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Beste inwoner,

Bent ù er klaar voor?
De Adriaen Brouwer Bierfeesten  
staan voor de deur: ons eigenste 
‘stadsfestival’, reeds decennia lang 
een vaste waarde aan het begin van 
de zomer, gekend in de ruime regio en 
bovendien nog steeds helemaal gratis! 

Dit jaar hebben we samen met onze 
partners een vernieuwd concept uitge-
werkt; we willen nog meer inzetten op 
samenwerking en beleving. Het wordt 
een niet te missen feestweekend met 
een mix van muziek, cultuur, sfeer en 
animatie op tal van locaties doorheen 
de binnenstad. Drie dagen lang valt er 
altijd wel iets te beleven in Oudenaarde.
En iedereen mag meefeesten: jong, oud 
en alles er tussenin. Van stadsdiensten 
over horeca tot handelaars, iedereen is 
betrokken en werkt samen. 

Want we hebben het al vaak herhaald; 
onze ondernemers zijn broodnodig om 
de stad levendig te houden en van de 
nodige zuurstof te voorzien. En blijk-
baar valt Oudenaarde in de smaak bij 
ondernemers: vorig jaar mochten we 
maar liefst 276 starters verwelkomen! 
In dit magazine laten we twee van deze 
‘starters’ uit de handelskern zelf vertel-
len waarom ze de stap hebben gezet.

Wie ‘Adriaen Brouwer’ zegt, zal na dit 
jaar ook niet enkel meer aan de  
bierfeesten denken, of aan dat  
bepaalde bruine biertje. 
Neen: dit najaar organiseren we een 
indrukwekkend eerbetoon aan de man, 
de kunstenaar, achter de naam Adriaen 
Brouwer. 

Want Brouwer was een groot kunste-
naar; zijn werken zitten verspreid in 
topcollecties –openbare museum- 
collecties maar evengoed ook in  
privéverzamelingen– over de hele 
wereld. Voor de eerste keer worden al 
deze topstukken nu samengebracht.  
In onze eigen stad dan nog wel!  
Op pagina 8 en 9 ontdek je waarom je 
dit ‘once in a lifetime’-project voor geen 
geld ter wereld mag missen.

En of ze nu uit de buurgemeenten 
komen voor de bierfeesten of uit het 
buitenland voor de tentoonstelling; 
bezoekers vinden opnieuw vlot de weg 
naar en in onze stad (verderop  
verduidelijken we nog eens kort de 
vernieuwde mobiliteit en het ‘Shop 
& Go’-principe). Oudenaarde leeft en 
is klaar voor de toekomst. Tijdens de 
zonovergoten voorjaarsdagen zagen 
we de mensen genieten op en rond de 
nieuwe Markt terwijl de kindjes konden 
pootjebaden in de fontein. Zo moet 
een stadscentrum zijn. Ook tijdens de 
bierfeesten zal de nieuwe Markt een 
belangrijke rol spelen als verbindend 
(letterlijk en figuurlijk) plein.

We wensen iedereen alvast een fijne 
vakantie en prettige bierfeesten.
Wij zijn er klaar voor!
Oudenaarde is er klaar voor!

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

Edito
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MEER WETEN?

Hou je brievenbus in de gaten: 
binnenkort ontvang je een 
volledige brochure met alle 
informatie en het volledige 
programma van de verschillende 
feestzones. Je kan ook steeds je 
licht opsteken op de website 
www.bierfeesten.be

Bierfeesten groter   en toegankelijker dan ooit

8 feestpleinen, een omvangrijke orga-
nisatie en een uitgebreid feestpro-
gramma om ‘u’ tegen te zeggen. De 

Bierfeesten pakken dit jaar, niet toevallig 
het Adriaen Brouwer-jaar, uit met een 
vernieuwd concept waarin gastvrijheid, 
sfeer en Oudenaards bier centraal staan.

De stad Oudenaarde, brouwerijen Lief-
mans en Roman en organisatiebureau 
Pete’s Promotions werkten een feest-
programma uit waarbij iedereen, van 
horeca tot handelaars, betrokken is en 
samenwerkt. Het driedaagse volksfeest 
biedt van 22 tot en met 24 juni, verspreid 
over 8 feestpleinen, een mix van muziek, 
cultuur, sfeer en animatie doorheen de 
binnenstad. Jong en oud, Oudenaardist of 
bezoeker: de Bierfeesten worden dit jaar 
groter en toegankelijker dan ooit!

8 feestpleinen 
De nieuwe Markt brengt de opvallend-
ste vernieuwing: het binnenplein is niet 
langer afgesloten met hekken en tenten 
en creëert zo meer ruimte en open-
heid. Iedereen kan vanop de omliggende 
terrasjes de optredens volgen. Glaasje 
leeg en zin in wat anders? Vanop dit 
centrale belevingsplein kom je makkelijk 
in de zeven andere feestzones met een 
ruim aanbod muziek, eten en drinken en 

animatie. Daar draagt ook de horeca toe 
bij, met een mooi gevuld programma. Op 
maat van jong én oud.
Niet alleen de Markt, maar ook de Ham 
zet opnieuw grote namen uit de natio-
nale en internationale muziekwereld op 
het podium. Bekende koppen delen er 
hun passie voor muziek op opzwepende, 
rustgevende of lyrische tonen. 
Wat verderop mixen dj’s met beats en 
bassen de jeugd in vervoering, want de 
Jeugdraad verzamelt voor deze editie 
heel wat toppers uit de muziekwereld.
Voor wie het allemaal wat meer mag zijn, 

kan al van donderdagavond terecht op 
het feestplein Kaffee Hyppo, de ‘Vlas-
markt’ van Oudenaarde, voor hun aftrap 
van de Bierfeesten in thema Circus 
Hyppo. Een thema dat ze met funky 
dansmuziek, vuurspuwers en andere 
circusacts uitzingen tot zondagavond.
Ook De Woeker staat opnieuw paraat 
en brengt met comedy, optredens én 
Vlaamse stoverij de festivalsfeer naar 
de Bierfeesten. Geniet van een gezellige 
muzikale avond op de idyllische binnen-
koer van De Woeker. Niet onbelangrijk 
– het blijven tenslotte bierfeesten –: ze 
serveren hier élk Oudenaards gerstenat 

Vrijdag 22 juni tot zondag 24 juni

“De Bierfeesten brengen een 
mix van muziek, cultuur, sfeer 
en… de beste streekbieren!”

“Geen stress, geen druk. 
Gewoon genieten met een 
pintje in de hand”

in het bijpassende glas!
Trek je met de kinderen naar Oudenaar-
de? Het feestplein Kadeefeesten haalt op 
zaterdag 23 juni de gekste, spannendste 
en origineelste activiteiten uit de kast om 
alle kinderen te entertainen in een heus 
speelparadijs. 
Ook de handelaars komen dit jaar naar 
buiten tijdens een vierdaagse Braderie. 
Snuisteren in hun gezellige winkelkra-
men kan van donderdag 21 tot en met 
zondag 24 juni.

Geen Bierfeesten zonder 
Adriaen Brouwer
2018 is het jaar van schilder Adriaen 
Brouwer (verderop in dit Infomagazine 
ontdek je hier alles over). Deze kunste-
naar maakt integraal deel uit van de 
Oudenaardse culturele identiteit; niet 
toevallig dankt één van onze bekendste 
streekbieren zijn naam aan deze bekende 
kunstenaar en levensgenieter. Al ge-
proefd? Tijdens de Bierfeesten drinken 
we er alvast eentje op zijn gezondheid! 

DAAN BRIHANG HET ZESDE METAAL

Oudenaarde

feest
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Bierfeesten groter   en toegankelijker dan ooit

VRIJDAG 22 JUNI

Podium De Ham
19.30 Lokaal Talent
20.30 Het Zesde Metaal
22.15 Daan
00.00 Coco Jr XL
01.45 Maxi Jazz / Faithless

80’s & 90’s De Ham
22.30 DJ
23.30 The Confetti’s
00.00 Haddaway
00.30 DJ Daddy Cool
01.30 Snap!
02.00 Alpha Party

Markt
19.30 Gilles Simoens
21.00 Gili
22.30 Yevgueni
23.45 Verbranding Kelioothuisje
23.45 Peter Koelewijn

Doorlopend animatietenten: Beer & 
Food Oudenaarde, muziekthema Folk.
Theaterstuk Koen Browaeys.

ZATERDAG 23 JUNI
Podium De Ham
19.30 Lokaal Talent
20.30 Rob de Nijs
22.15 Niels Destadsbader
00.00 Steracteur / Artiest on Tour
01.45 Wordt later aangekondigd

80’s & 90’s De Ham
22.30 Sylver
23.30 DJ Wout
00.00 Wordt later aangekondigd
00.30 DJ
01.30 Def Dames Dope
02.00 Sven Ornelis

Markt
19.30 Guido Belcanto
20.15 AB Stoet
21.00 Theater AB Podium
21.45 Radio Guga
23.00 Theater AB Podium
23.45 Ment Party Band

Doorlopend animatietenten: Beer 
& Food Oudenaarde, muziekthema 
Wereld.

ZONDAG 24 JUNI
Podium De Ham
14.00 Elle Yana
14.40 Kate Lane
15.20 Wim Leys
16.00 De Romeo’s
16.40 Maarten Cox
17.20 Dina Rodriques
18.00 Frank Galan
18.40 De Deurzakkers
19.20 Jo Vally
20.00 Willy Sommers
20.40 Steve Tielens
21.20 Wordt later aangekondigd
22.00 Swoop
22.40 DJ Daddy Cool

Markt
14.00 Speelplezier voor jong&oud
18.00 Wordt later aangekondigd
19.45 Pieter-Jan De Smet
21.45 Wordt later aangekondigd

Doorlopend animatietenten: Beer & 
Food Oudenaarde, muziekthema Jazz.

Wat een programma!

RADIO GUGA DEF-DAMES-DOPE NIELS DESTADSBADER

De Woeker
20u00  Han Coucke aka  
 Han Solo 
20u30  Tiny Legs Tim 
22u00  Brihang 
23u30  Minneapolis: A tribute to  
 the music of prince

Kadeefeesten
De Speelbuis - Skelterparcours - Peuterzone met Springkussen - Obstakelbaan - Gladi-
atorenkussen Colosseum - Springkasteel in de Hoogstraat, Nederstraat en Broodstraat - 
De Recycle Muziekkist - Karikaturist Bart Balls - Fotografiestand - Kaatjes Kapsalon met 
gekke kapsels - Open breakdance workshop - Open graffiti workshop - Open Maderas 
workshop - Paintball atelier - Pony’s van Manege Kerselare - Speelgoedbeurs - Fotomu-
ren Adriaen Brouwer - Tentoonstelling Adriaen Brouwer door eerste jaar Bernardusbron, 
Campus Technicum - Voetbaljongleur - Close-up Goochelaar - Trombo Tuba Toet - Fleur 
– Stelten act - Lof der zotheid – Levend standbeeld - Urban E-motion – streetdance - …

ZATERDAG 23 JUNI
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Oudenaarde is een interessante 
stad voor ondernemers: het afge-
lopen jaar gingen hier maar liefst 

276 nieuwe ondernemingen van start! 
Het stadsbestuur zet speciaal in op een 
sterke en aantrekkelijke handelskern 
in het centrum. Om die doelstelling ook 
daadwerkelijk te realiseren, werden ver-
schillende initiatieven uitgewerkt.  

Subsidies kernversterkende 
maatregelen
Zo kan je als huurder of eigenaar van een 
handelspand binnen het kernwinkelge-
bied genieten van bepaalde subsidies om 

de uitstraling en kwaliteit van de gebou-
wen te verbeteren. Er zijn toelagen voor-
zien voor gevelrenovatie, voor aanpas-
singswerken om wonen of werken boven 
handelszaken mogelijk te maken, voor 
het omvormen van 1 of meer panden tot 
één geschikte handelszaak en voor de 
verhuis van een handelszaak buiten het 
centrum naar binnen het kernwinkel-
gebied. De verschillende toelagen zijn 
cumuleerbaar tot een bedrag van maar 
liefst € 25.000 per handelspand!

Samen sterk met OWS
Een tijdje geleden werd ook de vzw Ou-

Deze zomer verhuist Spiers Slaap van 
de Deinzestraat naar de Broodstraat. 
De specialist in bedden en beddengoed 
slaat z’n tenten op in het pand waar 
vroeger Culi’s huisde. 

Tot 1995 tekende Spiers mee het straat-
beeld in de Stationsstraat, om daarna te 
verhuizen naar de Deinzestraat. Na 23 
jaar kiest Spiers dus voor een terugkeer 
naar het centrum. En daar heeft zaak-
voerder Thierry De Vos goede redenen 
voor. 
De Vos: ‘Kijk, mensen weten wel dat 
ze om de 10 jaar van matras moeten 
veranderen, maar dat wordt gemakkelijk 
uitgesteld. Als we een nieuwe tv of ijskast 
nodig hebben, bestellen we nog dezelfde 
dag een nieuwe. Als het om bedden gaat, 
zeggen we dat we daar binnenkort wel 
eens zullen voor kijken. Als toevallige 
voorbijgangers in de stad onze etalage 
zien, zijn ze misschien sneller geneigd 
om eens binnen te komen. Dat geldt 
ook voor toeristen – wij leveren sowieso 
gratis in heel België.’
Simpel was de zoektocht naar een ge-

‘Meer toevallige voorbijgangers aantrekken’

denaarde WinkelStad (OWS) in het leven 
geroepen. Samen met de centrummana-
ger en met ondersteuning van de gespe-
cialiseerde firma City D, wil OWS alle 300 
handelszaken in het centrum verenigen 
om samen de schouders te zetten onder 
een dynamische en hedendaagse winkel-
beleving in Oudenaarde.

Verordening voor 
detailhandel
Verder werken we aan een zogenaamde 
‘gemeentelijke stedenbouwkundige ver-
ordening detailhandel’. Dit zijn bindende 
voorschriften om de detailhandel –de 

schikt pand niet: een winkel met bedden 
en beddengoed heeft heel wat winkelop-
pervlakte nodig en die is in het stads-
centrum niet zo makkelijk te vinden. Het 
pand in de Broodstraat voldoet wel aan 
alle vereisten – qua winkeloppervlakte 
zal het zelfs een tikje groter zijn dan de 
vestiging de Deinzestraat. 
Een verhuis van deze omvang is een 
flinke investering. De Vos kon bij de stad 

Oudenaarde alvast terecht voor subsidies 
– ‘alle beetjes helpen’ en ondersteuning. 
Tegen de Bierfeesten wil hij al een voor-
lopige etalage inrichten.
De Vos: ‘De middenstand doet de stad 
leven’, besluit De Vos, ‘en ze werkt ook 
heel goed samen, dat is mooi. In een 
aantrekkelijk stadscentrum zoals dat van 
Oudenaarde kunnen en moeten winkels 
elkaar versterken.’

Economie

Ondernemen in binnenstad   nog nooit zo interessant

SPIERS SLAAP VERHUIST NAAR BROODSTRAAT
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OOK ONDERNEMERSKRIEBELS?

Het bedrijvenloket is hét aan-
spreekpunt voor al jouw vragen 
rond ondernemen in Oudenaar-
de. Indien mogelijk geven we zelf 
een antwoord of werken we een 
oplossing uit. Als dat niet kan, 
zorgen we ervoor dat je bij de 
juiste dienst terechtkomt. Je kan 
altijd vrijblijvend contact opne-
men met het bedrijvenloket; we 
maken graag tijd voor een 
persoonlijk gesprek op afspraak!
 055 33 51 67
bedrijvenloket@oudenaarde.be

In maart van dit jaar openden Bart Feys 
en Samed Lokaj ‘Feys Boutique’. In het 
historische pand aan de Nederstraat 7 
bieden ze bijzondere schoenen en tas-
sen aan voor hem en voor haar.  

‘Mensen kijken er soms van op, als ze 
zien hoe groot het hier is’, zegt Bart Feys 
als hij voorgaat naar de grote, achterste 
ruimte die vanop straat niet te zien is. 
Waar klanten evenzeer van opkijken, is 
de inrichting en de aparte aanpak. Een 
schoen is hier niet zomaar een schoen, 
zoveel is duidelijk. ‘Wij willen dat schoe-
nen kopen een belevenis is. De klanten 
moeten op hun gemak zijn: wij willen hen 
persoonlijk leren kennen, we bieden een 
drankje aan en hier staat een geurma-
chine. In zo’n concept zijn merken be-
langrijk. En dan is het een groot voordeel 
om in Oudenaarde te zijn. Mochten wij 
een dergelijke winkel openen in Gent, 
zouden wij nooit zo’n breed aanbod kun-
nen hebben. In Gent zijn zoveel spelers 
dat we sommige merken niet eens 
zouden mogen verkopen. Oudenaarde 
had ook zoiets nodig, zeggen sommigen. 

‘Hier kunnen we topmerken aanbieden’

En onze collega-ondernemers vinden het 
wel tof dat er tussen al die gevestigde 
waarden ook eens twee jonge gasten 
opstaan.’
Jong, zeker: Feys en Lokaj zijn allebei 23. 
Hun passie voor schoenen en hun afkeer 
van een job in loondienst bracht hen 
samen in Feys Boutique. ‘We wilden echt 
een eigen zaak, al is het niet evident om 
van start te gaan. Het is heel risicovol – 
dat hebben de banken ons ook duidelijk 

gemaakt, maar ondernemen is risico’s 
durven nemen!’
Feys Boutique voegt zich in het rijtje van 
authentieke handelszaken in het centrum 
van Oudenaarde. ‘Al die verschillende 
kleine zaken, met hun eigen persoonlijk-
heid, die maken Oudenaarde uniek. Ik 
hoop dat ook mensen buiten Oudenaarde 
dat stilaan gaan inzien: dat Oudenaarde 
niet alleen de stad van ‘de Ronde’ is, 
maar ook een gezellige shoppingstad.’

verkoop aan particulieren zeg maar– in 
goede banen te leiden. Kort samengevat 
is het de bedoeling om de verkoop van 
persoonsgebonden zaken (alles wat je 
kan dragen; schoenen, juwelen, hand-
tassen, kleding,...) en voeding (brood, 
vlees, vis, groenten, ...) in het centrum te 
stimuleren.
De rest van de kleinhandel (dit kan gaan 
van keukens over tuingerief tot auto’s) 
wordt bij voorkeur gebundeld in grotere 
panden buiten het centrum.
Zo kunnen de kleinhandel binnen en 
buiten het centrum elkaar aanvullen en 
versterken.

Project ‘Oudenaarde Brouwt’
Het stadsbestuur van Oudenaarde wil 
jonge en startende ondernemers steunen 
bij de stap naar een eigen zaak en in 
één klap meteen ook de leegstand van 
handelspanden aanpakken! Eigenaars 
stellen hun leegstaand pand tegen gun-
stige tarieven ter beschikking van pop-up 
ondernemingen en genieten van vrijstel-
ling op de leegstandsheffing; startende 
ondernemers krijgen de kans hun idee 
uit te proberen in een betaalbare locatie, 
zonder meteen vast te hangen aan een 
permanente eigen zaak.

Ondernemen in binnenstad   nog nooit zo interessant

FEYS BOUTIQUE MAAKT OPVALLENDE ENTREE IN NEDERSTRAAT
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Cultuur

Een schilder van wereldformaat, van 
wie het werk in de allergrootste 
musea hangt: dat is Adriaen Brou-

wer. Uit befaamde private en publieke 
collecties in Europa en Amerika komen 
zijn schilderijen straks naar Oudenaarde. 
Er zijn een zeventigtal werken van 
Brouwer bekend: voor het eerst wordt 
ongeveer de helft hiervan samenge-
bracht. Dat dit bovendien in Brouwers 
geboortestad gebeurt, maakt het nog 
eens zoveel mooier.

Adriaen Brouwer wordt rond 1606 in 
Oudenaarde geboren als zoon van een 
tapijtwever. Zijn leven was kort en tur-
bulent. Op jonge leeftijd trekt hij naar de 
Noordelijke Nederlanden, waar hij roem 
vergaart in Haarlem en Amsterdam. 
Nadien trekt hij naar Antwerpen, waar hij 
al in 1638 sterft. In deze korte tijdspanne 
schildert hij een indrukwekkend oeuvre 

Zó veelzijdig was 
Adriaen Brouwer

bij elkaar, dat kunsthistorisch van  
uitzonderlijk belang is. 

Adriaen Brouwer – Meester 
van emoties
Adriaen Brouwer wordt rond 1606 in 
Oudenaarde geboren als zoon van 
een tapijtwever. Zijn leven was kort en 
turbulent. Op jonge leeftijd trekt hij naar 
de Noordelijke Nederlanden, waar hij 
roem vergaart in Haarlem en Amster-
dam. Nadien trekt hij naar Antwerpen, 
waar hij al in 1638 sterft. In deze korte 
tijdspanne schildert hij een indrukwek-
kend oeuvre bij elkaar, dat kunsthisto-
risch van uitzonderlijk belang is. Zo is 
Brouwer een meester in het schilderen 
van emoties en stemmingen. Tronies en 
groteske hoofden gebruikt hij gretig om 
gezichtsuitdrukkingen te laten zien. Dat 
doet hij op een ongeziene, vernieuwende 
manier. Hij is een fan van antihelden uit 

het leven van alledag: ze roken, drinken, 
flirten, vechten, feesten… Brouwer is ook 
de schilder die met zijn sublieme land-
schappen Rubens inspireerde.

Werken van over de 
hele wereld komen naar 
Oudenaarde!
Brouwers werk is bijzonder veelzijdig en 
daarom delen we zijn werken tijdens de 

‘Herberginterieur’, Kunsthaus Zürich
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ONTDEK BROUWERS MEESTERWERKEN

De locatie van de Adriaen Brouwer-ten-
toonstelling, ons prachtige stadhuis met 
daarin het MOU, werd trouwens door de 
wereldbefaamde ‘Le Guide Vert Michelin’ 
bekroond met maar liefst drie (3!) ster-
ren! Dat is de hoogste onderscheiding 
voor musea en toeristische beziens-
waardigheden. “Vaut le voyage”, sowieso 
een bezoekje waard dus!

CHARIVARI verenigt 
hedendaagse  
kunstenaars
CHARIVARI brengt in Oudenaarde 
een twintigtal hedendaagse kunste-
naars samen die in hun werk een 
gezond gevoel voor ironie, kritiek en 
spot aan de dag leggen, maar ook 
steeds gedreven zijn door een zoek-
tocht naar schoonheid, poëzie en 
gevoel van verheffing en verlichting, 
geïnspireerd door Adriaen Brouwer.  
Curatoren zijn Jan Hoet Jr. en Mela-
nie Deboutte.
Ontdek werken van o.a. Thierry De 
Cordier, Wim Delvoye, Jimmie Dur-
ham, Jan Fabre, Kati Heck, Matthieu 
Ronsse en Miet Warlop. 
Voor info en tickets: 
www.charivari.show

MOU is 
driesterrenmuseum!

Waar? 
MOU Museum, Markt 1,  
9700 Oudenaarde

Wanneer?
15 september tot en met  
16 december 2018
Ma – zo: 9u30 tot 18u00 
(do tot 22u00)

Kostprijs? 
Basistarief: € 12  
(incl. audiogids). 
Voor kortingstarieven,  
check onze website

Meer weten? 
www.adriaenbrouwer.be en 
visitbrouwer@oudenaarde.be 

tentoonstelling op in vier thema’s. Als 
invulling van deze thema’s wordt een 
selectie topwerken uit de hele wereld in 
Oudenaarde bijeengebracht. 

 › ‘Brouwer: de nieuwe Bruegel’  
(topwerk: ‘Herberginterieur’,  
Kunsthaus Zürich). 

 › ‘Vrije tijd en vertier: Brouwers 
vrolijke gezelschappen’ (topwerk: 
‘Interieur met luitspeler en zingen-
de vrouw’, V&A, Londen). 

 › ‘Meester van emoties’ (topwerk:  
‘De rokers’, MET, New York). 

 › ‘Brouwer als landschapskunste-
naar’ (topwerk: ‘Duinlandschap 
bij maanlicht’, Staatliche Museen, 
Berlijn). 

‘Interieur met luitspeler en zingende vrouw’, V&A, Londen
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A D R I A E N
B R O U W E R

T U S S E N  R U B E N S  E N  R E M B R A N D T

M E E S T E R  V A N  E M O T I E S

15.09 T.E.M. 
16.12.18

Tentoonstelling 
MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE 
EN DE VLAAMSE ARDENNEN

W W W . A D R I A E N B R O U W E R . B E



‘Vlaanderen Feest!’ keert 
terug naar de Markt
BELEVINGSCONCERT 
Markt
Vrijdag 6 juli – 19u
Op vrijdag 6 juli kleurt, maar vooral 
klinkt, het Oudenaardse centrum één en 
al Vlaams. Ons rijk, populair muzikaal 
erfgoed staat daarbij centraal.  
‘Zing de Vlaamse Klassiekers’ luidt 
de titel van deel één. Het is een  mee-
zingconcert, een uniek eerbetoon aan 
het tijdloos Nederlandstalig werk van 
Vlaamse artiesten, van Armand Preu-
d’homme tot Zjef Vanuytsel. Uitgevoerd 
door vier doorwinterde muzikanten en… 
uzelf, het publiek!
Tijdens het tweede deel bouwen we on-
der de noemer ‘Kom Van Dat Dak Af en 
Dans!’het eerste 100% Nederlandstalig 
feestje. Drie nog straffere muzikanten 
vervoegen de groep en vormen samen 
‘De Eenzaam zonder Jou Band’. En 
alsof dat nog niet volstaat, neemt op dat 
moment ook Loes Van Den Heuvel, alias 
Carmen van De Kampioenen, de rol van 
ceremoniemeester over. U zal uit uw pijp 
moeten komen om het feestbeest in Loes 
te evenaren!

De nieuwe markt zal voluit zijn voorziene 
rol vervullen: mensen samenbrengen 
tijdens een bruisende en sfeervolle 
actitiviteit!

FEESTZITTING 

Volkszaal stadhuis
Zaterdag 7 juli – 10u30
De formule van de feestzitting in de 
Volkszaal van het Stadhuis blijft dan weer 
wel ongewijzigd. Afspraak op zaterdag-
morgen 7 juli voor een boeiende bijeen-
komst. Onderwerp dit jaar -hoe kan het 
ook anders in dit Adriaen Brouwerjaar- is 
beeldende kunst.
Jan Hoet junior presenteert ons in “Kij-
ken is de Kunst” een uniek overzicht van 
de eigentijdse beeldende kunst in België. 
Guy Van den Storme van Gevaerts-
dreef01, de Oudenaardse onafhankelijke 
ruimte voor hedendaagse kunst, vult aan 
vanuit het lokale oogpunt.
Voor het streepje muziek zorgt  
Tripod, onder leiding van Frank Vaganée 
(artistiek leider van het Brussels Jazz 
Orchestra). In ‘Songs of the Low Lands – 

Kleinkunst meets Jazz’, zetten ze enkele 
tijdloze pareltjes uit de Nederlandstalige 
muziek naar hun creatieve hand.
Naar goede gewoonte biedt het Stads-
bestuur als afsluiter nog een feestelijke 
drink aan.
Deze Feestzitting is gratis maar inschrij-
ven is verplicht (inschrijven kan tot vrij-
dag 6 juli om 12u via e-mail naar margot.
de.smet@oudenaarde.be of telefonisch 
via 055 33 51 62).

EN OOK...

 › Op zondag 8 juli om 11u verwelkomt 
het Davidsfonds u op de thema-eu-
charistievering ‘De Guldensporen-
mis’ in de Sint-Walburgakerk.

 › Vanaf donderdag 5 juli vult stads-
beiaardier Lode Schynkel het 
centrum van Oudenaarde met 
gepaste beiaardmuziek van Vlaamse 
componisten.

Om het met Raymond van het 
Groenewoud te zeggen en zingen: 
‘Vlaanderen Boven!’

Cultuur

LOES VAN DEN HEUVEL TRIPOD
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Reisje gepland deze zomer? Vooraleer 
je kan genieten van die cocktail op het 
strand, die wandeling in de bergen of die 
plons in het zwembad, moet je wel op 
jouw bestemming geraken. En daarvoor 
heb je de juiste documenten nodig. 

In de meeste gevallen volstaat bij een 
reis naar het buitenland gewoon jouw 
identiteitskaart. Zorg er wel voor dat 
deze nog voldoende lang geldig is (som-
mige landen zoals bijvoorbeeld Egypte 
of Turkije eisen een minimum geldigheid 
van 6 maanden).  
Ook kinderen moeten steeds een 
identiteitsbewijs hebben als ze naar het 
buitenland reizen! Vanaf 12 jaar is dit een 
gewone identiteitskaart; voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar is dit de kids ID. Re-
ken op 2 à 3 weken om zo’n kids ID te 
verkrijgen.
In bepaalde landen* volstaat jouw identi-
teitskaart echter niet, en heb je een reispas 
nodig. Een reispas (ook wel paspoort 
genoemd) is een officieel en wereldwijd 
erkend reisdocument in de vorm van een 
klein boekje waarmee je naar alle landen 
van de wereld kan reizen, al dan niet in 
combinatie met een visum.  

Een reispas moet je persoonlijk komen 
aanvragen bij de dienst burgerzaken 
(opgelet: enkel op afspraak!). Denk er op 
tijd aan; hoewel er een spoedprocedure 
bestaat, duurt het normaal 7 werkdagen 
vooraleer je jouw reispas kan komen 
afhalen.

* Meer informatie via de website van 
Buitenlandse Zaken:
www.diplomatie.belgium.be en  
dan doorklikken naar ‘Op reis in  
het buitenland’.

Op reis? Denk op tijd aan geldige  
identiteitsdocumenten

MAAK STEEDS EEN AFSPRAAK 

Ter herinnering: de dienst bur-
gerzaken werkt uitsluitend nog op 
afspraak!  Voor het aanvragen van 
jouw identiteitsbewijzen moet je 
dus steeds een afspraak vastleg-
gen vooraleer langs te komen.  Het 
makkelijkst doe je dit via ons on-
line portaal op www.oudenaarde.
be: zo zie je meteen alle beschik-
bare momenten en kan je in alle 
rust het voor jou meest geschikte 
moment uitkiezen.

Service
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Duurzaam

Oudenaarde

WAT KLANTEN ZEGGEN 

“De patattenboer draagt met de glimlach de  
patatjes tot in mijn kofferbak”

“Bij ’t Groente Blaadje kan je online thuis je bestelling plaatsen en 
afhalen op de boerenmarkt, zo ben je niet veel tijd kwijt”

“Als je verse vis wil in het weekend, dan moet je hier zijn.  
Super vers en de visboer fileert de vis waar je bij staat”

Onze Boerenmarkt is zoals een 
gewone markt maar dan net 
dat tikkeltje anders. Hier staan 
namelijk vooral kleinschalige 
kwekers en producenten met hun 
eigen, authentieke producten. Er 
komen geen veilingen of super-
markten aan te pas en je weet dus 
zeker dat de producent, zonder 
tussenhandel, een eerlijke prijs 
krijgt. Je kan er vanop aan dat 
de producten lokaal gekweekt 
zijn: de bloemkool die je koopt op 
de Boerenmarkt heeft dus geen 
overbodige voedselkilometers af-

gelegd. Bovendien zijn de produc-
ten verser dan vers en helemaal 
van het seizoen! 
De Boerenmarkt gaat elke zater-
dag door van 9u tot 12u30 op de 
parking aan het voetbalstadion in 
de Prins Leopoldstraat
Verlof: er is uitzonderlijk geen 
boerenmarkt op zaterdag 21 juli 
2018.
Acties: In september vieren we 
de dag van de klant en in decem-
ber kan je genieten van hartver-
warmende hapjes en drankjes 
tijdens de kersthappening

Oudenaarde scoort Europees met succesvol duurzaamheidsproject!

Steun kleinschalige kwekers en kom naar onze Boerenmarkt

Het project ‘ZOVER’ (wat staat voor 
‘Zuid-Oost-Vlaams Energie Reductie-
project’) bestaat uit een traject om het 
energieverbruik van lokale bedrijven 
onder de loep te nemen en vervolgens 
op een zo efficiënt mogelijke manier 
naar beneden te krijgen. 
Een win-win situatie dus: de bedrijven 
genieten van een lagere energiefactuur 
en het milieu geniet van een lagere 
CO2-uitstoot!
Oudenaarde werkt hiervoor samen met 
Ninove, Kruishoutem en VOKA Oost-
Vlaanderen en mag op de steun reke-

nen van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en de Europese Unie.

We zijn erg blij en trots dat maar liefst 
17 Oudenaardse bedrijven zijn inge-
gaan op onze oproep en dus willen 
instappen in een traject van ener-
giecoaching! Bedankt alvast aan alle 
deelnemende bedrijven.

Maar dat is nog niet alles: vorige week, 
van 4 tot 8 juni, ging de Europese week 
voor Duurzame Energie (EUSEW) door. 
EUSEW focust op energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie, en zette dit jaar 
de transitie naar schone energie in de 
verf. Op uitnodiging van het Vlaams-
Europees Verbindingsagentschap 
(VLEVA) mochten wij daar ‘ZOVER’ voor-
stellen als ‘good practice’-voorbeeld 
van Vlaamse projecten op de Europese 
scène.
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Vlotter rijden en parkeren 
in het centrum

Mobiliteit

Sinds begin mei is de verkeerscirculatie in het centrum 
gewijzigd: eenvoudig gezegd is de ‘knip’ aan de Voorburg 
(ter hoogte van de bibliotheek) verdwenen en werd de 
rijrichting in de Burgscheldestraat opnieuw omgekeerd.
De openstelling van Voorburg heeft tot doel om de 
wagens via Burgschelde terug naar de Broodstraat te 
leiden om zo de oostkant van de Markt makkelijker te 
kunnen bereiken. Om geen bijkomende filevorming aan 
de ophaalburg te creëren, werd ook éénrichtingsverkeer 
ingesteld in Burg (richting Burgschelde).
Laat het terrasjesweer dus maar komen! Zowel met 
de fiets, met de wagen als met het openbaar vervoer 
raak je vlot in het centrum. We werken momenteel ook 
aan een plannetje waar alles qua mobiliteit nog eens 
duidelijk staat op samengevat; dit wordt zeer binnenkort 
verspreid.

Er rijdt opnieuw een -gratis!- shuttledienst 
tussen de site Sociaal Huis en het  
stadscentrum. 
Zo kan je jouw wagen achterlaten op de gra-
tis randparking Meerspoort, raak je vlot in het 
centrum én blijft dit centrum ook autoluw.
Tegelijk wordt de bereikbaarheid van het So-
ciaal Huis hierdoor verbeterd; niet onbelang-
rijk aangezien hier toch een groot aanbod aan 
sociale dienstverlening verzameld zit.
Van aan de site Sociaal Huis rijdt het busje 
tot aan het Bisschopskwartier (achterkant 
ziekenhuis). Via het ‘Nieuwstraatje’ sta je dan 
in enkele stappen op de Markt. De shuttle 
rijdt van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Om 
het kwartier kan je opstappen.

In de vorige editie van dit Infomaga-
zine kon je reeds alles lezen over het 
nieuwe parkeergeleidingsysteem en 
het betalend parkeren via app of sms. 
Hieronder gaan we wat dieper in op de 
‘Shop & Go’-plaatsen op de Markt. Het 
systeem werkt volgens onderstaande 
principes:

 › Op de ‘Shop & Go’-plaatsen (aan-
geduid met het bord dat je op de 
afbeelding ziet) mag je 30 minuten 
gratis parkeren

 › Je hoeft geen ticketje te nemen, 
noch via sms of app te betalen of je 
parkeerschijf te leggen

 › De parkeerduur wordt gemeten 

door sensoren in de grond: zodra 
de 30 minuten voorbij zijn, krijgen 
de parkeerwachters automatisch 
een signaal. Zij komen dan ter 
plaatse en kunnen een boete uit-
schrijven (€ 25 per halve dag).

 › Bewonerskaarten en gehandi-
captenkaarten zijn niet geldig op 
deze plaatsen. Ook met zo’n kaart 
mag je hier dus maximum 30 mi-
nuten parkeren tijdens de uren dat 
het betalend parkeren geldt.

Je kan de ‘Shop & Go’-plaatsen elke 
weekdag gebruiken tussen 10u en 
18u30, behalve op donderdagvoormid-
dag (want dan gaat de wekelijkse markt 

door). Tussen 6u30 en 10u mag je hier 
NIET parkeren: dan zijn de ‘Shop & 
Go’-plaatsen voorbehouden voor leve-
ranciers die de winkels  
komen bevoorraden. Op zaterdag geldt 
het gratis half uurtje tussen 8u30 en 
18u30.

Vlottere verkeerscirculatie 
in het centrum

Shuttlebus verbindt  
Sociaal Huis met Markt

30 minuten gratis parkeren op 
‘Shop & Go’-plaatsen
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Sport en 

jeugd

ZATERDAG 16 JUNI
Adriaen Brouwer-run
Materrunners:
info@materrunners.be
www.materrunners.be
www.adriaenbrouwerrun.be
Vrije start: 9u-16u

ZATERDAG 11 AUGUSTUS
Pelikaan-run
Feestcomité Ename: 
info@enameleeft.be
www.enameleeft.be
Start: 13u30

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Leupeloop
Feestcomité Leupegem:
dirkgezels@skynet.be
www.leupegem.be
Start: 15u00

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Run 4 Fun
Feestcomité Nederename:
nederename@me.com
www.nederename.be
Vrije start: 18u-21u

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Hanske de Krijgerloop
Feestcomité Oudenaarde-Centrum:
feestcomiteoudenaardecentrum@gmail.com
Vrije start: 18u - 19u

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Apotheose & prijsuitreiking
Iedereen welkom in de vernieuwde  
stedelijke sporthal!
om 20u30

Oudenaards Loopcriterium:
jouw volgende afspraken

In Oudenaarde worden jaarlijks  
verschillende loopwedstrijden  
georganiseerd door feestcomités, 
loop- en andere organisaties.

Het stadsbestuur wil deze initiatieven 
mee helpen promoten, en bundelt 
ze daarom onder de noemer “OU-
DENAARDS LOOPCRITERIUM”.
Het Oudenaards loopcriterium bestaat 
uit acht wandel- en loopevenementen 
in onze stad; deelnemers die aan 6 van 
de 8 wedstrijden hebben deelgenomen 
worden beloond met een geschenk.

Deelnemers die aan alle 8 organisa-
ties hebben deelgenomen, krijgen een 
extra prijs!
Het criterium wordt afgesloten tijdens 
een grote gezellige apotheose met 
prijsuitreiking op 28 september om 
20u30 in de vernieuwde sporthal (Rode 
los 2, Oudenaarde).

Reeds voorbij: 
LENTELOOP (24 maart)
KBO-RUN (1 juni) 
BIERLOOP/-WANDEL (zondag 3 juni)
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Oudenaards Loopcriterium:
jouw volgende afspraken

Het schooljaar loopt alweer op 
z’n laatste benen: gedaan met 
opletten, netjes in de rij staan en 

huiswerk maken! Voor de kinderen dus 
mooie vooruitzichten, voor vele ouders 
echter een bron van stress… Want hoe 
zorg je in godsnaam voor leuke opvang 
gedurende twee maanden? Onze jeugd- 
en sportdienst kunnen hier zeker bij 
helpen! 

• Speelplein Zap 
Ben je geboren tussen 2003 en 2015? 
Dan kan je van maandag 9 juli t.e.m. 
vrijdag 24 augustus komen ravotten op 
het speelplein! 
Elke weekdag van 9u30 tot 16u worden 
de lokalen van de BroeBELschool in de 
Wortegemstraat omgetoverd tot een 
heus speelparadijs. 
Je mag zelf beslissen hoe jouw speel-
pleindag eruit ziet. Speel je mee met de 
activiteit van onze gekke animatoren? 
Leg jij het snelste ritje af op de gocart? 
Of bouw jij het grootste kasteel in de 
zandbak? 
Om deel te nemen aan de speelpleinwer-
king, moet je een Jotie-Pas hebben. Zo’n 
pas kan je krijgen in Jeugdcentrum Jotie. 
Op speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking (om 
praktische redenen moeten kinderen met 
een beperking wel op voorhand inschrij-
ven. Neem daarvoor contact op met de 
jeugddienst.)
Elke dag is er ook voor- en na-opvang 
voorzien (‘s morgens tussen 7u30 en 
9u30, ’s avonds tussen 16u en 18u). Het 
vieruurtje en drie drankjes zijn inbegre-
pen in de prijs, de kinderen brengen zelf 
een lunchpakket mee.

Er is geen speelpleinwerking op woens-
dag 11 juli en woensdag 15 augustus.
Ook tijdens de eerste en laatste week van 
de zomervakantie is er geen speelplein-
werking voorzien.

ZAPTIEVAL OP MAANDAG 9 JULI
 
Tijdens de OpenSpeelpleinDag op  
9 juli mogen alle kinderen eens 
proeven van het overweldigende 
speelpleingevoel en GRATIS een 
dagje naar het speelplein komen.  
En omdat het dit jaar onze 15e 
verjaardag is, vieren we een hele dag 
FEEST!

• Krullewiet 
Krullewiet is een afgelijnd aanbod van 
bezoekjes, sportactiviteiten, uitstappen 
en workshops, telkens in de namiddag. 
Wie wil, kan Krullewiet ook combineren 
met speelpleinwerking ZAP in de voor-
middag. 
De meeste krullewietactiviteiten gaan 
door in Jeugdcentrum Jotie en alle 
kinderen die geboren zijn tussen 2013 en 
2003 kunnen deelnemen. 
Er zijn krullewietactiviteiten van dins-
dag 10 juli t.e.m. vrijdag 13 juli en van 
maandag 6 augustus t.e.m. vrijdag 24 
augustus. 

Let op: het deelnemersaantal is beperkt!
Het volledige aanbod en informatie over 
registratie en inschrijving is te vinden 
op www.jotie.be.

• Themakampen
tijdens de zomervakantie slaan de sport- 
en jeugddienst de handen in elkaar, 

en organiseren ze verschillende leuke 
kampen voor kinderen en jongeren van 
3 t.e.m. 15 jaar (geboren tussen 2015 en 
2003).

Een overzichtje:
Van maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli

 › 3 tot 5 jaar: Er was eens …
 › 6 tot 12 jaar: Olympische Spelen
 › 8 tot 15 jaar: Be cool and skate

Van maandag 9 juli t.e.m. 13 juli
 › 3 tot 5 jaar: Jump
 › 6 tot 12 jaar: American Games

Van maandag 27 augustus  
t.e.m. vrijdag 31 augustus

 › 3 tot 5 jaar: Speurneuzen
 › 6 tot 12 jaar: Samen sterk kamp
 › 8 tot 15 jaar: Uitstappenweek

Alle kampen gaan door in het ‘Sportkot’ 
in Leupegem (Sompelplein 39), behalve 
het themakamp ‘Be cool and skate’ dat 
plaatsvindt aan het Sportcentrum in de 
Rode Los. 
Voor de ‘Uitstappenweek’ verzamelen 
we elke dag aan Jeugdcentrum Jotie 
(Hofstraat 14).
De activiteiten gaan door van 9u30 tot 
16u. Er is vooropvang voorzien vanaf 7u30 
en avondopvang tot 18u. Het vieruurtje en 
drie drankjes zijn inbegrepen in de prijs, 
de kinderen brengen zelf een lunchpak-
ket mee.
Je kan inschrijven via de webshop op 
www.oudenaarde.be of ter plaatse op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren. De 
plaatsen zijn beperkt.

Meer informatie over de kampen kan je 
terugvinden op www.oudenaarde.be/
sportdienstoudenaarde of www.jotie.be

Grote vakantie in zicht!

2018 - juni - infomagazine - 17 



Eind april opende het Sociaal Huis in de 
Meerspoort officieel de deuren. In ons 
vorige infomagazine kon je al lezen dat 
hier ondertussen veel verschillende dien-
sten en instellingen onderdak hebben 
gevonden. Een bijzondere ‘bewoner’ van 
het Sociaal Huis is het Huis van het Kind.
Dit Huis van het Kind vind je op de 1ste 
verdieping en omvat volgende diensten:

1.  Dienst Huis van het Kind
Deze dienst organiseert activiteiten rond 
opvoeding en opvoedingsondersteuning 
voor kinderen en jongeren, ouders, op-
voeders en professionelen.
055 33 51 24 
huisvanhetkind@oudenaarde.be 

2.  Dienst buitenschoolse 
opvang in de scholen

Deze dienst organiseert voor- en na-
schoolse opvang in 20 scholen van het 
vrij- en gemeenschapsonderwijs.
055 33 51 68 
buitenschoolseopvang@oudenaarde.be

3.  Dienst vakantieopvang 
Begijnhof

Deze dienst organiseert vakantieopvang 
in alle vakanties van 7u tot 18u in KBO St 
Walburga (Smallendam 6).
055 33 51 24 
vakantieopvang@oudenaarde.be

4.  Dienst babysitting
Deze dienst staat in voor de contacten 
tussen studenten-babysitters en ouders 
die een babysit nodig hebben.
055 33 51 24 
dienstbabysitting@oudenaarde.be

5.  Dienst Onthaalouders 
Oudenaarde vzw 

Deze dienst coördineert kwaliteitsvolle 
kinderopvang bij onthaalouders, in een 
kleinschalige gezinsopvang of in één van 
de locaties met 2 of 3 samenwerkende 
onthaalouders.
Ouders kunnen hier ook terecht voor 
informatie, een goede doorverwijzing en 
ondersteuning bij allerlei vragen rond 
bijvoorbeeld opvoeding of ontwikkeling 
van hun kindje. Meer info : www.dienst-
onthaaloudersoudenaarde.be
055 33 02 35
info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be 

6.  Kind en Gezin: regiohuis en 
consultatiebureau

Op 10 belangrijke momenten in de 
ontwikkeling van het kind is er een gratis 
consult voorzien op het consultatiebu-
reau.
Kind en Gezin volgt de groei, gezondheid 
en ontwikkeling van het kind op. Tijdens 
bepaalde consulten krijgt het kind ook 
een vaccinatie.

Ouders krijgen informatie en praktische 
tips over voeding, verzorging, veiligheid, 
algemene ontwikkeling, …
Ook met vragen rond de opvoeding (zoals 
bijvoorbeeld eet-of slaapgedrag, hui-
len, driftbuien of zindelijkheid) kunnen 
ouders op het consultatiebureau terecht. 
Want Kind en Gezin past de dienstver-
lening aan aan wat het gezin belangrijk 
vindt; het traject kan er voor iedereen 
anders uitzien!
078 150 100 (Kind en Gezin-Lijn, elke 
werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur)
regiohuis.oudenaarde@kindengezin.be

7.  De Katrol: 
studiebegeleiding aan 
huis bij maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen

De Katrol heeft als doel studie- en op-
voedingsondersteuning te geven aan huis 
bij jonge kinderen uit kwetsbare gezin-
nen en hun ouders. De werking richt zich 
vooral op kinderen uit de 3de kleuterklas 
en 1ste en 2de leerjaar.
0472 65 57 24
sabinegrysolle@cawoostvlaanderen.be

R E G I O - O U D E N A A R D E

Ook thuis in het Sociaal Huis: 
het ‘Huis van het Kind’

Sociaal

OPROEP 
De Gezinsraad zoekt nieuwe mensen 
om de rangen te versterken!
Deze erkende adviesraad stelt zich 
tot doel op te komen voor de belan-
gen van de gezinnen en wil, door het 
geven van adviezen, de gezinnen en 
de stad dichter bij elkaar brengen. 
Heel wat realisaties kwamen er na 
advies van de gezinsraad en jaarlijks 
organiseren ze ook de aanplanting 
van een geboortebos. 
Interesse? Neem dan contact op 
met het Huis van het Kind 
055 33 51 24
huisvanhetkind@oudenaarde.be
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Tevreden terugblikken op de Buurtsportweek

Speel-o-theek ‘De Zevensprong’ bevindt zich in een 
bijgebouw van de Abdij Maagdendale en is geopend op 
maandag en woensdag van 13.30 uur tot 17 uur en op 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur.

In de speel-o-theek vind je aangepast en ontwikke-
lingsgericht spel- en bezigheidsmateriaal voor kinderen 
én volwassenen met een mentale of fysieke handicap, 
langdurig zieken, dementerenden, kinderen met een 
leerstoornis, autisme of ADHD of mensen met een psy-
chische problematiek.
Daarnaast wil de speel-o-theek ook helpen in de zoek-
tocht naar activiteiten die zijn afgestemd op het ontwik-
kelingsniveau en de interesses van de klanten.
Naast de organisatie van bezigheids-en vormingsactivi-
teiten beschikt de speel-o-theek over een documentatie- 

en informatiecentrum, waar men terecht kan voor info 
en advies over spelontwikkeling, aangepast bezigheids-
materiaal, activiteitenbegeleiding en dienstverlening.
Zowel het spel- en bezigheidsmateriaal als de documen-
tatie kan worden ontleend.

Snoezelen
Bovendien beschikt de speel-o-theek ook over een 
snoezelruimte. Hier wordt geprobeerd om via bepaalde 
prikkels en aangepaste hulpmiddelen toegang te krijgen 
tot de eigen belevingswereld van de gebruikers. Vaak 
helpt het overactieve, onrustige en gespannen personen 
te ontspannen.

055 33 02 34
speelotheek@oudenaarde.be

Bibliotheek?! Neen, Speel-o-theek!

Sport brengt mensen bij elkaar, maar 
de drempel om naar een sportclub te 
gaan is soms nog te groot. Rugbyclub 
Rhinos wilde daar wat aan doen en 
vond partners in OCMW Oudenaarde 
en Sociale Huisvestingsmaatschappij 
(SHM) Vlaamse Ardennen.

Pilootproject in Eine
Tijdens de afgelopen paasvakantie 
zetten ze het pilootproject ‘Buurt-
sportweek’ op poten in de wijk rond 
de Weversstraat te Eine. Trainers van 
rugbyclub Rhinos boden de kinderen 
een week vol gratis sport en spel aan.
De Buurtsportweek wilde echter niet 
alleen de kinderen een fijne week aan-
bieden, maar ook de buurtbewoners 
met elkaar verbinden. Gezellige kof-
fiemomentjes brachten de buurtbewo-

ners bij elkaar. Het afsluitend feestje 
voor de hele wijk op vrijdagnamiddag 
was de kers op de taart.

Sociaal contact met de 
buren
Laagdrempelige buurtsport is in dit 
project het cement voor de versterking 
van het sociaal contact in de buurt. 
Voor het OCMW en de SHM Vlaamse 
Ardennen creëert het daarnaast een 
informele sfeer om contacten te leggen 
en te luisteren naar de noden van de 
mensen.
Het samenwerkingsproject Buurtsport 
wil mensen aanzetten om buiten te 
komen en contact te zoeken met hun 
buren. Het is een innovatieve manier 
om mensen te betrekken en het sa-
menleven in de straat te bevorderen.

Uitkijken naar meer
Rugbyclub Rhinos, OCMW Ou-
denaarde en SHM Vlaamse Arden-
nen blikken tevreden terug op de 
pilootweek. De verwachtingen werden 
ruimschoots ingelost!
Zowel de kinderen als de overige 
buurtbewoners waren enthousi-
ast en kijken uit naar meer. Het is 
opmerkelijk dat de kinderen sinds de 
Buurtsportweek vaker samen buiten 
spelen.

Rugbyclub Rhinos, OCMW Oudenaar-
de en SHM Vlaamse Ardennen zijn 
ervan overtuigd dat dit een vervolg 
moet krijgen. Samen met de an-
dere partners (de Sportdienst, Leo’s 
Audenaerde, de Jeugddienst en CAW) 
willen ze dit project verder uitrollen. 
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Varia

Help jouw oren niet naar de *tuut*
Het is weer zomer; festivalseizoen 
dus! Meebrullen met jouw favoriete 
muziekgroep. Maar wat als je nooit 
meer echt voluit kan genieten door 
een voortdurende luide pieptoon in je 
oren? Wat als je op een terrasje met 
vrienden niet meer kan onderscheiden 
wie wat zegt omdat jouw oren te veel 
schade hebben opgelopen? Wat als je 
zelfs niet meer kan slapen door een 
constante fluittoon in je oren?
 
Tinnitus of oorsuizen komt steeds 
vaker voor, en dan vooral bij jongeren. 
Volgens de Hoge Gezondheidsraad 
heeft 75% van de Vlaamse jongeren 
al eens een tijdelijke pieptoon ervaren 
(bv. na een festival of fuif), en maar 
liefst 20% van de 18-jarigen zou met 
permanente tinnitus geconfronteerd 
worden. De belangrijkste oorzaak blijft 
een te hoge blootstelling aan decibels. 
Maar niet enkel jongeren krijgen ge-
hoorproblemen. Tijdens het klussen in 
huis, bij het werken met machines op 
de werkvloer of bij het tuinieren loop je 
ook risico op blootstelling aan overda-
dig lawaai, en dus op gehoorschade.
Over tinnitus bestaan echter nog heel 
wat misverstanden. 

Wist je bijvoorbeeld dat:
 › Een tijdelijke fluittoon een teken 

is van overbelasting en dus een 
waarschuwingsteken?

 › Schade aan het oor zich steeds 
verder blijft opstapelen tot de 
tijdelijke fluittoon blijft aanhouden 
en het oorsuizen dus nooit meer 
weggaat?

 › Oorsuizen een beetje als zon-
nebrand is? De ene zal er sneller 
last van hebben dan de andere, 
maar in tegenstelling tot bij zon-
nebrand is dit bij oorsuizen niet 
voorspelbaar.

“Plots had ik onophoudelijk een piep-
toon in mijn oren. Ik heb het mezelf 
lang kwalijk genomen dat ik mijn oren 

niet beter heb beschermd.” – Sean 
Dhondt
Gelukkig bestaan er heel wat midde-
len om je oren te beschermen, zoals 
oordopjes. Toch worden deze laatste 
vaak verkeerd of niet lang genoeg 
gebruikt. 

Heb je vragen over hoe je je beter kan 
beschermen tegen gehoorbeschadiging? 
Loop dan eens langs bij je apotheker of 
arts, of consulteer 
www.helpzenietnaardetuut.be. 
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Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar 
maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? 
In het dichtbevolkte Vlaanderen is de open ruimte echter 
vaak aangelegd met verharding die geen water doorlaat. 
Als tijdens een hevige regenbui al het water meteen weg-
spoelt, kan het wateroverlast veroorzaken op laag gelegen 
plekken. Tegelijk verdroogt hierdoor onze bodem. Het 
is dus een veel beter idee om het regenwater te houden 
waar het valt, en ervoor te zorgen dat het in de grond kan 
dringen. 

‘Operatie Perforatie’, een campagne van Infopunt Pu-
blieke Ruimte en Aquafin met de steun van Natuurpunt, 
wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding 
opbreken en de ruimte anders inrichten, met meer groen 

en plaats voor water. Dat is niet alleen slim omgaan met 
regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere biodiversi-
teit en een aangenamere omgeving.

Beschik jij of jouw vereniging, school of bedrijf over een 
terrein waarop je Operatie Perforatie kan loslaten? Dien je 
projectvoorstel vòòr 31 oktober 2018 in via www.operatie-
perforatie.be en maak kans op budget om je plannen effec-
tief uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking 
die zal verdeeld worden over de beste voorstellen. 

Voorwaarden en een inschrijvingsformulier 
vind je op de website. 
Heb je nog vragen? 
Richt ze dan naar info@operatieperforatie.be

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens 
en de verhuis van het bedrijf Alvey, is het gebied op de 
linkeroever van de Schelde grotendeels verlaten.
Daarom werken we samen met de provincie aan een 
Masterplan rond een nieuwe invulling van het gebied.
Enkele maanden geleden, op 27 maart, verzamelden 
we tijdens de eerste participatiemarkt heel wat ideeën 
om dit Masterplan vorm te geven (nog eens bedankt 
aan iedereen die toen langskwam!). 
Ondertussen gingen de studiebureaus met jullie input 
aan de slag en werkten ze reeds een eerste voorstel uit. 

Benieuwd? 
Kom dan zeker naar de tweede participatiemarkt op 
woensdag 27 juni 2018, waar je de kans krijgt om de 

eerste voorstellen van het Masterplan in te kijken en 
jouw bedenkingen met ons te delen. 

Tweede participatiemarkt Masterplan Linkeroever
Woensdag 27 juni 2018, doorlopend vanaf 16u tot 20u.
Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein 8, 9700 Oudenaarde

Inschrijven via de website, via 
oudenaardelinkeroever@oost-vlaanderen.be 
of via 09 267 75 67.

Meer info:
www.oudenaarde.be/nieuws/masterplan-oudenaarde-
linkeroever ok
www.oost-vlaanderen.be/oudenaardelinkeroever

Masterplan Oudenaarde Linkeroever: 
de eerste voorstellen!

Operatie Perforatie: doorbreek het grijs en 
maak plaats voor groen en blauw!
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# Schepencollege
Burgemeester
Marnic De Meulemeester

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

 
Schepenen

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

 
Peter Simoens

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

 
Carine Portois

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

John Adam
personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen
T 0478 38 02 65 
E john.adam@oudenaarde.be
zitdag: na afspraak

 
Guy Hove

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

Mathieu De Cock
ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,  
aankoopdienst
T 0484 29 03 34  en 055 33 51 52 (ACM)
E mathieudecock@telenet.be
zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

 
Peter Dossche

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

 
Stefaan Vercamer

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