengt een
klimaatbestendige en duurzame stad weer een
stapje dichterbij.
oudenaarde.futureproofed.com
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Gezocht

Sociaal
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1

Duurzame
Helden
Wie helpt mensen in armoede, bestrijdt
actief racisme, discriminatie en uitsluiting,
heeft bijzondere aandacht voor mensen met
een beperking, ijvert voor meer gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, bereikt
minderheden met zijn/haar inspanningen of
behartigt op een andere manier inclusie en
gelijkheid?
Onder het motto ‘Leave no one behind’ (laat
niemand achter) van de Verenigde Naties
gaan we ook dit jaar op zoek naar de
Duurzame Helden van Oudenaarde. Bezorg
ons je ultieme tip voor zondag 17 juli via
www.oudenaarde.be/mijnduurzameheld2022. De winnaars worden gehuldigd
op het stadhuis tijdens de Week van de
Duurzame Gemeente (18 t.e.m. 25 september), ontvangen een cadeautje.
Alle info via www.oudenaarde.be/
duurzamehelden

Sociaal

2

Liefdevolle
kinderbegeleiders
Werk je graag met kinderen en ben je
positief ingesteld? Ben je sociaal, zorgzaam,
creatief, liefdevol en kan je zelfstandig
werken? Dan ben jij de geknipte kandidaat
voor de extra kinderbegeleiders gezinsopvang die de dienst Onthaalouders Oudenaarde vzw zoekt.
Kinderen opgevangen in een huiselijke
sfeer, waar ze op een veilige manier op
ontdekking kunnen gaan, zich creatief
ontplooien, speelkansen krijgen en hun
zelfvertrouwen vergroten. Dat is de missie
van de dienst Onthaalouders. Kinderbegeleiders werken in hun eigen omgeving en
bepalen hun eigen regels, zoals openingsuren en sluitingsdagen. De dienst voorziet
ondersteuning en begeleiding, speelgoed
en materiaal, een ondersteuningspremie en
een verzekering.
Interesse om het team te vervoegen? Neem
vrijblijvend contact op via 055 33 02 35 of
info@dienstonthaalouders.be.

3

Nieuwe
leden
gezinsraad
Ben jij geëngageerd, niet bang om je
mening te laten horen en wil je mee
nadenken over het gezinsbeleid in onze
stad in al haar facetten? Heb jij interessante
ideeën om het voor de gezinnen blijvend
aangenaam te maken in onze stad en voel
je je geroepen om deel uit te maken van de
gezinsraad? Dat kan. Neem contact op met
voorzitter Dina Librecht via dlibrecht@
skynet.be of ondervoorzitter Marjan
Beugnies via steven.marjan@proximus.be
voor een kennismaking.
De gezinsraad is een stedelijke adviesraad.
Ze is de spreekbuis van alle Oudenaardse
gezinnen en komt een viertal keer per jaar
samen om het lokaal beleid aan de realiteit
en de noden en behoeften van gezinnen te
toetsen. Daarbij adviseert ze het stadsbestuur over verbeterpunten in alle aspecten
die het gezin aanbelangen. Zo bracht ze
onder meer al advies uit over nieuwe
speelpleintjes, de toegankelijkheid van
gebouwen en de aanwerving van een
jeugdopbouwwerker.
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Mobiliteit

Welkom in de fietsstraat,
waar de fiets koning is

Het stadscentrum is sinds 4 mei een fietszone. Dat
betekent dat gemotoriseerde voertuigen binnen die
zone geen fietsers mogen inhalen en zich moeten
houden aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per
uur. Fietsers mogen de hele breedte van het rijvak
gebruiken.

Proefproject met
eenrichtingsverkeer als aftrap
circulatieplan Bevere en
stationsomgeving

Wat is een fietszone?

Stad Oudenaarde voerde maandag 11 april een
nieuw circulatieplan in voor centrum Bevere en de
stationsomgeving om de leefbaarheid te verhogen.
Het doorgaand verkeer werd via alternatieve routes
buiten het stadscentrum geleid.

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten.
Binnen die zone gelden dus dezelfde regels.

Waar ligt de fietszone?
De fietszone omvat alle straten in het stadscentrum: Hoogstraat, Markt, Voorburg, Burg, Achterburg, Kasteelstraat,
Burgscheldestraat, Krekelput, Broodstraat, Nederstraat,
Kattestraat (tussen het kruispunt met Achter de Wacht en de
Nederstraat), Einestraat en Lappersfort.

Hoe herken ik een fietsstraat?
Op de plaatsen waar je de fietszone binnen- en buitenrijdt
staan signalisatieborden. Daarnaast herken je een fietsstraat
aan rode markeringen en fietslogo’s op de straat. In mei werd
gesensibiliseerd met informatieborden en spandoeken.
Meer info lees je via www.oudenaarde.be/fietszone.

26

Met een proefopstelling van drie maanden wil de
stad Oudenaarde de verkeersdoorstroming in
centrum Bevere en de stationsomgeving verbeteren.
Die proefopstelling moet uitwijzen wat onder
andere eenrichtingsverkeer in de Beverestraat en de
Stationsstraat in de praktijk zou teweegbrengen.
Structurele maatregelen zijn dan ook niet mogelijk
op korte termijn.
Via het inspraakplatform inspraak.oudenaarde.be
konden inwoners sinds de start van de proefopstelling feedback geven. Er werd beslist om al vroegtijdig
in te grijpen en bij te sturen. Zo zijn de Beverestraat
en Jacob Lacopsstraat opnieuw deels tweerichtingsverkeer. Voor een laatste stand van zaken kan
je terecht op www.oudenaarde.be/circulatieplan-bevere-station .

Regenboogstad

Wees jezelf in onze
Regenboogstad

In Oudenaarde hoort iedereen erbij en moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Vorig jaar ondertekende het
stadsbestuur de regenboogverklaring, de aanpak
van discriminatie van holebi’s en transgenders in de
stad. In de verklaring werden een waaier aan acties
opgenomen, die vanaf dit jaar een concrete invulling
krijgen.

Ervaren partner
De stad startte een samenwerking op met Out For The Win,
een organisatie die holebi, transgender, queer en intersekse
personen (LFBTQI+) in de sport normaliseren en jonge
sporters de kracht geven om zich goed te voelen in eigen vel.
Speciaal voor onze stad zal Out For The Win haar expertise
ook buiten de sportwereld in te zetten. Samen met de
jeugddienst zal ze onder meer vormingen organiseren. In het
najaar staan praatcafés gepland die mensen rond het thema
zal samenbrengen.

Vertel jij ons je verhaal?
Je staat er niet alleen voor. Door regenboogverhalen van
jongeren te delen via onze communicatiekanalen, willen we
anderen inspireren om de stap te zetten en zich te outen.
Vrienden en familie kunnen lezen hoe belangrijk hun steun is.
Als eerste in een hopelijk lange reeks getuigt animator T.

welke grote last er van zijn schouders viel en hoe dankbaar hij
is voor zijn vrienden van het speelplein. Zelf (anoniem)
getuigen kan via een online formulier.

Kleurrijk en veilig
Misschien zag je het al bij het binnenrijden van het stadscentrum of op de Leopoldstraat: Oudenaarde heeft twee nieuwe
regenboogzebrapaden. Een kleurrijke aanpassing in het kader
van 17 mei, de internationale dag tegen homofobie, transfobie
en bifobie. Op die dag verzamelde het stadspersoneel op de
Markt voor een warm fotomoment, in alle kleuren van de
regenboog (zie foto op pagina 3).

Meer informatie over de regenboogverklaring lees je via
www.oudenaarde.be
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