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Op en rond

de Markt

Beste inwoner,

er zijn geen zekerheden meer in het 
leven: een tijdje geleden vernamen we 
dat dit bekende deuntje uit de koers zal 
verdwijnen.
In onze herinneringen zal het ver-
trouwde Rodania-riedeltje voor eeuwig 
verbonden blijven met de geur van 
geoliede rennersbenen, met het eerste 
lentezonnetje en met mensen die na 
een veel te lange winterslaap opnieuw 
samenkomen.

Maar ook zonder de Rodania-oorworm 
trekt het nieuwe wielerseizoen zich 
op gang. Met toch nog een zekerheid: 
Oudenaarde blijft alvast tot 2022 het 
epicentrum van het Vlaamse wieler-
voorjaar. Zeker tot dan bollen de helden 
van Vlaanderens Mooiste, de Ronde van 
Vlaanderen, in onze stad over de meet.  

Koers zet Oudenaarde op de kaart. 
Velen benijden ons de naambekend-
heid die het wielrennen Oudenaarde in 
binnen- en buitenland oplevert. Maar 
Oudenaarde is natuurlijk zo veel méér 
dan enkel de koers. Ook tal van andere 
zaken komen in deze ‘Info Oudenaarde’ 
aan bod. 

Het werken op afspraak bijvoorbeeld: 
ondertussen is dit systeem al vrij goed 
ingeburgerd. Om frustraties te voor-
komen, kunnen we het echter niet 
voldoende herhalen: maak steeds een 
afspraak vooraleer naar de dienst bur-
gerzaken te gaan!
Wist je trouwens dat het vaak niet eens 
nodig is om nog langs te komen in het 
Administratief Centrum? Veel zaken 
kan je via onze website makkelijk van 
thuis uit regelen.

Ook op cultureel vlak valt er van alles 
te ontdekken. In het najaar organiseren 
we een groots en uniek project rond 
Adriaen Brouwer, met schilderijen 
afkomstig uit verschillende Ameri-
kaanse en Europese topmusea. Een 
‘once in a lifetime’-gebeurtenis, want 
het is de eerste keer dat zo’n groot deel 
van het gekende Brouwer-oeuvre wordt 
samengebracht.

Op 18 maart hebben we alvast nog een 
primeur voor Oudenaarde; dan wordt 
de befaamde Mattheuspassie van Bach 
(een van de bekendste werken uit de 
westerse muziekgeschiedenis) hier 
voor de eerste keer live uitgevoerd.

In de aanloop naar de Ronde van Vlaan-
deren brengen we ook hulde aan de 
echte flandriens dankzij de schilderijen 
en tekeningen van Michel Provost. Het 
wordt een toegankelijke tentoonstelling 
met de koers als thema. 

En zo is het cirkeltje rond en zijn we op-
nieuw bij het wielervoorjaar aanbeland. 
Nog één keer allemaal samen: 
Rodaniááá!

Veel leesgenot!

De Secretaris,
Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,
Marnic De Meulemeester

Rodaniááá!

14 Herdenking
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Sinds begin deze maand kan je jouw 
parkeerplaatsje bovendien ook  
betalen via een app of via sms.

De app ‘4411’ kan je downloaden via 
Google Play (Android) en via de App 
Store (iOS).

Werk je liever via SMS? Stuur dan bij 
het begin van de parkeertijd “OUD”, 
een spatie en jouw nummerplaat (bv. 
“1ABC123”) naar 4411. 

Bij het einde van de parkeertijd sms 
je gewoon de letter “Q” naar 4411. 
Je vindt deze informatie natuurlijk 
ook op de parkeerautomaten zelf.

Binnenkort wijst een parkeergelei-
dingssysteem jou de weg naar de vrije 
parkeerplaatsen. Bij de opmaak van 
het nieuwe circulatieplan op en rond de 
Markt werd een dynamisch parkeerge-
leidingssysteem voorzien. Zo krijgen au-
tomobilisten informatie over de beschik-
baarheid van parkeerplaatsen en moeten 
ze niet nodeloos rondrijden. 

In de Minderbroedersstraat ter hoogte 
van de afslag naar de parking Meer-
spoort en in de Matthijs Casteleinstraat 
t.h.v. het kruispunt met Smallendam 
komen digitale borden die het aantal 
vrije parkeerplaatsen op zowel de Markt 
(westkant) als op de gratis randparking 
Meerspoort-Noord aanduiden. In de 
Broodstraat t.h.v. het kruispunt met 
Krekelput zal het aantal vrije plaatsen op 
de parking aan de oostkant van de Markt 
worden weergegeven. 

Op het marktplein is in totaal plaats voor 
zo’n 70 wagens. Je mag jouw wagen 
enkel parkeren in de daartoe bestemde 
parkeervakken (aangeduid met 4 witte 
hoekpunten).

Voertuigen die buiten de vakken of in 
de circulatiezones geparkeerd staan, 
belemmeren de doorgang.

Natuurlijk kan je ook terecht op een van 
de gratis ruime randparkings, steeds op 
een steenworp van de winkels! 

Op en rond

de Markt

Nog een parkeerplaatsje vrij?  
Straks zie je het op de borden
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Alle info betreffende de toegelaten 
activiteiten kan je ook  terugvinden 
op www.vdab.be/wijk-werken

Zitdagen Oudenaarde: 
maandagnamiddag van 
13u tot 16u30 en donderdag 
van 8u30 tot 16u30 

Louise Mariekaai 7 
9700 Oudenaarde

Centraal telefoonnummer: 
055 30 47 69

Oudenaarde wil mee met de tijd. 
Altijd en overal een vlotte internet-
verbinding hebben, lijkt tegenwoor-
dig bijna een basisbehoefte. Het 
aanbieden van gratis wifi  is dus een 
logische vorm van dienstverlening 
naar onze inwoners, handelaars en 
bezoekers toe.

Het wifi -netwerk wordt gefaseerd 
uitgerold en zou wanneer jullie dit 
lezen normaal gezien grotendeels 

Na maanden van voorbereidingen 
ging op 1/1/2018 het ‘wijk-werken’ van 
start in onze regio. Twee steden (Ou-
denaarde en Ronse) en vijf gemeenten 
(Zwalm, Zingem, Kruishoutem, Lierde 
en Horebeke) slaan de handen in 
elkaar en zullen gezamenlijk het wijk-
werken organiseren.
 
Het wijk-werken vervangt de zoge-
naamde PWA-werking. Bij aanvang 
kunnen al 140 medewerkers aan de 
slag om maximaal 60 uur per maand 
werkervaring op te doen. Zowel parti-
culieren, onderwijsinstellingen, vereni-
gingen, lokale overheden als land- en 
tuinbouwbedrijven die gevestigd zijn in 
de deelnemende gemeenten kunnen 
hulp aanvragen. 
De prijs voor een wijk-werkcheque be-
draagt 7,45 € per uur en is 30% fi scaal 
aftrekbaar voor particulieren. Netto 
komt dit neer op 5,22 € per uur. 

Toegegeven, het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar zoals je misschien al 
hebt gemerkt, gaat de wekelijkse donderdagmarkt sinds 1 maart opnieuw op het 
marktplein door. Hoera! In samenspraak met de marktkramers werd 
gezorgd voor een mooie opstelling met een mix van producten op elke rij. 
En dat is nog niet alles: het is de bedoeling de donderdagmarkt nog uit te breiden 
en bijkomende marktkramers met nieuwe producten aan te trekken. 
Einddoel is een aaneengesloten ‘markt-parcours’ tussen het Tacambaroplein 
en de Markt.  

operationeel moeten zijn.
In totaal komen er 14 zenders. Die 
verzekeren een netwerkdekking 
in het volledige centrum  (Markt, 
Kleine Markt, Droesbekeplein, Ronde 
van Vlaanderenplein, Broodstraat, 
Hoogstraat en Nederstraat).
Enkel aan de noordzijde (richting 
Tacambaroplein) blijft het nog even-
tjes wachten op een goed signaal. 
Dit gebied wordt samen met Eandis 
in een volgende fase aangepakt.

Klaar voor de toekomst: 
gratis wifi  in het centrum

Klusjes? 
Schakel een 
wijk-werker in

De donderdagmarkt is terug!

Klaar voor de toekomst: 
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EEN WEEKEND IN DE   BAN VAN 
Ronde van 

Vlaanderen
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EEN WEEKEND IN DE   BAN VAN 

MOBILITEIT

De Markt is op zaterdag enkel bereikbaar voor voetgangers en 
fi etsers. Net omdat we voor de deelnemers aan de cyclo de parkings 
buiten het stadscentrum hebben voorzien (Zone Bruwaan), is er 
ruimte in het centrum om te parkeren. Er wordt een gratis grote 
fi etsenstalling voorzien op de Markt. Natuurlijk blijft Oudenaarde 
ook bereikbaar met het openbaar vervoer. 

ZATERDAG 31 MAART 2018

We Ride Flanders Cyclo
Op zaterdag 31 maart 2018 rijden 16.000 
sportieve fi etsers hun Ronde van Vlaanderen 
tijdens de We Ride Flanders Cyclo. 
Ze trotseren net als hun idolen de Vlaamse 
hellingen en kasseistroken.

Programma:

7.00u - 8.00u
start cyclo 232 km (Antwerpen, Plantinkaai)

7.00u - 8.00u
start cyclo 173 km (Oudenaarde, Qubus)

7.00u - 9.00 u
start cyclo 138 km (Oudenaarde, Qubus)

7.00u - 10.00u
start cyclo 74 km (Oudenaarde, Qubus)

Wacht je partner op aan de fi nishlijn en ge-
niet intussen van wat Oudenaarde je die dag 
te bieden heeft. 
Neem een kijkje in de winkelstraten of 
geniet van een hapje en een drankje op een 
van de gezellige terrasjes op de Markt van 
Oudenaarde. 
Sinds dit jaar kan je ook meezingen met 
de Ketnet-show op de Markt of samen met 
Studio Brussel de renners volgen op het 
Droesbekeplein.

Voorstelling elite damesploegen
Alle damesploegen die op zondag de 15e 
Ronde van Vlaanderen voor dames rijden, 
worden zaterdagnamiddag voorgesteld op 
het podium op de markt.

V
oor het zevende jaar op rij is Oudenaarde de fi ere aankomststad van 
‘Vlaanderens Mooiste’, de Ronde van Vlaanderen. Winnaars Tom Boonen 
(2012), Fabian Cancellara (2013 en 2014), Alexander Kristoff (2015) Peter 
Sagan (2016) en Philippe Gilbert (2017) dompelden de stad en omstreken 
onder in een overweldigende extase. We kijken alvast uit naar wie de 

102e editie van de Ronde op zijn naam kan schrijven! Jij toch ook? Hierbij alvast een 
greep uit het programma tijdens dit feestweekend.
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ZONDAG 1 APRIL 2018 

Ronde van Vlaanderen Elite 
Vrouwen en Mannen
Niet alleen de renners, ook het pu-
bliek maakt de koers: beleef daarom 
de aankomst vanop de eerste rij in het 
publieksdorp, vlakbij de aankomstlijn 
van Vlaanderens Mooiste. Dit dorp in de 
Minderbroedersstraat wordt dit jaar 
nog groter!
Noteer alvast onderstaande programma 
in je agenda. Wie laveert tussen de 
Markt en aankomstzone ziet de renners 
5x live en krijgt er een pak amusement 
bovenop:

09u30
Start Fan-ride op de Markt

10u55
Start RVV voor de vrouwen op de Markt

12u25
Passage vrouwen op de Markt

12u30
Passage vrouwen Edelare, Wolvenberg 
en Holleweg

13u00
Passage mannen op de Markt

13u05
Bevoorrading mannen Melden

13u40
Passage Edelareberg, Wolvenberg en 
Holleweg

14u50
Aankomst vrouwen 
(Minderbroedersstraat)

15u30
Passage mannen Koppenberg

16u30
Aankomst mannen 
(Minderbroedersstraat)

Publieksdorp en jeugdzone

Vanaf 13u, na de passage van de man-
nen op de Markt, opent het sfeervolle 
publieksdorp de deuren. Het is opnieuw 
een echt belevingsplein met drank- en 
eetstanden, kinderanimatie, sanitair, 

VRAGEN? INFORMEER JE TIJDIG

Telefonisch
078 05 10 80 
Centraal telefoonnummer voor 
alle vragen m.b.t. de Ronde in 
Oudenaarde (vanaf 15 maart 2018)

055 31 72 51
Coördinatie ‘De Ronde in 
Oudenaarde’, Stadhuis, 
9700 Oudenaarde

Online
www.derondeinoudenaarde.be
www.facebook.com/derondein-
oudenaarde

Op papier
Katern ‘De Ronde in Oudenaarde’, 
verkrijgbaar bij dienst toerisme.

Coördinatie
Toerisme & evenementen 
Oudenaarde
Stadhuis, 9700 Oudenaarde
055 31 72 51
deronde@oudenaarde.be

een overdekte star-shade,… Je vindt er 
ook het grootste scherm dat tijdens de 
Ronde van Vlaanderen wordt ingezet. 
Daarbovenop verhuist Studio Brussel op 
zondag van het Droesbekeplein naar het 
publieksdorp. Ambiance verzekerd!

Ook in de jeugdzone kan je de koers live 
volgen op groot scherm, een initiatief van 
de jeugdverenigingen KSA Oudenaarde 
en Canavia. Na de wedstrijd wordt hier 
afgesloten met een DJ. 

Mobiliteit
De parkings die vorig jaar voorzien 
waren op de industriezone Bruwaan zijn 
opnieuw beschikbaar voor het publiek. Er 
komt opnieuw een gratis shuttle tus-
sen deze parkings en het centrum met 
bussen van De Lijn dankzij de steun van 
Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info op 
www.derondeinoudenaarde.be 
In industriezone de Meersbloem kan ook 
geparkeerd worden, via de brug over de 
Schelde wandel je zo het stadscentrum 
binnen. Wie zijn weg kent, kan probe-
ren een parkeerplaatsje te vinden in de 
centrumrand van de stad. Hou er alleen 
rekening mee dat de hoofdinvalswegen 
via de N60 en de Markt uiteraard niet 
toegankelijk zijn. Er zullen ook voldoende 
fi etsparkings voorzien zijn. 

Volg de laatste verkeersinfo 
via de tweets van de Politie op
@PzVlaArdennen

Ronde van 

Vlaanderen
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Expo

PRAKTISCH

Stadhuis Oudenaarde, 
van 10/03 tot en met 02/04/18.
Van woensdag tot zondag, van 
13u30 tot 17u30. 
Op donderdag ook van 10u tot 
12u30. Open op Paasmaandag.

Gratis toegang

Zo zag je de  
Flandriens nog nooit

Naar goede gewoonte organiseert de 
Dienst Cultuur in de aanloop naar de 
Ronde van Vlaanderen een interessante 
tentoonstelling met ‘de koers’ als thema. 
Dit jaar zochten ze het opnieuw niet te 
ver van huis en viel hun kennersoog ;-) 
op het onvolprezen werk van Ronsenaar 
Michel Provost, die in 2017 een knappe 
expositie aangeboden kreeg in galerie 
Beukenhof in Kwaremont (een galerie die 
zich omzeggens op het parcours van de 
Ronde bevindt).

Michel Provost vormt de onbekende 
schakel tussen de traditionele schilder-
kunst en het stripverhaal. Hij verdedigt 
de heropleving van een kunst die tijdens 
zijn jeugd nog aan populariteit moest 
winnen: de Pop-Art, met haar onbetwist-
bare meesters Andy Warhol en  
Roy Lichtenstein.

Ook als bewonderaar van Hergé en Willy 
Vandersteen bekommerde Provost zich 
niet om de extreme strekkingen uit onze 
hedendaagse kunst, maar bleef hij zich 
interesseren voor de oude meesters. 
Figuren die als het ware weggelopen zijn 
uit een stripverhaal hebben hun toevlucht 
genomen tot het doek. Michel stelt zelf: 
‘Misschien kun je mijn werken cataloge-
ren onder de noemer Strip-Art.’

De voornaamste inspiratiebronnen van 
Michel Provost vinden we vooral in de 
actualiteit, de sport, de folklore, de ge-
schiedenis en in zijn onmiddellijke omge-
ving. Gedreven door emotie en luisterend 
naar zijn instinct, leidt dit hem ertoe 
geleidelijk zijn gevoelens prijs te geven.

Sport, geschiedenis en de onmiddellijke 
omgeving van Michel Provost brengen 
ons in één adem bij het wielrennen, de 
Koers. In dit geval een koers met traditie: 
onze eigen Ronde van Vlaanderen.
Voor deze tentoonstelling creëerde Pro-

vost een nieuwe reeks van 10 schilderijen 
met als titel ‘Flandriens’. Hij focuste 
daarbij vooral op de periode tot kort na 
de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent 
dat we allicht ook nog op een vervolg 
mogen hopen.  Daarnaast zal hij ook een 
dertigtal portretten presenteren van alle 
winnaars tot vóór de Tweede Wereld-
oorlog. Zij maakten de legende! Deze 
Flandriens speelden een belangrijke rol 
in de rijke geschiedenis van de Ronde van 
Vlaanderen.

Bron: “Provost” uitgegeven door Phoenix 
Projects, naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van galerie Beukenhof en de 
inmiddels meer dan 25-jarige samen-
werking tussen de galerie en kunstenaar 
Michel Provost.

Ronsenaar Michel Provost exposeert in Oudenaarde

2018 - maart - infomagazine - 9 



Dit najaar organiseert het  
MOU - Museum van Oudenaarde 
en de Vlaamse Ardennen een 

spectaculair tentoonstellingsproject 
rond Adriaen Brouwer. 

Een niet te missen event.

Het is de eerste keer dat zo’n groot deel 
van Brouwers schilderijen wordt samen-
gebracht, en dan nog in de geboortestad 
van de kunstenaar. De tentoonstelling is 
een samenwerking met het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten en  
vindt plaats in het Stadhuis van  
Oudenaarde van 15 september t.e.m.  
16 december 2018. 

De tentoongestelde schilderijen zijn 
afkomstig uit verscheidene Amerikaanse 
en Europese topmusea, zoals het Metro-
politan Museum of Art New York, het Mu-
seum of Fine Arts Houston, het Victoria 
en Albert Museum London, the National 
Gallery of Art London, het Mauritshuis 
Den Haag, het Rijksmuseum Amsterdam, 
de Staatliche Museen  Berlin enz. 
Deze tentoonstelling is dus écht een 
‘once-in-a-lifetime experience’! 

Meester van emoties

Brouwer werd geboren in Oudenaarde 
omstreeks 1605/06 en trok op jonge 
leeftijd naar de Noordelijke Nederlanden. 
Nadien vestigde de kunstenaar zich in 
Antwerpen, waar hij in 1638 op jonge 
leeftijd overleed. Ondanks zijn korte 
en turbulente leven liet deze Vlaamse 
meester een indrukwekkend oeuvre na, 
klein in omvang maar kwalitatief van het 
allerhoogste niveau. 

Vanuit kunsthistorische oogpunt is zijn 
werk van uitzonderlijk belang: als baan-
brekend meester slaat hij een brug tus-
sen de zestiende-eeuwse bruegeltraditie 
en de genre- en landschapsvoorstellin-
gen van de zeventiende eeuw. 
Adriaen Brouwer was een van de meest 

Adriaen Brouwer 
komt naar huis

creatieve en veelzijdige kunstenaars 
van zijn tijd maar Brouwers bekendheid 
in zijn eigen tijd en de appreciatie door 
meesters zoals Rubens, Rembrandt en 
Van Dyck staat in schril contrast met de 
perceptie van de kunstenaar vandaag. 
Bij het grote publiek is Adriaen Brouwer 
relatief onbekend; zijn naam wordt in het 
beste geval geassocieerd met de typische 
boerentaferelen, ofwel met het gelijkna-
mige bier, gebak of volksfeest.

Brouwer vandaag 

Het project ‘Adriaen Brouwer 2018’ is op-
gevat als een totaalbeleving: het bestaat 
onder meer uit een belevingsvol buiten-
parcours met de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
van Pamele als zenuwcentrum. Curator 
is Jan Hoet Jr. Hij nodigde hedendaagse 
kunstenaars uit om werk te creëren, 
geïnspireerd door Brouwer. 

De kwaliteit van Brouwers werk staat 
buiten kijf,  precies omwille van de 
weerbarstigheid, het spel van aantrekken 
en afstoten en de enorme vormelijke en 
psychologische dynamiek. Brouwer deelt 
met ons zijn blik op een samenleving die 
niet zo ver af lijkt te staan van de onze 
vandaag…

Bij de geselecteerde kunstenaars vinden 
we -net zoals bij Brouwer- eveneens 
een kritische stem terug, maar ook een 
gezond gevoel voor ironie en sarcasme.

‘Adriaen Brouwer 2018’ wordt een vol-
ledig activiteiten- en evenementenpro-
gramma waarbij naast het kunstparcours 
ook wordt gefocust op alle aspecten die 
samen het DNA van Oudenaarde bepa-
len: kunst en erfgoed, drink-, eet- en 
tafelcultuur en de wielercultuur.

Dit zeggen de experts

‘Adriaen Brouwer – een ten onrechte 
vergeten grootmeester in de schaduw 
van Rubens’ 

‘Adriaen Brouwer is meer dan een cliché. 
Hij staat voor de verbeelding van emoties 
en temperament op het allerhoogste 
niveau.’ Manfred Sellink (directeur 
KMSKA)

‘Brouwer weet op zeer expressieve, beel-
dende wijze een breed scala van uitdruk-
kingen op de gezichten van zijn figuren 
te treffen. Voortdurend veranderen zijn 
gezichtsuitdrukkingen om een maximum 
aan expressie in de houding van zijn figu-
ren te bewerkstelligen.’ Pieter Biesboer 
(Curator / Frans Hals expert)

PRAKTISCH

Adriaen Brouwer, Meester van 
emoties

Individueel bezoek: €10 pp,  
kortingen mogelijk

Openingsuren
Van maandag tot en met zondag 
van 9.30 u tot 18.00 u
Op donderdag tot 22.00 u

Gidsbeurten en audiogidsen in  
5 talen (N, E, D, F, S)

www.adriaenbrouwer.be

Unieke expo
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15.09 T.E.M. 
16.12.18

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

Tentoonstelling 
MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE 
EN DE VLAAMSE ARDENNEN
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Cultuur

INTERESSE? 
Mail naar archief@oudenaarde.be of 
bel naar 055 30 07 06. 

U kan ook zelf een exemplaar van 
de Handelingen kopen bij het 
secretariaat van de Geschied- en 
Oudheidkundige kring in het 
Stadsarchief (Maagdendale 31, 9700 
Oudenaarde), in de bibliotheek of in 
het MOU. Dan betaalt u slechts € 18.

Begin februari verscheen ‘Handelingen 
- deel 55’, het nieuwe jaarboek van ‘De 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van 
den Lande tusschen Maercke en Ronne’. 
In deze ‘Handelingen’ staan 6 uitgebreide 
artikels over de rijke geschiedenis van 
onze stad en omgeving. 

Deel 55 opent met een artikel van Pieter 
Beyls over ‘de overzichtskaart van de 
kasselrij Oudenaarde uit 1669, opge-
maakt door landmeter Peter Meysman’. 
Hierin maakt Pieter een grondige analyse 
van de bekende kaart die in het stadsar-
chief van Oudenaarde wordt bewaard. 
Frans Van Droogenbroeck schrijft dan 
weer over ‘de markenruil tussen Ename 
en Valenciennes en de investituur van de 
graaf van Vlaanderen in de mark Ename’ 
Erik Verroken heeft het in een opge-
merkt artikel over de Oudenaardse com-
ponist Gaspar van Weerbeke (ca. 1445 - + 
na 1517). Michel Deltenre publiceert het 

Allicht komt het niet door de nieuwe 
theaterzetels, maar door de bijzonder 
sterke programmatie, want CC De 
Woeker in Oudenaarde lijkt op weg om 
een nieuw record te vestigen wat de 
belangstelling betreft. 

Van bij de start van de reservaties voor 
het voorjaar 2018 stormden enkele 
voorstellingen naar het label ‘Uitver-
kocht!’. Met namen als Walter Baele, 
Kommil Foo, Pascale Platel en andere 
Wim Helsens lijkt dat evident, maar 
ook ander schoon cultuurvolk scheert 
ondertussen al hoge toppen in de kaar-
tenverkoop. Een goede raad: laat u in 
geval van een volle zaal inschrijven op 
de wachtlijst! Dat heeft in het verleden 
al dikwijls geloond.
Uiteraard resten er nog plaatsen voor 
andere knappe producties, waarvan we 
er graag enkele belichten: 

eerste deel van zijn artikel over de positie 
van ‘de heren van Pamele-Oudenaarde, 
als heersers over het betwiste grensge-
bied’. Rik Castelain op zijn beurt maakte 
een analyse van ‘de heerlijkheid Oud-Mo-
reghem in Wortegem in de 14de tot 17de 
eeuw’. Ten slotte kun je in het vierde 
deel van het artikel van Patrick Devos 
de bemerkingen lezen van ‘bisschop 
Antoon Triest, gebaseerd op zijn visita-
tiememoranda in de toenmalige dekenij 
Oudenaarde (1624-1654)’. Ditmaal komen 
Oudenaarde en Pamele aan bod. 
In de laatste pagina’s van de Handelingen 
kun je ook dit jaar het laatste nieuws uit 
het Stadsarchief vernemen.

Een exemplaar van de Handelingen van 
de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
kost € 20. Voor dit bedrag sturen we het 
boek op, wordt u meteen ook lid van de 
Kring én kan u kosteloos deelnemen aan 
alle activiteiten zoals lezingen over de 
geschiedenis van Oudenaarde.

WACHTEN OP GODOT
Oudenaardenaar Karel Creemers (Cir-
cus Ronaldo) zet op 23/03 een belang-
rijke stap in zijn zo al creatieve carrière, 
door zijn verschijning in de klassieker 
“Wachten op Godot” van Beckett door 
Ensemble Leporello. Geert Vermeulen, 
“de kleine” van De Nieuwe Snaar, eist 
daarin eveneens een opmerkelijke rol 
op.

FONDRIEST
In de aanloop naar de Ronde van Vlaan-
deren gebruikt theatermaker Andy Van 
Kerschaver de Italiaanse wielrenner 
Fondriest om zijn coming-of-agever-
haal onder de gelijknamige titel te 
vertellen op 29/03.

BOB SESSIONS
De dag daarna op 30/03 waagt één van 
de best bewaarde binnenlandse gehei-

Lees alles over de boeiende 
geschiedenis van Oudenaarde

De Woeker op weg naar record?
men, de tributeband The New Fools, 
zich aan het werk van Nobelprijswin-
naar Bob Dylan; tekst, beeld en uiter-
aard muziek kiezen zij als ingrediënten 
voor “Bob Sessions”. 

SALON SECRET
‘Salon Secret’ van het gelegenheidscol-
lectief ARSENAAL/LAZARUS, Hof van 
Eede en Kopergietery op 27/04 stond 
met de jaarwisseling in menig cultuur-
gids genoteerd als sterk aanbevolen 
podiumvoorstelling voor 2018.
Daarnaast wijzen we nog op de laatste 
productie uit ons leuk aanbod familie-
theater: ‘Mousse’ van Un Oeuf is Un 
Oeuf, het gezelschap van streekgenoot 
Gilles Monnart in de paasvakantie.
Wil u nog mee deel uitmaken van het 
Woeker-record dat er ongetwijfeld zit 
aan te komen? Alle info en reservaties 
via www.dewoeker.be !
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De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans (SAMWD) van Oudenaarde en de 
kunsteducatieve vereniging EduART vzw 
hebben op 18 maart 2018 een select muzi-
kaal gezelschap te gast. Niemand minder 
dan het Kortrijks Vocaal Ensemble, het 
Brussels Chamber Choir en het barokor-
kest Van Wassenaer brengen die zondag-
namiddag om 15u in de Sint-Jozefskerk 
de befaamde Mattheuspassie van Johan 
Sebastian Bach (BWV 244).

Door zijn dramatische zeggingskracht en 
kwaliteit wordt dit werk uit 1727 beschouwd 
als één van de grote iconen uit de westerse 
muziekgeschiedenis. Het is een oratorium 
voor solisten, dubbelkoor en dubbelorkest. 
Het  vertelt het lijdens- en sterfverhaal van 
Jezus naar het Evangelie volgens Mattheüs. 
Qua opbouw bestaat het werk uit recitatie-
ven (de verhaallijn gezongen door solisten), 
koralen (oorspronkelijk eenstemmige traditi-
onele kerkliederen die door Bach vierstem-
mig gecomponeerd zijn), aria’s (teksten 
van de Duitse dichter Christian Friedrich 
Henrici) en koorgedeeltes (doorgaans com-
mentaren vanuit de menigte op de gebeur-
tenissen).

Een aanrader voor liefhebbers van  
(klassieke) muziek!

Eerste uitvoering in Oudenaarde: 
De Mattheuspassie van J.S. Bach

PRAKTISCH
18/03/2018, 15u00, Sint-Jozefskerk 

Info & tickets: 
Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Parkstraat 2a,  
9700 Oudenaarde

055 390 360
muziekadmin@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be/samw

2018 - maart - infomagazine - 13 



Herdenking

WO I

VRIJDAG 25 MEI, 19.00

Internationale Militaire 
Taptoe op de Markt 
(Oudenaarde)
Volgende muziekkapellen hebben hun 
deelname reeds bevestigd:

 › Koninklijke muziekkapel van de 
Luchtmacht (België)

 › Militaire muziekkapel Metz (Frank-
rijk)

 › Fanfare Korps Nationale Reserve 
(Nederland)

Toegang gratis
Meer info: Toerisme Oudenaarde, 
055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be, 
www.oudenaarde.be

ZATERDAG 26 MEI, 19.00

Shape International Band

NATO Jazz Orchestra

NJO is een klassieke big band, maar met 
een eigentijdse toets. Het uitgebreide 
repertoire van de groep omvat werk van 
Count Basie, Glenn Miller en andere ‘old 
standards’, maar ook van hedendaagse 
componisten als Chick Corea en Joe 
Zawinul.
Ook al in 2014 swingde de Shape 
International Band de pannen van het 
dak in De Woeker!

Meer info
Bij het ter perse gaan stond de exacte 
locatie nog niet vast. Meer info volgt!

ZONDAG 27 MEI, 10.00

Plechtigheid Ohioplein (Eine)

In het bijzijn van een delegatie van de 
Amerikaanse ambassade, en Ameri-
kaanse en Belgische militaire en burger-
autoriteiten.

 › 9.00 uur: vertrek in stoet aan het 
Brouwerijplein 

 › 10.00 uur: plechtigheid op het 
Ohioplein met inhuldiging van het 
monument ter ere en nagedach-
tenis van Smithhisler en Burke. 
Een geschenk van de aanwezige 
Amerikaanse families aan de Stad 
Oudenaarde.

Iedereen is welkom om de plechtigheid 
bij te wonen!

In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan 
Wereldoorlog 1 of De Groote Oorlog. Stad Oudenaarde wil deze gebeurtenis 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan en plant een herdenkingsweekend. 

100 jaar einde ‘Groote Oorlog’
Herdenkingsweekend 25 tot 27 mei 2018

NJO is een klassieke big band, maar met 
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100 jaar einde ‘Groote Oorlog’
Smithhisler en Burke: 
Amerikaanse helden in Oudenaarde

FIETSKAART

Waregem, Heuvelland en Oudenaarde 
hebben de handen in elkaar geslagen 
voor de heruitgave van een fietskaart 
langs WO I-locaties. De routes lopen 
in het Heuvelland (38 km) en tussen 
Oudenaarde en Waregem (63 km). 
Naast een gedrukte versie (vanaf 
midden mei gratis te bekomen op 
onze dienst toerisme) wordt werk 
gemaakt van een digitale versie. De 
fietsroutes worden gedigitaliseerd 
binnen een applicatieomgeving (erf-
goedapp) en aangevuld met audiovi-
sueel materiaal. Het is de bedoeling 
dat de fietser tijdens zijn tocht info 
krijgt over de laatste weken van WO I.

Meer info: Dienst Toerisme  
Oudenaarde, 055 31 72 51,  
toerisme@oudenaarde.be,  
www.visitoudenaarde.com

TENTOONSTELLING
 
Westerring Eine organiseert een 
tentoonstelling als eerbetoon aan 
alle strijders van WO I die ons land 
bevrijd hebben, en in het bijzonder 
aan de twee Amerikaanse helden. 

Locatie: Zaal De Kring in Eine
Data: zaterdag 26/5/2018 tot en met 
donderdag 31/5/2018, telkens van  
14 uur tot 18 uur. Gratis toegang. 

Scholen kunnen, mits op voorhand 
te verwittigen, de nodige uitleg ter 
plaatse kunnen krijgen door een van 
de medewerkers. Info en reservatie 
op 055/316 466.

Een stukje geschiedenis

De Groote Oorlog (1914 – 1918) werd uit-
gevochten op verschillende fronten. Het 
westfront spreidde zich uit van Nieuw-
poort tot de Frans-Zwitserse grens.
België werd door de loopgravenoor-
log in twee delen verdeeld. Waar aan 
het Ijzerfront de soldaten vochten voor 
hun vaderland, was het in bezet gebied 
vier jaar lang vechten om te overleven. 
Oudenaarde kreunde onder de militaire 
aanwezigheid van de Duitse troepen. Voor 
haar inwoners was het dagelijks zoeken 
naar middelen om het hoofd boven water 
te houden. Sommige moedige burgers 
probeerden hun steentje bij te dragen  
om de geallieerden aan de overwinning 
te helpen.

In de herfst van 1918 kwam tijdens het 
eindoffensief het front in beweging. De 
Belgische, Britse en Franse troepen 
verlieten hun loopgrachten. Samen met 
het Amerikaanse leger werd de Duitse 
bezetter stelselmatig teruggedreven. 
Op 1 november bereikten de Geallieerde 
troepen de oevers van de Schelde  
bij Oudenaarde. 

Samen met zijn vriend, private Burke, 
vertrok sergeant Smithhisler in de 
winderige nacht van 1 op 2 november 
naar De Schelde in Heurne (De Heuvel). 
Ondanks de sterke stroming zwom hij 
de Schelde over. Zonder door de Duitse 
wachtposten te worden opgemerkt, 
drong hij door tot diep in de ‘enemy 
zone’ en nam nauwgezet notities van de 
Duitse kampementen, mitrailleursnesten 
en schuttersposten. In een waterdichte 
rugzak konden deze belangrijke aanteke-

ningen en schetsen weer over de Schelde 
worden gebracht. Bij zijn terugtocht werd 
hij ontdekt en de Duitse artillerie opende 
onmiddellijk het vuur met shrapnels en 
chloorgranaten. Sergeant Smithhisler 
dook kopje onder en zwom onder water 
terug naar de westelijke oever. Uitgeput 
en verkleumd was hij niet meer in staat 
om de steile rivierberm te beklimmen. 
Vriend Burke schoot ter hulp, trok hem 
in volle beschieting op de oever en hielp 
hem zijn gasmasker op te zetten. Dit 
moedig gebaar zou Burke het leven kos-
ten, enkele dagen nadien overleed hij aan 
verschroeide longen. 

Smithhislers informatie bewees onmid-
dellijk haar nut, tijdens de Slag aan de 
Schelde slaagden de Amerikanen er in 
om bruggenhoofd te creëren. De Duitse 
vergelding was furieus, Oudenaarde 
en omgeving werden zwaar onder vuur 
genomen. In de vroege ochtend van 11 
november echter werd het bericht van de 
wapenstilstand aangekondigd. De bevrij-
ding, ook van Oudenaarde, was een feit.
Omdat de Amerikaanse manschappen 
die hier slag leverden vooral gerekru-
teerd werden uit de staat Ohio heeft de 
Amerikaanse staat ons de Ohio-brug ge-
schonken die in 1929 werd ingehuldigd.  

Deze oorspronkelijke brug werd om 
verschillende redenen (te lezen op het 
info blok op het Ohioplein) intussen 
vervangen door een nieuwe brug, maar 
blijft natuurlijk het symbool van de aan-
wezigheid van de Amerikaanse troepen 
hier en hun succesvolle inbreng voor het 
doorbreken van de Duitse weerstand.
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Online
service

Online tot uw dienst
Sinds 1 februari werkt onze dienst 
burgerzaken enkel nog op afspraak. Dat 
betekent dat je steeds een afspraak moet 
maken vooraleer langs te gaan. Dit lijkt 
op het eerste zicht misschien wat lastig, 
maar als je erover nadenkt, heeft deze 
werkwijze veel voordelen: 

 › Je hoeft nooit meer lang aan te 
schuiven of te wachten

 › Je kiest zelf de dag en tijdstip 
van afspraak

 › Je kan jouw afspraak makkelijk van 
thuis uit maken 

 › De medewerker verwacht jou en 
kan zich volledig op jouw vraag 
focussen. 

 › Bij het maken van de afspraak krijg 
je al een pak nuttige informatie over 
wat je eventueel moet meebrengen, 
zodat je nooit onverrichtter zake 
moet terugkeren.

En toegegeven, in het begin kan deze 
werkwijze misschien nog wat kinder-
ziektes vertonen. Daarom durven we 
jullie begrip vragen. Geef het systeem 
een kans: in de besturen waar ze al een 
tijdje enkel nog op afspraak werken, 
verminderden de wachttijden aanzienlijk 
en werd het systeem na een tijdje door 
zowel de inwoners als door de medewer-
kers als zeer positief ervaren!

Maak een afspraak in het administratief centrum

Je kan een afspraak maken via het 
handige online portaal (de link vind 
je op verschillende plaatsen op onze 
website www.oudenaarde.be),
telefonisch op de nummers 
055 31 46 01 en 055 33 51 11 of 
gewoon ter plaatse aan de infobalie.

In veel gevallen is het helemaal niet 
nodig om nog naar het Administratief 
Centrum te komen! Oudenaarde blijft 
inzetten op digitale dienstverlening.

De volgende zaken kunnen 24u per 
dag online afgehandeld worden:
Voor burgerzaken:

 › online afspraak maken
 › aangifte adreswijziging 

(via adresverandering)
 › via “mijn loket” diverse attesten en 

uittreksels 
 › aanvraag uittreksel goed gedrag 

en zeden (via uittreksel en 
getuigschriften)

 Lekker makkelijk van achter jouw 
computer!  

Inname openbaar domein: 
snel en effi ciënt geregeld!
Als je een deeltje van de straat of stoep wil gebruiken 
(bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, een stel-
ling, een vrachtwagen of een kraan), dan heb je hiervoor 
toestemming nodig van de stad.  Sinds kort kan je deze 
‘inname openbaar domein’ handig en effi ciënt online 
aanvragen. Hierdoor kan de administratie sneller werken, 
zodat je jouw vergunning ook sneller ontvangt. Als burger 
kan je ook zelf eventuele hinder in jouw straat opzoeken via 
www.hinderinkaart.be 

We hebben de verschillende vormen van online dienstver-
lening gebundeld op onze website onder ‘Mijn loket’

www.oudenaarde.be 
> ‘Wonen & leven’ > ‘Mijn loket’

Ook bij de populaire items op onze startpagina vind je 
een link naar ‘Mijn loket’.

Handel zelf administratieve zaken af

www.oudenaarde.be
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Duurzaam

Oudenaarde

Meer informatie over de voor-
waarden en de investeringen die in 
aanmerking komen, vind je op www.
so-lva.be/vlaamse-energielening

SOLVA - Energielening  
(Gentsesteenweg 1B, 9520  
Sint-Lievens-Houtem)

tel. 053 64 65 28  - 053 64 65 21 

energielening@so-lva.be

Ook in 2018 betalen wij de intrest  
op jouw energielening!

Met een energielening kan je 
energiebesparende investerin-
gen in je woning of nieuwbouw 

BEN-woning betalen. Je kan maximaal 
15.000 euro lenen en dit bedrag moet 
terugbetaald worden over een periode 
van acht jaar. Nog tot eind 2018 kan een 
energielening worden afgesloten.
De energielening wordt in onze regio 
uitgekeerd door SOLVA.

Welke werken kan je  
financieren?

Je kan een energielening krijgen voor:

 › dak- of zoldervloerisolatie;
 › hoogrendementsbeglazing (ook in 

deuren en poorten);
 › muurisolatie;
 › vloerisolatie;
 › luchtdichting en blowerdoortest 

(enkel in combinatie met andere 
maatregelen);

 › energiezuinig ventilatiesysteem;
 › zuinige verwarmingsinstallatie;
 › zonnepanelen (pv) op voorwaarde 

dat het dak goed geïsoleerd is en er 
geen enkel glas meer is;

 › zonneboiler of een ander zuinig sys-
teem voor sanitair warm water;

 › relighting of relamping (voorna-
melijk in de gemene delen van een 

appartementsgebouw);
 › energieaudit (enkel in combinatie 

met andere maatregelen);
 › energiezuinige huishoudtoestellen 

(enkel voor de sociale doelgroep 
nadat een energiescan de nood tot 
vervanging heeft aangetoond).

 › energieopslagtechnieken en  
beheerssystemen

Bij alle werken wordt verondersteld dat 
deze worden uitgevoerd door een aan-
nemer, zodat er ook een aannemersga-
rantie is op de kwaliteit van de uitvoering. 
Enkel in geval van dak- of zoldervloeriso-
latie kan je de werken zelf uitvoeren.
Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor 
nog geen definitieve EPB-aangifte werd 
ingediend, kan je voor de meeste van de 
bovenstaande werken een energielening 
afsluiten. Een belangrijke bijkomende 
voorwaarde is het realiseren van een E30 
woning (bijna-energieneutraal niveau of 
BEN-niveau).

Wie komt in aanmerking?

Iedereen, zowel huurder als eigenaar, 
kan de lening aanvragen, met een 
maximum van 3 woningen per natuur-
lijke persoon. Er is geen inkomens-
grens aan verbonden, maar voor wie 
het financieel moeilijk heeft, zijn er ex-
tra maatregelen. Aan hen geeft SOLVA 

extra begeleiding bij de realisatie van 
de investeringen.

Renteloos?

Behalve voor de prioritaire of kwetsbare 
doelgroep (0 %) en bepaalde niet-com-
merciële rechtspersonen en coöperatieve 
vennootschappen (1 %) bedraagt de 
intrest op de Vlaamse energielening 2%. 
Voor woningen in Oudenaarde, neemt de 
stad deze intrest echter over: elke inwo-
ner leent dus renteloos!

Wat na 2018?

Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire 
doelgroep en rechtspersonen nog ener-
gieleningen kunnen krijgen. Vanaf 2020 is 
de energielening er dan alleen nog voor 
de prioritaire doelgroep.
Snel zijn is dus de boodschap!
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schrijf nu in op  
www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil

Ook in 2018 betalen wij de intrest 
op jouw energielening! Investeren in energiebesparende maatregelen is een verstandige 

zet. SOLVA organiseert een groepsaankoop voor dak- en spouw-
muurisolatie in samenwerking met onze stad en vzw BEA. Dit 
garandeert scherpe prijzen en een goede kwaliteit. Aangezien 
elk huis zijn eigen unieke structuur heeft, komt een professional 
langs. Hij maakt een offerte op maat van de woning voor dak- 
of spouwmuurisolatie, of beide. Dankzij de groepsactie is elke 
offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid 
door het onafhankelijke studiebureau Zero Emission Solutions. 
Ben je tevreden met de offerte, dan worden de werken ingepland. 
Vzw BEA volgt samen met Zero Emission Solutions de uitvoering 
van de isolatiewerken op. Geen kopzorgen voor jou dus!

Interesse? Schrijf (volledig vrijblijvend!) in via 
www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil
De actie loopt nog tot eind 2018.
Dit najaar, op 17 september, organiseren we een infoavond over 
deze groepsaankoop (meer info hierover volgt later).

verledden (overg.; verledde, h. verled): vervangen van conventio-
nele verlichting door LED-verlichting. [LED=light emitting diode]

Jawel, we blijven als stad inzetten op duurzaamheid en we ne-
men onze voortrekkersrol bij de uitvoering van het klimaatplan 
en het burgemeestersconvenant serieus. Al vóór de opmaak 
van het klimaatplan werd al ingezet op energiebesparing in de 
gebouwen, duurzame nieuwbouw en renovatie en hernieuwbare 
energie. Nu besliste het stadsbestuur om, in samenwerking met 
Eandis, op een deel van ons grondgebied de bestaande openbare 
verlichtingsarmaturen geleidelijk te vervangen door veel zuini-
gere LED-exemplaren. In totaal gaat het (voorlopig) over 1.322 
armaturen. Kostprijs van dit verledden bedraagt 589.652 euro 
(incl. BTW), maar hier tegenover staat een forse besparing van 
274.426 kWh/jaar, meteen goed is voor een minder-uitstoot van 
63,6 Ton CO2!

Groepsaankoop dak- en 
spouwmuurisolatie

Verledden?! Verledden!
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Jeugd

Nieuws voor  het jonge volk
Paasvakantie in het Jotie

MEER INFO:
 
Jeugddienst Oudenaarde 
Jeugdcentrum Jotie

Hofstraat 14 
9700 Oudenaarde 
055/33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be 
www.jotie.be 

Aan amusement tijdens de paas-
vakantie geen gebrek! Vanaf 2018 
werken de jeugd- en sportdienst 

samen en brengen zij u een nog beter, 
leuker en uitdagender vakantieaanbod. 
Laat het aftellen naar de vakantie maar 
beginnen!

SPEELPLEIN ZAP 

Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 
13 april opent speelplein ZAP de deuren 
voor de kinderen van 3 tot en met 15 jaar. 
De BroeBELschool wordt gedurende 
twee weken omgetoverd tot een heus 
speelparadijs waar kinderen van het ene 
avontuur in het andere gegooid worden. 
Naast de georganiseerde activiteiten, 
begeleid door ons enthousiast animato-
renteam, kunnen ze ook kiezen tussen 
een spectaculair go-cartsparcours, een 
gigantisch bouwdorp, een zandbak, 
divers speelmateriaal uit de winkel en zo 
veel meer!
Elke dag is er vooropvang van 7u30 tot 
9u30 en na-opvang van 16u tot 18u.
Vooraf inschrijven voor de speelplein-
werking is niet nodig. Je dient wel in het 
bezit te zijn van een opgeladen Jotie-Pas. 
Deze Jotie-Pas is te verkrijgen via de 
balie van de jeugddienst, opladen kan via 
de webshop op www.oudenaarde.be.

Bij speelplein ZAP is iedereen welkom, 
ook kinderen met een beperking. Deze 
kinderen moeten wél vooraf ingeschre-
ven worden.
Let op: op maandag 2 april is er geen 
speelpleinwerking.

OOK VOOR KLEUTERS

Vanaf de paasvakantie 2018 wordt het 
kleuterdorp volledig geïntegreerd in het 
speelplein. Dit wil zeggen dat er niet 
meer op voorhand moet worden inge-
schreven worden en dat onze 3- tot 4-ja-
rige vrienden de hele vakantie welkom 
zijn. Ook in de zomervakantie!
Bij registratie op de jeugddienst ontvang 
je een Jotie-Pas voor je zoon en/of doch-
ter. Laad het nodige bedrag op, meld je 
aan en de speelpleindag vol avontuur en 
plezier kan beginnen!

KRULLEWIET 

Krullewiet is een afgelijnd activiteiten-
aanbod met bezoekjes, uitstappen en 
workshops, telkens in de namiddag voor 
kindjes van 5 tot 15 jaar van 3 april t.e.m. 
13 april. Er staan opnieuw een aantal 
vertrouwde namen op het programma 
zoals een bezoek aan de bakker, brand-
weer of dierenarts. Naast de bezoekjes 

knutselen we er opnieuw op los, gaan we 
creatief aan de slag met bamboe en trek-
ken we er op uit naar het ComicStation 
in Antwerpen. Nieuw op het programma, 
mede dankzij de samenwerking met de 
sportdienst: sportactiviteiten!
Wie wil, kan krullewiet ook combineren 
met speelpleinwerking ZAP. De krulle-
wietactiviteiten vinden meestal plaats in 
jeugdcentrum Jotie. Enkel de sportactivi-
teiten gaan door in sporthal ’t Groenhof.
Inschrijven voor de paas- en zomer-
vakantie kan via de webshop of op de 
jeugd- en sportdienst tijdens de ope-
ningsuren. Let op: het deelnemersaantal 
is beperkt. Het volledig aanbod en infor-
matie over registratie en inschrijving vind 
je op www.jotie.be. Ook het aanbod voor 
de zomervakantie staat online!
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Nieuws voor  het jonge volk
Speelstraten brengen straten tot leven

BuitenSpeelDag 2018
Woensdag 18 april is het weer zo ver: dan 
organiseren Nickelodeon, Nick. Jr., Studio 100 
TV, Ketnet, VTM Kzoom, KADET en de Vlaam-
se Overheid voor de 11e keer de BuitenSpeel-
Dag. Ook Jeugdcentrum Jotie doet mee!
We nemen van 13u30 tot 17u00 de Markt van 
Oudenaarde over en toveren deze om tot het 
grootste ‘speelplein’ van de stad, waar je o.a. 
een parcours met de gocarts kan overwinnen. 
Daarnaast palmen we ook het speelplein in 

de Wallestraat (Ename) en het speelplein 
aan de Sint-Annastraat (Eine) in. 
Van voetballen tot kampen bouwen of je ge-
woon amuseren op de speeltoestellen, 
het kan en mag allemaal!
Terwijl de kinderzenders enkel een zwart 
scherm uitzenden, zorgen wij er voor dat het 
jou aan plezier niet zal ontbreken. Dus, weer 
of geen weer, trek je speelkledij aan en speel 
met ons mee, er is toch niks op tv!

Spelen is een recht van kinderen en dus 
hebben ze ook het recht op ruimte om te 
ravotten, meer zelfs, ze hebben het recht 
om dat VEILIG te doen. Maak van jouw 
straat een speelstraat en geniet van de 
gezellige drukte en de contacten met de 
buren!
In een speelstraat wordt de hele breedte 
van de openbare weg vrijgehouden om… 
te spelen! Ideaal dus voor wie wil skaten, 
fi etsen, tikkertje spelen,… op straat. De 
straat wordt dan wettelijk vastgelegd 
als speelstraat waardoor enkel fi etsers 
en plaatselijk verkeer de straat mogen 
inrijden. Auto’s zijn verplicht stapvoets te 

rijden om de spelende kinderen niet in 
gevaar te brengen. 
Een speelstraat komt er op initiatief van 
de buurt. In overleg met de bewoners 
bepalen de initiatiefnemers vaste uren en 
dagen. Op die dagen sluiten hekken de 
straat zo goed mogelijk af. In Oudenaarde 
kan een speelstraat maximaal 2 weken 
plaatsvinden tijdens de zomervakantie 
(van 13u tot 22u). 
Jammer genoeg kan niet elke straat een 
speelstraat worden. Zo moet de straat 
aan een aantal voorwaarden voldoen 
en moet een meerderheid van de buren 
achter dit initiatief staan. 

Dat kinderen genieten van een speel-
straat, ligt voor de hand. Maar ook ou-
ders kunnen er van profi teren om samen 
te aperitieven op straat of koffi e en gebak 
uit te wisselen met de buren! In heel wat 
speelstraten worden contacten gelegd 
die kunnen uitgroeien tot een groots 
buurtfeest voor jong en oud. 

Twijfel je of jouw straat in aanmerking 
komt, bekijk dan onze infobundel op 
www.jotie.be bij kids kalender – speel-
straat. Daar vind je ook een digitaal 
aanvraagformulier.
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Sportnieuws

Loopcriterium 
stad Oudenaarde

Krullewietactiviteiten – paaskampen en zomerkampen

In Oudenaarde worden jaarlijks verschillende 
loopwedstrijden georganiseerd door feest-
comités, loop- en andere organisaties. Het 
stadsbestuur wil deze initiatieven mee helpen 
promoten, en bundelt al deze evenementen in 
het OUDENAARDS LOOPCRITERIUM.
Het Oudenaards loopcriterium bestaat uit 
acht wandel- en loopevenementen in de 
Brouwerstad; deelnemers die aan 6 van de 
8 wedstrijden hebben deelgenomen, worden 
beloond met een geschenk. Deelnemers die 
aan alle 8 organisaties hebben deelgenomen, 
krijgen een extra prijs!
Het criterium wordt afgesloten tijdens een 
grote apotheose met prijsuitreiking op 28 
september in de vernieuwde sporthal.

De jeugd- en sportdienst hebben de krachten gebundeld 
om een knappe brochure samen te stellen met daarin alle 
kampen en activiteiten voor jongeren tijdens de school-
vakanties. Ook sportkampen van externe organisaties en 
sportverenigingen vind je erin terug.
Sportkampen van de sportdienst richten zich naar 
alle kinderen van 3 tot 15 jaar. De kampen zijn 
themagericht en worden gegeven door pedagogisch 
opgeleide monitoren.
Alle kampen gaan door in het Sportkot in Leupegem 
(behalve het skate-kamp).

Vanaf 7u30 kunnen de kinderen naar het Sportkot ge-
bracht worden, waar opvang voorzien is. De eigenlijke 
activiteiten gaan door tussen 9u30 en 16u00. Alle kindjes 
moeten voor 18u00 opnieuw afgehaald worden.
De brochure kan zowel op de jeugddienst als op de sport-
dienst afgehaald worden. Na een seintje via sportdienst@
oudenaarde.be sturen we jou deze folder ook graag 
digitaal door. Je vindt de brochure ten slotte ook op de 
websites van de jeugd- en sportdienst.
Inschrijven voor de sportkampen doe je best online 
via de webshop.

Stedelijke Sporthal Rode Los
Momenteel wordt de ruwbouw van de 
vernieuwde sporthal afgewerkt: de 
aannemer plaatst de verschillende 
soorten gevelbekleding, de riolering 
en het buitenschrijnwerk. Ondertus-
sen wordt sinds het bouwverlof ook 
volop verder gewerkt aan elektriciteit, 
verwarming en sanitair. Met de binnen-
afwerking werd begin februari gestart.

Hoewel de werken door de slechte 
weersomstandigheden voor het 
kerstverlof enige vertraging hebben 
opgelopen, is het zoals oorspronke-
lijk gepland nog steeds de bedoeling 
om tegen het volgende sportseizoen 
klaar te zijn. 
Kostprijs van dit project bedraagt 
ongeveer 4.300.000 euro.
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Jong geleerd...

Zeker Sporten

Interesse om veilig te sporten wanneer het jouw past?
Surf naar www.zekersporten.be/oudenaarde en sluit 
jouw sportpakket af.

Sporteldag voor 55-plussers 
in Blankenberge 
Het is nog eventjes, maar op 28/06 trekt de buren-
sportdienst Vlaamse Ardennen met de bus richting 
Blankenberge. En ook Oudenaarde gaat mee! Het 
wordt een leuke dag met een ruim aanbod sporten, 
aangepast aan ieders leeftijd. Tijdens de middag is 
er tijd voor ontspanning en proeven we verschillende 
streekgerechten. 
Meer info via sportdienst@oudenaarde.be of telefo-
nisch via 055 33 99 64.

Ook de Ronde van Vlaanderen voor 
Beloften start en fi nisht in onze stad, 
en dit op zaterdag 7 april.
Vanaf 12u tekenen de renners (U23) 
het controleblad op het podium aan 
het sportcentrum in de Prins Leo-
poldstraat. De offi cieuze start wordt 
om 12.30u in de Prins Leopoldstraat 
gegeven; de offi ciële start om 12.35u 
in de Heurnestraat.
De renners zijn rond 16u terug aan de 
aankomstlijn voor een lokale ronde.
De eigenlijke aankomst wordt dan 
voorzien omstreeks 16.28u in de 
Prins Leopoldstraat.
Alle supporters op post!

Behoor jij tot de inwoners van Oudenaarde die wel eens 
gaan sporten om de conditie te onderhouden? Dat hoeft 
niet per se bij een sportclub; meer en meer mensen 
sporten wanneer het hen uitkomt. Lekker praktisch.
Maar wat als je over je grens gaat? Alleen sporten heeft 
z’n voordelen, maar de juiste begeleiding ontbreekt soms. 
En dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Als stad 
die een fi tte en gezonde levensstijl hoog in het vaandel 
draagt, bieden we je samen met ‘Zeker Sporten’ en het 
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid een 
snelle en complete oplossing.
Wie nu start met een sportpakket van Zeker Sporten, 
krijgt vanaf vandaag deskundig sportadvies, fi tte tips én 
een bijhorende sportverzekering. Of je nu alleen sport of 
met het hele gezin, je geniet van alle voordelen en een 
gerust gevoel want zowel de gezamenlijke als afzonder-
lijke sportactiviteiten zijn 100% verzekerd. 

Benieuwd naar de voordelen? 

 › We hebben pakketten voor jou, maar met het gezins-
pakket sporten ook je partner en kinderen veilig.

 › Je bent verzekerd voor wandelen, joggen, fi etsen, 
rolschaatsen, zwemmen, fi tness & yoga.

 › De Zeker Sporten-pakketten gelden 7d/7d, 24u/24u 
en overal ter wereld.

 › Je krijgt regelmatig online sportadvies.
 › Bovendien geniet je ook van voordelen zoals een 

cadeaubon van Decathlon en (gedeeltelijke) terugbe-
taling door je mutualiteit.

 › Tot 100% van het RIZIV-tarief terugbetaald.

MÉÉR 
DAN EEN

VERZEKERING

SPORT JIJ WANNEER 
HET JOU PAST?
Start jouw sportverzekering 
vanaf € 20 pp/jaar.
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Stip alvast zaterdag 21 april aan in je 
agenda, want dan gaan de deuren 
van het Sociaal Huis open voor het 

grote publiek. Tijdens de opendeurdag 
merk je dat zowel groot als klein hier 
terechtkan.

Vroegere woonzorgcentrum

Het vroegere woonzorgcentrum op de 
site Meerspoort 30 werd gerenoveerd en 
sedert mei vorig jaar in gebruik genomen 
als Sociaal Huis. We brachten er naast 
het OCMW zoveel mogelijk partners uit 
de welzijnssector samen. 
De Meerspoort wil dé sociale campus 
van de stad zijn waar je voor alle mo-
gelijke sociale info en dienstverlening 
terechtkan.

Meer dan alleen OCMW

Wie een kijkje komt nemen op de open-
deurdag zal snel merken dat het Sociaal 
Huis meer is dan alleen het OCMW en 
het lokaal dienstencentrum De Vesting. 
Volgende partners maken eveneens deel 
uit van het Sociaal Huis: Agentschap 
Integratie & Inburgering, Leerpunt, Huis 
van het Kind, Dienst onthaalouders, 
kinderopvang De Oogappel, de Katrol, 
Netwerk Levenseinde, Ambulante onder-

Sociaal Huis officieel open: 
kom naar de opendeurdag

steuning Fiola, Fietskoerierdienst Snel & 
Wel, het Rap op Stapkantoor, de Kaba en 
restaurant de Pelikaan.
Klinken deze namen je niet meteen  
bekend in de oren? Kom langs en leer 
hen kennen. Je zal er van versteld staan 
wat deze diensten voor jou kunnen  
betekenen!

Levensweg

Het onthaal van het Sociaal Huis is de 
poort naar de verschillende diensten 
binnen het gebouw. Op vreugdevolle 
momenten, maar ook wanneer het even 
minder gaat kan je hier terecht. Je 
bewandelt een levensweg doorheen 
het gehele gebouw. Vertrekkende vanaf 
de geboorte tot het levenseinde, om af 
te sluiten met een vrolijke noot en een 
gratis pakje friet.
Ook het lokaal dienstencentrum De 
Vesting laat je kennismaken met alle 
mogelijke vormen van vrijwilligerswerk 
of met een van de creatieve workshops. 
Uiteraard horen daar een heerlijk hapje 
of drankje bij.
We voorzien tal van animaties voor kinde-
ren. Zo kunnen ze de hele namiddag op 
de foto met Chase, Marshall en Skye, de 
sterren van Paw Patrol.

Gratis ballonvaart

We koppelen die dag het nuttige aan het 
aangename. Wie de levensweg suc-
cesvol bewandelt, maakt kans op een 
ballonvaart of een van de vele Oudenaar-
de-bons. Rond 18 uur loot de OCMW-
voorzitter met zijn onschuldige hand de 
winnaars, om daarna de ballonvaarders 
uit te wuiven voor een prachtige vlucht 
over het Sociaal Huis en de omgeving.

Voor het laatste nieuws over deze open-
deurdag kan je terecht op de website 
www.sociaalhuisoudenaarde.be.

OPROEP
De dienst buitenschoolse opvang 
zoekt nog mensen die toezicht 
kunnen houden op de kinderen 
tijdens de voor- en naschoolse 
opvang in de scholen.
De dienst vakantieopvang  
Begijnhof is dan weer op zoek 
naar studenten van minimum 
16 jaar die graag met kinderen 
werken en hiervoor tijd kunnen 
vrijmaken in de schoolvakanties.
Heb je interesse, neem dan  
contact op via het nummer  
055 33 51 24.

Oudenaarde 

investeert
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Geplande openbare werken
Broekstraat: eerste fase
De herinrichting van het St. Jozefsplein 
(met de Terkerkenlaan, Gelukstede en 
Galgenstraat) werd reeds gepland in de 
vorige legislatuur. Een subsidiedossier 
voor de riolering werd ingediend bij de 
VMM maar raakte pas in 2017 goedge-
keurd.  Het ontwerp hiervan zal dit jaar 
ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd, de start van de 
werken is voorzien in 2019. Voorafgaand 
aan deze belangrijke werken zal de 
Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en 
Gelukstede) worden vernieuwd, dit om 
te vermijden dat er te grote debieten 
gemengd rioolwater zouden aansluiten 
op het nog aan te leggen rioolstelsel van 
het St. Jozefsplein.

De kostprijs wordt geraamd op  
€ 1.200.000,00 (excl. btw)
In navolging van de infomarkt in augus-
tus 2017, zal er nog een infovergadering 
georganiseerd worden in aanwezigheid 
van de aannemer, waarbij bewoners 
uitleg zullen krijgen over het verloop van 
de werken.
De werken zullen vermoedelijk van start 
gaan na de zomervakantie.

 Einestraat 
Omwille van de slechte staat van de 
rijweg van de Einestraat is het nodig 
om deze te renoveren. Om de hinder te 
beperken, werd gewacht tot de heraanleg 
van de Markt was afgerond. De rijweg, 
parkeerstroken en voetpaden zullen 
worden heraangelegd in mozaïekkeien 
en gebouchardeerde hoevedallen met 
hetzelfde uitzicht en profiel als de Brood-
straat. Het rioleringsstelsel werd in 2001 
al volledig vernieuwd en kan behouden 
blijven, waardoor er geen diepe sleuven 
moeten gegraven worden en de renova-
tiewerken dus meer oppervlakkig zullen 
zijn. Voorafgaandelijk aan wegenwerken 
wordt steeds de kans aan de nutsmaat-
schappijen geboden om aanpassingswer-
ken of uitbreidingswerken uit te voeren, 
deze zijn momenteel onder toezicht van 
Eandis in uitvoering.
De procedure is lopend om een aan-
nemer aan te stellen. Van zodra die is 
gekend, zal een infovergadering worden 
georganiseerd waarin concrete zaken 
zoals de start van de werken, fasering, 
timing,… aan bod zullen komen.
De kostprijs wordt geraamd op  
€ 245.000,00 (excl. btw).

Robert De Preesterstraat
In de Robert De Preesterstraat zal het 
wegdek gerenoveerd worden en een 
gescheiden rioleringsstelsel aange-
legd worden. Ook wordt er voorzien in 
snelheidsremmende maatregelen, onder 
andere wegversmallingen en asverschui-
vingen via geschrankte parkeervakken.
Binnen dit project organiseerden we al 
een eerste info- en inspraakmoment 
in juni 2017. Wanneer een aannemer is 
aangesteld, zal ook hier een infoverga-
dering georganiseerd worden, waarbij 
de bewoners informatie zullen krijgen 
over het verloop van de werken.Het deel 
tussen de Oudstrijdersstraat en Puit-
hoekstraat wordt pas later heraangelegd 
samen met de Oudstrijdersstraat, maar 
krijgt voorlopig een nieuw laagje asfalt.
Dit project wordt geraamd op € 1.530.000 
(excl. btw) en de startdatum van de wer-
ken is voorzien in het najaar 2018.

Voor meer informatie over deze 
werken, kan u terecht bij de 
dienst infrastructuur:
055 33 51 36
infrastructuur@oudenaarde.be

Sinds de stopzetting van het badstof-
fenbedrijf Santens en de verhuis van 
Alvey is het gebied op de linkeroever 
van de Schelde in Oudenaarde groten-
deels verlaten. In dezelfde omgeving 
willen het stedelijk sportcentrum 
en de steenbakkerij Vande Moortel 
uitbreiden.
De Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Stad Oudenaarde werken samen aan 
een masterplan met actieprogramma 
om alle ruimtelijke ambities in het 
gebied op elkaar af te stemmen.
En we zijn ook benieuwd naar JOUW 
ideeën! Wat vind jij belangrijk? Waar 

maak je nu gebruik van? Wat ont-
breekt er nog? Wat kan er beter? Wat 
mag zeker niet gebeuren? Waar zie je 
mogelijkheden?
Zin om mee te denken? 
Kom dan naar de PARTICIPATIE-
MARKT in de Sint- Jozef kerk (Sint-Jo-
zefsplein 8) op dinsdag 27 maart 2018, 
doorlopend van 16u tot 20u. 
Iedereen is welkom maar omwille van 
praktische redenen vragen we om 
vooraf in te schrijven (voor 20 maart) 
via oudenaardelinkeroever@oost-
vlaanderen.be of op het nummer 
09 267 75 67.

Zin om mee vorm te geven 
aan Linkeroever?

Meer weten? 
www.oost-vlaanderen.be/oudenaardelinkeroever  of 
www.oudenaarde.be/nieuws/masterplan-oudenaarde-linkeroever
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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
fi nanciën, 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 

Ontvang uw kraslot bij alle 300 ondernemers in Oudenaarde Centrum

De lente in Oudenaarde kleurt dit jaar opnieuw FRIS MUNTGROEN !

LENTE-ACTIE.

KRAS&WIN 

 HOOFDPRIJS IS EEN FIAT 500  

TWEE SHOPPINGWEEKENDS,  
10-11/03 EN 17-18/03

ZONDAG OPEN

LOVES

OUDENAARDE
THE CITY TO BE

24.02.2018 - 01.04.2018

Profi ciat, u maakt kans op 

één van onze prijzen!

Volg de instructies op de achterzijde

 - V.U. VZW OUDENAARDE WINKELSTAD  . TUSSENMUREN 17 . 9700 OUDENAARDE - 

11.03 & 18.03 OPENZONDAG24.02.2018 - 01.04.2018

 - V.U. VZW OUDENAARDE WINKELSTAD  . TUSSENMUREN 17 . 9700 OUDENAARDE - 

11.03 & 18.03
24.02.2018 - 01.04.2018

Profi ciat, u maakt kans op 

één van onze prijzen!

Volg de instructies op de achterzijde

 - V.U. VZW OUDENAARDE WINKELSTAD  . T
USSENMUREN 17 . 9700 OUDENAARDE - 

11.03 & 18.03 OPENZONDAG

24.02.2018 - 01.04.2018

DE HOOFDPRIJS: FIAT 500
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