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In dit septembernummer besteden 
we veel aandacht aan het aangepast 
Algemeen Politiereglement dat de 
GAS-boetes bepaalt. Het reglement is 
in voege gegaan op 1 september 2015.

Uiteraard belichten we ook andere 
dossiers die door de gemeenteraad 
goedgekeurd zijn en geven we een stand 
van zaken van lopende openbare werken.

Op 8 oktober is iedereen welkom in de 
brandweerkazerne voor een Klimaattafel. 
We gaan op zoek naar acties en 
maatregelen die kunnen bijdragen tot de 
klimaatambitie van Oudenaarde.
Neem bijvoorbeeld iets vaker de fiets. 
De dienst mobiliteit werkte een handige 
fietskaart uit die je gratis kan krijgen in 
winkels en openbare diensten.

Een grote brok cultuur vind je ook in 
dit nummer. De Woeker bestaat 20 jaar 
en dat wordt gevierd op 27 september. 
We maken jullie ook warm voor een 
paar eigenzinnige voorstellingen, die 
je niet zo gauw elders op de affiche 
zal vinden. De jazzclubconcerten in de 
BrandWoeker hebben ondertussen ook 
een kwaliteitsvolle reputatie opgebouwd.  
In het najaar staan er twee op het 
programma.

De bibliotheken van de Vlaamse Ardennen 
organiseren voor de tweede keer 
een literair festival onder de noemer 
‘Boeksprekers’. Een aanrader.

De plechtigheden vorig jaar in het 
kader van de honderdste verjaardag 
van het begin van WO I lieten een nooit 
geziene betrokkenheid en beleving bij 
de Oudenaardse bevolking ontstaan. Dit 
konden we niet onbenut laten, dus blikken 
we er in het najaar op terug aan de hand 
van een fotografisch relaas.

In december komt er een grote kerstmarkt 
over de volledige Markt tijdens twee 
weekends. Oudenaardse verenigingen en 
handelaars kunnen zich kandidaat stellen 
om een chalet uit te baten.

Tijdens het eerste weekend van oktober 
vindt de vijfde editie van de 24 Uren van 
Oudenaarde plaats. De opbrengst wordt 
verdeeld tussen het Kinderkankerfonds 
en vier andere goede doelen. Wie zijn 
solidariteit wil uiten met kankerpatiënten 
kan ook op 15 oktober, de Dag tegen 
Kanker, een geel lintje opspelden.

Het jonge volkje wordt verwend tijdens 
de herfstvakantie en volwassenen 
kunnen zich laten verwennen door tal van 
handelaars tijdens Winterwarmte op 27 en 
28 november.

Veel leesgenot!

De secretaris,
Luc Vanquickenborne

De burgemeester,
Marnic De Meulemeester

ditoe
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OproepOproep
Gezocht:            Opvangkrachten

Heb jij een hart voor kinderen, ben je 
communicatief en spreek je vlot Nederlands? 
Heb je een paar uurtjes vrij voor en na de 
schooluren? Kan je goed organiseren en heb je 
pedagogische kwaliteiten?  

Dan ben jij de vrouw/man die we zoeken!
Het stadsbestuur staat in voor de voor- en 
naschoolse kinderopvang in alle basisscholen 
in onze stad. Het stadsbestuur doet hiervoor 
beroep op PWA-krachten en vrijwilligers die 
instaan voor het toezicht, ongeveer 3 tot 4 uren 
per dag. In sommige scholen is er ook opvang 
op woensdagnamiddag.

Heb je interesse, neem dan contact op met de 
sociale dienst in het Administratief Centrum: 
Jessy.wandels@oudenaarde.be, 055 335 124.
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Jaarverslag 2014
Het jaarverslag schetst een overzicht van de werking van alle 
stadsdiensten tijdens het voorbije jaar. Het bevat veel nuttige 
informatie en tal van cijfergegevens. Het boek wordt jaarlijks 
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad wanneer 
ook de rekening besproken wordt. Op die manier kan een 
nauw verband gelegd worden tussen de naakte cijfers en wat 
met de inkomsten gerealiseerd is. Het jaarverslag is in een 
nieuw kleedje gestopt en is ter inzage in het secretariaat, de 
bibliotheek en internet.

Rekening 2014
Eind juni werd voor het eerst een rekening vastgesteld in het 
kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Concreet 
betekent dit dat de Vlaamse gemeentebesturen 6-jarige 
beleidsplannen opmaken, waarin toekomstige activiteiten 
worden omschreven en zowel inhoudelijk als financieel 
worden verantwoord. Het financieel evenwicht moet bewaard 
blijven.

In 2014 bedroegen de uitgaven 32.741.692 euro en de 
ontvangsten 39.123.774 euro. Dit resulteert in een positief 
exploitatiebudget van 6.382.081 euro. Dit positief saldo werd 
gebruikt om investeringen te financieren ten belope van 
17.616.218 euro.

Fietsoverkappingen station Eine
Fietsen van pendelaars, die de trein nemen in Eine, zullen 
binnenkort beschut zijn tegen regen. Het station in Eine 
heeft een degelijke fietsenstalling, maar die is tot nu niet 
overdekt. Het is de enige stationsstalling in de regio op de lijn 
Ronse-Gent zonder overkapping. De gemeenteraad keurde 
het voorstel goed om vier overkappingen aan te kopen, zodat 
de fietsen in de toekomst droog staan. De kostprijs voor het 
leveren en plaatsen van de overkappingen wordt geraamd op 
29.000 euro.

#  Dossiers gemeenteraad

Dossiers  

Gemeenteraad
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Inventaris van archeologische zones
Het Agentschap Onroerend Erfgoed start op 17 augustus een 
openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris 
van Archeologische Zones. De eerste vaststelling bevat 
58 archeologische zones van historische stadskernen in 
Vlaanderen, waaronder ook Oudenaarde.
Het openbaar onderzoek loopt tot 15 oktober 2015. Het 
dossier ligt ter inzage bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Het dossier kan 
ook geraadpleegd worden op de website van het agentschap: 
www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.
Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen 
ingediend worden bij het agentschap via aangetekende brief 
of tegen ontvangstbewijs.
Na het openbaar onderzoek verwerkt het agentschap alle 
opmerkingen en bezwaren en wordt de vast te stellen 
inventaris eventueel aangepast. Het volledig dossier wordt 
tenslotte overgemaakt aan de Vlaamse Commissie Onroerend 
Erfgoed, die de minister adviseert over de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet. Zodra de inventaris vastgesteld is 
door de minister zijn de rechtsgevolgen voor ontwikkelaars 
en bouwheren van toepassing. Daarover organiseert het 
Agentschap in het najaar nog informatiesessies.

Project Donk

Recreatie in het groen. De Donk, natuurlijk!
Het stadsbestuur kocht vorig jaar de terreinen van de 
vroegere Kompascamping aan de Donkvijvers. Het terrein 
wordt opgesplitst in een zone voor verblijfsrecreatie, een zone 
Scheldemeersen en een gebied voor sportieve recreatie. De 
gemeenteraad keurde het bestek ‘Project Donk, vernieuwde 
verblijfsrecreatie in de Vlaamse Ardennen’ goed. Op basis van 
dat bestek kan het stadsbestuur op zoek naar een geschikte 
projectontwikkelaar om het gebied op een mooie en boeiende 
manier vorm te geven. Binnenkort heeft onze stad er een 
groene troef bij, vlakbij het centrum.
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en dergelijke aan hun zaak aanbrengen moeten vooraf 
schriftelijke toelating hebben. Dat geldt ook voor terrassen. 
In alle gevallen moet er op het voetpad een vrije doorgang 
zijn van minstens 1 meter; bij voetpaden die breder zijn dan 
3 meter moet 1,50 meter behouden blijven. 

Het uitvoeren van werken op het openbaar domein is 
verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van 
het gemeentebestuur. De aannemer van bouwwerken die 
langs het openbaar domein bouwt, verbouwt of afbreekt, moet 
de bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting 
voorzien. Zeven artikels regelen de veiligheidsmaatregelen bij 
het uitvoeren van bouwwerken.

Planten en bomen op privédomein moeten zo gesnoeid 
worden dat geen enkele tak ervan op minder dan 4,5 meter 
van de grond boven de rijweg hangt of op minder dan 
2,5 meter van de grond boven het voetpad.
Hagen, groenstroken en andere afsluitingen die de 
zichtbaarheid op kruispunten en in bochten kunnen 
belemmeren mogen niet hoger zijn dan 75 cm.

Honden moeten aan de leiband en er mag geen hondenpoep 
op de stoep! Ook wildplassen is verboden.

Alle bewoners moeten instaan voor de reinheid van het 
voetpad voor hun woning. Iedereen die het openbaar domein 
heeft vervuild moet dit zo vlug mogelijk opnieuw proper 
maken. Dat geldt in het bijzonder voor land- en tuinbouwers 
en voor aannemers.

De Gemeentelijke Administratieve Sancties of GAS-
boetes worden in onze stad geregeld door het Algemeen 
Politiereglement van de gemeenten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen, waartoe, naast Oudenaarde, ook 
Kruishoutem, Zingem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem 
behoren.

Bepaalde inbreuken worden bestraft met een geldboete van 
50 euro, voor andere geldt een tarief van maximaal 175 euro 
voor minderjarigen vanaf 16 jaar en maximaal 350 euro voor 
meerderjarigen.

Het Algemeen Politiereglement is opgebouwd rond 
9 hoofdstukken:

1. De veiligheid en het gemak van doorgang 
op het openbaar domein

2. Reinheid van het openbaar domein
3. De openbare gezondheid
4. De openbare veiligheid en brandgevaar
5. Openbare rust
6. Milieubescherming
7. Gemengde inbreuken
8. Lokale bemiddelingsprocedure
9. Straf- en slotbepalingen

Het reglement telt 30 bladzijden en kan dus onmogelijk 
volledig opgenomen worden in dit Info-Magazine. Het is 
integraal te lezen op de website oudenaarde.be. We lichten er 
per hoofdstuk een aantal bepalingen uit.
Handelaars en horeca-uitbaters die zonnetenten, luifels 

#  Algemeen
politiereglement

GAS-boetes

Algemeen

politiereglement

4 - infomagazine - september - 2015



Concreet gaat het over:

- Het opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen
- Diefstal
- Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking 

van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen, met het 
oogmerk om te schaden.

- Het vernielen of beschadigen van gedenktekens, 
grafstenen, monumenten, standbeelden, schilderijen en 
kunstvoorwerpen die in openbare gebouwen staan.

- Het aanbrengen van graffiti op roerende of onroerende 
goederen

- Het opzettelijk beschadigen van andermans roerende en 
onroerende eigendommen.

- Het kwaadwillig omhakken of verminken van bomen
- Het dempen van grachten, het afhakken of uitrukken van 

hagen, het vernielen van afsluitingen, het verplaatsen van 
grenspalen en andere objecten die een grens bepalen.

- Nachtgerucht of nachtrumoer
- Het opzettelijk beschadigen van stedelijke of landelijke 

afsluitingen
- Het opzettelijk, maar zonder het oogmerk te beledigen, 

werpen van een voorwerp op iemand, dat hem kan hinderen 
of bevuilen.

- Het geheel of gedeeltelijk bedekken of verbergen van het 
gezicht in voor publiek toegankelijke plaatsen, zodat men 
onherkenbaar is (uitzondering voor arbeidsreglementen of 
vergunde feestactiviteiten)

- Beledigingen door geschriften, prenten of zinnebeelden en 
in sommige gevallen door woorden.

Lokale bemiddelingsprocedure
Hoofdstuk 8 geeft toelichting bij de lokale 
bemiddelingsprocedure. Lokale bemiddeling kan 
worden voorgesteld als alternatieve maatregel voor de 
administratieve geldboete. De lokale bemiddeling is een 
maatregel, die het voor de overtreder mogelijk maakt om, 
door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte 
schade te herstellen of te vergoeden of om het conflict te 
doen bedaren.
Bij minderjarigen, die de volle leeftijd van 16 jaar bereikt 
hebben op het tijdstip van de feiten, wordt de beslissing over 
de administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een 
bemiddelingsaanbod.
Bij meerderjarigen kan de bemiddeling facultatief worden 
aangeboden. De bemiddelaar probeert, indien de betrokkenen 
hiertoe bereid zijn, een dialoog tussen hen tot stand te 
brengen. De betrokken partijen trachten zelf tot een 
overeenkomst te komen.

Onder bevuilen van het openbaar domein wordt ook verstaan: 
zwerfvuil, sluikstorten van huishoudelijk afval, oneigenlijk 
gebruik van straatvuilbakjes voor huishoudelijk afval,…

Bij sneeuw en ijsvorming moet iedereen voor de woning het 
voetpad sneeuwvrij maken over een breedte van minstens 1 
meter.

De normale waterafvoer in grachten mag niet verhinderd 
of bezoedeld worden. Eigenaars van grachten moeten ze 
regelmatig (laten) ruimen.

Lawaaihinder door radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers,… 
is verboden, behalve bij openbare feestelijkheden en 
sportmanifestaties, die door het stadsbestuur zijn 
goedgekeurd.
Nachtlawaai is verboden. Voor werken die om bepaalde 
redenen niet kunnen onderbroken worden ’s nachts moet 
vooraf toelating gevraagd worden. Uitzondering wordt 
gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen.

Een geluid wordt nooit als hinderlijk beschouwd wanneer dit 
het gevolg is van spelende kinderen.

Feestvuurwerk mag enkel afgeschoten worden na 
toestemming van het stadsbestuur.  Het is verboden 
wensballonnen op te laten.

In parken en plantsoenen moet men de richtlijnen 
volgen i.v.m. de ruimtes die mogen betreden worden. 
Kinderspeelpleinen zijn toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang. Kinderen jonger dan 7 jaar moeten begeleid 
zijn.

Het aanplakken van affiches mag enkel op plaatsen die 
daarvoor bestemd zijn.

Het is verboden afvalstoffen te verbranden op minder dan 100 
meter afstand van woningen, hagen, bomenrijen,…

Wie een kampvuur wil bouwen moet het stadsbestuur 
daarvan vooraf op de hoogte brengen.

Nieuw in deze aangepaste versie van het Algemeen 
Politiereglement zijn de hoofdstukken 7 en 8.

Gemengde inbreuken
In hoofdstuk 7 komen de ‘gemengde inbreuken’ aan bod. 
Dat zijn overtredingen die ook opgenomen zijn in het 
strafwetboek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen die 
gemengde inbreuken bestraft worden met een GAS-boete en 
niet volgens de bepalingen die in het stafwetboek staan. Deze 
regel geldt enkel voor meerderjarigen.
De gemeentelijke administratieve sanctie wordt toegepast 
op gemengde inbreuken die zich voordoen als openbare 
overlast, dus niet op gemengde inbreuken die louter binnen 
de familiale sfeer gepleegd worden.
Belangrijk is de omvang van de schade en het feit dat de 
dader(s) in de voorbije twee jaar geen gelijkaardige feiten 
gepleegd hebben.

Het aangepast Algemeen Politiereglement is in voege sinds 
1 september 2015.
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Omgevingswerken muziekacademie
Op 24 augustus zijn de omgevingswerken aan de 
muziekacademie gestart.
Het nieuwbouwproject van de muziekacademie zit in de 
afwerkingsfase. Het gebouw zal de hoofdtoegang van de 
academie worden. Een nieuw fiets- en wandelpad, vanaf 
het Gentiel Antheunisplein tot de dreef BrandWoeker, zal 
aansluiten op het gerealiseerde fiets- en wandelpad Ravelijn 
richting Gevaertsdreef.
De omgevingswerken omvatten ook de aanleg van een 
nieuwe binnenkoer voor de academie. Door ook de bestaande 
wandelpaden in het Liedtspark te renoveren worden veilige, 
groene toegangen tot de muziekacademie gecreëerd.
De werken zullen 40 werkdagen in beslag nemen.

Groene parking Meerspoort Noord
Op 7 augustus zijn de uitbreidingswerken gestart aan de 
parking Meerspoort Noord. Dat is de lagergelegen parking 
naast de Minderbroedersstraat. Door het realiseren van een 
tweede parkeerlaag wordt de 
capaciteit daar verdubbeld. 
Maar het oog wil ook wat 
en daarom is beslist op de 
bovenkant een groenzone 
aan te leggen. Er komen 
bomen, bodembedekking en 
klimop. De kostprijs van deze 
groenaanleg wordt geraamd 
op 42.282 euro.

#  Openbare werken
Voetpaden
Jaarlijks wordt in het budget van de stad krediet voorzien voor 
de aanleg en het herstel van voetpaden. In februari is beslist 
werken uit te voeren in volgende straten: Kraneveld, Misweg, 
Sint-Laurentiusstraat, Generaal Merchiersstraat, Abdijsteeg, 
Kapellestraat, Nestor de Tièrestraat (deel). Dit is ook de 
volgorde waarin de werken gepland zijn vanaf 21 september.

Tijdens de raadszitting van 1 juni keurden de raadsleden 
het voorstel goed om een inhaalbeweging te maken en een 
tweede dossier op te starten. Dit omvat voetpaden in de 
Parkstraat, Prins Leopoldstraat, Simon de Paepestraat, 
Gaspard Heuvickstraat, Adriaen Brouwerstraat, gedeelte 
Fortstraat en gedeelte Nestor de Tièrestraat.
Voor het eerste dossier is een bedrag van 172.530 euro 
voorzien, voor het tweede 289.434 euro.

Lange afstands fietspad
Langs de spoorlijn L86 tussen de Heurnestraat en de 
Kouterstraat (Zingem) wordt in opdracht van de provincie 
een lange afstands fietspad aangelegd. Er komt ook een 
veilige oversteekplaats ter hoogte van de Heurnestraat. Om 
dit fietspad te realiseren wordt de spoorwegovergang nr. 59 – 
Axelwalle – afgeschaft. De werken zijn gestart op 17 augustus 
en zullen 80 werkdagen in beslag nemen.

Openbare  

werken
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De stad Oudenaarde gaat de strijd aan tegen de 
klimaatverandering en engageert zich om minstens 20% 
minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Om dit te bereiken 
wil de stad nauw samenwerken met verschillende lokale 
stakeholders. Tijdens de Klimaattafel willen we komen tot 
innoverende ideeën voor het klimaatactieplan.

De Klimaattafel staat open voor alle inwoners van 
Oudenaarde, aangevuld met vertegenwoordigers van 
belangengroepen, bedrijven en experts. We gaan op zoek 
naar acties en maatregelen die kunnen bijdragen tot de 
klimaatambitie van Oudenaarde. Welke acties kunnen de 
verschillende stakeholders uitvoeren en dragen, en op welke 
manier kan de stad dit faciliteren? Wat kan en wil JIJ doen?

We werken rond de thema’s
- wonen en energie
- mobiliteit
- consuminderen: duurzame producten uit eigen streek

Met de input zorgen we ervoor dat het klimaatactieplan tot 
stand komt in overleg met zoveel mogelijk belangengroepen, 
actoren en inwoners van Oudenaarde. Hierdoor hopen we op 
het einde van dit proces een plan te kunnen bekendmaken dat 
breed gedragen is

KK#  Klimaattafel
8 oktober 2015

Wil jij actief meedenken, eventueel in naam 
van je bedrijf of vereniging?

Schrijf je dan snel in via deze link. https://docs.google.
com/a/bblv.be/forms/d/1LR-GHJcFi5oFP12LI6aNCfLj-
kRNPSkLTHdwYOoo800/viewform

Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst: 
milieu@oudenaarde.be of 055/335 160

Klimaattafel

De Klimaattafel vindt plaats in de Brandweerkazerne, 
Bedrijvenpark Coupure 21, op 8 oktober vanaf 19.30 uur.
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Het stadsbestuur wil het dagelijks fietsen verder promoten. 
Hoe meer fietsers in onze stad, hoe leefbaarder en 
bereikbaarder Oudenaarde wordt. In de stad is de fiets sneller 
dan de auto. Geen filestress, geen parkeerstress, geen gedoe 
met gratis kwartiertjes. Fietsen is gezond en goedkoop. En je 
voelt de wind in je haren.
Al jaren streeft de stad ernaar om de dagelijkse fietser, op 
weg naar school, het werk of de winkel, zijn of haar plaats 
te geven. Oudenaarde heeft in en rond het centrum intussen 
een behoorlijk netwerk aan fietspaden en fietsroutes, 
waar fietsers veilig kunnen fietsen. In de toekomst worden 
bijkomende fietspaden aangelegd. Oudenaarde werkt hard 
aan het fietsnetwerk om het op termijn helemaal rond te 
krijgen.
Wie thuis is in de stad en op de fiets stapt ontdekt de ene 
na de andere vlotte fietsverbinding, vaak autovrij. Onlangs 
werd een fietskaart gedrukt die je wil tonen waar de beste 
fietspaden in Oudenaarde liggen en wat de beste fietsroutes 
zijn om op je bestemming te geraken.

Oplaadpunten voor elektrische fietsen
De stad beschikt over twee oplaadpunten voor elektrische 
fietsen: een op de kleine Markt en een aan het Administratief 
Centrum Maagdendale. Je moet wel beschikken over een 
oplaadkaart; je kan ze bestellen via www.bluecorner.be

Je kan een fietskaart afhalen bij Oudenaardse bedrijven, 
winkels, openbare diensten en scholen.

Stap op je fiets en geniet!

#  Fietskaart Oudenaarde
Veilig fietsen?
Veilig fietsen heb je voor een groot deel zelf in de hand.

Vijf vuistregels:
1. Kies waar mogelijk voor routes met weinig of geen 

autoverkeer, ook al is de afstand dan soms iets groter. 
Oudenaarde heeft een uitgebreid netwerk aan autovrije 
fietspaden. De fietskaart helpt je om ze te vinden.

2. Rij aandachtig en anticipeer. Risico’s nemen bekoop je 
vroeg of laat.

3. Zonder verlichting en vooral zonder fluohesje ben je echt 
niet voldoende zichtbaar voor automobilisten.

4. Denk aan de dode hoek als je in de buurt van 
vrachtwagens komt.

5. Een helm beschermt je hersenen. Echt!

Fietskaart  

Oudenaarde
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De Woeker blaast in september 20 kaarsjes uit. Een mooie 
verjaardag voor een schone culturele instelling!
 
Iedereen is van harte welkom op het verjaardagsevenement 
op zondag 27 september, dat de gepaste titel ‘De Woeker is 
een Straat’ krijgt. Geniet van het gevarieerd programma in De 
Woeker en De BrandWoeker.

Programma:

• Groot ontbijt in de Straat (*) 
van 8.30 uur tot 10.30 uur.  
Gratis voor abonnees, losse kaarten kosten 5 euro. 

• Rondleiding De Woeker-achter-de-Schermen (*) 
met demonstraties theatertechnieken. 
De Woeker: 10.30 uur / 13.30 uur / 15.00 uur 
Extra rondleidingen mogelijk bij groot succes 

• Circustheater Fillage door Cie Sur Mesure 
De BrandWoeker: 11.00 uur / 14.00 uur / 15.00 uur 

• Woonwagenballet het Zwanenmeer door PikzPalace (*) 
De Woeker: 11.30 uur / 14.30 uur / 15.30 uur 

• Aperitiefconcert 
De BrandWoeker: 12.00 uur 

• Doorlopend: 
De Wandelende Dagboeken 
Tentoonstelling ‘Ha, Ha, Handicap’ i.s.m. GRIP vzw 
De WoekerWall of Fame 
Cultuurbar 
Opendeur De BrandWoeker

Op uitzondering van het ontbijt voor niet-abonnees zijn alle 
activiteiten gratis. Wanneer een (*) vermeld staat, zijn de 
plaatsen beperkt en moet je inschrijven via 055 335 162 of 
cc.de.woeker@oudenaarde.be.
De dag zelf kan je, indien mogelijk, nog aansluiten bij activitei-
ten die niet volzet zijn.

#  De Woeker is een straat
20
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#  De Woeker
houdt zijn reputatie van

klein-maar-fijn Cultuurcentrum hoog!

N
a 20 jaar heeft De Woeker een eigen profiel ontwikkeld waarbij muziek en theater de steunpunten zijn. Dit najaar 
staan er 15 voorstellingen geprogrammeerd, met daarbij grote namen zoals Walter Baele, Kommil Foo, Antigone & 
Lazarus, Jef Neve,… 
Maar er zijn ook bijzondere voorstellingen zoals Flamenco Esencial, White Lies van Lies Pauwels en Rose of Jericho van 
Kris Dane, waar we je graag warm voor maken. Voorstellingen dus, die je niet zo gauw elders op de affiche zal vinden!

Flamenco Esencial
Festival van Vlaanderen

Als danseres Irene Alvarez en danser Frederico Ordonez 
elkaar op het podium ontmoeten is spanning verzekerd. 
Samen met zangeres Carmen Fernandez en gitarist 
Alexander Gavilan gaan ze volop voor de essentie van 
flamenco: het beleven van het moment, de dialoog van zang, 
dans en gitaar.
Zonder beroep te doen op een verhaallijn of een 
uitgestippelde show putten zij uit de traditie van de flamenco 
en hun eigen inspiratie. Verdriet, vreugde en verlangen 
worden muziek, worden zichtbaar in de dans en  leiden  zo 
tot een gedeelde ervaring van de artiesten en het publiek. De 
artiesten doen de vonk overslaan met hun virtuoze gitaarspel, 
de spetterende zapateado en het temperament en de 
elegantie van de danseres.
Een garantie voor een heerlijke Flamenco-avond!

Kaarten: 10 euro
Vrijdag 2 oktober om 20.30 uur
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Kris Dane
Rose of Jericho

Kris Dane, Brusselaar en wereldburger, heeft een nieuwe cd, 
‘Rose of Jericho’. Moeilijk te geloven dat het een Belgische 
plaat is. Songs die klinken alsof ze begin jaren ’70 ergens in 
het westen van de Verenigde Staten zijn ontstaan en onlangs 
volwassen werden in een hedendaagse topstudio.
De Morgen: ‘Deze tien nummers komen stuk voor stuk 
binnen. Het is altijd gevaarlijk om vergelijkingen te maken 
met iconen uit de popmuziek, maar er sluimeren echo’s 
door van Bob Dylan, Leonard Cohen en Van Morrison. Goede 
invloeden, uiteraard, maar Dane doét er iets mee… Op de 
achtergrond zoemt een orgeltje, zuchten wat strijkers of 
wordt een spaarzame akoestische gitaar aangeslagen. 
Resultaat: het zijn de songs zelf die schitteren.’
Ook de rest van de vaderlandse muziekrecensenten gooide 
met sterren naar dit album.
www.krisdane.com
www.facebook.com/KrisDaneOfficial

Kaarten: 15 euro
Vrijdag 18 december om 20.30 uur

Het volledige najaarsprogramma van De Woeker vind je op 
www.oudenaarde.be.
 
Kaarten kunnen gereserveerd worden via 055 30 13 66 of 
via cc.de.woeker@oudenaarde.be

Lies Pauwels
White Lies

‘White Lies’ is onderdeel van een trilogie die Lies Pauwels tot 
stand brengt in nauwe samenwerking met (toneel)schrijvers. 
Deze tweede solo is geschreven door Rob de Graaf en 
concipieert een sollicitatiegesprek van een actrice bij Lars von 
Trier.
Wouter Hillaert schreef in De Standaard: ‘de Graaf beitelt 
existentiële zinnen, die de kracht hebben van boutades. 
Ze gaan over de dwang tot vrijheid, de ik-zucht van het 
kunstenaarschap. Pauwels’ tranen bij het groeten ontroeren 
vooral omdat ze die net tachtig minuten lang, als een 
volleerde diva heeft voorgewend. Op ijsschaatsen is ze 
opgekomen, als een verlopen barbie met donkere bril. Als 
geen ander beheerst ze de paradoxen van de zelfpresentatie. 
Hoe parmantiger Pauwels zichzelf etaleert, hoe meer ze 
het ook over onze wereld heeft. ‘White Lies’ is een prachtig 
portret. Van een actrice die zichzelf baart’.
De voorstelling ‘White Lies’ van Lies Pauwels is geselecteerd 
voor Circuit X. Circuit X wil een nieuwe generatie talentvolle 
podiumkunstenaars de kans geven om hun werk te tonen 
in heel Vlaanderen. Circuit X is een kwaliteitslabel, dat staat 
voor verrassende voorstellingen van makers die nog niet zo 
bekend zijn bij het grote publiek. De eerste editie vond plaats 
tijdens het seizoen 2011-2012’.

Kaarten: 15 euro
Zaterdag 28 november om 20.30 uur

2015 - september - infomagazine - 11 



Naar aanleiding van de presentatie van ‘Lyric Suite for Sextet’ 
van Chick Corea op het Percussion Festival Brussels besloten 
Bart en Bart als duo verder te werken. De vibrafoon en piano 
smelten vrij gemakkelijk in elkaar door hun melodieuze, har-
monische en percussieve kenmerken. Deze samenwerking 
resulteerde in de CD-opname van ‘Profiles’

Profiles
Bart Quartier – vibrafoon – specialiseerde zich na zijn percus-
siestudies op marimba bij Robert Van Sice; voor jazz klopte hij 
aan bij Peter Hertmans en Diederik Wissels.
Een podiumervaring van 20 jaar in binnen- en buitenland 
omvat een brede waaier van stijlen: symfonisch, opera, oude 
en hedendaagse muziek, naast pop en jazz. Hij deelde het po-
dium met het kruim van de Belgische jazz, zoals Dreamtime, 
Brussels Jazz Orchestra,… Hij stond op podia van North Sea 
Jazz Festival en Brosella.

Bart Van Caenegem – piano – werd na zijn klassieke en 
jazzopleiding al snel een veelgevraagd begeleider. Hij stond 
aan de zijde van de top uit de Belgische jazz (Toots, Bert Joris, 
Frank Vaganee, Chris Joris, Dré Pallemaerts, Bart Defoort,...).

#  Jazzclubconcert
Bart Quartier en Bart Van Caenegem

Jazzclub 

Concerten

De BrandWoeker, zondag 4 oktober om 18 uur.
Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop de dag zelf aan de 
kassa.
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Met Bert Joris halen we een kanjer van wereldformaat in 
huis. Hij begon op jeugdige leeftijd met piano- en vioolstudies 
en koos op zijn 14de voor trompet. Hij genoot een klassieke 
opleiding aan het Conservatorium van Antwerpen, maar 
voelde zich meer aangetrokken tot jazz. Hij werkte van 1978 
tot 1987 bij het BRT Jazz Orkest o.l.v. Etienne Verschueren 
en ondertussen toerde hij door heel Europa en bouwde 
een stevige reputatie op als pedagoog. Hij startte in het 
Lemmensinstituut in Leuven een jazzcursus op die na verloop 
van tijd uitgroeide tot de huidige jazzafdeling daar.
Van 1992 tot nu is er een intense samenwerking met de 
Belgische gitarist Philip Catherine. Bert toert ondertussen 
door Europa met kleine en grote orkesten en met zijn 
eigen kwartet. Hij wordt vaak als solist en/of componist / 
gastdirigent uitgenodigd bij Europese big bands en hij heeft 
een intense samenwerking met het Brussels Jazz Orchestra; 
hij is er zowat de huiscomponist en produceerde ook drie CD’s 
van het ensemble.
In 2007 wordt hij peter van het Blue Note Jazz Festival – nu 
Gent Jazz Festival en hij componeerde ook filmmuziek.
Live opnames van verschillende van zijn composities 
verschenen in 2006 op de CD Dangerous Liaison, die getipt 
wordt als één van de beste big band albums van dat jaar door 
het Amerikaanse jazzmagazine ‘Al about Jazz’.
In februari 2010 wint Bert Joris de Vlaamse Cultuurprijs voor 
muziek 2009.

De Friends, die Bert Joris meebrengt naar de BrandWoeker, 
zijn Jos Machtel, Daan Demeyer en Matthias De Waele.
Jos Machtel is een van de meest succesvolle Nederlandse 
basspelers. Hij toerde in heel Europa, leefde en speelde 
in Madrid en in Kansas City en gaf les aan verschillende 
conservatoria. Hij is lid van het Brussels Jazz Orchestra.

Daan Demeyer studeerde voor zijn bachelor aan het 
Lemmensinstituut en zet zijn studies nu verder aan het 
befaamde Conservatorium in Amsterdam. Hij volgde ook 
workshops bij, onder andere, Branford Marsalis.

Matthias De Waele studeerde aan het Lemmensinstituut, 
Codarts in Rotterdam en het Conservatorium in Brussel. 
Hij zet zijn studies verder aan The new School for Jazz and 
Contemporary Music in New York

#  Jazzclubconcert
Bert Joris & Friends

De BrandWoeker, zondag 8 november om 18 uur. Kaarten 
kosten 10 euro en moeten voor dit concert vooraf gereser-
veerd worden. Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren  
via: fil.demeyer@skynet.be, tel 0477 50 23 24.

De Jazzclubconcerten worden georganiseerd door De Woe-
ker en de PDM Big Band.
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B#Boeksprekers
2de literair festival van de bibliotheken van de Vlaamse Ardennen
zondag 11 oktober in De Woeker

Programma

14.00 uur tot 15.00 uur: Griet Op De Beeck
Griet Op De Beeck is de centrale gast op Boeksprekers 2015. 
Zij debuteerde in januari 2013 met ‘Vele hemels boven de 
zevende’, een roman over vijf verschillende mensen, met elkaar 
verwant, die stuntelend overeind proberen te blijven in dit 
lastige en prachtige leven. Het boek stootte meteen door tot de 
top tien, waar het vele maanden standhield.
Daarvoor heeft Griet tien jaar lang als dramaturg in het theater 
gewerkt. Toen Luk Perceval, artistiek leider van Het Toneelhuis, 
vertrok naar Duitsland, maakte ze een professionele bocht 
en ging schrijven. Eerst vier jaar voor Humo, daarna voor De 
Morgen.
Terwijl er gewerkt wordt aan de verfilming van haar debuut, is 
intussen ook Griets tweede roman ‘Kom hier dat ik u kus’ een 
groot succes geworden.

De lezing van Griet Op De Beeck wordt gevolgd door een sig-
neersessie in de foyer. Boeken kunnen meegebracht worden of 
ter plaatse aangekocht.

15.30 uur tot 16.30 uur: boeksprekerspanel
met Jelle Van Riet, Ann De Craemer, Rick De Leeuw en Luckas 
Vander Taelen

Journaliste Jelle Van Riet gaat in gesprek met drie mensen die 
een bijzondere band hebben met boeken en literatuur.

Ann De Craemer is een van Vlaanderens boeiendste jonge au-
teurs. Met ‘Vurige tong’, ‘De seingever’ en ‘Kwikzilver’ heeft ze 
reeds drie uitstekende romans op haar actief, waarin herkomst 
een belangrijke rol speelt. Ook de liefde voor taal is een steeds 
terugkerend thema in haar werk.

Duizendpoot Luckas Vander Taelen is historicus en verwierf 
bekendheid als zanger, politicus voor Groen, reportagemaker, 
schrijver en acteur. Een rode draad in zijn doen en laten: hij 
schuwt de controverse niet.

Rick De Leeuw werd bekend als zanger van de Nederlandse 
rockband Tröckener Kecks. Naast muzikant is hij echter ook 
dichter en schrijver, onder andere van het semi-autobiogra-
fische ‘De Laatste held’. Dankzij talrijke televisie-, radio- en 
theateroptredens werd hij ook in Vlaanderen erg populair.

17.00 uur: Nog zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen
t,arsenaal mechelen en Klara
i.s.m. Gerard Walschap Genootschap

In 2014 was het 25 jaar geleden dat Gerard Walschap overleed. 
Annemie Tweepenninckx en t,arsenaal mechelen sloegen de 
handen in elkaar voor een eerbetoon aan deze tegendraadse 
schrijver, en vooral: aan de vrouwen over wie hij schreef. An-
nemie Tweepenninckx (Klara en Radio 1) koos voor Adelaïde, 
één van Walschaps iconische personages, en kroop onder haar 
vel. Haar indrukwekkende spel wordt ondersteund door de live 
sonorisatie van Helena De Groot. Kristin Rogghe verzorgde voor 
t,arsenaal de dramaturgie.
Een voorstelling over vrouwen dus, gemaakt door vrouwen. 
Over hoe zij omgingen met lust, lijf en liefde in het Vlaanderen 
van weleer. Toen de pastoor, de dokter en de notaris het nog 
voor het zeggen hadden. Een indringende theaterervaring door 
een van Vlaanderens meeslependste stemmen, naar wat er op 
het doodsprentje van Walschap stond: ‘En dan is er nog zoveel 
dat ge aan niemand kunt vertellen’.

Praktisch

Zondag 11 oktober in De Woeker

Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar in de 6 deelnemende bibliotheken (Oudenaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen, 
Maarkedal en Wortegem-Petegem) of op de dag zelf in De Woeker. De toegangskaart is geldig voor het volledige festival, 
maar je kan zelf kiezen welke onderdelen van het programma je wil bijwonen.

In de cafetaria kan je terecht voor een verfrissing en voor een versje op maat van dichter Lars van der Werf.
Vergeet ook onze boekenstand niet, waar je een mooie selectie uit het huidige literaire aanbod kan vinden.
Boeksprekers kan ook gecombineerd worden met een bezoekje aan Lannoo’s Boekenmarkt, die plaatsvindt in de Brand-
Woeker.
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#100 in 100
Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog 
in Oudenaarde in 100 beelden en klanken

Tentoonstelling

De plechtigheden in het kader van de honderdste verjaardag 
van het begin van de Groote Oorlog lieten een nooit geziene be-
trokkenheid en beleving bij de Oudenaardse bevolking ontstaan. 
Dit konden we niet onbenut laten, dus blikken we er in het 
najaar op terug aan de hand van een fotografisch relaas. Een 
fototentoonstelling met een inbreng van alle mede-organisato-
ren van de herdenking, in het oud-Onze-Lieve-Vrouwhospitaal 
tussen 11 november en 11 december 2015.

Eindejaarsconcert

Als Ode aan de Vrede, want daaruit bestond toch wel het opzet 
van deze herdenking van WO I, sluiten we het jaar af met een 
prestigieuze muziekproductie in de Sint-Jozefskerk.
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen bestaat uit een groot 
harmonieorkest van 84 streng geselecteerde musici, allen 
titularis van verschillende Eerste Prijzen van onze Koninklijke 
Conservatoria, en een trompetterkorps van 19 muzikanten. 
Sinds haar ontstaan in 1832 heeft deze Muziekkapel door haar 
uitzonderlijke kwaliteiten zowel specialisten, onder wie talloze 
grote componisten – gaande van Berlioz tot Strawinski - , als 
het grote publiek in binnen- en buitenland weten te boeien.  
Geregeld verkiezen grote buitenlandse componisten hun werk 
door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen te laten creëren 
of zelfs op CD te laten opnemen. Toch heeft dit eliteharmonie-

De opbrengst gaat naar twee goede doelen, namelijk  MPI 
GO ’t Craeneveld en Bernardus Driesprong
Sint-Jozefskerk Oudenaarde

Kaarten: 15 euro, OK-pas 1,50 euro
Reserveren: 055 30 13 66 of cc.de.woeker@oudenaarde.be

Donderdag 10 december 2015 om 20 uur

orkest zich sinds lang in de eerste plaats geroepen gevoeld om 
muziek van eigen bodem, zoveel mogelijk originele harmonie-
muziek, te propageren. Dit gebeurt door concertreizen, radio-
uitzendingen en CD-opnames.

Yves Segers is Kapitein Kapelmeester. Hij studeerde gedu-
rende tien jaar aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel 
en behaalde maar liefst vier diploma’s, waaronder drie Master 
diploma’s voor dwarsfluit, voor Hafabra-directie en voor symfo-
nische orkestdirectie. Als fluitist was Yves Segers laureaat van 
verschillende wedstrijden.

Het eindejaarsconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Koninklijke Militaire School en het stadsbestuur van Oudenaarde.
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S#’t Stad In
Oudenaarde

Zondag 11 oktober

Oudenaarde, aan de Schelde… in een lyrische bui vergeleek 
schrijver Felix Timmermans de stad ooit met Jeruzalem aan 
de Jordaan. Keizer Karel vond hier de liefde, de 17de eeuwse 
schilder Adriaen Brouwer groeide hier op tussen de tapijtwe-
vers en die zorgden op hun beurt voor bekendheid in heel de 
wereld.

Oudenaarde, startpunt voor een verdere verkenning van de 
Vlaamse Ardennen, telt duizend jaar geschiedenis in het mid-
den van eindeloos glooiende heuvels. In het centrum gaat alle 
aandacht naar het imposante stadhuis met belfort, dat terecht 
op de lijst van UNESCO werelderfgoed prijkt. Victor Hugo 
schreef ooit: ‘In dit fantastische gebouw is er geen enkel detail 
dat het niet waard is bekeken te worden’. Daarnaast heeft onze 
stad ook een rijkdom aan kleinere, geklasseerde monumenten 
en gebouwen.

Op zondag 11 oktober kan je genieten van een ruim en gevari-
eerd cultureel en natuuraanbod in en rond onze stad:
- Wandeling langs erfgoedparels: een vrije wandeling van 

4 km. Er zijn gidsen op de verschillende locaties.
- Merkwaardige bomenwandeling: met gids
- Natuur-cultuurwandeling: 8 km
- Gezinsfietstocht ‘Verhaal langs een Stroom’: 30 km

Je kan ook terecht in volgende locaties: Provinciaal Erfgoed-
centrum, pam Ename en de archeologische abdijsite, de Kaai-
hoeve en het Centrum Ronde van Vlaanderen.
In het MOU en het stadhuis zijn er om het half uur 
rondleidingen met gids. Best vooraf inschrijven via 
www.pasar.be/stad/oudenaarde.

Info:
marieclaire.martens@pasar.be, toerisme@oudenaarde.be, 
tel 055 31 72 51.
De folder ‘Pasar organiseert ‘t Stad in’ kan je afhalen bij de 
dienst toerisme in het stadhuis.

Praktisch

- Zondag 11 oktober vanaf 9.30 uur
- Startlocatie: voorkant stadhuis ter hoogte van de fontein op 

de Markt
- Prijs: 6 euro, 4 euro voor leden Pasar, -12 jaar gratis. Deze 

prijs omvat alle bezoeken, wandelingen, fietstocht, versna-
pering, biertje, korting in het CRVV en pam Ename.

- Picknick nuttigen kan in de Pasarbar en in het Provinciaal 
Erfgoedcentrum in Ename

Organisatie

Pasar, met medewerking van het stadsbestuur, toerisme 
Oudenaarde, provincie Oost-Vlaanderen, pam Ename, Centrum 
Ronde van Vlaanderen, Sultana en Toerisme Vlaamse Arden-
nen.
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OO
Inschrijven kan tot en met 18 oktober 2015. Inschrijvingen die 
ons na deze datum bereiken worden niet weerhouden.
Enkel handelaars en Oudenaardse verenigingen met een 
reguliere werking kunnen zich kandidaat stellen. 

We hopen op veel originele inschrijvingen!

Nieuw concept
De voorbije jaren kende de kerstmarkt in het centrum een 
ongezien succes, zodat nu beslist is dat dit jaar de inzet 
verdubbeld wordt. Er komt een grote kerstmarkt over de 
volledige Markt tijdens twee weekends! De kerstmarkt vindt 
plaats van 11 tot en met 13 december en van 18 tot en met 20 
december 2015.

We bieden alle Oudenaardse verenigingen én handelaars de 
mogelijkheid om zich kandidaat te stellen om tijdens deze 
weekends een chalet uit te baten. Het is de bedoeling om de 
kerstmarkt aantrekkelijk te maken voor iedereen, jong en 
oud, groot en klein. We vragen om jullie creativiteit te laten 
werken, zodat we een gevarieerd aanbod kunnen voorstellen 
en niet enkel food en drinks. De nadruk ligt op de verkoop van 
kerstartikelen: mutsen, kaarsen, decoratie, bloemstukken, 
houten vogelhuisjes, zelfgemaakte spullen,…

Verenigingen en handelaars die geïnteresseerd zijn kunnen 
zich via mail kandidaat stellen: evenementen@oudenaarde.be. 

#  Oproep 
kerstmarkt

Oproep  

kerstmarkt

Meer info
Toerisme & Evenementen Oudenaarde, stadhuis, 
tel 055 31 72 51, evenementen@oudenaarde.be

Beeld = Lage resolutie
Nu al 230% vergroot, graag nieuw beeld aub
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24 Uren van Oudenaarde
Van zaterdag 3 oktober om 17.45 uur tot zondag 4 oktober 
18 uur organiseert de vzw 24UrenvanOudenaarde opnieuw 
een 24 urenloop ten voordele van het kinderkankerfonds en 
andere goede doelen.

Vorm een team met vrienden, familie of collega’s en loop of 
wandel afwisselend rond een uitgestippeld parcours in het cen-
trum van de stad en dat gedurende 24 uur. 1 ronde = 1 km.
Kleinere teams kunnen ook deelnemen, maar let er wel op dat 
er de hele 24 uur iemand van het team actief moet zijn. Indi-
viduele deelnemers worden door de organisatoren met elkaar 
in contact gebracht, zodat ook zij een team kunnen vormen. 
Lopen is niet verplicht, wandelen of een buggy duwen is ook 
toegestaan!

Voor deze vijfde editie van de 24 Uren van Oudenaarde zijn 
vijf goede doelen geselecteerd, die een deel van de opbrengst 
krijgen.

Kinderkankerfonds: steun aan het wetenschappelijk onder-
zoek naar kanker bij kinderen, maar vooral de begeleiding van 
kinderen, die getroffen zijn door deze ziekte,  en hun familie.

KBO Levensblij: een school voor buitengewoon onderwijs voor 
kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking. Zij 
gaan voor het eerst kunnen beschikken over een eigen turnzaal 
en doen beroep  op de organisatie van de 24 Uren om de zaal 
geschikt te kunnen inrichten.

MPI ’t Craeneveld: een school voor buitengewoon onderwijs 
voor alle types. De school wil een brede gang omtoveren tot 
een modulaire en flexibele leer- en leefomgeving: van muziek-
hoek tot leeshoek of snoezelruimte en nog veel meer.

Ambulante ondersteuning TWEB heeft laptops en ander logis-
tiek materiaal nodig. De consultatieruimte heeft nood aan een 
opknapbeurt om iedereen de nodige privacy te kunnen geven.

Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius gaat voor 
Basic Life Support voor iedereen. De school wil een AED-
toestel aankopen (automatische externe defibrillator) en dit 
zichtbaar ophangen in het centrum van de stad. De school wil 
ook correct werkend materiaal aankopen voor de opleiding van 
toekomstige verpleegkundigen.

Randactiviteiten
Gedurende de hele duur van het evenement zullen er tal van 
speciale activiteiten georganiseerd worden en is er muzikale 
omkadering. Je kan ook intekenen voor het ontbijt.

Praktisch
Per deelnemer betaal je 15 euro. De teamverantwoordelijke 
doet de inschrijving via de website van de organisatie. De 
deelnameprijs omvat ook gadgets, drankjes en hapjes en een 
verzekering.
Elk team beschikt over een permanente locatie in de sporthal 
van het Bernarduscollege, waar men kan afspreken, rusten, 
douchen, eten en drinken. Daar is ook parkeergelegenheid. 
Langs het parcours is een medische hulppost aanwezig.

www.24urenvanoudenaarde.be
Een uitdaging voor het goede doel! 

3 en 4 oktober • Markt en omgeving
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In de strijd tegen kanker

Elk jaar krijgen bijna 40.000 Vlamingen het harde verdict: 
kanker. Dat zijn 107 nieuwe patiënten per dag. Bijna 5 per uur. 
Mannen, vrouwen, kinderen. Meer dan 200.000 mensen leven 
met en na kanker. Onthutsende cijfers waar je stil van wordt. 
Het betekent dat vroeg of laat iedereen met kanker te maken 
krijgt. Rechtstreeks of onrechtstreeks.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker elke derde donder-
dag van oktober de Dag tegen Kanker. Dit gebeurt met de steun 
van meer dan 100 ziekenhuizen en zorgorganisaties. Op die 
dag roept Kom op tegen Kanker iedereen op om alle mensen 
met kanker en hun naasten te tonen dat ze er niét alleen voor 
staan. Dat we meeleven. Dat hun strijd tegen deze ziekte ook 
de onze is.

Op de Dag tegen Kanker worden tal van hartverwarmende ac-
tiviteiten op touw gezet voor kankerpatiënten en hun naasten. 
Ze worden verwend met een hapje en een drankje, een voet- of 
handmassage, een schoonheidsverzorging, een workshop 
kleur- en stijladvies, een relaxatiemassage,…

De Dag tegen Kanker kende de voorbije 14 edities een grote 
weerklank in de ziekenhuizen. Het is de ambitie van Kom op 
tegen Kanker om de solidariteitsdag ook buiten de ziekenhuis-
muren te brengen.

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde organiseert die dag 
verschillende activiteiten voor de kankerpatiënten die er in be-

#  Het gele lintje
verbindt je

handeling zijn. Ook het stadsbestuur doet mee. Op 15 oktober 
zullen alle personeelsleden van het stadsbestuur hun solida-
riteit tonen. Toon ook jouw betrokkenheid. Kom op 15 oktober 
langs in het AZ en haal je gele lintje op aan de receptie. Speld 
het  lintje op als symbool van solidariteit. Op www.dagtegen-
kanker.be vind je alle informatie over de Dag tegen Kanker en 
de deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties. Je ontdekt 
er ook hoe je op een andere manier je hart kan tonen.

www.dagtegenkanker.be

Kom op tegen Kanker wil, als belangenbehartiger van patiën-
ten en hun families én expertisecentrum, wegen op het beleid 
inzake kankerpreventie en kankerbestrijding. Tevens onder-
steunt de organisatie biomedisch onderzoek en vernieuwende 
psychosociale projecten. Tenslotte staat Kom op tegen Kanker, 
als niet-gouvernementele organisatie, in voor haar eigen fond-
senwerving, onder meer via talloze lokale acties, het Plantjes-
weekend (azalea’s in september) en recent de 6de editie van de 
1.000 kilometer. Meer info op www.komoptegenkanker.be

Het gele lintje  

verbindt je
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Luister jij ook naar mijn verhaal?

Awel zoekt vrijwilligers
Is luisteren naar kinderen en jongeren iets voor jou?
Dé drijvende kracht van Awel zijn de Awel-vrijwilligers die 
anoniem, verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen, zoveel 
mogelijk oproepen van kinderen en jongeren beantwoorden.
En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren met hun 
verhaal zitten. Elk jaar heeft Awel dan ook nood aan nieuwe, 
geëngageerde vrijwilligers.
Ben je geïnteresseerd? Je vindt een interessante folder op de 
website van Awel: www.awel.be. 

Awel, ik wil vrijwilliger worden! Wat doe ik nu?
Als kandidaat-vrijwilliger kan je ook nog in oktober 
inschrijven voor een infoavond in één van de Awel-afdelingen.  
Daar leer je de organisatie van Awel van A tot Z kennen.
De infoavond in Gent vindt plaats op 7 oktober 2015. Voor 
een vlot verloop wordt gevraagd je vooraf in te schrijven. Het 
inschrijvingsformulier en meer concrete info vind je ook op de 
website van Awel.

Heb je nog vragen? 
Geef een seintje via info@awel.be of bel 02 534 37 43.

Facebook
Wil je graag op de hoogte blijven van alle toeristische 
activiteiten en evenementen in Oudenaarde?
Vind dan onze facebookpagina Toerisme & Evenementen 
Oudenaarde leuk. Al het reilen en zeilen op vlak van 
vrijetijdsbesteding in onze stad posten we daar met 
regelmaat.
Meer info: Toerisme & Evenementen Oudenaarde, stadhuis, 
tel 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be of evenementen@
oudenaarde.be

Meer nieuws over onze stad vind je ook op de 
facebookpagina’s ‘Stad Oudenaarde’, ‘MOU Museum van 
Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen’, ‘De Woeker’ en 
‘Jeugdcentrum Jotie’.

100ste Ronde van Vlaanderen
Vrijwilligers gezocht
Op zondag 3 april 2016 wordt de 100ste editie van de 
Ronde van Vlaanderen gereden. Het belooft een grootse en 
feestelijke editie te worden, vandaar dat we nu al gestart zijn 
met de voorbereidingen.

Daar er heel veel werk komt kijken bij de realisatie van dit 
prachtig evenement, zijn extra handen om alles in goede 
banen te leiden altijd welkom.
Wil je graag je steentje bijdragen om Vlaanderens Mooiste 
een memorabele aankomst in Oudenaarde te bezorgen, neem 
dan vlug contact op met Toerisme Oudenaarde, 055 31 72 51, 
deronde@oudenaarde.be. Vrijwilligers krijgen een vergoeding.

#  Weetjes

Weetjes

2015 - september - infomagazine - 23 



ZZ
Zitdag in Oudenaarde:
Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17
Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers): eerste dinsdag 
van de maand van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen: 
eerste dinsdag van de maand van 9 uur tot 12 uur.

Naast de maandelijkse zitdagen kan je ook terecht in het 
gewestelijk kantoor Gent, Koningin Fabiolalaan 116, 9000 
Gent. Het kantoor is open van maandag tot vrijdag van 9 uur 
tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur.
Als je gewerkt hebt in meerdere stelsels, ga je best naar een 
van de Pensioenpunten. De drie pensioeninstellingen zijn 
daar aanwezig om al je vragen over je gemengde loopbaan te 
beantwoorden. Het dichtstbijzijnde Pensioenpunt vind je op 
www.pensioenpunt.be.

Uitbreiding vanaf 1 oktober 2015
Vind je de pensioenwetgeving te ingewikkeld? Begrijp je de 
opeenvolgende pensioenhervormingen niet? Heb je hulp 
nodig voor het indienen van je pensioenaanvraag? Wees 
gerust, de deskundigen van de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP) komen naar Oudenaarde.

De pensioenexperts van de RVP doorkruisen al jaren het hele 
land om mensen te helpen met formulieren en documenten 
en om op vragen te antwoorden. Ook in onze stad is er 
maandelijks een zitdag, die vanaf 1 oktober in een nieuw jasje 
gestopt wordt.

Werknemers en gepensioneerden in het werknemersstelsel 
kunnen voortaan de hele dag terecht op de zitdag die in het 
Administratief Centrum georganiseerd wordt.
De deskundigen van het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) zullen voortaan elke 
maand een halve dag present zijn. Ben je zelfstandige of heb 
je een gemengde loopbaan zelfstandige/werknemer, kan je 
daar ook antwoord krijgen op je vragen.

Zitdag  

pensioendiensten

#Zitdag pensioendiensten
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SS#  Activiteiten voor kinderen
tijdens de herfstvakantie

Toneelschap Beumer & Drost 
Erik of het klein insectenboek
‘Erik of het klein insectenboek’ gaat over de droom van de 
tienjarige jongen Erik Pinksterblom. Aan de vooravond van 
een repetitie op school over Solms klein insectenboek ligt 
Erik te kijken naar het lievelingsschilderij dat boven zijn bed 
hangt: de Wollewei. Terwijl hij zich voorstelt hoe heerlijk het 
moet zijn daar te wonen, komt het schilderij tot leven. 
Familievoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar in De Woeker
Kaarten: 6 euro / 10 euro
Donderdag 5 november om 15 uur

Film Rio 2 (VS, 101’), 
animatiefilm van Carlos Saldanha
Blu, Jewel en hun drie kinderen hebben een perfect leven 
in de magische stad Rio de Janeiro. Wanneer Jewel besluit 
dat de kinderen moeten leren leven als echte vogels, staat 
ze erop dat de familie naar het 
Amazonegebied gaat. Terwijl Blu zich 
probeert in te passen bij zijn nieuwe 
buren, vreest hij dat hij Jewel en zijn 
kinderen verliest aan de wilde dieren.
Nederlands gesproken, geschikt 
vanaf 4 jaar.
Kaarten: 4 euro / 5 euro
Woensdag 4 november om 15 uur in 
De Woeker

Themakamp herfstvakantie
Wanneer Jantjes speelgoedrobot kapot gaat, stuurt hij hem 
in een pakje naar het robotziekenhuis om te herstellen. De 
robots in Robotica zijn heel droevig als ze het pakje, met hun 
lieve vriend erin, ontvangen. De robots willen dit nooit meer 
meemaken, dus besluiten ze om naar onze wereld te komen.

In deze futuristische week leren de kindjes alles over robots: 
hoe we met ze communiceren, hoe we ze moeten herstellen, 
hoe we een nieuwe robot maken, wat hun hobby’s zijn,…

Alle kinderen, met en zonder beperking, van 5 tot en met 13 
jaar zijn welkom in het jeugdcentrum Jotie van dinsdag 3 tot 
en met vrijdag 6 november 2015.
inschrijven kan vanaf woensdag 7 oktober vanaf 17 uur. Dit 
kan online via www.jotie.be of in Jotie van 17 tot 18 uur of de 
dagen erna tijdens de openingsuren. Telefonisch inschrijven is 
niet meer mogelijk.

Meer info via 055 33 
44 90, jeugdcentrum@
oudenaarde.be, www.
oudenaarde.be, www.
facebook.com/jcjotie, 
webshop: www.jotie.be

Activiteiten voor kinderen  

tijdens de herfstvakantie
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Op zondag 22 novemer 2015 meert de Sint, met een team van 
zwarte Pieten, opnieuw aan in Oudenaarde.
De Sint komt aan ter hoogte van het Pameleplein, 
waar iedereen wordt verwacht om het hoge bezoek te 
verwelkomen. Er is heel wat randanimatie voorzien. Daarna 
vertrekt de Sint per koets richting stadhuis, waar hij alle 
toeschouwers toespreekt. Benieuwd of er dit jaar geen stoute 
kinderen zijn in onze stad…

Je kan ook genieten van spetterende gezinsshows in De 
Woeker. Kaarten hiervoor kunnen vanaf woensdag 28 oktober 
verkregen worden in jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14.

#  De Sint komt
 opnieuw naar Oudenaarde!

Meer info:
055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be

De Sint komt opnieuw  

naar Oudenaarde
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Kom de wintersfeer opsnuiven tijdens de derde editie van 
Winterwarmte, op vrijdag 27 en zaterdag 28 november.

Handelaars en zelfstandigen in Oudenaarde verenigen zich 
en organiseren met Winterwarmte een origineel evenement 
waarbij de klant centraal staat. Alle deelnemers willen 
tijdens deze twee dagen tijd voor je maken en hun passie 
en vakkennis met je delen, je verrassen met leuke tips of 
boeiende weetjes.
Verwacht geen verkooppraatjes, maar een vlotte en vooral 
gezellige babbel. Door de aangeboden wandeling te volgen 
krijg je de kans op informele wijze kennis te maken met zaken 
waar je voordien nog niets van afwist, of leer je je vertrouwde 
winkelier vanuit een andere hoek kennen.

Vorige edities brachten heel wat volk op de been, dit jaar 
wil men nog meer mensen overtuigen deel te nemen 
en persoonlijk te ervaren hoeveel troeven Oudenaarde 
als winkelstad wel heeft. Aan deze editie nemen ook 
verschillende horecazaken deel.
Reserveer alvast bovenstaande data in je agenda en lees er 
alles over in het Winterwarmteboekje dat binnenkort via alle 
deelnemers verspreid zal worden.

#  Winterwarmte
Start2Work
De Woeker – 19 november van 13 tot 17 uur
Zet je loopbaan in de startblokken
RVA, vakbonden, VDAB en de uitzendsector onder één dak. 
Makkelijker kan niet! Stel al je vragen over werk, zet je 
dossier op orde en start met voorsprong aan je carrière. Er 
zijn ook cv-checkpoints en je kan kennismaken met de VDAB-
apps.

Workshops
Wat zijn je sterke punten en wat kan je minder goed? Vrij 
moeilijk om op te antwoorden, toch?
En laat dat nu de meest voorkomende vraag zijn tijdens een 
sollicitatiegesprek. Tijdens de workshops ontdek je pasklare 
tips om succesvol te solliciteren. Andere thema’s zijn: een 
eigen zaak starten, werken in de uitzendsector of ervaring 
opdoen.

Wil je eerst meer info:
ga dan eens langs bij de werkwinkel. 

Winterwarmte

Praktisch: Winterwarmte
Alle deelnemende zaken zijn 
op vrijdag 27/11 open van 14 uur tot 22 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur.
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Burgemeester
Marnic De Meulemeester

ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,  
communicatie, toezicht OCMW 
tel 055 33 51 28
Burgemeester@oudenaarde.be 
zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Lieven Cnudde

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

Peter Simoens
sport, recreatie, regie grondbeleid 
tel 055 31 95 32 
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 07 49 11 
carine.portois@oudenaarde.be 
zitdag: na telefonische afspraak

John Adam
personeelszaken, evenementen, 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, 
dierenwelzijn 
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 beperking, 
sociale economie, ontwikkelingssamenwerking 
tel 0496 29 94 29 
stefaan.vercamer@dekamer.be 
zitdag: na telefonische afspraak

Schepencollege

#  Schepencollege



NIEUW

Anne et Valentin kinderbrillen

schattige brillen
voor schatten van kinderen

exclusief bij Optiek Van Ommeslaeghe

Nederstraat 20 - 9700 Oudenaarde - tel. 055 31 18 01
www.vanommeslaeghe.be - optiek@vanommeslaeghe.be

ZINGEM  € 695 000,00
Prachtige Villa! opp. 25 are, bew. opp. 400 m²
+ afzond. praktijkruimte 100 m².
Elektriciteit, chauffage & ramen vernieuwd! 
 Ruime inkomhal, leefruimte, salon, 
bureelruimte, 7 slpkr, bdkr, kkn, zolder, 
wijnkelder, voorraadruimte, paardenstallen, 
dubbele garage & imposante tuin. Op 20 min.  
v/d E40 & 15 min v/d E17. EPC 452.
(Instelprijs, geen aanbod)
Contacteer ons vrijblijvend!!

EIGENDOM TE KOOP? CONTACTEER ONS VRIJBIJVEND!

Makelaar - Landmeter
Handelsingenieur 

Jezuïetenplein 6 • 9700 Oudenaarde
T 0472 77 45 49 • info@vastgoedlietaer.be

www.vastgoedlietaer.be

OPENINGSUREN

Woensdag 14u.-17u.  •  Vrijdag 14u.-17u.
Zaterdag 10u.-12u. / 14u.-17u.

Alle andere dagen (7/7) op afspraak
OUDENAARDE  € 279 000,00

130m² appartement! Jezuïtenplein-Lappersfort.
Instapklare duplex op toplocatie vlakbij de 
markt!
Lift, inkom, 2 slpks, living, badk., 2 wc’s, kkn, 
 bureau, berging, garage en kelder! EPC 137. 
(geen aanbod)

BOUWGROND ZINGEM  € 165 500,00
Bouwgrond open bebouwing +/- 156m² 
Inplantingsvoet & opp 11a 13ca.
Op 250m v/d N60! Straatbreedte is +/- 21m80.
Vrij stuk bouwgrond zonder 
verkavelingsvergunning of bouwverplichting!
Contacteer ons vrijblijvend voor alle info!

OUDENAARDE  € 590 000,00
Op de markt van Oudenaarde!
Handelspand met woning op topligging!
EPC 307, 300m² nut.opp., binnenkoer,  
garage,  lift, kelder, 3 slpkr, 1 bdkr.
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