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OUDENAARDEINFO

Wij zijn superfier op de ondernemers van hier.

Want zij brengen onze stad tot leven, 
elke dag opnieuw.

Wil jij ook een verschil maken 
in deze uitdagende tijden?

Steun onze lokale helden en shop, 
eet & beleef de zomer in Oudenaarde.



Nederstraat 20, Oudenaarde
info@vanommeslaeghe.be · 055 31 18 01

www.vanommeslaeghe.be

Proef nu al de zomer,  

maak een afspraak en  

kom de nieuwe collecties  

ontdekken in onze winkel!
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Beste inwoner,

Zeggen dat het vreemde tijden zijn, is een understatement. 
Het coronavirus heeft onze dagelijkse manier van leven op een nooit eerder geziene 
manier door elkaar geschud.

Normaal gezien zouden we u op de volgende pagina’s warm maken voor ongetwijfeld 
alweer een schitterende editie van de bierfeesten, of u uitnodigen voor een van de vele 
zomeractiviteiten. Het verdomde virus kwam echter roet in het eten gooien.

Gelukkig heeft Oudenaarde getoond een veerkrachtige en vooral warme stad te 
zijn; denken we maar aan de vele hulp- en steuninitiatieven die spontaan werden 
georganiseerd (we belichten er trouwens een aantal verderop in dit magazine). 
Bijzondere aandacht toch ook voor al onze lokale ondernemers die extra zwaar 
worden getroffen door de maatregelen. Als bestuur zullen we er alles aan doen om er 
-samen met jullie- voor te zorgen dat iedereen na deze crisis opnieuw verder kan! 

Het is niet leuk, en wij hadden het natuurlijk ook graag anders gezien maar de 
veiligheidsmaatregelen worden heus niet zo maar genomen. 

Het virus is voor velen een “onzichtbare vijand” maar als bestuur worden wij helaas 
ook vaak van dichtbij geconfronteerd met de nare gevolgen ervan. Ons respect voor 
al het zorgpersoneel is hierdoor enkel maar gegroeid. Dit is echt een gevaarlijk virus 
dat sommige mensen letterlijk doodziek maakt. Blijf de maatregelen dus nauwgezet 
volgen, enkel zo kunnen we op een verantwoorde manier terug naar ons vertrouwde 
leven. 

En wie weet, binnen afzienbare tijd terug naar een zomers terrasje bij onze 
vertrouwde lokale horeca!

Hou vol, 
#SamenTegenCorona,

De Burgemeester, 
Marnic De Meulemeester 

De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

Jeugd/

Sport

Zwerfkatten
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CORONA

9700x bedankt
CORONACORONA

Omhetcoronavirusondercontrole
tehouden,zijnnogsteedsstrenge
maatregelennodig.Wewillendan

ookiedereenbedankenvoordereeds
geleverdeinspanningen.‘Blijfinuwkot’
isnietsteedsmakkelijk.Maarwestellen
vastdatonzeinwonersderichtlijnen
goedopvolgen,waarwetochwelfierop
zijn.

Ookinonzestadzijnertijdensdeze
crisisheelwatheldenopgestaan.Het
kosthenbloed,zweetentranenom
iedereenveiligdoordezecoronacrisis
teloodsen.Vanzorgpersoneeltot
politiedienstenenveiligheidsdiensten,
vanpersoneelindevoedingszakentot
schoonmaakpersoneel,jevindtOude-
naardseheldeninelkesector.

Hetisonmogelijkzeallemaalopte
noemen.

Dusofjenuaanhetwerkwas
ofinjekotbleef:

9700 keer bedankt!

#samentegencorona
10 warme beelden uit Oudenaarde

Tijdens deze coronacrisis doken er heel veel warme initiatieven, boodschappen en 
beelden op in onze stad. Buurten die samen applaudisseerden, beren voor de ramen, 
krijttekeningen, buren die boodschappen doen voor anderen die dat moeilijker 
kunnen, … overal zagen we hoe warm de Oudenaardisten zijn.

1. Goed nieuws uit AZ Oudenaarde: een patiënt kon succesvol van de beademing 
gehaald worden en de afdeling Intensieve Zorgen verlaten. Bedankt aan alle helden 
uit AZ Oudenaarde!
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9. Spandoek aan het stadhuis

2. Knuffelberen achter het raam voor de 
berenjacht (LieselotD.S.)

3. Raamtekeningen om de buurt op te 
fleuren (MerelM.)

4. In de Schapendries krijgt aapje 

‘Oscar’ elke dag een andere outfit 

aan om de buren en voorbijgangers 

op te vrolijken (KristienD.S.)

5. Om hun vriendin Lien T. (‘Theun’) te 
steunen, die als verpleegster werkt in 
AZ Oudenaarde, maakten vriendinnen 
een grote spandoek (JanaV.) 6. Kinderopvang De Kleine Beer maakte 

krijttekeningen en spandoeken 

(CelesteB)

7. Feestcomité Ename stak de helden 
van wzc Heilig Hart, Heuvelheem 
en de ‘Enaamsche’ thuisverplegers 
een hart onder de riem met lekkere 
paaseitjes

8. Ook de dienst ICT van stad 

Oudenaarde deed mee aan 

de berenjacht! 10. Beertje op het dak (P.J.)
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CORONA

Stadsdiensten belden 
elke 80-plusser op
Door de coronamaatregelen moeten we sociale contacten zoveel mogelijk 

vermijden. Dat brengt voor kwetsbare senioren vaak eenzaamheid en bezorgd-
heden met zich mee. Daarom kreeg elke inwoner van Oudenaarde die boven de 

80 jaar is, een telefoontje van de medewerkers van het Sociaal Huis. 14 medewerkers 
uit het Sociaal Huis en het lokaal dienstencentrum De Vesting gingen aan de slag om 
2200 personen op te bellen. 

Een huzarenstukje, maar de reacties waren het meer dan waard. Er werd een gezellig 
babbeltje geslaan en ondertussen polsten we of ze verdere ondersteuning nodig 
hadden. De meesten bleken gelukkig over een goed netwerk te beschikken. Personen 
die wel zorgvragen hadden, konden worden doorgestuurd naar het vrijwilligers-
platform ‘Oudenaarde helpt!’ of naar andere specifieke diensten.

Parel vzw schenkt 72 
voedselpakketten
De ramadan ging van start op 24 april maar omwille van de coronacrisis werd het dit 

jaar een sobere editie. 

“Aangezien de iftar (de avondmaaltijd) nu in kleinere kring moet gehouden 
worden, willen we als alternatief graag voedselpakketten doneren. Tijdens de 
ramadan zetten we ons extra in voor de meest kwetsbaren in de samenleving, 
ongeacht hun religie of achtergrond. We willen hiermee onze  burgerplicht 
vervullen” 
-YildirimOzcan,voorzittervanmulticultureelcentrumParel

In de sociale kruidenier ‘De Kaba’ aan het Sociaal Huis kunnen personen met een 
kansenpas of OK-pas terecht om levensnoodzakelijke producten aan te schaffen. 
Dankzij giften zoals deze kan De Kaba zelfs gratis producten geven aan de meest 
kwetsbare personen in de maatschappij.

Oudenaarde 
helpt!
Het is niet enkel belangrijk dat we 

goed voor onszelf zorgen, ook 
inwoners die extra ondersteuning 

nodig hebben verdienen aandacht tijdens 
deze crisis. Op initiatief van de Ouden-
aardse jeugdraad werd daarom het 
platform ‘Oudenaarde helpt!’ gelanceerd. 
Hulpbehoevende inwoners en vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden via het platform. 
Medewerkers van de jeugdraad en de 
stad stemmen dan vraag en aanbod op 
elkaar af. Heel wat vrijwilligers meldden 
zich aan om anderen te helpen. Bedankt 
daarvoor!

Het platform kun je raadplegen via 
www.impactdays.co/oudenaardehelpt 
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Wie tijdens de coronacrisis even uit z’n kot kwam, heeft 
ze vast en zeker opgemerkt: de vele hartverwarmende 

krijtgedichtjes van Laura Van Poucke.

De krijtdichteres trekt drie keer per week de stad in met haar 
krijtjes in de aanslag.

“Ik zag dat de inwoners van Oudenaarde het moeilijk hadden 
onder de crisis en ik wou iets doen om onbekenden hun dag 
op te vrolijken, al was het maar voor één minuutje. 
Mijn tekstjes verzin ik meestal ter plekke tijdens mijn 
dagelijkse wandelingen, maar soms valt een tekstje mij ook 
thuis in. Dan noteer ik het in mijn schriftje en hou het bij 
voor later, want ik ben van plan om het af en toe te blijven 
doen. 
Niet alleen hou ik er enorm van om mijn optimisme uit te 
delen, het is ook voor mezelf therapeutisch. Ik voel me niet 
meer alleen; we zijn nu samen alleen. En alles komt goed!”
–LauraVanPoucke,
krijtdichteresenvoorzittervandeOudenaardseJeugdraad

Krijt 
gedichtjes 
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CORONA Babbelboxen in 
woonzorg 
Oudenaarde

In de woonzorgcentra Scheldekant en Meerspoort kunnen 
bewoners en familieleden sinds kort ‘babbelboxen’. Twee 
maanden zonder bezoek begint namelijk zwaar te wegen op 

zowel de bewoners als de familieleden. 

Het zorgpersoneel van beide woonzorgcentra heeft heel wat 
inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de bewoners 
veilig en gezond blijven. Dankzij die inspanningen kunnen we 
nu babbelboxen: aan de ingang van de woonzorgcentra heeft 
de technische dienst van de stad een ruimte gecreëerd waarin 
bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, gescheiden 
door een raam. Ze kunnen elkaar zien en communiceren via 
telefoontoestellen, maar kunnen elkaar niet fysiek aanraken. 
Zo kunnen de eerste bezoeken veilig, aangenaam en comfor-
tabel verlopen. 

Het zorgpersoneel heeft momenteel nog steeds de handen vol 
op de zorgafdelingen, dus wordt de babbelbox opgevolgd door 
de medewerkers van de sociale dienst. Om iedereen de kans 
te kunnen geven om te kunnen ‘babbelboxen’, werken we op 
afspraak en beperken we het aantal afspraken per bewoner tot 
één gesprek per twee weken. Gesprekken duren tien minuten 
en we laten maximum twee externe bezoekers gelijktijdig toe.

‘Babbelboxen’ kan van maandag tot vrijdag, na het 
maken van een afspraak via 055 60 21 64 of 055 60 21 66 
(Meerspoort) of 055 60 21 65 (Scheldekant).

Escaperoom 
Jeugdraad

Het is niet omdat we nog altijd binnen zitten dat we het niet 
plezant mogen maken! Daarom maakte de Oudenaardse 
Jeugdraad voor iedere (jonge) Oudenaardist een online 

escaperoom over onze favoriete stad.

 Hoe kun je meedoen? Heel simpel!

• Vorm een groep van max. 10 personen

• Start een videogesprek op (best via pc) met jullie groepje en 
neem pen en papier bij de hand.

• Eén iemand van jullie groep stuurt een mail naar 
escaperoomoudenaarde@gmail.com. Zet hierin zeker jullie 
groepsnaam.

• Daarna krijgen jullie meteen een automatisch antwoord 
(Check jullie spam!) met daarin de website naar waar jullie 
moeten surfen.

De escaperoom staat 24/7 open voor al wie hem 
wil spelen.
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Niets is nog wat het was sinds de uitbraak van de corona-
crisis in ons land. Terwijl veel mensen in hun kot blijven, 
draait de intergemeentelijke veiligheidscel van de 

politiezone Vlaamse Ardennen op volle toeren om de crisis in 
onze regio efficiënt aan te pakken en de verdere verspreiding 
van het virus tegen te gaan. 

De intergemeentelijke veiligheidscel is een samenwerking 
tussen de gemeentes van de politiezone Vlaamse Ardennen: 
Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. 
De veiligheidscel bestaat uit de burgemeesters, de noodplan-
ningscoördinatoren van de verschillende gemeentes en 
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines (politie, 
brandweer, ziekenhuis en pre-triagepost, communicatie).

“De samenwerking binnen de veiligheidscel is niet nieuw, voor 
grotere evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen werken 
we al samen en is er dus al een vertrouwensband. Telkens er 
nieuwe maatregelen komen van bovenhand, bespreken we 
deze in de veiligheidscel. De korpschef maakt deel uit van de 
veiligheidscel en communiceert vervolgens onze beslissingen 
naar de politiediensten. Ook blijven we door de korpschef op 
de hoogte van de ervaringen en vragen van de politiediensten 
op het terrein. We zorgen bovendien voor extra logistieke 
ondersteuning voor de verschillende hulpdiensten. Voor de 
aanpak van deze crisis bestaat geen handleiding. Het is alsof 
je vecht tegen een onzichtbare vijand.”
-TomDeBleeckere,noodplanningscoördinatorOudenaarde

Achter de schermen van de 

intergemeentelijke 
veiligheidscel

Oudenaardse noodplanningscoördinator Tom De Bleeckere 
(rechts) en zijn Kruisemse collega Peter Martens (links).

Heb je vragen? 
Hulp nodig? 
Alle info en contactgegevens 
staan handig samengevat op de 
website van de stad via 
www.oudenaarde.be/corona

Veel sterkte 
Tijdens deze coronacrisis hebben we 
helaas een aantal inwoners van onze 
stad verloren. Omgaan met verlies is 
extra moeilijk tijdens deze periode 
omdat je niet zomaar bij elkaar kan 
komen om verdriet te delen met 
anderen. 

We willen als stadsbestuur ons 
oprecht medeleven betuigen aan 
iedereen die een familielid, geliefde, 
buur of vriend verloor.
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Samen sterk
Een groot aantal Oudenaardse handelaars bieden de 
mogelijkheid aan om producten af te halen of te bezorgen, of 
werken met een webshop. Zo kan iedereen tijdens de corona-
crisis blijven genieten van de vertrouwde lokale producten.

Op de website van de stad, www.oudenaarde.be/samensterk 
staan alle initiatieven van lokale handelaars samengevat in 
een handig overzicht. Ook de Facebookpagina ‘Samen Sterk in 
Oudenaarde’, een initiatief van een aantal Oudenaardse onder-
nemers, brengt het huidige aanbod van handelaars onder de 
aandacht.

‘Coronaposters’ voor 
handelaars
Om het shoppen veilig te laten verlopen, ontwikkelde de stad 
posters die handelaars kunnen uithangen in hun zaak. Op deze 
posters kan worden aangeduid hoeveel personen gelijktijdig in 
de handelszaak binnen kunnen. Ook worden de afstandsregels 
en de richtlijnen over handhygiëne vermeld. 
De poster werd bedeeld bij alle handelaars maar is ook gratis te 
downloaden via de website van de stad 
(www.oudenaarde.be/corona/economie).

Lokale 
ondersteuningspremie
De federale en Vlaamse overheden hebben al een aantal 
steunmaatregelen uitgevaardigd, maar op lokaal vlak wil ook 
het stadsbestuur daar een schepje bovenop doen. Daarom 
werd een lokale ondersteuningspremie gelanceerd voor 
ondernemingen die de Vlaamse hinder- of compensatiepremie 
ontvangen hebben. Deze premie kan worden aangevraagd via 
www.oudenaarde.be/corona/economie. 

Naast de lokale ondersteuningspremie zal het stadsbestuur 
tijdelijk geen terrasbelastingen of promotaks innen, noch 
standgeld voor marktkramers of kermiskramers zolang deze 
activiteiten niet kunnen doorgaan. Er gebeurt ook geen invor-
dering van nalatigheidsintresten over dit jaar.

Eenrichtingsverkeer 
voor voetgangers, extra 
fietsrekken en gratis 
parkeren in het centrum
Ga je shoppen in het centrum? Dan vragen we je om telkens 
rechts van de straat te houden in de Nederstraat, Broodstraat 
en Hoogstraat. Zo hoef je niemand te kruisen en kan het 
winkelen veilig verlopen. We plaatsen ook extra fietsrekken en 
gaan tijdelijk geen parkeergeld innen.

CORONA

Samen stoppen we 
het coronavirus

Max. ___ personen 
kunnen gelijktijdig binnen

Was je handen 
als je thuis komt

Hou 1,5 meter  
afstand, ook  
in de wachtrij

1,5 m

Gelieve deze richtlijnen te volgen
en het personeel te respecteren 

Meer info over het coronavirus
www.info-coronavirus.be          0800 14 689
www.oudenaarde.be/corona     055 46 06 02

Ontsmet je
handen

Koop lokaal in 
Oudenaarde
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Gratis 
mondmaskers
Ook bij de afbouw van de maatregelen tegen het coronavirus is het belangrijk 

om voorzichtig te blijven en samen verder te vechten tegen het virus. 
Daarom roepen we je op om tijdens het winkelen, sporten en andere 

activiteiten je gezond verstand te gebruiken. Hou afstand, was je handen en bedek je 
mond en je neus. 

Om dat laatste eenvoudiger te maken, bezorgden we je een gratis, herbruikbaar 
mondmasker. Samen met de andere gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen 
(Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem) heeft de stad de mondmaskers 
besteld bij de organisatie Think Pink, die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. 80 
procent van de opbrengst van de verkoop gaat naar concrete projecten met kanker-
patiënten en lokale ziekenhuizen. 

 Hoe draag je zo’n mondmasker?

 Hoe was en bewaar je jouw mondmasker?

Voor de bedeling van de mondmasker konden we rekenen op jeugdverenigingen, 
feestcomités en heel wat andere vrijwilligers. Bedankt aan alle vrijwilligers, dankzij 
jullie konden we onze mondmaskers snel aan iedereen bezorgen!

Heb je jouw mondmasker niet ontvangen? 
Of heb je een andere vraag? 
Neem dan contact op via 055 46 06 02 of via corona@oudenaarde.be.

Het masker aandoen

Het masker afzetten

Als je het masker draagt, raak het zo weinig mogelijk aan. Glijdt het af of is het niet goed 
bevestigd, raak dan enkel de elastieken aan. Zet je masker niet te vaak op en af.

Was je masker elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld 4 uur vaak praten). 
Was je mondmasker sowieso zodra het vochtig of zichtbaar vuil is. 

Was je mondmasker met 
wasmiddel in de wasmachine op 

60°C met de rest van de was. 

Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te 
plaatsen, was dan zeker grondig je handen met water en zeep.

Gebruik pas je mondmasker als het volledig droog is. 
Als je het masker afzet voor een korte tijd, leg het dan op een propere plaats die je nadien 
makkelijk kan schoonmaken of steek het in een hermetisch sluitbare zak.

Je kan het mondmasker ook 5 minuten 
lang koken in een kookpot

die enkel hiervoor gebruikt wordt.

Was je het masker op een lage 
temperatuur zoals handwas, 

dan moet je het daarna op hoge 
temperatuur strijken.

Zorg ervoor dat het je 
neus en mond bedekt en 

dat het goed aansluit.

Trek de elastiekjes over je 
oren. Raak de binnenkant 
van het masker niet aan.

Zet het mondmasker op 
zodat het je neus en mond 

volledig bedekt.

Was eerst je handen met 
water en zeep voor je het 

masker aanraakt.

Was opnieuw je handen.Zet het masker af. Raak 
de binnenkant van het 

masker niet aan.

Gebruik de elastiekjes om 
het masker uit te doen.

Was eerst je handen met 
water en zeep voor je het 

masker aanraakt.
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water en zeep voor je het 
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masker niet aan.
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het masker uit te doen.

Was eerst je handen met 
water en zeep voor je het 

masker aanraakt.

Aankoopbon
De coronamaatregelen treffen 

iedereen, maar komen als een 
extra zware klap aan bij lokale onder-
nemers die verplicht tijdelijk hun 
activiteiten moeten stopzetten of hun 
omzet sterk zien dalen. 

Aankoopbon van € 25

Binnenkort bezorgen we je een 
aankoopbon van € 25 om -zodra 
het mag- uit te geven bij je lokale 
winkelier of café. Want wat zou Ouden-
aarde zijn zonder winkels, cafés en 
restaurants ? We willen ervoor zorgen 
dat ook zij allemaal verder kunnen na 
deze crisis! 

Verwen jezelf, trakteer je gezin op een 
pannenkoek, koop een mooi boeketje 
bloemen, sluit je dag af met een pintje 
of wijntje op café, schuif je voeten 
onder tafel in een  restaurant, kortom, 
geniet van dit extraatje. Je lokale 
winkelier, cafébaas of restaurant-
houder zal je dankbaar zijn. 

Hou je brievenbus in de gaten; 
binnenkort ontvang je jouw 
aankoopbon via de post!

hé jij
Kom naar 
Oudenaarde!

#SAMENLOKAAL
#SAMENSTERK
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Mobiliteit

 Een nieuw  
 mobiliteitsplan 

We zijn gestart met de opmaak van een gloednieuw 
mobiliteitsplan. Daarin zullen de strategische lijnen 
worden uitgezet om de mobiliteit op het Oudenaardse 

grondgebied in goede banen te leiden. Heel concreet gaat het 
dan over beslissingen inzake verkeerscirculatie, de afbakening 
van parkeerzones, het inzetten op duurzame mobiliteit, 
ingrepen die de verkeersveiligheid verhogen enzovoort. 

Om in de eerste fase een ‘verkenningsnota’ op te maken, 
vroegen we jullie via ons inspraakplatform om mobiliteitsknel-
punten te signaleren. Met de input die hieruit naar voren kwam 
en met de reeds verzamelde informatie na het inspraaktraject 
‘Maak Oudenaarde Mee!’, gaat het studiebureau nu aan de slag.

De opmaak van het mobiliteitsplan verloopt in drie fasen: de 
oriëntatiefase, de synthesefase en ten slotte de beleidsfase. In 
elke fase zullen we naar jullie terugkoppelen.

Streefdoel is om tegen maart 2021 het nieuwe mobiliteitsplan 
klaar te hebben.

Je kan het verdere verloop van het proces volgen via inspraak.
oudenaarde.be

 Zichtbare en uniforme  
 schoolomgevingen 

Onze stad telt heel wat schoolomgevingen, en die moeten 
goed zichtbaar zijn. Door ze op een uniforme en opval-
lende manier aan te kleden, willen we ervoor zorgen 

dat weggebruikers de omgeving meteen herkennen en hun 
rijgedrag aanpassen. We gebruiken steeds dezelfde vijf 
basiselementen: het verkeersbord ‘school’, wegmarkeringen 
‘schoolzone’, groen gekleurde verharding onder de oversteek-
plaatsen, blauwe beugels aan de rand van het voetpad ter 
hoogte van oversteekplaatsen en de signalisatie van de zone 30 
aan de hand van verkeersborden, wegmarkeringen of variabele 
zone 30-borden.

In mei werd een eerste proefopstelling gerealiseerd in de 
Nestor de Tièrestraat (KBO Eine). Wordt vervolgd!

Er beweegt iets 
in oudenaarde :

MOBILITEITSNIEUWS
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 Parkeer plus Zorg 
Zorgverleners verliezen vaak heel wat tijd met het zoeken naar 
een geschikte parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. 
Via het project ‘Parkeer plus Zorg’ willen we het werk en de 
mobiliteit van de zorgverleners makkelijker maken door hen 
parkeerplaatsen voor private inritten te laten gebruiken tijdens 
de uitvoering van de zorg.

Ook jij kan vrijwillig de parkeerplaats voor jouw inrit 
beschikbaar stellen aan zorgverleners; je kleeft gewoon een 
‘Parkeer plus Zorg’-sticker aan jouw inrit en vermeldt op welke 
momenten de parkeerplaats beschikbaar is. De zorgverlener 
op zijn beurt legt een ‘Parkeer plus Zorg’-parkeerkaart achter 
de vooruit. Deze parkeerkaart vermeldt het telefoonnummer 
van de zorgverlener zodat deze op eenvoudig verzoek van de 
bewoner zijn wagen kan verplaatsen.

Een sticker of parkeerkaart aanvragen kan online via 
www.oudenaarde.be of via e-mail naar 
mobiliteit@oudenaarde.be.

 Trage wegen 

Sinds 2015 werden reeds heel wat voetwegen in onze 
stad (zoals bijvoorbeeld Stuivegem, Borgveld, Marktweg, 
Beekwegel, Kerkwegel,… ) gerenoveerd, goed voor een 

totale uitgave van ongeveer 135.000 euro.

In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid maakte onze 
stad dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers (en met onder-
steuning van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) 
ook reeds plannen op voor de deelgemeenten Eine, Heurne, 
Mullem, Mater, Nederename en Welden. 

Ondertussen zijn we ook gestart met de opmaak van trage 
wegenplannen voor Bevere, Oudenaarde centrum, Ename, 
Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden. De inventarisatie 
van deze gebieden door vrijwilligers is momenteel volop aan de 
gang. 
Interesse om ook op pad te gaan? 
Of wil je meer info over dit project? Neem dan contact op met 
jonathan.clerckx@rlva.be of mobiliteit@oudenaarde.be.

Alle geïnventariseerde trage wegen worden verwerkt tot een 
fotologboek en een evaluatiekaart; iedereen zal de kans krijgen 
om hierop feedback te geven en voorstellen te doen over de 
trage wegen. 

Het eindresultaat van de inventarisatie en de publiekspartici-
patie is een uitgebreid trage wegenplan, waarmee het stads-
bestuur aan de slag kan. Deze projecten worden ondersteund 
door de Provincie Oost-Vlaanderen.

We zouden het niet meteen zeggen maar de corona-
maatregelen hebben ook positieve neveneffecten. 
Zo lieten we met z’n allen massaal de wagen staan 
om te voet of met de fiets onze stad herontdekten. 
Ondertussen weten we allemaal dat stappen en 
trappen een gunstige invloed heeft op ons gemoed en 
op onze weerstand. Bovendien verbetert het ook onze 
luchtkwaliteit en de leefkwaliteit in onze buurt.

Maken we er een nieuwe goede gewoonte van om eens 
wat vaker de fiets te nemen of te voet te gaan, ook na 
het versoepelen van de Coronamaatregelen?

 

 Wist je dat? 

• Je afstanden onder de 500 meter perfect te voet 
kan doen.

• Je afstanden onder de 7 km vlot met de fiets kan 
afleggen. Met een elektrische fiets is dat zelfs nog 
veel meer!

Misschien ligt de school, je werk, de winkel of het 
sportcentrum wel dichterbij dan je denkt?
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Zwerfkatten

Een op vier gezinnen in Vlaanderen 
heeft een kat als huisdier. Nog te 
weinig daarvan zijn gecastreerd of 

gesteriliseerd (zie kaderstukje), met als 
gevolg geregeld ongewenste kittens. 
Als die geen opvang vinden of niet in 
een asiel terechtkomen, belanden ze 
vaak op straat als zwerfkatten. Soms 
zijn ook volwassen katten gedoemd tot 
een zwervend bestaan, als ze plots niet 
meer in het gezin passen en aan hun lot 
worden overgelaten.

Zwerfkatten leven niet alleen in slechte 
omstandigheden, maar zorgen ook 
voor overlast door opengescheurde 
vuilzakken, uitwerpselen en vechtpar-
tijen. Bovendien brengen ze duizenden 
al even vruchtbare nakomelingen voort. 
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 
katten in een asiel. 
De aanpak van zwerfkatten kost de 
lokale besturen heel wat geld. 
Help mee het probleem te voorkomen 
en laat je kat dus tijdig steriliseren of 
castreren.

 Sterilisatieplicht 

Elke kat die wordt verkocht of wegge-
geven moet sinds 1 september 2014 
gechipt, geregistreerd en ook gesterili-
seerd zijn. Deze verplichting geldt voor 
iedereen (asielen, kwekers en particu-
lieren). De verkoper is hiervoor verant-
woordelijk en moet dus ook de kosten 
dragen. Dit geldt ook als je een kat 
gratis weggeeft!

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatie-
plicht uitgebreid waardoor elke kat vóór 
de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd 
moet worden. De sterilisatie wordt door 
de dierenarts genoteerd bij de registratie 
in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 
en 1 april 2018 moesten ten laatste op 1 
januari 2020 gesteriliseerd zijn.

 Waarom je kat castreren/  
 steriliseren? 

De castratie van je kat heeft veel 
voordelen voor jou als eigenaar, voor de 
kat zelf en voor de maatschappij.

Voordelen voor de eigenaar

Vanaf ze ongeveer 5 à 6 maanden oud 
zijn, worden katten vruchtbaar en 
beginnen ze onder invloed van hormonen 
vervelend gedrag te vertonen. Katers 
gaan dan sterk ruikende urine sproeien, 
rondzwerven en vechten met andere 
katers. Ze worden roekeloos en hebben 
daardoor meer kans om aangereden 
te worden. Ook kattinnen kunnen urine 
gaan sproeien, vooral als ze krols zijn. 
Tijdens de krolsheid (om de 2 à 3 weken 
ongeveer een week) zijn ze erg rusteloos 
en janken ze dag en nacht de buurt bij 
elkaar.

Castratie voorkomt deze problemen 
of lost ze op. Het geeft katten rust en 
maakt hen aangenamere huisdieren. Je 
kat wordt er huiselijker van en je hoeft 
niet meer ongerust te zijn omdat hij 
of zij dagenlang wegblijft. De kans op 
wonden van het vechten, abcessen en 
seksueel overdraagbare ziektes wordt 
veel kleiner.

Een groot voordeel is dat je niet onver-
wacht opgezadeld kan zitten met een 
ongewenst nestje. De poezenpil is 
immers niet 100% betrouwbaar en heeft 
bovendien veel (potentieel dodelijke!) 
bijwerkingen.

Voordelen voor de kat

Katten kunnen erg veel last hebben van 
hun hormonen en met zichzelf geen blijf 
weten. Het is diervriendelijker om je kat 
van de hormonen af te helpen door hem 
of haar te castreren.

Ook op het vlak van gezondheid heeft 
castratie veel voordelen. Hoe vaker een 
kattin krols wordt, hoe groter immers 
de kans op baarmoederontstekingen 
en melkklierkanker. Laat je een kattin 
voor de eerste krolsheid castreren, dan 
daalt die kans tot bijna 0. Gecastreerde 

Als de 
kat van 
huis 
is…
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 Zwerfkatten 

Het stadsbestuur ging recent een samen-
werking aan met Operatie Zwerfkat vzw. 
Deze vereniging zet zich reeds jarenlang 
succesvol in voor het beperken van de 
voortplanting bij zwerfkatten in en rond 
Oudenaarde. 

Zwerfkatten kunnen gemeld worden 
bij de milieudienst, via de website van 
de stad (‘meldingen’), per e-mail aan 
milieu@oudenaarde.be of telefonisch op 
055 33 51 44. 

De melding wordt overgemaakt aan 
Operatie Zwerfkat vzw, waarna een 
vrijwilliger ter plaatse komt om de 
situatie te bekijken en de verdere aanpak 
te bespreken. Er wordt gewerkt volgens 
de TNR-methode: de katten worden 
gevangen, steriel gemaakt en terug-
geplaatst. Het is immers niet mogelijk 
om katten zomaar te verhuizen of 
verwilderde katten te laten adopteren 
als huiskat. Voederen gebeurt bij 
voorkeur door een buurtbewoner. Als dit 
niet mogelijk is, wordt een vrijwilliger 
ingeschakeld.

Behandelde katten zijn herkenbaar aan 
een knip in hun oor. Om te voorkomen dat 
jouw kat gevangen wordt, kan je hem of 
haar een halsbandje omdoen of binnen-
houden tijdens de vangactie.

Zin om mee te helpen? Je kan je 
aanmelden als vrijwilliger bij Operatie 
Zwerfkat vzw, voor het voederen van 
katten, meehelpen bij vangacties, 
fondsenwerving of andere werkzaam-
heden van de vzw.

Castratie is het weghalen van 
de geslachtsorganen, zowel bij 
mannelijke als bij vrouwelijke 
dieren. Bij katers worden de 
testikels verwijderd, bij kattinnen 
de eierstokken en soms ook de 
baarmoeder.

Bij een sterilisatie worden de 
geslachtsorganen niet wegge-
haald, maar enkel de eileiders 
of zaadleiders onderbroken. De 
dieren zijn dan onvruchtbaar, maar 
hormonaal nog intact. Het gedrag 
blijft dus hetzelfde, inclusief krols 
worden en sproeien. Dit wordt 
daarom bijna nooit gedaan.

katers zullen minder rondzwerven en 
vechten, zodat ze minder kans lopen op 
ongelukken, wonden en abcessen.

Castratie voorkomt ook dat je kat een 
seksueel overdraagbare ziekte oploopt 
door te paren. Katten hebben bijvoor-
beeld hun eigen vorm van aids (katte-
naids of FIV). Dit is niet besmettelijk voor 
mensen, maar door seksueel contact 
en gevechten kunnen katten elkaar 
besmetten. Ook leukose (FELV) is zo’n 
ziekte met een dodelijke afloop.

Het is niet nodig om een poes eerst een 
nestje te laten krijgen of eerst krols te 
laten worden. Integendeel, het risico op 
gezondheidsproblemen neemt daardoor 
toe. Laat de operatie uitvoeren vóór de 
kat 5 maanden oud is. Vanaf dan worden 
de meeste kattinnen vruchtbaar en kan 
de kater beginnen sproeien. Vroeg-
castratie heeft de voorkeur: kittens 
ondervinden minder last van de operatie 
en het herstel gaat ook sneller op jongere 
leeftijd.

Gecastreerde  katten leven gemiddeld 
langer dan niet-gecastreerde katten. 
Geef je kat dus de kans op een lang en 
gezond leven, en laat hem of haar tijdig 
onvruchtbaar maken.

Voordelen voor de maatschappij

Katten zijn heel vruchtbare dieren en 
planten zich snel voort. In combinatie 
met onverantwoord eigenaarschap is 
er zo een kattenoverschot ontstaan: er 
zijn meer katten dan mensen die een 
kat willen. Daardoor zitten de asielen 
overvol en moet men jaarlijks meer dan 
tienduizend katten laten inslapen.

Daarnaast belanden ook veel katten 
op straat, zodat er zwerfkattenkolonies 
ontstaan. Deze kunnen veel overlast 
veroorzaken, bijvoorbeeld door vuilnis-
zakken open te scheuren en uitwerpselen 
achter te laten. 

Gelukkig zijn er veel mensen die zich 
het lot van de asiel- en zwerfkatten 
aantrekken en zich vrijwillig inzetten om 
deze dieren te helpen. Dit kost echter 
handenvol geld en heel veel tijd.

Door je eigen kat te laten castreren, 
voorkom je dat je bijdraagt aan het zwerf-
kattenleed en geef je asielkatten meer 
kans op een nieuwe thuis.
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Er staat ons een boeiend najaar te 
wachten in De Woeker: ze vieren immers 
hun 25ste verjaardag! 

Een zilveren jubileum, al is een groot 
verjaardagsfeest door de omstandig-
heden momenteel helaas niet mogelijk.

Maar niet getreurd! Zoals we dat van De 
Woeker gewoon zijn, prijken er opnieuw 
meer dan feestelijke voorstellingen op 
het programma.

En er is flink ingezet om net dat extra 
laagje glans op het aanbod aan te 
brengen, of wat dacht je van een vurige 
Abba-tribute, een intiem concert met 
Stef Bos, de onvolprezen Joke Emmers 
met theater Antigone, de Oogst van 
30 jaar Kommil Foo, de populaire 
comedy-kok Joost Van Hyfte en een 
schare topacteurs in het zog van Dimitri 
Leue? 

Daarnaast ook een selectie nieuwe, jonge 
toneelgezelschappen, een ferme vleug 
kleur en exotiek, uitgekookte –excuseer: 
uitgekiende– humor en cultureel eten 
en drinken voor het jonge volkje en hun 
familie.

 THEATER 

Cie de KOE – Achter/Af

Wat gebeurt er bij  Cie. De KOE: achter de 
coulissen, van het toneel af?

Donderdag 17 september 2020

kunstZ & Aicha Cissé - 
“Voor jou duizend maal”

Gebaseerd op de bestsellers van Khaled 
Hosseini “De Vliegeraar” en “Duizend 
Schitterende Zonnen” 

Vrijdag 25 september 2020

Tg Vagevuur & Brussels Experimental – 
“UB 29”

Visueel en muzikaal sterk verhaal over 
een noodsituatie op een duikboot. 

Zaterdag 10 oktober 2020 

Het Nieuw Stedelijk “Hybris”

Beklijvende theaterbewerking op basis 
van enkele zaken over medische fouten. 

Zaterdag  31 oktober 2020

Theater Antigone – “Paling”

Een vader-dochterrelatie, uitgebeend. 

Vrijdag 20 november 2020

Dimitri Leue en co – “Genoeg”

Een donkere komedie over familiebanden 
in de politiek. 

Woensdag 16 december 2020

 MUZIEK 

ABBA tribute “Waterloo”

Nostalgie, hoog meezinggehalte, 
ambiance!

Vrijdag 18 september 2020

Stef Bos – “Bloemlezing”

Zo mogelijk nog intiemere versies van 
zijn vele successen. 

Zondag 11 oktober 2020

Shama Bongo – “African Pop”

Frontvrouw Nicole BONGO LETUPPE 
verdiende reeds haar strepen als backing 
vocal bij enkele grote namen. 

Vrijdag 13 november 2020

Slow Pilot en Sofie Engelen – 
“Jeff Buckley - Grace”

Rockumentary: Sofie Engelen vertelt,  
Slow Pilot zingt. 

Vrijdag 11 december 2020

Geen Olympische 
Spelen maar 
De Woeker pakt 
toch Zilver !

 Dimitri Leue en co 

 ABBA tribute 

 Slow Pilot en Sofie Engelen 

DeWoeker:

najaar
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 HUMOR 

Joost Van Hyfte  – “Uitgekookt!”

Comedy-kok Joost Van Hyfte steekt graag 
de draak met zichzelf.

Vrijdag 30 oktober 2020

Zoe Bizoe – “Burlesque”

Een verbluffende mengvorm van comedy, 
cabaret en erotiek-met-een-knipoog. 

Zaterdag 14 november 2020

 ENTERTAINMENT - SHOW 

La Guardia Flamenca – “ Vaga Mundo”

Flamenco danst de hoofdrol, maar zet 
het publiek vooral op het verkeerde been. 

Vrijdag 02 oktober 2020

Matthias Romir – 
“Life is… (short stories)” (D)

Internationale top op vlak van goochelarij, 
jonglerie en visuele illusie. 

Zaterdag 03 oktober 2020

Kommil Foo – “Oogst”

Een eigenzinnige bloemlezing liedjes en 
sketches uit (meer dan!) 30 jaar Kommil 
Foo.

Woensdag 2 en 
donderdag 3 december 2020 

Het voelt vreemd aan om vooruit 
te kijken naar culturele activiteiten 
waarvan je niet eens de zekerheid 
hebt dat die wel zullen plaats-
vinden… Op het ogenblik dat we dit 
schrijven, is dit door Corona helaas 
het geval.

De Woeker heeft gezien de omstan-
digheden de timing van de commu-
nicatie over het najaarsprogramma 
aangepast. Het klassieke Woeker-
boekje zal daarom pas in de tweede 
helft van juni in de bus vallen en ook 
de reservaties zullen pas starten 
begin juli.

Tegen eind augustus mogen de 
Woekerliefhebbers zeker een update 
verwachten.

 Zoe Bizoe 

 Kommil Foo 

 Tg Vagevuur & Brussels Experimental 

 Stef Bos  Het Nieuw Stedelijk “Hybris” 
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Beiaard-

concerten

Vrijdagavond 10 juli om 19u 
(herneming zaterdagmiddag 11 juli 

om 14u)

Concertén! Jawel, méérvoud!

Vorige zomer konden  onze inwoners 
verzoeknummers voor de beiaard 
indienen, ter gelegenheid van de inhul-
diging van de nieuwe grote luid- en 
beiaardklok Carolus. Deze Juke-Box-Ca-
rillon, een programma van in totaal zo’n 
50 minuten, presenteert onze stadsbei-
aardier twee keer. 

In het kader van Vlaanderen Feest! 
koppelen wij er een leuk wedstrijdje aan: 
herken zoveel mogelijk Vlaamse deuntjes 
en win een prijs! Het deelnameformulier 
vinden jullie online.

De Kleine Markt, het Ronde van Vlaan-
derenplein, het Begijnhof, de binnenkoer 
van het oud-O.-L.-Vrouwhospitaal, zijn 
samen met enkele toffe terrasjes in het 
centrum zeer geschikte luisterplaatsen.  
Niet nodig echter om te herhalen: hou 
veilig afstand van mekaar!

Zondagmiddag  12 juli van 12u tot 13u.

De trouwe fans zullen het weten: elke 
zondagmiddag geeft stadsbeiaardier 
Lode Schynkel op de toren van de 
Sint-Walburgakerk het beste van zichzelf 
in een één-uur-durend concert.

Lode heeft dat kunnen volhouden, omdat 
hij dit in deze vervelende Coronatijden 
veilig en wel heeft kunnen realiseren. 
Niettemin, dank daarvoor!

Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! 
kleurt hij dit eerder klassiek beiaard-
concert met werk van vooraanstaande 
Vlaamse beiaardcomponisten zoals Staf 
Nees, Jo Haazen en Geert D’Hollander. 
Ook enkele traditionele Vlaamse liedjes 
zullen weerklinken.

Hij sluit af met de Vlaamse Leeuw en het 
Gebed voor het Vaderland.

Vlaanderen Feest! 
Hoewel de nationale campagne ‘Vlaanderen Feest! – Vlaams Europese 11-daagse 
2020’ omwille van de coronacrisis werd geannuleerd, konden we in onze stad gelukkig 
wel de “veilige” beiaardconcerten op het programma behouden.

Zomerbeiaardconcerten 2020
Wij vestigen verder graag jullie aandacht 
op de jaarlijkse zomerbeiaardconcerten. 
Stadsbeiaardier Lode Schynkel nodigt 
daartoe graag enkele collega-beiaardiers 
uit. De kwaliteit blijft altijd gewaarborgd. 
Voor minder doen we het niet; Ouden-
aarde is dat aan zijn status verplicht.

Staan we in de geschiedenisboeken 
immers niet vermeld als de trotse 
bezitter van de oudst gekende beiaard ter 
wereld?

Favoriete luisterplaatsen blijven dezelfde 
als eerder genoemd, ware het niet dat er 
op donderdagmorgen dat extra pigment 
bijkomt: het bij wijlen frivole klokkenspel 
tilt de gezelligheid van de wekelijks 
markt op een merkelijk hoger niveau.

Vergeet ook niet naar de thema-mu-
ziekjes te luisteren die Lode Schynkel 
voor het automatisch beiaardspel heeft 
geprogrammeerd. Klein maar fijn, zorgen 
deze uitgekozen melodietjes voor een 
aangenaam zomers gevoel.

In juli en augustus speelt de beiaard elke 
zondagmiddag van 12u tot 13u en elke 
donderdagmorgen van 10u tot 11u.

Gastconcerten?

Ook voor beiaardiers zijn het bijzondere 
tijden: op ieders vakantieplanning 
kleeft voor het ogenblik nog het label 
“onzeker!”. We houden jullie de namen 
van de beiaardiers die deze zomer zullen 
optreden en het moment waarop dit zal 
gebeuren, daarom nog tegoed.

Zomerse 
beiaardklanken 
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Deeltijds

Kunstonderwijs

De Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans (SAMWD) 
staat open voor iedereen vanaf 

6 jaar (of vanaf het eerste leerjaar). 
Kinderen, jongeren en volwassenen 
-met verschillende achtergronden en 
interesses- kunnen in de academie 
een artistieke opleiding volgen. Ook 
leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften zijn welkom in onze academie! 
Voor elke doelgroep voorziet de school 
een gedifferentieerde aanpak en een 
aangepast opleidingsprogramma. 

Bekijk ons artistiek pedagogische 
project en ons volledige aanbod op 
www.oudenaarde.be/samw

 DOMEINOVERSCHRIJDENDE  
 INITIATIE 
voor 6- en 7-jarigen

Wil je proeven van verschillende 
muzische domeinen?

Kijk je er naar uit om spelend kennis 
te maken met de wereld van kunst en 
cultuur?

Dan zal je je in onze domeinoverschrij-
dende initiatielessen als een visje in het 
water voelen!

De leerlingen krijgen o.a. kansen om 
zelf te creëren en om hun verbeelding, 
waarnemingsvermogen en expressie-
kracht aan te scherpen. 

Ontdekken, uitproberen, genieten en 
spelplezier staan centraal.

 WOORDKUNST-DRAMA 
spelen, vertellen, spreken & schrijven 
voor kinderen, jongeren en volwassenen

Kriebelt het om te vertellen, improvi-
seren, spreken voor publiek, toneel te 
spelen, voor te lezen en te schrijven?

Hou je ervan om te spelen met klanken, 
woorden, ritmes en emoties?

Wil je graag je verbeelding en expressie 
de vrije loop laten?

Dan is onze creatieve woordkunst- 
dramaopleiding echt iets voor jou!

De leerlingen gaan op een inspirerende 
manier om met taal en tekst.

We begeleiden de leerlingen in hun 
creatief proces, vertrekkend vanuit 
hun eigen leefwereld, achtergrond en 
interesses. 

Het spelplezier staat centraal.

 MUZIEK 
voor kinderen, jongeren en volwassenen

Hou je van muziek?

Zing je graag of heb je zin om een 
instrument te bespelen?

Droom je ervan om samen met anderen 
te musiceren, bv. in een band of orkest?

Wil je zelf muziek schrijven? 

Of verneem je graag meer over grote 
componisten en hun werk?

Kom dan mee op ontdekkingstocht in een 
wereld van ritme, klank en kleur!

Op het muzikale pad onderzoeken we 
samen met de leerlingen hun mogelijk-
heden en vaardigheden. We breiden deze 
stapsgewijs uit. In het leerproces is er 
veel ruimte om te experimenteren en 
eigen initiatieven uit te werken.

Het musiceerplezier staat centraal.

 DANS 
voor kinderen, jongeren en volwassenen

Voel je de dansmicrobe en wil je niet 
blijven zitten? 

Wil je je dansend laten meevoeren op het 
ritme en de sfeer van muziek?

Ontdek dan in onze dansopleiding jouw 
dansante kwaliteiten en leer een wereld 
kennen vol bewegingsplezier!

Tijdens de creatieve lessen werken de 
leerlingen aan een goede basistechniek, 
doen ze speelse dansante oefeningen en 
creëren ze zelf nieuwe bewegingen. 

De danslessen besteden veel aandacht 
aan lichaamsbewustzijn, coördinatie, 
ruimtegebruik, lenigheid, expressie, 
muzikaliteit en creativiteit. 

Het dansplezier staat centraal.

 Muziekacademie! 

 Iets voor jou? 

Wens je na de zomervakantie te 
starten met een artistieke opleiding?

Lessenroosters, inschrijvingsdata en 
-modaliteiten zijn te vinden via 
www.oudenaarde.be/samw

 Contact: 

E : muziekadmin@oudenaarde.be 
T : 055 39 03 60

VIND JIJ DE 
WEG NAAR DE 

TEKENACADEMIE?

Je ontdekt alle info via:
www.oudenaarde.be/kabk

Tekenacademie (KABK)
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Jeugd/

Sport

 JEUGDAVONTURENSPORTDAG 

Samen met de omliggende gemeenten 
gaan we op donderdag 2 juli op avontuur 
bij The Outsider Vlaamse Ardennen. De 
exacte kostprijs en activiteiten liggen nog 
niet helemaal vast maar er zal alleszins 
keuze zijn uit enkele leuke en uitdagende 
formules. Avontuur verzekerd op deze 
dag! Voor meer informatie kan je terecht 
op de sportdienst.

 SPEELPLEIN ZAP 

Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 
21 augustus nemen de animatoren van 
Speelplein ZAP jou mee in hun teletijd-
machine. Kinderen van 3 tot en met 
15 jaar (geboortejaar 2005 tot 2017) 
reizen samen met de animatoren een 
hele zomer van het ene tijdsperk naar 
het andere. Om de ‘tijd’ van hun leven 
te beleven, kiezen de kinderen zelf hoe 
hun dag er uit ziet. Mee spelen met de 
activiteit die de animatoren uitgewerkt 
hebben? Speelgoed ontlenen uit de 
ZAP-winkel? Racen rond het gocartspar-
cours of een zo groot mogelijk kamp 
bouwen? Het kan allemaal!

Nog niet overtuigd? Kom dan op vrijdag 
10 juli proeven van een dagje gratis 
speelplezier op onze OpenSpeel-
pleinDag. De animatoren laten je met 
plezier zien hoe het eraan toe gaat op het 
speelplein. 

Op alle andere dagen betaal je als 
inwoner voor een volledige dag 8 euro 
(OK-pas: € 3), een halve dag kost 4 euro 
(OK-pas: € 1,5). 

Activiteiten gaan door in de BroeBEL-
school (Wortegemstraat 14-16 in Bevere) 
van 9u30 tot 16u. Elke dag is er voor- en 
na opvang voorzien. Op dinsdag 21 juli is 
er geen speelpleinwerking.

Op speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking. 
Deze kindjes moeten wel op voorhand 
inschrijven. Neem daarvoor contact op 
met de jeugddienst.

 KRULLEWIET 

Krullewiet is een afgelijnd activiteiten-
aanbod bestaande uit bezoekjes, sportac-
tiviteiten, uitstappen en workshops, 
telkens in de namiddag. Wie wil, kan 
Krullewiet ook combineren met speel-
pleinwerking ZAP. De meeste krullewie-
tactiviteiten gaan door in Jeugdcentrum 
Jotie. 

Kinderen die geboren zijn in de periode 
van 2015 tot 2005 kunnen deelnemen aan 
de krullewietactiviteiten. Deze activiteiten 
gaan door van 6 tot en met 10 juli en van 
3 tot en met 21 augustus. 

Inschrijven kan via de webshop of aan 
de balie van de jeugddienst. Twijfel niet 
te lang, er zijn al heel wat plaatsen 
ingenomen. Deelname aan de activiteiten 
kost 4 euro (OK-pas: € 1,5). 

Door de coronacrisis en de steeds wijzigende veiligheidsmaat-
regelen, was bij het ter perse gaan van dit Infomagazine helaas 
nog niet 1OO% duidelijk of alle sport- en jeugdactiviteiten wel 
zouden kunnen doorgaan.
Het onderstaande is dus onder voorbehoud. Eens er definitief 
 duidelijkheid is, zullen wij hier natuurlijk meteen over 
  communiceren.
   Hou dus zeker de websites en Facebookpagina’s van de 
    jeugd- en sportdienst in de gaten.
   Op de Facebookpagina van de sportdienst posten we 
trouwens regelmatig beweegideetjes, want blijven bewegen is 
heel belangrijk!  
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 NIEUW: AVONTURENKAMP 

Hallo avonturier! 
Ga je mee met ons op kamp?

Van 17 tot 21 augustus mogen jullie 
zich verheugen op een flinke portie 
adrenaline. We zetten alles even op 
een rijtje zodat je precies weet wat je te 
wachten staat:

Maandag blijven we in het vertrouwde 
Oudenaarde voor een dropping en laser-
shooting

Dinsdag vertrekken we met de trein 
richting de Ardennen (Fairon). Bij 
aankomst staan de mountainbikes 
al klaar en gaan we de omgeving 
verkennen. Daarna zetten we ons (eigen) 
tentje op en volgt een ontspannende 
avond bij het kampvuur

Op woensdag gaan we de grotten in 
voor speleologie en gaan we aan de slag 
met pijl en boog (arrow tag) en gaan we 
een nachtspel spelen. Op donderdag 
gaan we de rotsen op en wacht ons een 
spannende verrassingsactiviteit. 
’s Avonds gaan we ook nog even op tocht.

Op vrijdag volgt een oriëntatiegame en 
gaan we terug naar huis met de trein.

Al deze activiteiten verlopen onder 
deskundige begeleiding van de sport-
dienst en van the Outsider Ardennen.

Deelnemers zijn tussen de 11 en 16 jaar. 
Deelnemen kost 200 euro (50 euro voor 
OK-passers). Hierin zitten alle activi-
teiten, permanente begeleiding, vervoer 
en catering gedurende de 4 dagen op 
verplaatsing inbegrepen.

Inschrijven kan via de webshop. 

Voor de iets kleineren worden er van 
maandag 6 juli tot vrijdag 10 juli sport-
kampjes georganiseerd. Een overzicht:

• 3 tot 5 jaar: Beestig sportkamp 
• 6 tot 12 jaar: circuskamp

Meer weten? 
Contacteer de sportdienst!

 THEMAKAMPEN JEUGD & SPORT 

Ook dit jaar slaan onze jeugd- en sport-
dienst tijdens de zomervakantie opnieuw 
de handen in elkaar en organiseren 
ze verschillende leuke kampen voor 
kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 
jaar (geboren in de periode van 2017 tot 
2005). 

Een overzicht van de themakampen:

- Van maandag 1 juli tot en met 
vrijdag 3 juli

• 3 tot 5 jaar:  Sportspetters

• 6 tot 12 jaar:  Sjezen op wielen

• 9 tot 15 jaar:  Go extreme

- Van maandag 24 augustus tot en met 
vrijdag 28 augustus

• 3 tot 5 jaar: Reuzekamp

• 6 tot 12 jaar: Olympische spelen

• 8 tot 15 jaar: Uitstappenweek

Alle kampen gaan door in het sport-
centrum de Rode Los. 

Inschrijven voor deze kampen is verplicht 
en kan via de webshop op www.ouden-
aarde.be of op de jeugddienst tijdens de 
openingsuren.

 NIEUW: RUNNIN’ CITY 

Loop of wandel doorheen Oudenaarde 
met de Runnin' City app

Wil je centrum Oudenaarde en zijn mooie 
natuur al lopend of wandelend ontdekken 
met onderweg een woordje uitleg bij 
toeristische bezienswaardigheden?

Ben je je eigen looproutes beu en 
klaar om nieuw plekjes en paadjes te 
ontdekken in Oudenaarde? 

De gratis app Runnin’City combineert 
lopen of wandelen met sightseeing. Zo 
werkt het: je downloadt de app, geeft je 
locatie in en kiest een route. Een stem 
leidt je naar het dichtstbijzijnde punt op 
die route en je bent vertrokken. Telkens je 
een bezienswaardigheid passeert, krijg je 
er info over.

In Oudenaarde hebben we 3 routes 
ontwikkeld: 

Historisch Oudenaarde (5km)

Oudenaarde is vooral bekend voor 
het statige stadhuis, de prachtige 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele 
en de eeuwenoude Sint-Walburg-
akerk. Toch heeft Oudenaarde nog 
veel kleinere, maar zeker niet minder 
mooie monumenten in het historische 
centrum. Laat je verbazen tijdens deze 
looproute.

Sport en natuur (11km)

Oudenaarde is een netwerk van 
fiets-, wandel- en joggingsomlopen. 
We nemen je mee naar de mooiste 
natuurplekjes zoals t’ Spei en domein 
Donkvijver waar avontuurlijke sporten 
en watersporten beoefend kunnen 
worden. Je zal deze route prachtig 
vinden. 

Natuur (16km)

Van Park Liedts naar Bos t’ Ename via 
Volkegembos waar je kan genieten van 
de gevarieerde fauna en flora. Wie durft 
deze uitdagende route aan?
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 NIEUW: BABYBALLERS 

Babyballers is een groot succes in het 
Verenigd Koninkrijk en komt nu ook naar 
Oudenaarde! 

De sportdienst biedt (i.s.m. Sportkids 
vzw) een plezier- en bewegingsmoment 
aan met (voet)bal als basiselement. 
Professioneel opgeleide trainers brengen 
de kindjes op een speelse en didactische 
manier balvaardigheid bij.  Eén van de 
(groot)ouders is erbij en participeert: 
zo kunnen jullie samen genieten van de 
fratsen en de vooruitgang van (klein)zoon 
of -dochter.

Dat gebeurt in 12 sessies van 40 minuten 
in ’t Sportkot Oudenaarde , van 12 
september 2020 t.e.m. 12 december 
2020, elke zaterdagvoormiddag (behalve 
tijdens de schoolvakanties).

• Babyballers (1,5 tot 2,5 jaar) max. 20 
deelnemers: van 9u30 tot 10u10

• Miniballers ( 2,5 tot 3,5 jaar) max. 20 
deelnemers: van 10u10 tot 10u50

• Ballers (3,5 tot 5 jaar) max. 20 
deelnemers: van 10u50 tot 11u30

Deelnameprijs is € 72 voor kind en (groot)
ouder en € 18 OK-pastarief. 

Inschrijven kan via de webshop op 
www.oudenaarde.be, meer informatie te 
verkrijgen bij de sportdienst.

Jeugd/

Sport

Contact:

 Sportdienst 

Rodelos 1 
T: 055 31 49 50 
E: sportdienst@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be/sport

 Jeugddienst 

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

 ONTDEK GRATIS ONS  
 SPORTAANBOD 

Het is nog wel eventjes 
maar september is de 
maand van de Oude -
naardse sportclub. Een 
maand lang openen 
verschillende Oudenaardse sport-
clubs hun deuren voor jullie en kan je 
gratis proeven van enkele initiaties, 
trainingsmomenten, …  bij de club naar 
jouw keuze. Ontdek het aanbod van de 
deelnemende clubs op onze website of op 
de sportbeurs.

De sportbeurs is hét kick-off moment 
van de maand van de sportclub en vindt 
plaats op de sportsite Rodelos op zondag 
6 september. Het ideale moment om 
kennis te maken met de verschillende 
clubs en te proeven van de sporten 
waarin jij geïnteresseerd bent d.m.v. 
initiaties, demonstraties,… . 

Oudenaarde zet op dat moment ook de 
stap naar een rookvrije toekomst voor 
onze jeugd! Die stap zetten we in het 
kader van Generatie 
Rookvrij, een initiatief 
dat ijvert voor zoveel 
mogelijk rookvrije omgevingen voor onze 
jeugd. Tijdens de sportbeurs gaan we dit 
feestelijk vieren!  

Ook de actie ‘Breng je sportclub naar 
school’ van Sport Vlaanderen vindt plaats 
tijdens de maand van de sportclub op 
woensdag 16 september. Een dag waarop 
men in de outfit van hun sportclub naar 
school mag gaan. De sportdienst wil 
deze actie open trekken naar ‘Breng je 
sportclub naar buiten!’ en heeft een 
drummend, interactieve, ritmische 
verrassing in petto. Benieuwd? Afspraak 
in sportoutfit op woensdag 16 september 
om 14u op de Markt! 

// SAVE THE DATES //

1 - 30 sept.: Maand van de sportclub 

6 sept.: Sportbeurs @Rodelos

16 sept.: Breng je sportclub naar 
buiten @Markt

 NIEUW: SPORTKAART 55+ 

Vanaf september komt  er een ruimer 
sportaanbod voor 55+ in Oudenaarde. 
De sportdienst heeft een sportkaart 
ontwikkeld, waarbij je zelf kan bepalen 
welke sporten en initiaties je wil 
beoefenen. Elke weekdag kunnen alle 
55-plussers bij de sportdienst terecht 
voor een uurtje (of enkele uurtjes) sport 
en plezier. 

Er worden 4 reeksen per jaar georga-
niseerd. Per reeks kan je je verdiepen 
in heel wat verschillende sporten zoals 
ruggym, padel, zwemmen, yoga, curve 
bowl, dansmix, drums alive,…

De sportkaart kost 30 euro en geeft je 
recht op 10 sportbeurten.

De brochure met alle info is te verkrijgen 
op de sportdienst.
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JEP is een drugpreventieproject waarbij 
4 jeugdwerkinitiatieven uit Oudenaarde 
tijdens een volledig werkingsjaar profes-
sioneel ondersteund worden door het 
Team Drugpreventie en -begeleiding van 
CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. De jeugd-
werkinitiatieven die dit parcours goed 
doorlopen krijgen dankzij de steun van 
Rotary Oudenaarde een totaalbedrag van 
500 euro. 

JEP is ontstaan uit een samenwerking 
tussen Rotary Oudenaarde, CGG 
Zuid-Oost-Vlaanderen, Stad Ouden-
aarde, Jeugdcentrum Jotie en Jeugdraad 

Oudenaarde. Doelstelling is de leiding en 
begeleiders stimuleren tot een 
preventieveaanpakvantabak,alcoholen
anderedrugs binnen hun groep. 

Vroeg of laat worden jongeren gecon-
fronteerd met middelengebruik. Door 
jongeren met elkaar over alcohol en 
drugs te laten praten, wordt gebruik 
gemaakt van ‘peer support’ als preven-
tieve methode. 

Alle jeugdwerkinitiatieven krijgen 
binnenkort meer informatie over dit 
project, wat de verwachtingen zijn en hoe 
ze zich kunnen inschrijven. 

Drugpreventie-
project jeugdwerk

Kort

Ken je 
GROS?
GROS staat voor de ‘Gemeentelijke 
Raad voor OntwikkelingsSamen-
werking’. Het is een vertegenwoor-
diging van organisaties uit Ouden-
aarde, van verschillende strekkingen, 
die werken rond internationale 
samenwerking, mensenrechten en 
Noordzuidproblematiek. Jaarlijks 
organiseert GROS ook enkele activi-
teiten om de Oudenaardse bevolking 
te informeren en sensibiliseren 
omtrent deze thema’s. 

GROS wenst zijn werking te 
versterken en is hiervoor op zoek naar 
nieuwe leden en sympathisanten. 
Elke Oudenaardse vereniging of 
individu met een werking rond deze 
thema’s kan een aanvraag doen om 
lid te worden van het GROS. Samen 
met GROS maak jij van Oudenaarde 
een wereldstad! 

Interesse ? 
Stuur een mailtje naar 
gros@oudenaarde.be voor meer info!

Nog een vraag?

Jeugddienst Oudenaarde 
Lien De Schryver 
Lien.DeSchryver@oudenaarde.be 
055 33 44 90

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 
Davinda Goetry 
davinda.goetry@zov.be 
0499 57 84 95
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Kort

Dit jaar organiseert de adviesraad voor personen met een 
handicap in samenwerking met de stedelijke Speel-o-
theek reeds voor de 6de maal de ‘Toegankelijkheidsprijs’.

Deze prijs bestaat uit een logo en een geldprijs (500 euro voor 
de winnaar, 250 euro voor de tweede en derde geselecteerde) 
en is vooral een vorm van waardering voor de inspanningen en 
initiatieven die genomen worden om de toegankelijkheid voor 
personen met een beperking te verhogen.

Ook personen met een beperking willen, net als iedereen, 
deelnemen aan vrijetijdsinitiatieven. Helaas zij er vaak drempels 
(letterlijk of figuurlijk) die dit verhinderen. Het is belangrijk 
om daar aandacht voor te hebben, want toegankelijkheid is 
de basisvereiste om aan het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen. Het is voor veel personen met een beperking ook 
een belangrijke voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven.

Daarom wordt dit jaar voor de eerste keer gefocust op de 
jeugd-, sport-, cultuur-, en seniorenverenigingen die het 
mogelijk maken om mensen met een beperking te laten 
deelnemen aan hun activiteiten.

Sinds begin dit jaar werkt onze stad samen met Kruisem, 
Wortegem-Petegem en Horebeke om het lokale 
woonbeleid naar een hoger niveau te tillen. 

Deze intergemeentelijke samenwerking en de bijhorende 
subsidies laten onze stad toe het lokaal woonbeleid nog profes-
sioneler en kwalitatiever te organiseren. 

Door mee in te stappen, engageren we ons om te werken 
aan een kwalitatief, divers en betaalbaar woonaanbod, met 
aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en voor 
alleenstaanden.

Toegan kelijk-
heidsprijs 2020

Versnelling 
hoger voor 
lokaal 
woonbeleid

In eerste instantie zal ingezet worden op 3 pijlers: 

• Een gemeente-overschrijdende dienstverlening

• De uitrol van woon- en energieloketten waar inwoners 
terecht kunnen voor allerlei vragen rond wonen

• Het in kaart brengen van de lokale woningmarkt

De samenwerking is het gevolg van een goedgekeurd subsi-
diedossier dat door intercommunale SOLVA werd ingediend. 
Hierdoor zal onze stad ook beroep kunnen doen op gekwa-
lificeerd personeel vanuit SOLVA. De intercommunale richt 
momenteel een nieuw team Wonen op, waarbij voor elke cluster 
een adviseur lokaal woon- en energiebeleid wordt aangeworven 
die de steden en gemeenten zal bijstaan in hun nieuwe taken 
rond wonen. Een technisch medewerker woningkwaliteit vervol-
ledigt het team.

Enerzijds worden dus expertise, goede voorbeelden en 
ervaringen uitgewisseld. Anderzijds wordt ook extra personeel 
ingezet in de gemeenten zelf. 

De start van een ongetwijfeld heel mooi verhaal voor 
Zuid-Oost-Vlaanderen!

Zelf vragen over het woonbeleid of over huisvesting?

Neem dan contact op met de dienst huisvesting via 
huisvesting@oudenaarde.be of via 055 33 51 04.

De prijsuitreiking is voorzien op 3 december 2020. 
We houden jullie op de hoogte!

MEER INFO:
Speel-o-theek De Zevensprong 
Maagdendale 27 
speelotheek@oudenaarde.be
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Binnen het grote Aquafin-project 
om de Rietgracht te ontdubbelen zijn 
er momenteel werken gepland in de 
Groenstraat en ter hoogte van het 
Sint-Jozefplein. Voor de meest recente 
informatie, kan je steeds terecht op de 
Aquafin-website (projectnummer 22812). 
Hier kan je ook intekenen op een nieuws-
brief, zodat je geen enkele update mist! 

De wijk Klokkeveld dateert uit de 
jaren ‘60 en kon dus wel een opsmuk 
gebruiken. Daarom plannen we dit 
najaar de heraanleg van alle wegenis en 
de aanleg van een gescheiden riole-
ringsstelsel. Omdat er geen doorgaand 
verkeer is, zal de wijk ingericht worden 
als leefstraat met enkelrichtings-
verkeer. Dankzij verschillende ingrepen 
kunnen we de snelheid van het verkeer 
afremmen en komt er veel ruimte vrij 
voor graszones, beplanting en bomen. 

De verkeershinder tijdens de werken blijft 
beperkt tot de wijk zelf.

Midden deze maand starten ook de 
weg- en rioleringswerken in de cluster 
‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleis-
traat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, 
Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, 
Ruitersstraat en Kloosterweg). 

De aannemer legt hier een gescheiden 
rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater 
komt er een afvalwaterleiding, voor het 
hemelwater wordt het bestaande grach-
tenstelsel zoveel mogelijk behouden en 
geherprofileerd (waar er geen grachten 
zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). 
Ook de leidingen op het privaat domein 
langsheen het tracé zullen worden 

afgekoppeld en op het gescheiden 
rioleringsstelsel aangesloten. Het doel 
van het project is om de omliggende 
waterlopen te saneren en de bovenge-
noemde straten aan te sluiten op het 
zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is 
een uitvoeringstermijn voorzien van 325 
werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen 
euro geraamd (inclusief BTW).

Op 18 mei startten de werken voor de 
aanleg van een bufferbekken in de hoek 
tussen de Gaverstraat en Zwadder-
kotstraat. De aannemer zal hier een 
natuurlijke dijk optrekken met een 
overstortconstructie op de Oossebeek, 

zodanig dat bij hevige regenbuien het 
regenwater tijdelijk kan opgehouden 
worden in het bufferbekken om nadien 
traag afgevoerd te worden via de 
Oossebeek.

Momenteel zijn we tenslotte ook bezig 
met de aanleg van een parking op de 
Scheldekop, tegen de gevangenismuur, 
naast het Bergen Op Zoomplein. De 
parking wordt aangelegd in waterdoor-
latende materialen en zal plaats bieden 
voor een 110-tal wagens.

Oudenaarde 
investeert Kort

Ondanks het coronavirus, blijven we inzetten op de verbetering van onze 
weg- en rioleringsinfrastructuur. Daarom staan er in de komende periode op 
verschillende plaatsen in Oudenaarde werken op het programma.
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SchepencollegeSchepencollege
Burgemeester
Marnic De Meulemeester

Veiligheid - Communicatie - Toerisme - City Marketing - 
Ruimtelijke Ordening - Milieu - Duurzaamheid 
T: 055 49 70 67 en 055 33 51 28 (ACM) 
E: Burgemeester@oudenaarde.be 
Zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen
Stefaan Vercamer

Cultuur - Wijkontwikkeling - Burgerzaken - Tewerk-
stelling - Sociale Economie - Landbouw - Wonen - 
Kerkfabrieken 
T: 0496 29 94 29  
E: stefaan.vercamer@oudenaarde.be
Zitdag: op afspraak

John Adam
Evenementen - Openbare Werken 
T: 0478 38 02 65  
E: john.adam@oudenaarde.be 
Zitdag: op afspraak

Peter Simoens
Sport - Recreatie - Mobiliteit  
T: 055 31 95 32 - 0475 28 28  59 
E: peter.simoens@oudenaarde.be 
Zitdag: woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de sport-
dienst of na afspraak (gsm/e-mail)

Bart Dossche
Financiën - Aankoopdienst - Informatica (ICT) - 
Administratieve Vereenvoudiging - Dierenwelzijn 
T: 0495 38 01 03 
E: dokter.dossche.bart@telenet.be 
Zitdag : maandagnamiddag

Sybille De Vos
Personeelszaken - Onderwijs - Zustersteden 
T: 055 33 51 33 
E: sybille.devos@oudenaarde.be 
Zitdag: maandag en donderdag (na afspraak)

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

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

Instant happiness. Daar staan de Dikke Madammen en de spirit van Veerle De Vos voor. 

“Het leven is al zo serieus, ik wil dat mensen glimlachen wanneer ze mijn werk zien”, 

zegt ze.

De kleurrijke creaties van Veerle De Vos uit Avelgem verwelkomen je aan haar woning 

en atelier. Je voelt de zomer, je proeft de vrolijkheid. “Geef toe, ze toveren een glimach”, 

vindt de kunstenares.

“Na een fietsongeluk in 2004 had ik geheugenproblemen en felle migraineaanvallen.  

Ik concentreerde me op mijn kunst en dat werkte als een soort therapie voor mij.”

Op afspraak kan je steeds terecht bij Veerle thuis. 

De woning en de expotuin ademen er kunst.

Veerle maakt ook werken op bestelling.

Stijn Streuvelslaan 19 te Avelgem,

Vrije ingang, iedereen welkom, mits social distancing 

door corona-maatregelen.

Tentoonstelling in de Plantentuin van Meise & kasteel 

van Bouchout van 2 t/m 5 oktober 2020. (zie website)

Stijn Streuvelslaan 19 / 8580 Avelgem  |  0475 36 86 18  |  www.veerledevos.be

© Nick Cannaerts

Creëer een vakantiegevoel in je eigen tuin met de 

vrolijke kunstwerken van VEERLE DE VOS



Désire Waelkensstraat 60
 9700 Oudenaarde

info@residentie-keizerhof.be
www.residentie-keizerhof.be

Erkende assistentiewoningen 
in hartje Oudenaarde

De assistentiewoningen in Residentie Keizerhof 

zijn volwaardige appartementen, voorzien voor 

65-plussers die onafhankelijk wensen te leven 

en graag genieten van het leven. Een restaurant, 

fitness, wellness, dat alles in hartje Oudenaarde. 

TE HUUR & LAATSTE 
TE KOOP 

Levensgenieter Maurice (80),
koos samen met zijn vrouw 
Francine voor een erkende 

assistentiewoning 
in Residentie Keizerhof.

“ “Als we buitenkomen, zitten we onmiddellijk in 
de stad en van op ’t appartement kijken we uit 
op de natuur. We zijn hier ook nooit eenzaam.

Woon onder vrienden

Het sociaal contact is één van onze belangrijkste 

pijlers. Bovendien hebben onze bewoners de 

zekerheid dat ze met de nodige zorg omringd 

worden zodra zij daar nood aan hebben. 
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