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Deze zomer start de langverwachte  
heraanleg van de Markt, meteen het groot-
ste project dat zal gerealiseerd worden 
tijdens deze legislatuur. Uitgangspunt is 
het autoluw maken van het stadscentrum 
en er een aangename ontmoetingsruimte 
van maken. Dit voorjaar wordt ook het 
startschot gegeven van de uitgebreide 
communicatiecampagne. Hou al onze 
informatiekanalen dus in de gaten.

We belichten, naar goede gewoonte, in 
dit magazine een aantal gemeenteraads-
beslissingen. Het budget 2016 en de 
meerjarenplanaanpassing bewijzen dat 
onze stad zich tot de budgettair gezondere 
lokale besturen mag rekenen. De raad 
keurde ook het regiomasterplan openbare 
verlichting goed en aanvaardde met veel 
dank de schenking van de kunstcollectie 
De Boever-Alligoridès.

We presenteren het rijkgevulde pro-
gramma van Erfgoeddag met als thema 
‘Rituelen’. In deelgemeente Mater wordt 
gefocust op de geschiedenis van de Sint-
Amelbergaommegang, in Ename stellen 
zowel pam Ename als het Erfgoedcentrum 
de deuren open en in het centrum kan je 
terecht in het MOU. Ook het Liedtspark 
is the place to be op 24 april. Afspraak 
aan ‘de boom’. Tijdens hetzelfde weekend 
strijkt Fiesta Europa neer op de Markt en 
opent in het stadhuis een expo over de 
zustersteden en Europa, naar aanleiding 
van de 30ste verjaardag van de verbroe-
dering met Bergen op Zoom en Castel 
Madama en 25 jaar jumelage met  
Hastings en Buzau.

Op 21 mei start het tentoonstellingsproject 
Scaldis, Schelde in het Latijn, met een 
historisch-educatief luik in het MOU en 
een kunstparcours op beide oevers van  
de rivier. 

Curator Johan Tahon nodigde tien  
hedendaagse kunstenaars uit, die een 
band hebben met onze stad en streek,  
om de bezoeker via hun kunst op een 
andere manier te laten kijken naar  
Oudenaarde en de Schelde. 
Het wordt genieten tot 11 september!

Het jonge volkje zal zich niet vervelen tij-
dens de paasvakantie. Jeugdcentrum Jotie 
biedt leuke activiteiten aan voor kinderen 
van 3 tot 15 jaar en ook de sportdienst laat 
zich niet onbetuigd. De Woeker presen-
teert bovendien een mooie familievoor-
stelling voor kinderen vanaf 3 jaar, een 
streling voor oog en oor!

Verder stellen we je twee interessante 
activiteiten van de bibliotheek voor en doen 
we een oproep om deze zomer je straat 
om te bouwen tot speelstraat. Het archief 
maakt reclame voor de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
en de stedelijke dienst huisvesting legt uit 
hoe je in aanmerking kan komen voor de 
nieuwe renovatiepremie.

Binnenin dit nummer vind je een afzon-
derlijke brochure over de 100ste editie 
van de Ronde van Vlaanderen, die op 3 
april opnieuw aankomt in onze stad. Niet 
alleen Flanders Classics maakt er een 
feesteditie van, wij doen dat ook, met nog 
meer randanimatie dan vorige jaren en 
een vernieuwde publiekszone net aan de 
aankomststreep. 
Geniet samen met ons van Vlaanderens 
Mooiste!

Veel leesgenot!

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

ditoe
14

Oproep
 
De meeste stadsdiensten, waar courant 
betalingen plaatsvinden, beschikken 
over een bancontacttoestel  
(o.a. dienst burgerzaken, financiële 
dienst, bibliotheek, toerisme,  
De Woeker,…).

Deze oproep is een warm pleidooi om  
via bancontact betalingen te doen.  
Op die manier vermijden we samen  
dat er te veel contant geld in omloop  
is bij de diensten.

Alvast bedankt!
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Planning
De eerste fase, waarin de nutsmaat-
schappijen en de archeologen van 
Solva aan de slag gaan, start in juli 
2016. Het is de bedoeling dat ze steeds 
een beetje voorlopen op de eigenlijke 
werken die starten in september. 
Het einde van alle werken is voorzien 
eind 2017. 
Voor het eerst is in een bestek 
opgenomen dat de aannemer een 
bonus krijgt als de werken binnen de 
vooropgestelde termijn uitgevoerd zijn. 
Er wordt gewerkt in verschillende 
fasen, waardoor de omgeving steeds 
zo optimaal mogelijk toegankelijk zal 
blijven. 

Archeologisch vooronderzoek
De archeologen van Solva starten niet 
onvoorbereid aan hun onderzoek. Een 
bureaustudie van maar liefst 61 bladzijden 
is hun leidraad. Ons stadsarchief stelde tal 
van historisch-cartografi sche bronnen ter 
beschikking en de universiteitsbibliotheek 
van Gent zorgde voor aanvullend bron-
materiaal. Aangezien de werkzaamheden 
plaatsvinden in het historische centrum 
van de stad, waar bovendien diverse ar-
cheologische onderzoeken in het verleden 
reeds de aanwezigheid van sporen aan-
toonden op geringe diepte, is het absoluut 
zeker dat er binnen het projectgebied 
talrijke, goed bewaarde archeologische 
restanten aanwezig zijn. 

Heraanleg

Markt

MM
D

eze zomer wordt gestart met 
de heraanleg en herinrichting 
van de Markt. 
Zo willen we van het centrum 
een aangename en veelbezoch-

te publieke ruimte maken die uitnodigt om 
er te winkelen, een hapje te eten, iets te 
drinken of gewoon wat te kuieren.

Waarom?

Vandaag is de centraal gelegen Markt 
eigenlijk één groot verkeerskundig knoop-
punt rondom een parking. De pleinfunctie 
die de Markt eeuwenlang vervulde, is wat 
op de achtergrond geraakt.
Uit navraag bleek dat meer groen, minder 
verkeer en een aangename verblijfsruimte 
bij de meeste mensen het hoogst op het 
verlanglijstje staan. Uitgangspunt bij het 
Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan ook 
het autoluw maken van het stadscentrum. 
Het aantal parkeerplaatsen op het markt-
plein wordt teruggebracht naar 80. Om het 
doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het 
stadscentrum te houden, is ook een nieuw 
verkeerscirculatieplan uitgewerkt. Het ver-
keer wordt naar de rand van het centrum 
geleid; daar zijn in dit kader intussen ook 
een aantal nieuwe parkings aangelegd.

#Heraanleg Markt
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Binnen het projectgebied bevindt zich de 
oudste middeleeuwse bewoningskern 
van de stad, die zich ter hoogte van de 
Sint-Walburgakerk en de kleine Markt 
ontwikkelde. 

 
Communicatie
Bij de heraanleg van de Markt zetten 
we ook sterk in op communicatie. 
 
Daarom zal er in elke fase apart,  
specifieke aandacht gaan naar  
up-to-date informatie over de  
vordering van de werken en de  
gevolgen voor de verkeerscirculatie. 

Begin april gaat ook een website 
online waarop alle mogelijke 
informatie terug te vinden is
(www.marktoudenaarde.be). 

Via deze site zal je ook kunnen  
intekenen op een digitale nieuwsbrief 
waardoor je het laatste werfnieuws 
steeds in jouw mailbox ontvangt!

Binnen de werfzone situeren zich, onder 
andere, de restanten van het oude vlees-
huis, de korenhal, het kerkhof van de Sint-
Walburgakerk, het Minderbroederklooster, 
de Meerspoort en de eerste en tweede 
stadsomwalling.
Door deze bureaustudie kon de archeolo-
gische impact van de geplande werkzaam-
heden tijdig ingeschat worden en kan de   
                  kost van het uiteindelijke  
                              archeologisch onderzoek  
                              gereduceerd worden.

#Heraanleg Markt
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gemeenteraad
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enorm veel energie te besparen door ’s 
nachts een bepaald programma in te 
stellen. 

Bedoeling is een efficiënte openbare  
verlichting, die ook past binnen de 
doelstellingen van het burgemeesters-
convenant.

Het grondgebied van Oudenaarde is 
opgedeeld in elf deelruimtes en voor 
elke deelruimte is een bepaald brand-
programma van toepassing. 

Het masterplan creëert een kader dat 
zal verfijnd worden in uitvoeringsplannen, 
nadat straat per straat gecontroleerd is 
of alles wat voorgesteld is ook mogelijk is. 

Alle toekomstige uitvoeringsplannen 
worden ook voorgelegd aan de  
gemeenteraad.

Budget 2016 en  
meerjarenplanning
De gemeenteraad keurde tijdens de zitting 
van 14 december 2015 de meerjaren-
planaanpassing goed en stelde het budget 
voor 2016 vast.
De exploitatie-uitgaven bedragen een 
kleine 34 miljoen euro. Een derde hiervan 
gaat naar toelagen (onder andere het 
OCMW, politie en brandweer), een derde 
naar de personeelskost en een derde naar 
werkingskosten.
Ongeveer 10 miljoen euro is voorzien voor 
investeringen: onder andere de heraan-
leg van de Markt, onderhoud van wegen, 
renovatie van de sporthal en maatregelen 
tegen de wateroverlast langs de Maar-
kebeek. Ondanks het moeilijke econo-
mische klimaat blijft de stad dus verder 
investeren. Belangrijk hierbij is dat deze 
investeringen met eigen middelen kunnen 
gebeuren en er geen nieuwe leningen 
aangegaan worden.
Het geraamd resultaat op kasbasis 2016 is 
17,2 miljoen euro en de autofinancierings-
marge is 5,6 miljoen euro. 

Onze stad mag zich dus tot de budgettair 
gezondere lokale besturen rekenen!

Regiomasterplan  
openbare verlichting
In samenwerking met Eandis is een 
regiomasterplan voor de openbare 
verlichting opgemaakt, dat als basis kan 
dienen om op een efficiëntere manier 
straten, pleinen en parkings te verlichten. 
Dat kan onder meer gebeuren via  
dimming, aangepaste brandprogramma’s 
of het plaatsen van aangepaste lamp-
vermogens.

Het regiomasterplan omvat een tiental 
gemeenten en het is de bedoeling dat de 
lichtprogramma’s op elkaar afgestemd 
worden. 

Voorafgaand werd een geografische 
analyse gemaakt met als vaststelling dat 
binnen de tien jaar meer dan 1/3de van 
de verlichtingstoestellen moet vervangen 
worden en dat er potentieel bestaat om 

Schenking kunstcollectie 
De Boever-Alligoridès
De heer en mevrouw Ernest De Boever-
Alligoridès hebben tijdens hun leven 
een erg omvangrijke kunstverzameling 
uitgebouwd. Hun zilvercollectie bestond 
aanvankelijk uit Oudenaards zilverwerk, 
maar werd later ook uitgebreid met een 
topcollectie Europees zilver. 
Deze zilverschat werd reeds jaren geleden 
in bruikleen gegeven aan het stadsbe-
stuur, die het een prominente plaats gaf 
in het MOU.
 
Ernest De Boever besliste dat de collec-
tie, na zijn overlijden, aan de stad moest 
geschonken worden. De schenking omvat 
ook drie wandtapijten: een koolbladver-
dure, een tapijt met wapenschild en een 
Oudenaards wandtapijt met jachttafereel.
Het stadsbestuur heeft deze schenking 
met dank aanvaard.

#Dossiers gemeenteraad
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# Sporthal 
Groenhof

S
inds januari 2016 is de sporthal Groenhof in gebruik 
genomen door de scholen van het Katholiek Onder-
wijs Oudenaarde en Oudenaardse sportclubs – na  
de schooluren en tijdens schoolvakanties.

Deze prachtige sportaccommodatie, met een grote sportzaal 
van 26,30 m x 44 m en 7 m hoog en een kleinere zaal van  
18 m x 30 m en 5,5 m hoog, kwam via een DBFM-overeenkomst 
van de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde en de 
vzw Katholiek Basisonderwijs met de Vlaamse Gemeenschap tot 
stand. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintenance.
In juni 2011 ging de gemeenteraad principieel akkoord om te 
participeren in deze DBFM-overeenkomst, zodat de  
Oudenaardse sportclubs deze zalen ook kunnen gebruiken.  
 
In september 2015 werd een verdeelsleutel voor het betalen  
van de kosten vastgelegd: de stad betaalt 48% en de vzw’s  
52%.  Dit betekent voor de stad een jaarlijkse investering van 
48.000 euro. Dit bedrag dekt de bruto beschikbaarheids- 
vergoeding. De stad betaalt ook de helft van de energie- en 
onderhoudskosten.

De zaalwachters van de sporthal Rodelos houden ook toezicht  
op het Groenhof; dit gebeurt via camerabewaking en toegangs-
controle via badges. Met de clubs wordt een gebruiksovereen-
komst afgesloten.

Gezien het Groenhof in de Groenstraat ligt, wordt aan de  
sporters gevraagd hun wagens zoveel mogelijk op het Sint-
Jozefsplein te parkeren en op die manier de bewoners van de 
straat te ontzien. De politie houdt hierop verhoogd toezicht.

Sporthal 

Groenhof

Meer info en reservaties: 
stedelijke sportdienst, 
055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be

De sporthal Groenhof is nu al na de schooluren grotendeels  
volgeboekt. Tijdens de toekomstige renovatie van de sporthal 
Rodelos zullen het Groenhof en het Sportkot in Leupegem  
onderdak bieden aan de Oudenaardse sportverenigingen. 

Het stadsbestuur besliste dan ook het Sportkot verder te  
gebruiken.

6 - infomagazine - maart - 2016



D
e Vlaamse regering keurde op 30 oktober 2015  
de nieuwe renovatiepremie definitief goed.  
 
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid 
eigenaars, die een eigen woning van minstens  

25 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw  
willen omvormen tot woning.

Welke werken komen in aanmerking?

• De structurele elementen van de woning: werken aan de 
funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen 

• Het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking,  
goten en afvoer 

• Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buiten- 
deuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van  
het Energiebesluit 

• De technische installaties: werken aan de elektrische 
installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet  
en de centrale verwarming

Wie kan de premie aanvragen?

Als eigenaar-bewoner mag je niet meer verdienen dan:
• 41.400 euro als alleenstaande 

• 59.200 euro als alleenstaande met persoon ten laste of  
als je gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met  
3.320 euro per extra persoon ten laste) 

Wanneer een aanvraag ingediend wordt in 2016 telt het  
inkomen van 2014. 

Als je de premie aanvraagt voor een woning die je verhuurt aan 
een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken. 
Voor elke categorie moet er minstens een factuurbedrag  
zijn van 2.500 euro, exclusief BTW. 
 
De premie bedraagt 30% - met een maximum van 3.333 euro 
per categorie – indien:
• De eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was  

dan 29.600 euro (te verhogen met 1.540 euro per  
persoon ten laste) 

• De woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor
 
Voor alle andere is er een tegemoetkoming van 20%, met een 
maximum van 2.500 euro per categorie.

Wanneer aanvragen?

De premie kan pas aangevraagd worden na voltooiing en  
facturering van de werken.

# De nieuwe 
renovatie-
premie

Meer info? 

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kan je 
contact opnemen met: 

Dienst huisvesting van de stad:  
055 335 104 of huisvesting@oudenaarde.be 

Wonen Vlaanderen:  
09 276 25 00 of www.wonenvlaanderen.be

renovatie- 

premie
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Mater: Ge zijt verwacht!
Dit jaar gaat het stadsarchief op Erfgoed-
dag naar Mater om een bedreigde traditie 
in de kijker te zetten. In Mater gaat jaar-
lijks op 10 juli de Sint-Amelbergaomme-
gang uit. Tijdens de drie dagen die aan het 
feest voorafgaan gebeurt een rondgang 
door het dorp, waarbij de fi jfelaar, de 
trommelaar en de dansende nar van huis 
tot huis de mensen uitnodigen voor het 
feest. De kassier die het trio begeleidt 
nodigt uit met de woorden ‘We komen 
u uitnodigen voor ’t feest van Sint-Amel-
berga, gelijk alle jaren. Ge zijt verwacht 
en goeie feesten!’

Het archief gaat samen met de verenigin-
gen een digitaal erfgoedlab organiseren 
rond de Sint-Amelbergaommegang. Zo 
willen we iedereen in Mater oproepen om 
op 24 april hun erfgoed rond de Sint-
Amelbergaviering te laten registreren/
digitaliseren in de Sint-Amelbergakapel. 
Dat kan gaan om foto’s, vaantjes, geschut, 
muziekinstrumenten, kledij,… maar even-
goed om verhalen en liedjes. Het verza-
melde materiaal wordt via een projectie 
onmiddellijk getoond aan de bezoeker. 
Tijdens dit publieksmoment willen we de 
mensen wijzen op de noodzaak om meer 
deelnemers te betrekken bij deze traditie; 

ze zullen dan ook jobadvertenties krijgen 
waarop vacatures als trommelaar, ruiter 
of kanonnier aangeboden worden.
Na Erfgoeddag worden de foto’s en verha-
len gebruikt tijdens een aantal publieks-
momenten voor de inwoners van Mater in 
de voorbereidingsperiode van de Sint-
Amelbergaommegang. 

Tenslotte gaat het archief met het verza-
melde materiaal een dossier aanleggen 
om de Sint-Amelbergaommegang te laten 
erkennen als Vlaams immaterieel erfgoed. 
Hoe meer materiaal, hoe sterker het 
dossier!

Erfgoeddag

Rituelen

EEE# Erfgoeddag Rituelen 

Sint-Amelbergakapel, 
24 april van 10 uur tot 17 uur. Info: 
archief@oudenaarde.be

D
e zestiende editie van Erfgoed-
dag heeft als thema Rituelen. 
Het hele leven is doorspekt 
met grote en kleine rituelen. 
Rituelen zijn altijd aanwezig 

binnen verschillende levensfases; denk 
maar aan het huwelijk en het vormsel 
of wanneer iemand sterft. Ook kleinere 
gebaren, zoals het doorknippen van een 
lintje wanneer een tentoonstelling opent, 
of een fl es champagne die tegen de boeg 
van een schip wordt stukgeslagen om een 
behouden vaart te verzekeren, zijn leuke 
rituelen.

Met het thema Rituelen toont Erfgoeddag 
hoe divers rituelen zijn, hoe ze evolueren 
en hoe het komt dat iedereen ze zo graag 
koestert. Ook in Oudenaarde kan je op veel 
plaatsen terecht op Erfgoeddag. 

Een overzicht:

zondag 24 april 2016 van 10 tot 17 uur
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Ename
In het pam Ename staat heel wat op het programma: 
een kleine, maar vinnige tentoonstelling, rondleidingen,  
een lezing, een verteller en animatie in de binnentuin. 
We zoomen in op rituelen en tradities uit de voorbije eeuwen: 
de jaarmarkt en het marktkruis (handelsrituelen), de  
schandpaal en de vierschaar (rechtspraak), de kerk en bijgeloof.
Ook het Provinciaal Erfgoedcentrum zet de deuren open. 
Delicate erfgoedobjecten, archeologische vondsten, 
kunstwerken: ze worden in het depot met de grootste zorg 
omringd en deskundig behandeld.  
De behandelingen die ze ondergaan, vooraleer ze mooi verpakt 
in het depot komen te staan, hebben rituele allures.  
Kom een exclusieve blik werpen achter de schermen en  
laat je inwijden in de rituelen van het depot.

Centrum
In het centrum van onze stad kan je op Erfgoeddag het MOU 
gratis bezoeken. We knippen ook het lintje door van de gloed-
nieuwe expo in het stadhuis naar aanleiding van de verkiezing 
van Oudenaarde tot tweede Europese stad van Oost-Vlaanderen 
én naar aanleiding van de verjaardag van de verbroedering met 
vier zustersteden. 
De Markt wordt omgebouwd tot Fiesta Europa, een internatio-
nale ontmoetingsplaats met culinaire standjes en animatie.  
Je leest er meer over elders in dit magazine.
De Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst zet de deuren 
van Abdij Maagdendale wijd open en nodigt iedereen uit voor 
een toonmoment bij ‘de boom’ in het Liedtspark. Studenten van 
de Academie tonen er hun creaties rond het thema ‘De Boom is 
dood, leve de boom!’
Het Vrijzinnig Centrum 
Liedts nestelt zich ook bij 
‘de boom’ en brengt daar 
‘Het verhaal van Rokini’.  
Een vertelling over groei-
en, volwassen worden, 
keuzes maken, jezelf 
worden,… door Hilde 
Rogge met muzikale 
begeleiding van  
Kim Mees.

Info: www.oudenaarde.be,  
www.mou-oudenaarde.be,  
www.oudenaarde.be/kabk

Info:  
www.pam-ename.be,  
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

# Erfgoeddag Rituelen 
zondag 24 april 2016 van 10 tot 17 uur

En dan nu maar ‘de vingers kruisen’ voor een  
memorabele Erfgoeddag!
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Internationale markt Fiesta Europa
Na het grote succes vorig jaar, strijkt Fiesta Europa opnieuw 
neer op onze Markt. Marktkramers uit heel Europa brengen, 
naast gastronomische en streekproducten, ook allerlei artisa-
nale producten, lederwaren, edelstenen, zepen, houtsnijwerk, 
textiel,… mee uit hun land of regio. 
Ze komen uit alle hoeken van Europa, van Finland tot Hongarije, 
van Engeland tot Italië. Een 40-tal deelnemers uit 12 landen 
tekenen present. Het resultaat is een kleurrijke, kwalitatieve 
en gezellige markt waarbij Europa op een aangename manier 
onder de aandacht gebracht wordt.

De Fiesta Europakramen krijgen gezelschap van een aantal 
marktkramers met streekproducten uit de Vlaamse Ardennen 
en ook de vzw Oudenaarde en Zustersteden (enkel op zondag) 
is aanwezig met lekkere producten uit de zustersteden Arras, 
Bergen op Zoom, Castel Madama, Coburg en Hastings.

Tussendoor kan je genieten van animatie op de Markt met als 
primeur op zondagmiddag 24 april een optreden van The Ghent 
Highlanders Pipes & Drums en de Nederlandse BIO Band.

Fiesta Europa: 
vrijdag 22 april van 14 uur tot 20 uur, 
zaterdag 23 en zondag 24 april van 10 uur tot 18 uur.

Expo Oudenaarde en Zustersteden
2016 is voor de VZW Oudenaarde en Zustersteden en voor de 
stad een Europees feestjaar. De verbroedering met vier van 
onze zes zustersteden wordt extra in de kijker gezet vanwege 
bijzonder verjaardagen. Oudenaarde is ondertussen 30 jaar 
verbroederd met Bergen op Zoom en Castel Madama en 25 jaar 
met Hastings en Buzau. Vorig jaar vierden we 25 jaar verbroede-
ring met Arras en volgend jaar is Coburg aan de beurt, waarmee 
we dan 45 jaar jumelage vieren.

De verjaardagen vormen het ideale moment om een mooie 
overzichtstentoonstelling te organiseren over het ontstaan en het 
belang van Europa, de rol daarin van België en Oost-Vlaanderen, 
de Europese prijzen en vermeldingen die Oudenaarde reeds ten 
deel vielen en – last but not least – de voorstelling van onze zes 
zustersteden. Beslist een bezoekje waard!
Kom op zaterdag 23 april om 9.30 uur naar de Markt. 
Aan het stadhuis heten de bellemannen van Oudenaarde, 
Hastings en Bergen op Zoom de offi ciële delegatie uit beide 
zustersteden van harte welkom. 
Daarmee is het feestweekend offi cieel geopend.

OO# Oudenaarde trekt   
    de Europese kaart

E
ind 2015 werd Oudenaarde, na Aalst, tweede in de 
wedstrijd ‘Europese gemeente van Oost-Vlaanderen’ 
en kreeg hiervoor een geldprijs van 2.000 euro om te 
investeren in een project of actie gelinkt aan Europa. 

Kom met ons meevieren tijdens het feestweekend 
van 22 tot 24 april 2016!

Europese

Gemeente

De tentoonstelling is te bezichtigen in de exporuimte van 
het stadhuis van vrijdag 22 april tot en met zondag 29 mei. 
Open van dinsdag tot en met zondag 
van 10 uur tot 17.30 uur.
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E
ind januari 2016 werd het 
nieuwe jaarboek van de  
Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Oudenaarde, van  
zijn Kastelnij en van den Lande  

tusschen Maercke en Ronne, voorgesteld.  
In de Handelingen deel 53 staan opnieuw 
7 uitgebreide artikels over de rijke ge-
schiedenis van Oudenaarde en omgeving. 

Deze editie start met het prachtige artikel 
van dr. Martine Vanwelden “Netwerken 
en flexibiliteit: de rol van de familie van 
Verren in de Oudenaardse tapijtweverij”. 
Hierin wordt het economisch vernuft 
achter de tapijthandel in het 17de-eeuwse 
Oudenaarde aangetoond.  

Daarna krijg je van Rik Castelain een beeld 
van de heerlijkheden in Elsegem (15de-
17de eeuw). Michel Deltenre toont in zijn 
artikel, “De aanval op de monniken van 
Signy door Jan van Oudenaarde en zijn 
aanhangers Jan en Gillot van Ercry  
(26 december 1252)”, een minder fraai 
beeld van de heer van Oudenaarde in  
de 13de eeuw. 

Op basis van het ongebruikte materiaal dat 
we verzamelden voor de tentoonstelling in 
het MOU “Oudenaarde: Stad onder vuur” 
onderzocht Marc Vuylsteke het wedervaren 
van Michel Vandeputte als brancardier in 
de Eerste Wereldoorlog. 
Het artikel van dr. Wouter Ronsijn,  
“Bevolkingscijfers voor Oudenaarde tij-
dens de ‘lange’ negentiende eeuw”, brengt 
het verhaal achter de cijfers. 
 
Prof. dr. Paul Trio vond in de oudste  
archiefstukken van de kruisbooggilde  
Sint-Joris van Oudenaarde een vreemde 
naam terug, Pieter Paeldinc. 

In zijn artikel, “De aansluiting in 1360  
van de Ieperling Pieter Paeldinc in het  
Oudenaardse gilde van de kruisboog-
schutters van Sint-Joris tegen de achter-
grond van de vroegste geschiedenis van 
deze schuttersvereniging”, lees je hoe en 
waarom deze Ieperling in Oudenaarde 
verzeild raakte. 

Tenslotte verneem je in het tweede deel 
van het artikel van Patrick Devos “De visi-
tatiememoranda in de toenmalige dekenij 
Oudenaarde (1624-1654)” de bemerkingen 
van bisschop Antoon Triest op het paro-
chiaal leven. In de laatste pagina’s van de 
Handelingen kan je ook dit jaar het laatste 
nieuws uit het stadsarchief en de initiatie-
ven van de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring lezen. 

Een exemplaar van de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
kost €20. Meteen word je ook lid van de 
Kring en kan je kosteloos deelnemen aan 
de activiteiten van de Kring zoals lezingen 
over de geschiedenis van Oudenaarde.

Indien deze uitgave je interesseert, 
kan je contact opnemen via 
archief@oudenaarde.be of op 
het adres Archief Oudenaarde, 
Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde. 

Dan ontvang je zo spoedig mogelijk 
een uitnodiging tot betaling. 

Je kan ook zelf langskomen in het 
archief, bibliotheek of het MOU om 
een exemplaar van de Handelingen 
aan te kopen. 

Dan betaal je slechts €18.

# Handelingen Geschied- 
en Oudheidkundige 
Kring
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G
estaag en onverstoorbaar 
stroomt de Schelde – in 
het Latijn : Scaldis - door 
Oudenaarde. 
Een rivier, standvastig en 

tegelijk voortdurend in verandering, 
net als de stad die ze doorkruist.

Het water brengt leven en rijkdom, 
zuurstof en energie, maar ook rust, 
kalmte, verwondering en mystiek.

Te midden van de dagelijkse economische 
bedrijvigheid zorgt het water voor bezin-
ning. Het water laat ons stilstaan bij wie 
we zijn. En dat doet ook de kunst. Van de 
wereldvermaarde middeleeuwse wand-
tapijten tot de romantiek van de stad van 
weleer: Oudenaarde is een stad die wordt 
gedragen door kunst. De economische 
en strategische realiteit is tegelijk een 
poëtische realiteit. De kunst houdt, net 
als de rivier, de stad in leven.

Neem als bezoeker de tijd om te kijken, 
te wandelen en te beleven.
Kom naar MOU, het Museum van 
Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen, 
voor het historisch-educatieve luik van 
dit tentoonstellingsproject. 

Ontdek er de eeuwenlange wisselwerking 
tussen de stad en de rivier. Zie hoe het 
wonen in Oudenaarde en het leven langs 
de Schelde vorm kregen door handel en 
natuur.

Trek daarna op verkenning langs een 
kunstparcours op beide oevers van 
de rivier. Tien hedendaagse kunstenaars, 
allen verbonden met Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen, zijn uitgenodigd 
door curator en beeldend kunstenaar 
Johan Tahon.

Op tien bijzondere locaties langs de 
“Oude” en de “Nieuwe” Schelde duikt 
hun werk op. De kunstenaars , van 
diverse aard, laten ons op een andere 
manier naar deze stad, Oudenaarde, 
en haar rivier, de Schelde, kijken.

Naast Johan Tahon nemen al zeker deel : 
Honoré d’O, Panamarenko, Louis 
Decordier, Patrick Van Ommeslaeghe, 
Johan Parmentier,  Marijke Libert, 
Matthieu Ronsse en Patrick Van 
Caeckenbergh.

TT
Tentoonstelling

Scaldis

#Tentoonstellingsproject   SCALDIS
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Scaldis, historisch-educatieve  
tentoonstelling en kunstparcours 

Van 21/05 tot en met 11/09/2016
MOU – Museum van Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen, Stadhuis en 
op verschillend locaties langs de 
Schelde 

www.mou-oudenaarde.be

Tahon schuift Raf Buedts zaliger, ietwat 
verrassend als boegbeeld van het kunst-
parcours naar voor, met verschillende 
werken. 
 
Een zeer bijzondere verrassing en een 
aangename kennismaking, weliswaar…

#Tentoonstellingsproject   SCALDIS
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Jenne Decleir
Franciscus, de heilige 
jongleur van Assisi 

In 2014 herschreef Dario Fo (Nobelprijs 
Literatuur 1998) zijn theaterwerk  
“Franciscus, jongleur van Assisi”  naar 
aanleiding van de verkiezing van de 
nieuwe paus. Dario Fo blijft trouw aan 
zijn stijl. 

Hij schrijft met humor, zelfspot en 
toespelingen op ons leven vandaag. 
Jenne speelt en zingt met brio.

Vrijdag 25 maart 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Berlin
Jerusalem 2003/2013

10 jaar na de fi lmopnames van Jerusalem, 
bezoekt Berlin de heilige stad opnieuw. 
Geïnterviewden worden terug opgezocht, 
beelden op elkaar gelegd, een discussie 
nog eens overgedaan. Wat is er het meest 
veranderd in 10 jaar tijd? De stad of de 
mensen? Veranderen steden als de 
inwoners veranderen?
Een indringende voorstelling op meerdere 
schermen en met live muziek over één 
van de meest complexe steden ter wereld. 
Speciaal op paaszaterdag…

Zaterdag 26 maart om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

De Woeker

Voorjaar 2016

DD# De Woeker  voorjaar 2016

D
e Woeker serveert voedsel voor 
het hart en de geest. 
We maken je dan ook graag 
warm voor de resterende 
voorstellingen dit voorjaar.
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4Hoog 
Keik!
 
In een mix van film, animatie, live muziek en theater ontstaat 
een woordeloos spel tussen acteurs op het podium en acteurs 
op het witte doek. 
Ze creëren de illusie van een bizarre en wondere wereld. 
Live pianomuziek vult de zaal en zet de toon. 
Een streling voor oog en oor!
 
Familievoorstelling (+3) 
Donderdag 7 april om 15.00 uur 
Kaarten: 7 euro / 10 euro

BROS Producties i.s.m.  
Fakkelteater
The 39 Steps

The 39 Steps is een verbluffend leuke toneelbewerking van  
de gelijknamige film van Alfred Hichcock uit 1935, over een man 
die ongewild betrokken geraakt bij duistere spionagepraktijken.
Slechts vier acteurs spelen alle rollen. Buiten Hanny, die als 
hoofdpersonage het ganse stuk zichzelf blijft, geven de drie 
anderen gestalte aan zowat 100 personages. Samen met het 
ingenieuze decor zorgt dat voor een hilarisch tempo, geestige 
oneliners en verrassend filmische beelden. 

Vrijdag 15 april 2016 om 20.30 uur
Kaarten: 15 euro

Abonnementen en kaarten kan je bij voorkeur digitaal  
reserveren via de nieuwe website www.dewoeker.be.  
Je kan ze ook nog aankopen in de bibliotheek,  
055 30 13 66 of via cc.de.woeker@oudenaarde.be

Warre Borgmans, Jokke Schreurs &  
Big Dave Reniers 
Blèten
 
Drie kwetsbare mannen, knapen nog, mét of zonder baard 
of snor of klak, getekend door het leven, de één al wat meer dan 
de ander, alle drie met haar op hun tanden en veel noten op hun 
zang, hopen u te beroeren en ontroeren met poëtische teksten, 
stukjes  tranche-de-vie en onvergetelijke melodieën… 
tot de tanden ontwapenend!
 
Woensdag 4 mei 2016 om 20.30 uur 
Kaarten: 15 euro

# De Woeker  voorjaar 2016
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Activiteiten 

Paasvakantie
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Let op:  
Op maandag 28 maart is er geen 
speelpleinwerking.

Speelplein ZAP
Van 29 maart tot en met 8 april opent 
speelplein ZAP opnieuw de deuren voor 
kinderen van 5 tot en met 15 jaar. 
Het Bernarduscollege wordt omgetoverd 
tot een wondere fantasiewereld waar voor 
elk wat wils te beleven valt: van reuze 
gocartparcours tot spannende avonturen-
spelen of knutselactiviteiten, het kan 
allemaal! 
Elke dag is er opvang van 7.30 uur tot  
9.30 uur en van 16 uur tot 18 uur.
Vooraf inschrijven voor de speelplein-
werking is niet nodig. Je moet wel een 
opgeladen Jotie-Pas hebben. Deze Pas  
is verkrijgbaar aan de balie van de jeugd-
dienst; opladen kan via de webshop op 
www.jotie.be.
 
Bij speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking. 

Deze kinderen 
moeten wel vooraf 
ingeschreven 
worden.

Inschrijven voor het kleuterdorp kan 
via de webshop op www.jotie.be 
(inschrijven voor een volledige week).

Krullewiet
Krullewiet is een afgelijnd activiteiten-
aanbod met bezoekjes, uitstappen en 
workshops, telkens in de namiddag voor 
kinderen van 5 tot 15 jaar. Krullewiet-acti-
viteiten vinden plaats van 29 maart tot en 
met 8 april. Tijdens de eerste week zijn er 
ook twee activiteiten voor de kindjes  
van 3 en 4 jaar. 
Wie wil kan Krullewiet ook combineren 
met speelplein ZAP. Krullewiet vindt 
meestal plaats in jeugdcentrum Jotie.
 
Voor de Krullewietactiviteiten moet je 
vooraf inschrijven via de webshop op 
www.jotie.be . 
Het deelnemersaantal is beperkt.

H
et is bijna paasvakantie en het 
jonge volkje kijkt er reikhal-
zend naar uit. Jeugdcentrum 
Jotie biedt leuke activiteiten 
aan voor kinderen van 3 tot en 

met 15 jaar en ook de sportdienst laat zich 
niet onbetuigd.

Kleuterdorp

Tijdens de tweede week van de paasvakan-
tie gaan de kleutertjes die 3 en 4 jaar zijn 
op sprookjespad met Hans en Grietje. Ze 
bakken koekjes voor de grootmoeder van 
Roodkapje, schilderen met Frozenijs en 
doen nog veel meer.
De kostprijs van het kleuterdorp is 
50 euro voor de volledige week; met 
een OK-pas betaal je 15 euro. Je vindt 
het kleuterdorp in de gebouwen van het 
Bernarduscollege. ’s Morgens en ’s avonds 
kunnen de kindjes alvast poppenkast 
spelen of in sprookjeshoekjes boekjes 
inkijken. Er is opvang van 7.30 uur tot  
9.30 uur en van 16 uur tot 18 uur.

# Activiteiten  
    tijdens de paasvakantie

Info: jeugddienst, Jeugdcentrum Jotie, 
Hofstraat 14, 055 33 44 90, jeugdcen-
trum@oudenaarde.be, www.jotie.be.
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Botsende ballen  
voor 6- tot 12-jarigen
Een kamp vol balsporten! Grote ballen, 
kleine ballen, voetballen, basketballen, 
harde ballen, zachte ballen, stekelballen, 
pingpongballen,… alles komt aan bod. 
En als dat nog niet genoeg is, worden we 
zelf een bal, want we spelen op het einde 
van de week het enig echte Sumo Football 
op een supertoffe attractie.
 
Deelnameprijs is 65 euro.

 

Kinderopvang
Het stadsbestuur organiseert vakantieop-
vang voor schoolgaande kinderen van 29 
maart tot 1 april en van 4 tot 8 april in de 
basisschool Smallendam 6. Er is opvang 
van 7 uur tot 18 uur. 
Inschrijven is verplicht via  
vakantieopvang.begijnhof@oudenaarde.be

Tarieven:
• 1/3 dag (0 uur tot 3 uur):  

6 euro per kind 

• Halve dag (3 uur tot 5 uur):  
8 euro per kind 

• Volle dag (meer dan 5 uur):  
14 euro per kind

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket 
en 10- of 4-uurtje mee. Er is mogelijkheid 
om maaltijden op te warmen. 
De kinderen kunnen vrij spelen, maar er 
zijn ook begeleide activiteiten.

Ben je op zoek naar kinderopvang  
voor baby’s en peuters, neem dan  
een kijkje op de website 
www.kinderopvangzov.be

Meer info:  
sportdienst, 055 31 49 50, 
sportdienst@oudenaarde.be, 
inschrijven via de webshop op 
www.oudenaarde.be

Activiteiten 

paasvakantie

# activiteiten paasvakantie

Themakleutersportkampen 
voor 4- tot 5-jarigen
Kleuters ontwikkelen hun motoriek aan 
de hand van bewegingsspelletjes en met 
behulp van materiaal dat de bewegings-
creativiteit stimuleert.  

De kampen hebben telkens een ander 
thema. Van 29 maart tot 1 april is het 
thema Chicken-run.
 
Deelnameprijs is 50 euro.
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N
aar het schijnt was er ooit een tijd waarin kinderen 
de voordeur onbevreesd  buiten stapten en met  
elkaar gekscheerden, een tijd toen ouders stonden 
te praten aan een voordeur. In onze rush en onover-
komelijke drang naar modernisering zijn we nog 

maar sinds kort op een zijspoor gesprongen.  
 
Vandaag rijden we een heel jaar van het werk langs de school  
en vluchten ons gouden kooitje binnen, waar we toegang  
hebben tot de hele wereld via allerlei media en bij goed weer 
stappen we nog even door de achterdeur en voelt ieder kind zich 
vrij en gewichtloos op zijn eigen trampoline met alweer, niet 
toevallig, een symbolisch vangnet.  
 
We zwaaien naar de buren over de afsluiting waar de buren 
vanop hun trampoline een glimp opvangen van de vrijheid rond 
hen en vrolijk terugzwaaien.

#Speelstraten brengen  
                    straten tot leven

Het concept van de speelstraat dient geen toelichting te krijgen: 
zoals vroeger spelen de kinderen niet alleen, maar samen. 
Een week lang wordt de straat simpelweg onveilig gemaakt 
door ons klein grut met gocarts, fietsen, steps en zonder  
razende auto’s. De ouders komen spontaan buiten, de ene  
maakt taart, iemand anders brengt een drankje mee en tegen  
de vrijdag wordt er wel een bak bier soldaat gemaakt. 
Kinderen springen vanachter de haag, spelen verstoppertje en  
ja, soms gaat er eens iemand overkop. Eén toezichtspersoon 
is dan ook geen overbodige luxe, maar voor de rest zijn het de 
kinderen die plezier maken met stokken, touwen, waterballon-
nen, door te knutselen, … 
Alles en iedereen komt spontaan. De kinderen, de ouders, groot-
ouders en vrienden ontmoeten elkaar op een inherente, niet-
geforceerde manier in een inspirerende omgeving/concept. 
We vertrekken een uur vroeger naar het werk zodat tegen 16 uur 
de straat is gebarricadeerd en vrijdag is steevast gereserveerd 
om de deuren van de straat minstens dicht te houden tot 22 uur.
Weet je waarom het al 15 jaar werkt in onze Tuinwijk: alles  
kan en niets moet. Het concept is oersimpel en ouder dan de 
straatstenen.’ (getuigenis speelstraat Tuinwijk 2015)

Maak van je straat ook een speelstraat

Spelen is een recht van kinderen en dus hebben ze ook het recht 
op ruimte om te ravotten, meer zelfs, ze hebben het recht om 
dat VEILIG te doen. Maak van je straat een speelstraat en geniet 
van de gezellige drukte en de contacten met de buren.
Een speelstraat komt er op initiatief van de buurt. In overleg 
met de bewoners bepalen de initiatiefnemers vaste uren en 
dagen. Op die dagen sluiten hekken de straat zo goed mogelijk 
af. In Oudenaarde kan een speelstraat maximaal twee weken na 
elkaar plaatsvinden tijdens de (zomer)vakantie.
Jammer genoeg kan niet elke straat een speelstraat worden; ze 
moet aan een aantal voorwaarden voldoen en een meerderheid 
van de buren moet achter dit initiatief staan.

Elke speelstraat heeft minstens drie meters of peters. Zij zorgen 
voor het plaatsen en weghalen van de hekken op de vastgestelde 
tijdstippen of als de hulpdiensten door moeten. Ze fungeren als 
contactpersoon voor de buurtbewoners en houden toezicht  
tijdens de speelstraat. Toezicht betekent niet dat ze een  
kinderopvang zijn: ouders van de spelende kinderen blijven  
verantwoordelijk voor hun kind. Kortom, de peters en meters zijn 
de echte bezielers van het project.

Ben je geïnspireerd door de getuigenis van de Tuinwijk,  
bekijk dan de infobundel op www.jotie.be bij ‘kids’, ‘kalender’, 
‘speelstraat’. Je vindt er ook een digitaal aanvraagformulier.

Meer info: 
jeugddienst, jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 
055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be

Speelstraten
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Enthousiaste babysitters!

Ben je 16 jaar, ga je graag om met 
kinderen en ben je op zoek naar een 
bijverdienste? 

Neem dan contact op met de dienst baby-
sitting via het nummer 055 335 124 of mail 
naar dienst.babysitting@oudenaarde.be.

Ouders die een enthousiaste babysitter 
zoeken kunnen dat op dezelfde manier 
doen.

Enthousiaste opvangkrachten!

Heb je een hart voor kinderen, ben je 
communicatief, ben je vrij voor en na 
de schooluren? 

Dan ben jij de geknipte m/v om de buiten-
schoolse kinderopvang te versterken. 
De opvang wordt georganiseerd in alle 
basisscholen. Er is opvang van 7 uur tot 
aan de start van de lessen en van 15 
minuten na het beëindigen van de lessen 
tot 18 uur. Op woensdagnamiddag is er 
opvang in de scholen waar er meer dan 
5 kinderen aanwezig zijn bij de start.
Je wordt vergoed als vrijwilliger of 
PWA-kracht.

Gezocht!

GGG# Gezocht!  

Geïnteresseerd, neem dan contact op 
met de sociale dienst/buitenschoolse 
opvang via 055 335 124.

Enthousiaste vrijwilligers!

Ben je geboeid door de fantasiewereld 
van 3- tot 15-jarigen en heb je zin om hen, 
samen met een animatorenteam, de tijd 
van hun leven te bezorgen? Dan ben je als 
vrijwilliger bij jeugdcentrum Jotie aan het 
juiste adres.

Elk jaar hebben we plaatsen vrij voor 
enthousiaste animatoren die kindjes 
animeren en begeleiden tijdens de 
krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie. 
Je kan animator worden vanaf je 15de 
verjaardag.

Als vrijwilliger kan je ook het hele jaar 
meewerken om decors te bouwen, leuke 
animaties te bedenken, maar ook deel-
nemen aan de animatorenactiviteiten, 
zoals een kerstfeestje, een weekend,…

We werken met een vrijwilligersvergoe-
ding. Het voordeel hiervan is dat het 
belastingvrij is en je dus vrijwilligerswerk 
kan combineren met een vakantiejob.

Meer info vind je op www.jotie.be of 
kom eens langs in het jeugdcentrum 
Jotie.

20 - infomagazine - maart - 2016



Later begint vandaag.  
Informatieavond Netwerk Levenseinde. 
14 april – 20 uur

Raar onderwerp, zal je misschien zeggen.  
Waarom zou je nu al nadenken over je levenseinde? 
En toch. Soms hoor je het mensen wel eens zeggen:  
‘Ik zou niet willen leven als een plant’ of ‘Ik heb mijn papieren  
in orde gebracht voor later’.
De wet op de patiëntenrechten en de wet op euthanasie bieden 
ons heel wat mogelijkheden in verband met ons levenseinde.  
Zo hebben we het recht om de behandeling, die de arts voorstelt, 
te weigeren of om een behandeling stop te zetten. De medische 
wereld kan immers veel, maar een bijkomende behandeling 
brengt niet noodzakelijk meer levenskwaliteit.

De wet voorziet ook dat je je keuzes vooraf kan neerschrijven, 
voor het geval je zelf je wil niet meer kan uitdrukken. Het feit, 
dat je arts en je naasten weten wat je zou gewild hebben, brengt 
rust op het moment dat beslissingen zich opdringen. De rust die 
nodig is om zo kwaliteitsvol mogelijk te kunnen leven.
Deze informatieavond wil een duidelijk en concreet antwoord 
bieden op de vraag hoe een voorafgaande wilsverklaring moet 
opgemaakt worden en wat je kan doen om je wensen te laten 
respecteren. Er is ruimte voor vragen en reacties.
Pop-up stand op de Markt
’s Morgens kan je aan een stand van Netwerk Levenseinde  
(voor de bibliotheek) al terecht voor meer algemene informatie 
of concrete vragen die je nu al hebt.

Slotfeest Kinder- en Jeugdjury 
23 april – 14 uur

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. 
Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen.  
Regelmatig komen ze samen in leesgroepen om te praten over 
de boeken. Wie, binnen zijn leeftijdsgroep, alle boeken gelezen 
heeft, mag stemmen. In april worden alle stemmen van heel 
Vlaanderen geteld en de winnaars bekend gemaakt.
Om dit op een feestelijke manier te doen werd tot vorig jaar een 
groot slotfeest op één locatie georganiseerd, maar vanaf dit jaar 
komen genomineerde jeugdauteurs en illustratoren naar de 
verschillende leesplekken.

Op 23 april vindt een slotfeest plaats in de bibliotheek van  
Oudenaarde. Ook de bibliotheken van Brakel, Kluisbergen  
en Maarkedal vieren hier mee met hun KJV.  
 

Welke auteurs we hier mogen ontmoeten lees je later op de 
website www.oudenaarde.be en op de facebookpagina van de 
bib: www.facebook.com/openbare bibliotheek Oudenaarde.

 
De informatieavond van Netwerk Levenseinde is gratis.
Info: 055 30 19 33

Elke vrijdag kan je met al je vragen ook terecht in het  
Infopunt Levenseinde, Sint-Walburgastraat 9 tussen 10 uur  
en 12 uur. Het Netwerk verleent ook ondersteuning in  
palliatieve thuiszorg.

#Activiteiten  
                   in de bibliotheek# Gezocht!  
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OO# Open Kerkendagen
4 & 5 juni

T
ijdens het weekend van 4 en 5 juni staat in onze 
stad voor het zesde jaar op rij het kerkelijk erfgoed 
in de kijker. 
De kerken van Eine, Nederename, Sint-Walburga, 
Volkegem, Ename, Melden en Welden stellen dat 

weekend hun deuren open voor het grote publiek.

Vier kerken hebben voor deze gelegenheid bovendien een 
boeiend programma uitgewerkt met orgel- en koorconcerten. 
Organisten van eigen bodem, Gert Amerlinck, Filip Herreman 
en Sven Vermassen verwelkomen als speciale gast Nicolas 
De Troyer, organist-titularis van de Sint-Pauluskerk van 
Antwerpen. Vier keer kwaliteit verzekerd dus!
Er zijn ook optredens van het Sint-Vedastuskoor (Nederename), 

het Sint-Amanduskoor (Heurne) en het Sint-Eligiuskoor (Eine).
De offi ciële opening van het weekend vindt plaats op zaterdag 
4 juni om 18 uur in de Sint-Eligiuskerk in Eine. 
Een fl yer met een uitvoerige beschrijving van alle activiteiten en 
de openingsuren van de verschillende kerken zal vanaf begin 
mei beschikbaar zijn bij de dienst toerisme en in de kerken van 
het dekenaat.
Dit initiatief vindt plaats met de medewerking en steun van 
het stadsbestuur.

Open 
Kerkendagen

Je kan de fl yer vanaf mei ook online lezen op 
www.oudenaarde.be en www.dekenaat-oudenaarde.be. 
Meer informatie ook bij de dienst toerisme&evenementen, 
055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be 



Van Camps

Een voedingsbedrijf dat zijn 110de verjaardag viert en bovendien 
investeert in onze stad is een vermelding waard. Al meer dan 
een eeuw verwent Van Camps de smaakpapillen met zijn fi jne 
mosterd, pickles en op zuur opgelegde groentjes zoals augurken 
en kappertjes, alles op basis van 100% natuurlijke ingrediënten 
en ambachtelijk gemaakt.

Van Camps was aanvankelijk gevestigd in Eine, maar kocht in 
1992 een oud pand in Ronse. Nu keert het bedrijf terug naar 
Oudenaarde omdat er betere ontsluitingsmogelijkheden zijn voor 
de distributie van de producten, maar ook omdat gezocht werd 
naar een locatie met karakter. Die locatie hebben ze gevonden 
op De Coupure, in de buurt van het aanpalend natuurgebied. 
Het is de bedoeling van zaakvoerder Ben Decock om op termijn 
ook rondleidingen te organiseren. In functie daarvan zal het 
metershoge azijnproductievat, dat daar al een tijdje staat, 
gerestaureerd worden en dienen als vertrekpunt van 
wandelingen en rondleidingen. Het azijnvat is het laatste in 
zijn soort in België. Er wordt dus niet enkel geïnvesteerd in 
productie, maar ook in authenticiteit, gezelligheid en toerisme.

Voor de nieuwbouw werkt Van Camps samen met 
het architectenbureau Dhooge & Meganck. 
De verhuis is voorzien in mei 2016.

Het gesloten postkantoor aan de Bekstraat staat 
ondertussen te koop.

# Bedrijven investeren in 
onze stad

Mailcentrum Bpost

Het stadsbestuur verkocht, na oproep, een terrein in het 
bedrijvenpark Coupure aan de Willy Naesens Group, die er een 
mailcentrum bouwt, dat verhuurd zal worden aan Bpost. 
Het complex wordt 1.300 vierkante meter groot en zal ook 
150 parkeerplaatsen tellen. Dit staat voor een investering 
van 1,9 miljoen euro.

De activiteiten van Bpost in hun gebouw in de Bekstraat 
verhuizen deze zomer naar het nieuwe complex. 
Het nieuwe mailcentrum krijgt een belangrijke regionale functie, 
die Oudenaarde overstijgt. Postbodes komen er de brieven en 
pakjes ophalen, die ze naar hun bestemming moeten brengen. 
Het verdeelcentrum in Oudenaarde verzamelt ook de post van 
Deinze, Gavere, Ronse, Zingem, Maarkedal en Kruishoutem. 
Door alles in onze stad te centraliseren bespaart Bpost op 
kosten en tijd. 

De plaats op het bedrijventerrein  Coupure is gekozen vanwege 
de centrale ligging en de goede ontsluitingsmogelijkheden. 
Er zijn een 100-tal arbeidsplaatsen.

De azijnproductieton zoals die op het terrein stond van 2012 tot 2016. 
Ze wordt binnenkort op een aparte sokkel geplaatst en gerestaureerd 
en zal het startpunt worden van de rondleidingen.
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# Schepencollege
Burgemeester

Marnic De Meulemeester
ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,  
communicatie, toezicht OCMW 
tel 055 335 128  
Burgemeester@oudenaarde.be
zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

 
Schepenen

Lieven Cnudde
jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit, 
onderwijs
gsm 0477 13 13 69
lieven.cnudde@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak via mail of gsm

 
Peter Simoens

sport, recreatie, regie grondbeleid 
tel 055 31 95 32 en 0475 28 28 59
peter.simoens@oudenaarde.be
zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:  
bureau sportdienst

 
Carine Portois

burgerzaken, internationale betrekkingen, zustersteden 
tel 055 31 81 02  en 0479 074911
carine.portois@oudenaarde.be
zitdag: na telefonische afspraak

 
John Adam

personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen
tel 0478 38 02 65 
john.adam@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak

 
Guy Hove

openbare werken, cultuur 
tel 055 30 96 98 
guy.hove@oudenaarde.be
zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM

Richard Eeckhaut
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,  
aankoopdienst
tel 055 31 13 78 
richard.eeckhaut@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

 
Peter Dossche

financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging 
tel 055 45 58 31 
peter.dossche@oudenaarde.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM

 
Stefaan Vercamer

sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een beper-
king, sociale economie, ontwikkelingssamenwerking 
tel 0496 29 94 29 
stefaan.vercamer@dekamer.be
zitdag: na telefonische afspraak 

Schepencollege

#Weetjes
Sociale dienstverlening
De sociale dienst van de stad is onlangs verhuisd naar  
het Sociaal Huis in De Meerspoort. Je kan er terecht voor  
je pensioenaanvragen, voor allerlei tegemoetkomingen en  
aanvragen van sociale en fiscale voordelen.  
Ook vragen over studietoelagen, huurproblemen,  
kinderbijslag,… worden er behandeld. 
 
Sociaal Huis, Meerspoort 30, tel 055 46 06 40,  
hvw@ocmwoudenaarde.be. 
Open: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur;  
in de namiddag op afspraak.

Toiletten neutrale afscheidsruimte

Tijdens uitvaartplechtigheden op de stedelijke  
begraafplaats Meulewal kunnen de toiletten van  
de neutrale afscheidsruimte gebruikt worden.


