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SAMEN DEMENTIE DRAAGBAAR MAKEN
WOENSDAG 18 SEPT STIPT OM 17u in Brasserie Den Audenaerdschen Bril

Spreker: Nele Van Schelvergem, VZW Domino Deze slogan van de Alzheimerliga Vlaanderen VZW geeft de kern 

aan van deze lezing. Hoe kunnen we mensen met dementie en 

hun directe omgeving ondersteunen in hun leven met dementie. 

Door de toenemende vergrijzing zal binnen dit en 10 jaar elk van 

ons in eigen familie- of vriendenkring wel iemand kennen met 

dementie. De zorg voor een persoon met dementie is een hele uit-

daging. Voldoende en gerichte informatie is voor alle betrokkenen 

essentieel. In deze voordracht staan we stil bij het ziektebeeld en 

de impact ervan op de persoon zelf en zijn directe omgeving en 

wat we kunnen doen om samen dementie draagbaar te maken. 

Er is ook ruimte voor jullie vragen en verhalen.

INSCHRIJVEN: info@residentie-keizerhof.be of 055 60 10 00

BIJDRAGE: € 10 euro of met OK-pas: € 2,5

PARKING: Désire Waelkensstraat 60 – 9700 Oudenaarde

www.containers-vindevogel.be 

Containerdienst Vindevogel Bvba, is ruim 19 jaar een gevestigde waarde in Oudenaarde, Deinze en Gavere. 

 
Met 25 werknemers die betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en het correct naleven van afspraken hoog in het vaandel dragen, 

kunnen zij een uitstekende service garanderen. 
 
Containerdienst Vindevogel Bvba is vooral gespecialiseerd in het verhuren, plaatsen en afhalen van afvalcontainers. Zij beheren een eigen containerpark en sorteercentrum te Oudenaarde, 

Deinze en nu ook te Gavere. Waar zowel particulieren en bedrijven hun afval snel en betaalbaar kunnen afleveren. 
Containerdienst Vindevogel heeft ook steeds teelaarde, compost en boomschors op voorraad. Containerdienst Vindevogel 
gaat met u mee op zoek naar de snelste en goedkoopste oplossing voor uw afval probleem. Ze nemen steeds de tijd om naar de klanten te 
luisteren en samen naar oplossingen te zoeken. Binnen dit bedrijf is het correct naleven van afspraken en een snelle reactie doorslaggevend. Een 
uitstekende dienstverlening komt daarom op de eerste plaats. 
Er zijn verschillende afvalsoorten zoals grond- en steenafval, groenafval, houtafval, gemengd afval en nog zoveel andere stromen. 
Containerdienst Vindevogel helpt u graag bij de bepaling van de afvalcategorie. Zo weet u precies welk soort container u nodig heeft. 
Containerdienst Vindevogel biedt u de mogelijkheid 2 stromen afval gesorteerd te dumpen door middel van een tussenschot tussen de twee 
stromen. Zo bespaart u transport en sorteerkosten. 
Containerdienst Vindevogel is uw geknipte partner voor containers. U bent zeker van een correcte, eerlijke en betaalbare service. Dit in 

Oudenaarde, Deinze, Gavere en omstreken. 
 
 

 
OUDENAARDE - B.P. Coupure 4 

Open ma-vrij 7u - 19u 
Zaterdag 7u - 17u 

 
DEINZE - Europalaan 28 

Open ma-vrij 7u - 18u 
Zaterdag 7u - 12u 

 
GAVERE - Legen Heirweg 38 

Open ma-vrij 7u - 18u 
Zaterdag 7u - 12u 

Containerdienst Vindevogel Bvba, is ruim 19 jaar een gevestigde waarde in Oudenaarde, Deinze en Gavere.

www.containers-vindevogel.be

Met 25 werknemers die betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en het correct naleven van afspraken hoog in het vaandel dragen,
kunnen zij een uitstekende service garanderen.

Containerdienst Vindevogel Bvba is vooral gespecialiseerd in het verhuren, plaatsen en afhalen van 
afvalcontainers. Zij beheren een eigen containerpark en sorteercentrum te Oudenaarde, Deinze en nu ook te 
Gavere. Waar zowel particulieren en bedrijven hun afval snel en betaalbaar kunnen afleveren. Containerdienst 
Vindevogel heeft ook steeds teelaarde, compost en boomschors op voorraad. Containerdienst Vindevogel 
gaat met u mee op zoek naar de snelste en goedkoopste oplossing voor uw afval probleem. Ze nemen steeds 
de tijd om naar de klanten te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken. Binnen dit bedrijf is het correct 
naleven van afspraken en een snelle reactie doorslaggevend. Een uitstekende dienstverlening komt daarom op 
de eerste plaats. Er zijn verschillende afvalsoorten zoals grond- en steenafval, groenafval, houtafval, gemengd 
afval en nog zoveel andere stromen. Containerdienst Vindevogel helpt u graag bij de bepaling van de 

afvalcategorie. Zo weet u precies welk soort container u nodig heeft. Containerdienst Vindevogel biedt u de mogelijkheid 2 stromen afval gesorteerd 
te dumpen door middel van een tussenschot tussen de twee stromen. Zo bespaart u transport en sorteerkosten. Containerdienst Vindevogel is uw 
geknipte partner voor containers. U bent zeker van een correcte, eerlijke en betaalbare service. Dit in Oudenaarde, Deinze, Gavere en omstreken.
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Beste inwoner,

voor u ligt alweer het septembernummer van onze ‘Info Oudenaarde’.

Dat betekent dat we stilletjes aan afscheid mogen nemen van een prachtige zomer en 
vol verwachting kunnen uitkijken naar wat het najaar brengen zal.

Wij maken ons alvast klaar voor een groot en bijzonder project in samenwerking met 
Aquafin, dat nog deze maand van start gaat.

Bedoeling is het afval- en regenwater in het Oudenaardse stadscentrum te scheiden. 
Dit zal Aquafin doen door een bijkomende leiding aan te leggen in de bestaande 
historische koker van de Rietgracht-riolering (in een deeltje hiervan zal zelfs kunnen 
gewandeld worden!).

Goed nieuws: door deze bijzondere werkwijze zal vooral ondergronds gewerkt worden 
en blijft de hinder bovengronds beperkt! U leest er meer over op een van de volgende 
pagina’s.

In dit infomagazine besteden we verder aandacht aan enkele interessante projecten in 
samenwerking met onze milieu- of mobiliteitsdienst en ook op sportief vlak valt er van 
alles te beleven. 

Ook cultuurliefhebbers worden verwend dit najaar: CC De Woeker is gestart met het 
25ste (!) seizoen. De festiviteiten rond dit jubileum zijn voor volgend jaar maar u kan nu 
alvast genieten van een mooi en gevarieerd aanbod avond- en kindervoorstellingen. 

We herhalen verder graag nog eens dat u steeds een afspraak moet maken vooraleer 
langs te komen in ons Administratief Centrum. Het systeem van ‘werken op afspraak’ 
is zoals u weet al meer dan een jaar operationeel en heeft ondertussen reeds zijn nut 
bewezen!

We wensen u alvast veel leesgenot, en een gezellig en goedgevuld najaar.

De Burgemeester,

Marnic De Meulemeester 

De Algemeen Directeur,
Luc Vanquickenborne

Mobiliteit
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Dossier : 

Rietgracht

 Riolering in riolering 

In het centrum van Oudenaarde wordt 
momenteel nog een oude koker van de 
Rietgracht gebruikt als riolering. “In die 
oude koker gaan we een nieuwe leiding 
monteren die zal gebruikt worden om 
het afvalwater van de omwonenden te 
verzamelen en transporteren naar een 
waterzuiveringsinstallatie”, gaat Deweirdt 
verder. “Een groot deel van de werken 
zal dus ondergronds gebeuren.  Enkel 
in de Neringstraat en de Gevaertsdreef 
zal de straatverharding opgebroken 
worden om de riolering aan te leggen. 
De koker van de Rietgracht zélf blijft in 
gebruik voor de afvoer van het regen-
water vanuit het centrum van Ouden-
aarde naar de Schelde. Bij de aanleg 
van een gescheiden rioleringsstelsel 
worden meestal twee buizen naast 
elkaar aangelegd, maar hier leggen we 
dus als het ware een riolering aan in 
een riolering, wat dit project toch wel 
bijzonder maakt.”

Ontdubbelen 
verbindingsriolering 
Rietgracht 

Op een honderdtal plaatsen in Vlaan-
deren werkt Aquafin aan propere 
waterlopen en een leefomgeving 

in harmonie met het water. Ze bouwen 
installaties om rioolwater te zuiveren, 
vernieuwen bestaande riolen en 
leggen nieuwe riolen aan waar ze nog 
ontbreken.

Ook in Oudenaarde start Aquafin 
binnenkort met een groot project: 
volgende week (vanaf maandag 23 
september) gaat Aquafin samen met 
de stad Oudenaarde aan de slag om het 
afvalwater van de inwoners van Ouden-
aarde te scheiden van het hemelwater. 

“Het tracé van de werken is erg uitge-
breid”, zegt Tom Deweirdt, projectma-
nager bij Aquafin. “In heel wat straten 
gaan we een gescheiden riolerings-
stelsel aanleggen: de Rode Los, Binnen-
eindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, 
Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, 
Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, 
Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, 
Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jo-
zefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, 

Beverestraat en Neringstraat. Na afloop 
van de werken zullen al deze straten 
dus een afzonderlijke afvoer hebben 
voor afvalwater enerzijds en regenwater 
anderzijds. Dat laatste wordt dan recht-
streeks afgevoerd naar de Schelde”.
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 Toeristische attractie 

Nog specialer is dat de ondergronds 
gemetste Rietgracht over een afstand van 
zo’n vierhonderd meter toegankelijk zal 
zijn voor het publiek. De Rietgracht is de 
oudste riolering van de stad en laat onder 
meer restanten zien van de eeuwenoude 
Beverepoort.

Hiervoor wordt een ingang gebouwd op 
het parkeerterrein aan de Gevaertdreef 
en ook nabij de fietsenstalling van de 
Bernardusscholen. Je zal dus onder-
gronds het Tacambaroplein kunnen 
oversteken! 

 Wateroverlast voorkomen 

Aquafin voorziet ook verschillende 
overstortconstructies op het volledige 
tracé. “Zo’n constructie dient als bevei-
liging”, legt de projectmanager uit. “Het 
is eigenlijk een noodventiel dat dient om 
te voorkomen dat gebouwen, wegen en 
andere plekken onder water komen te 
staan bij momenten van piekdebieten. 

 Voorbereidende werken opgestart 

Vooraleer de rioleringswerken in de 
straat kunnen beginnen, dienden 
verschillende nutsbedrijven (Farys, 
Fluvius, Telenet, Belgacom, …) eerst nog 
aanpassingswerken uit te voeren aan hun 
netten. Die voorbereidende werkzaam-
heden zijn ondertussen zo goed als 
afgerond.

 Fasering 

De eigenlijke werken starten dus op 
maandag 23 september 2019 en zullen in 
totaal maar liefst zo’n 16 maanden duren. 

De werken gebeuren gefaseerd om de 
hinder zo veel mogelijk te beperken en de 
duur van de werken zo kort mogelijk te 
houden. 

Een gedetailleerd overzicht van de 
verschillende fasen en locaties kan je 
terugvinden op de website van Aquafin 
(www.aquafin.be/particulieren/waar- 
werken-we/22812)

 Opgelet :  
De planning van de werken is informatief 
en kan veranderen door onvoorziene 
omstandigheden (o.a. slecht weer).

 Informatie 

Op de hiernaast vermelde website 
van Aquafin lees je steeds het meest 
recente nieuws. 

Je kan er ook intekenen op de digitale 
nieuwsbrief. Zo krijg je regelmatig 
actuele informatie over de werken in 
jouw mailbox. 

Wil je liever via WhatsApp geïnfor-
meerd worden? Geen probleem! 
Stuur het projectnummer 22812 naar 
0474 56 39 12 en je ontvangt regel-
matige updates. 
(Let wel: dit nummer dient enkel om 
via WhatsApp te communiceren, je kan 
er dus niet naar bellen!)
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Milieu Een groene gevel? 
Het mag in 
Oudenaarde!

Het stadsbestuur van Oudenaarde wil meer natuur in de 
stad brengen en gaat daarbij onder andere de aanleg van 
geveltuintjes promoten. Deze kleine stukjes natuur in 

de stad zijn niet alleen mooi en goed voor het humeur, er zijn 
ook tal van aantoonbare voordelen voor onder andere vogels, 
insecten en luchtkwaliteit. Redenen genoeg dus om zo’n tuintje 
aan te leggen.

Om te voorkomen dat deze geveltuintjes de doorgang belem-
meren of dat ze een vrijgeleide worden voor een niet onder-
houden stoep, wil het stadsbestuur wel vooraf enkele duide-
lijke afspraken maken: daarom keurde de gemeenteraad een 
reglement en een 
meldingsplicht 
goed (maar wees 
gerust, we hebben 
de administratieve 
verplichtingen 
tot een minimum 
beperkt).

Huurhuis isoleren? 
Fluitje van een 
cent!
Woon jij als huurder in een woning die nog niet of slecht 
geïsoleerd is? Of ben jij verhuurder van zo een woning? Dan 
komt jouw woning misschien 
in aanmerking voor een huur- 
en isolatiepremie. Isolatie is 
immers een goede zaak en 
een fluitje van een cent voor 
beide partijen! Ontdek en doe 
de test op 
www.huur-en-isolatiepremie.be

Samen voor 
een beter klimaat 

Wil ook jij jouw steentje bijdragen voor een beter klimaat? 
Schrijf dan alvast zaterdag 16 november in je agenda. 
De Bond Beter Leefmilieu organiseert die dag in 

samenwerking met de stad Oudenaarde een “Boost je Buurt”; 
hét event voor burgers die zelf de handen uit de mouwen willen 
steken! 

Laat je aan de verschillende infostanden of tijdens een van de 
interactieve workshops inspi-
reren door geslaagde burgerpro-
jecten. Je krijgt ook informatie 
over projecten waar je kan aan 
meewerken, of ideeën die je thuis 
kan uitproberen. En misschien 
vind je wel mede-stadsgenoten 
met goesting om iets te onder-
nemen. 

Ontdek samen met je buren hoe 
je jouw gemeente duurzamer 
kan maken. Jouw bijdrage is onmisbaar! Kom daarom op 16 
november tussen 10 en 17 uur naar CC De Woeker. Voor meer 
info, check www.boostjebuurt.be/oudenaarde.

Boost 
je buurt
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Milieu

Enkel wie goed geïnformeerd is, kan de juiste energie-
keuze maken. Daarom organiseren SOLVA en Fluvius 
op donderdag 24 oktober in CC De Woeker een korte 

infosessie over energie-efficiënt en duurzaam verwarmen, 
gekoppeld aan de groepsactie stookolietanksanering.

Wat jouw budget, verbruik of woonsituatie ook is, overscha-
kelen naar gas levert je heel wat financiële en ecologische 
voordelen op. 

Maar wat doe je met jouw oude stookolietank? SOLVA 
organiseert een collectieve sanering van buiten gebruik 
gestelde stookolietanks. Het saneren van een tank is sowieso 
goedkoper dan bodemsanering (en bovendien wettelijk 
verplicht!). Door de sanering op grote schaal te organiseren, 
geniet je bovendien een prijsvoordeel.

Tijdens deze infosessie over duurzaam energieverbruik en 
geschikte energiebronnen voor verwarming vertellen experten 
hoe je energie kan besparen, of en hoe u concreet kan 
aansluiten op het aardgasnet en aan welke voorwaarden je jouw 
stookolietank kan laten saneren.

 Energie-e�  ciënt 
verwarmen met gas? 
Een slimme energiekeuze!

gas.be

Schrijf je snel in op benoverenmetgas.be

Ontdek het op de infosessie 
in CC De Woeker te Oudenaarde

op donderdag 24.10 om 19u. 

Tot
€	700

 cashback!*

*	Tijdens de infosessies geniet u van een exclusieve korting op de aankoop en installatie, uitgevoerd door een erkend vakman, van een nieuw 
verwarmingstoestel op gas waardoor uw investering extra voordelig wordt. Vraag uw voordeelcheque aan tijdens één van onze infosessies.

 Inschrijven kan via www.benoverenmetgas.be. 

 Meer info: 

Milieudienst 
milieu@oudenaarde.be - 055 33 51 44

Infoavond duurzaam 
energiegebruik en 
stookolietanksanering.
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Met de financiële steun van de 
Europese Unie (EFRO – Europees 
Fonds voor Regionale Ontwik-

keling) en de Provincie Oost-Vlaanderen 
en in samenwerking met de stad Ninove, 
gemeente Kruisem  en VOKA Oost-Vlaan-
deren, werd in onze stad het project 
ZOVER (Zuid-Oost-Vlaams EnergieRe-
ductieproject) uitgerold. 

Binnen dit project werden bedrijven een 
jaar lang gratis begeleid door een profes-
sionele energiecoach van het energiead-
viesbureau E20 (Energy to Zero Consult). 
Na de opmaak van een Energie Actie Plan 
en de bespreking van de investeringsop-
portuniteiten,  werden enkele acties 
effectief opgevolgd en begeleid. 

Het projectidee groeide vanuit het besef 
dat het Vlaamse energie-efficiëntie-
beleid focust op de bedrijven met een 
(zeer) hoog energieverbruik (> 0,1 PJ) 
waardoor het gros van ‘onze’ KMO’s 
buiten de doelgroep valt. Toch kan net bij 
deze KMO’s nog veel energie bespaard 
worden, dit blijkt ook uit de nulmeting 
en de prognoses die gemaakt werden 
tijdens de opmaak van ons klimaatplan. 
We zijn er ook van overtuigd dat de 
meeste ondernemers wel willen streven 
naar energie-efficiëntie maar dat de tijd 
hen vaak ontbreekt om informatie te 
zoeken, een adviseur aan te stellen en 
uiteindelijk werken te laten uitvoeren. 
Door het aanbieden van een energiecoa-
chingtraject van 1 jaar, wordt hen heel 
wat werk uit handen genomen en vervalt 
zo een belangrijke drempel om effectief 
maatregelen te nemen.

Milieu

Ook 
Oudenaardse 
bedrijven 
verlagen hun 
CO2-uitstoot
ZOVER liep eind april af en de resultaten 
zijn nu bekend:

In totaal werden 46 bedrijven begeleid, 
waarvan 20 uit Oudenaarde. Bij afloop 
van het project waren 98 maatregelen 
reeds geïmplementeerd, goed voor een 
besparing van 508 ton CO2-uitstoot per 
jaar. Daarnaast zijn 129 maatregelen 
nog in uitvoering. Na volledige imple-
mentatie wordt zo bijkomend 556,7 ton 

CO2-uitstoot per jaar bespaard. De totale 
reductie bedraag 17,7 % wat een heel 
mooi resultaat is! Specifiek in Ouden-
aarde wordt de CO2uitstoot gereduceerd 
met 408,68 ton/jaar of 12,8 %. 

Wij zijn terecht fier op onze bedrijven 
en hopen in de nabije toekomst samen 
verder te gaan op de ingeslagen weg!

ZOVER wordt gerealiseerd met de steun van
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Mobiliteit

Bij het fietspunt aan het stationsplein 
van Oudenaarde kan je terecht voor 
een kleine herstelling aan je fiets 

zoals een lekke band, kapotte verlichting 
of je remmen laten herstellen. Terwijl jij 
naar je werk of school spoort, zorgen de 
medewerkers voor je fiets. Zo geraak je 
toch nog thuis bij fietspech! Makkelijk, 
toch?

Het fietspunt is elke werkdag open van 
7 tot 10 uur en van 16 tot 19 uur. De 
openingstijden, vakantieperiodes en de 
algemene werking van fietspunten kan je 
raadplegen op www.fietspunten.be. Het 
fietspunt is een initiatief uit de sociale 
economie en koppelt werkgelegenheids-
kansen voor kansengroepen aan een 
betere dienstverlening aan mensen die 
met de fiets naar het station komen. 

Wist je dat?  

Laat je fiets 
herstellen 
terwijl jij spoort
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Inschrijven
tot 30 september

Meer info vindt u via:
www.oudenaarde.be/kabk



Cultuur

 DOMEINOVERSCHRIJDENDE  
 INITIATIE 

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 kinderen 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.

 MUZIEK 

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 en breiden deze 
stapsgewijs uit. In het leerproces is er 
veel ruimte om te experimenteren en 
eigen initiatieven uit te werken.

 WOORDKUNST-DRAMA 

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-dra-
maopleiding echt iets voor jou!

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

We begeleiden kinderen, jongeren en 
volwassenen in hun creatief proces, 
vertrekkend vanuit hun eigen leefwereld, 
achtergrond en interesses. Het 
spelplezier staat centraal.

 DANS 

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 is een 
uitstekende basis voor alle dansvormen.

 ZORG VOOR LEERLINGEN MET  
 SPECIFIEKE  
 ONDERWIJSBEHOEFTEN 

Ook voor leerlingen die in functie van 
onderwijs speciale ondersteuning nodig 
hebben omwille van een beperking, staat 
onze deur open. Zo ook voor kinderen 
en jongeren uit het Buitengewoon 
Onderwijs (BuLO en BuSO). Deze 
leerlingen met een verstandelijke en/of 
fysieke beperking volgen de lessen (soms 
projectmatig) samen met leerlingen 
zonder verstandelijke en fysieke 
beperking (inclusie), of ze worden 
gegroepeerd volgens hun mogelijk-
heden. Ook voor deze leerlingen, die voor 
onderwijs speciale ondersteuning nodig 
hebben, passen we de leerstof en de 
aanpak aan zodat ook zij kunnen leren in 
de zone van de naaste ontwikkeling. 

 KINDEREN EN JONGEREN  
 MET ERVARING 

Deed je al ervaring op als muzikant, als 
acteur, als danser? Bv. in een orkest, of 
in het amateurtheater, of in een dansen-
semble? 

Toch wil je de knepen van het vak nog 
beter onder de knie krijgen?

Of volgde je al eerder les in het kunston-
derwijs en wil je de draad opnieuw 
opnemen? 

Ook dan ben je welkom in onze academie 
voor podiumkunsten! 

Samen met jou zoeken we naar de 
meest geschikte optie, studierichting en 
vakken.

AANRADER: In het kader van het vak 
Groepsmusiceren heeft de academie 
verschillende ensembles. Jongeren 
die afstudeerden of voldoende ervaring 
hebben, kunnen meespelen in ons blaas- 
of strijkorkest, of meezingen in ons 
vocaal ensemble.

Inschrijven
tot 30 september

Meer info vindt u via:
www.oudenaarde.be/kabk

De Stedelijke 
Academie voor Muziek, 
Woord en Dans
 
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. Voor elke doelgroep voorziet de school 
een gedifferentieerde aanpak en een aangepast opleidingsprogramma.

De SAMWD kijkt er naar uit om ook jou te verwelkomen!
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Cultuur

CC 
De Woeker 
neemt dit 
najaar een 
vliegende 
start!

  Augustijn
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De lijnen voor de reservaties gingen voor de grote vakantie open en de publieks-
belangstelling scheert momenteel hoge toppen. Over een aantal voorstellingen 
kunnen we momenteel alleen nog melden dat ze al op uitverkocht staan: Het 

Vernieuwd Genst Volkstoneel, Bart Kaëll en Luc Appermont, Steven Goegebeur, Jef 
Neve en Teus Nobel,… 

Maar niet getreurd: er resten nog voldoende artiesten en voorstellingen waar iedereen 
zijn gading kan in vinden!

Peter De Graef en Lynn Van Royen bijvoorbeeld spelen het intrigerende “Het 
Koninkrijk van Henry Darger”. Simone Milsdochter drukt ons met onze neus op “De 
Wetten van de menselijke Stupiditeit”. Vermandere junior, met name Augustijn, zingt 
en speelt “Echt”. Auteur van het tijdloze “Sebastian” van Cockney Rebel, Steve Harley 
himself, doet het akoestisch. Soe Nsuki: jong, vrouw en grappig! 

In december kan je zowel in de avond- als in de namiddagprogrammatie genieten van 
familievoorstellingen met een sterke fysieke inslag, overgoten met een circussaus.

Oudenaards talent in de kijker zetten, is iets wat de collega’s van De Woeker heel 
ernstig nemen. Het ook buiten de stadsgrenzen befaamde Jeugdtheater Litoziekla 
prijkt in het najaarsprogramma 2019 met “Anatomisch Melancholisch”; een toneelstuk 
voor jongeren vanaf 14 jaar.

 Alle info vind je op www.dewoeker.be! 

  Peter De Graef & Lynn Van Royen

  Steve Harley

  Simone Milsdochter

Vorig weekend, 
op 14 september, 
startte cultureel 
centrum  
De Woeker alweer 
zijn 25ste seizoen. 
(Het Zilveren Jubileum, de 25ste 
verjaardag zélf, wordt echter pas 
in september 2020 gevierd.)
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Sociaal

Buurtsport!
Kinderen uit Ename en Eine konden 
deze zomer een week lang naar 
hartenlust sporten en spelen op slechts 
enkele meters van hun deur. 

Het succes van de buurtsportweken 
vorig jaar maakte de organisatie 
warm om ook dit jaar enkele 

buurtsportweken te organiseren. Stad 
en OCMW Oudenaarde, Sociale Huisves-
tingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, de 
speelpleinwerking en lokale sportvereni-
gingen sloegen de handen in elkaar voor 
het Buurtsportproject. 

De activiteiten van Buurtsport zijn 
uiteenlopend zodat iedereen het naar 
zijn zin heeft. Ravotten op het speelplein, 
een plons in het zwembad, rennen bij 
baseball: het zijn slechts enkele activi-
teiten uit het uitgebreide aanbod. ’s 
Middags kunnen de kinderen hun batte-
rijen opladen met een heerlijke maaltijd 
dankzij vrijwilligers.

De geslaagde buurtsportweek werd 
afgesloten met een heus Buurtsportfeest. 
De hele buurt, jong en oud, kon met een 
hapje en een drankje terugblikken op de 
voorbije week en plannen smeden voor 
de toekomst.

Heb je een avondje-uit 
gepland? Wil je ’s avonds 
een hobby beoefenen? 
Maak dan gebruik van de 
dienst Babysitting!
Inwoners van Oudenaarde kunnen 
gebruik maken van de diensten van 
bekwame babysitters (ouder dan 16 
jaar) die bij de dienst Huis van het 
Kind en Kinderopvang ingeschreven en 
verzekerd zijn. 

Tarieven (vanaf 1 september 2019)

• 8 euro per uur

• Nachttarief van 22 uur tot 8 uur ’s 
ochtends: 10 euro

• Tarief voor kerst- en oudejaars-
avond: normaal tarief + 25 euro

• Kilometervergoeding: 0,35 euro

Ben je op zoek naar een babysit of wil 
je graag zelf babysitter worden? 
Neem dan contact op via

Dienst Huis van het Kind en Kinder-
opvang, Sociaal Huis, Meerspoort 30, 
055 33 51 24, 
dienst.babysitting@oudenaarde.be 

Alles weten over 
de nieuwe 
Vlaamse kinderbijslag?

Heb je vragen over jouw groeipakket? Kom naar het spreekuur van Fons, de 
overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt. Zij vertellen je alles over de 
nieuwe Vlaamse kinderbijslag! Sinds mei organiseert Fons zitdagen voor ouders 

en toekomstige ouders in Oudenaarde.

 Wanneer  Elke eerste en derde donderdag van de maand van 13 uur tot 16.30 uur

 Waar  Sociaal Huis, Meerspoort 30

Inschrijven is niet nodig, je kan je tijdens de zitdagen gewoon aanmelden bij het 
onthaal van het Sociaal Huis. 

Meer informatie via dienst Huis van het 
Kind en Kinderopvang 
Sociaal Huis, Meerspoort 30 
055 33 51 24 
Huisvanhetkind@oudenaarde.be 
www.fons.be
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Dol op kinderen én gek op 
thuiswerk? 
Kies dan voor de job van 
kinderbegeleider!

Dienst Onthaalouders Oudenaarde is dringend op zoek 
naar onthaalouders voor gezinsopvang in eigen woning. 
Als onthaalouder werk je dus thuis en kan je jouw dag 

volledig zelf organiseren. Je bepaalt zelf wanneer je wil werken 
en hoeveel vakantiedagen je neemt. Als aangesloten onthaal-
ouder ben je geen zelfstandige of werknemer, maar heb je een 
eigen sociaal statuut. Afhankelijk van het aantal kinderen en 
werkdagen krijg je een belastingvrije vergoeding. Je bouwt je 
rechten op voor onder andere pensioen en ziekte-uitkeringen.

Dienst Onthaalouders is jouw aanspreekpunt bij vragen of 
problemen. Ze verzorgen je administratie en betalingen en 
begeleiden ouders in hun zoektocht naar een opvang. Je wordt 
bovendien gesteund bij de praktische opvolging en pedago-
gische begeleiding van kinderen.

Zin gekregen in deze fantastische job en woon je in Ouden-
aarde? Neem dan contact op met de dienst Onthaalouders via 
het Sociaal Huis (Meerspoort 30), 055 33 02 35 of 
info@dienstonthaaloudersoudenaarde.be

Vrijetijdsbesteding voor 
kinderen en jongeren met 
een beperking

Ben je op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor 
kinderen met een beperking? De adviesraad voor 
personen met een beperking en de stedelijke Speel-o-

theek zijn samen op onderzoek gegaan en hebben een handig 
overzicht opgesteld van verenigingen die inclusief werken. Dit 
overzicht kan geraadpleegd worden via de website van de stad 
www.oudenaarde.be/wonen-leven/welzijn/speelotheek. 

Goed om weten: 
Verschillende mutualiteiten voorzien jaarlijks een 
tussenkomst bij het inschrijvingsgeld voor vrijetijd- en 
sportverenigingen.

Het inleefparcours ‘Wakosta?!’ laat 
leerlingen uit de derde graad 
secundair onderwijs ondervinden 

wat het leven op eigen benen kost. Voor 
de begeleiding van deze vormingen, is 
het Sociaal Huis Oudenaarde in samen-
werking met het Oost-Vlaamse team 
BudgetInZicht op zoek naar een vrijwil-
liger.

WANNEER?

Het inleefparcours Wakosta?! in Ouden-
aarde vindt plaats van 4 tot 29 november 
2019. Het parcours is elke weekdag open, 
met een vorming in de voormiddag en 
een in de namiddag.

PROFIEL?

De vrijwilliger zal samen met de 
leerkracht groepen van jongeren (voorna-
melijk jongeren ouder dan 16 jaar) 
begeleiden die een interactief parcours 
volgen waarin zij te weten komen wat het 
leven op eigen benen kost. De vrijwilliger 
moet dus enige informatie en advies 

kunnen verstrekken over administratieve 
en financiële vragen in het kader van een 
groeps-en vormingstraject. Kennis over 
groepswerk en interesse in het thema 
vormen een pluspunt.

INTERESSE?

Lijkt dit iets voor jou? Stel je dan 
kandidaat voor 23 september 2019 via 
budgetbeheer@ocmwoudenaarde.be. 
Je zal nadien uitgenodigd worden voor 
een gesprek.

Gezocht: 
Vrijwilliger voor de begeleiding 
van inleefparcours Wakosta?!
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Sport

Iedereen is welkom op de slotapotheose en prijsuitreiking van 
het Oudenaards loopcriterium op vrijdag 27 september. De 
slotapotheose start om 20.30 uur in de stedelijke sporthal 

(Rodelos 1) en wordt afgesloten met een kleine receptie. Wie 
deelgenomen heeft aan acht of meer lopen, ontvangt een prijs 
dus vergeet zeker jullie stempelkaart niet!

Resterende lopen: 

• Run 4 Fun – Vrijdag 6 september

 Bierlopen en wandelen achter de kerk van Nederename 
Vrije start : 18 - 21 uur 
Meer info: Feestcomité Nederename 
 info@nederename.be 
 www.nederename.be

• Hanske De Krijgerloop – Vrijdag 27 september 

 Bierlopen en wandelen in Liedtspark 
Meer info: Feestcomité Oudenaarde-Centrum 
 feestcomiteoudenaardecentrum@gmail.com

Oudenaards loopcriterium? Jaarlijks worden er in Ouden-
aarde tal van loop- en wandelevenementen georganiseerd door 
allerlei verenigingen en feestcomités. Het stadsbestuur wil deze 
initiatieven steunen en bundelt ze daarom onder de noemer 
“Oudenaards Loopcriterium’. Vanaf acht deelnames heb je 
recht op een mooie prijs. Wie deelneemt aan elk evenement, 
ontvangt de hoofdprijs.

Maand van de 
sportclub
Weet je niet goed welke sport bij je past? 
Welke sport(en) je leuk vindt? 
Of wil je verschillende sporten eens uittesten? 
Grijp dan je kans in september! 
In het kader van de actie ‘De Maand van de 
Sportclub’ openen verschillende Oudenaardse sport-
clubs hun deuren voor het brede publiek. Proef 
gratis van enkele initiaties/ trainingsmomenten bij 
een club naar keuze. Benieuwd naar welke sportclubs er 
deelnemen?

Neem een kijkje op onze website 
(www.oudenaarde.be/maand-van-de-sportclub) 
of vraag jouw folder bij de sportdienst.

Oudenaards 
loopcriterium:

slotapotheose 
en prijsuitreiking
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  Ruggym 

In de wekelijkse sessie ruggym voor 
55-plussers schenken we aandacht 
aan onze rughygiëne door middel van 
spierversterkende en stabiliserende 
oefeningen. Elke maandagmiddag van 
14.30 tot 15.30 uur biedt de sportdienst 
deze sessie aan. De lessenreeks start op 
maandag 9 september en eindigt eind 
juni (met uitzondering van de schoolva-
kanties).

Zin om dit eens uit te proberen? De 
eerste proefles is gratis, nadien kun je 
een 10-beurtenkaart aanschaffen voor 
slechts 20 euro.

 Seniorensportdag 

Zin in een dag vol sportplezier? Op 
donderdag 21 november kunnen 
55-plussers komen proeven van allerlei 
verschillende sporten. Leer nieuwe  
sporten kennen dat je eventueel later 
verder kunt beoefenen. Vraag naar de 
folder bij de sportdienst of stuur een mail 
naar sportdienst@oudenaarde.be voor 
meer informatie.

 Locatie? 

Alle activiteiten vinden plaats in de stede-
lijke sporthal, Rodelos 1. 

Voor meer informatie, contacteer de 
sportdienst (Rodelos 1) via 055 31 49 50 of 
stuur een mailtje naar 
sportdienst@oudenaarde.be

Samen sportief 
ouder worden

 GALM - Omnisport voor 55-plussers 

GALM staat voor Gezond Actief Leven Model. Elke donderdag-
middag van 15 tot 16 uur kunnen 55-plussers komen 
proeven van een andere sport. Sporten zoals baseball, 

drums alive, wandelvoetbal en fitheidsparcours staan alvast op het programma. 
Naast het sport- en spelplezier hechten we ook veel belang aan het sociale gegeven 
en praten we graag gezellig bij na het sporten.

De lessenreeks start op donderdag 12 september en eindigt eind juni 2020 (met 
uitzondering van de schoolvakanties). In een proefles kun je kennis maken met het 
GALM en nadien kun je een 10-beurtenkaart aanschaffen voor 25 euro.
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Kort

Oudenaarde, 
groeiend groene 
stad!
Op zondag 14 juli werd onze stad bezocht 
door de Europese jury van Entente 
Florale Europe. Deze internationale 
wedstrijd wil de aandacht vestigen op 
het belang van een groene omgeving 
voor de levenskwaliteit in woonwijken en 
steden. Stad Oudenaarde werd vorig jaar 
door de Vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG) verkozen tot ‘Groen- en Bloemen-
gemeente 2019’, waardoor we meteen 
Vlaanderen mochten vertegenwoordigen 
bij Entente Florale Europe. 

In het teken van deze wedstrijd 
lanceerden we deze zomer de campagne 
‘Oudenaarde, groeiend groene stad’. De 
inwoners van Oudenaarde kregen een 
duurzaam krantje in de bus, boordevol 
informatie over wat de stad doet op 
vlak van groen en duurzaamheid maar 
ook over wat je zelf kan doen. Geen 
krantje gekregen? Er zijn exemplaren 
beschikbaar aan het onthaal van het 
Administratief Centrum, bij dienst 
Toerisme, bij de bib of je kunt het krantje 
digitaal bekijken via www.oudenaarde.
be/groeiendgroenestad. Op deze website 
vind je nog heel wat extra informatie én 
een film die we lieten maken in het kader 
van deze wedstrijd.

Of Oudenaarde goud haalt weten we op 
28 september, de prijsuitreiking zal live 
via Facebook (Stad Oudenaarde) te volgen 
zijn! 

Heb jij een 
projectidee voor 
jouw buurt?
Indiening nieuwe projecten bij 
Streekmotor23 tot en met 18 november

Heb jij of heeft jouw vereniging een 
projectidee voor je buurt en wil je de 
uitdaging aangaan om hiervoor een 
crowdfundingcampagne te voeren? Dan is 
Streekmotor23 misschien iets voor jou!

Streekmotor23 steunt sociale en groene 
initiatieven in Zuid-Oost-Vlaanderen die 
inzetten op de omgeving en het welzijn 
van inwoners bevorderen. De projecten 
doorlopen eerst zelf een crowdfunding-
campagne en Streekmotor23 verdubbelt 
het opgehaalde bedrag tot 5.000 euro. 

Op die manier werden van 2017 tot 
2019 al 18 concrete projecten mogelijk 
gemaakt. Dit najaar worden nieuwe 
projecten geselecteerd. Nog tot en met 
18 november kan je jouw projectidee 
indienen.

Meer informatie en projectvoorbeelden 
kun je vinden op www.streekmotor23.be 
of via info@streekmotor23.be. 
Op 9 oktober om 20 uur is er in Ronse 
(Veemarkt 27) een infoavond over deze 
projectoproep. Inschrijven kan via 
info@streekmotor23.be.

Werken op 
afspraak

We blijven het graag herhalen: onze 
dienst Burgerzaken werkt al een hele tijd 
enkel nog op afspraak. 

Dat betekent dat je steeds een afspraak 
moet maken vooraleer langs te komen.

Werken op afspraak brengt heel wat 
voordelen met zich mee; zo kies je nog 
steeds zelf het tijdstip waarop je wenst 
langs te komen maar hoef je niet meer 
aan te schuiven. De medewerkers weten 
ook vooraf waarvoor je langskomt, 
waardoor ze jou beter kunnen informeren 
en vlotter kunnen verder helpen. Een 
afspraak maken doe je het makkelijkst 
via het handige online portaal 
(zie www.oudenaarde.be).

TIP: in veel gevallen is het helemaal niet 
nodig om nog naar het Administratief 
Centrum te komen!

Verschillende documenten en aangiftes 
kunnen 24/24 online afgehandeld 
worden: kijk dus zeker ook eens op de 
website bij ‘Mijn loket: online attesten 
aanvragen’.

Wist je trouwens dat je in ons Adminis-
tratief Centrum met bancontact kan 
betalen? Verhoog jouw én onze veiligheid 
en haal bij een volgend bezoek de 
bankkaart boven.

ENTENTE FLORALE 
EUROPE 2019

OUDENAARDE,
GROEIEND
GROENE
STAD.
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Jeugd

HIJ 
KOMT, 
HIJ 
KOMT…
Zijn er stoute kinderen in Oudenaarde 
dit jaar? Als je hierop het antwoord 
wil weten, kom dan zeker op zondag 
24 november vanaf 10 uur naar de 
Pamelekerk (t.h.v. Louise Mariekaai). 
Daar verwelkomen we de Sint en zijn 
Pieten. Vergeet zeker je kleurrijkste 
tekening niet!

Theatervoorstelling: 

Sint op 
dieet
Kan je er maar geen genoeg van krijgen? 
In de namiddag staan nog drie theater-
voorstellingen (vanaf 2,5 jaar) op het 
programma in de Woeker. Enkel het 
theater is betalend: € 3,00 voor kinderen, 
€ 6,00 voor volwassenen en € 1,50 voor 
OK-pas. Tickets voor de theatervoorstel-
lingen zijn verkrijgbaar vanaf 23 oktober 
via JC Jotie (Hofstraat 14) of via de 
webshop: www.oudenaarde.be.

Tijdens de herfstvakantie, van 
maandag 28 tot en met donderdag 
31 oktober organiseert de jeugd- 

en sportdienst een themakamp voor 
kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar. 

Chef Rémy, uit het wereldberoemde 
restaurant ‘Ratatouille’ in Parijs, kent 
geen rust meer. Staat hij niet in zijn 
eigen keuken, dan vliegt hij van de 
ene persvoorstelling naar een andere 
TV-show of helpt hij collega-koks uit de 
nood. Op een ochtend staat hij op, bekijkt 
zijn agenda en neemt een drastisch 
besluit. Hij pakt zijn koffers en neemt 
het eerste beste vliegtuig. Hij geniet van 
iedere minuut en denkt er niet aan om 
ooit nog terug te keren naar zijn keuken. 
Tot hij plots verneemt dat het bergaf gaat 
met zijn zaak. Krijgt Rémy heimwee en 
zal hij terugkeren naar Parijs? Of draait 
hij voorgoed de knop om en kijkt hij nooit 
meer terug naar zijn leven als kok?

Alle kinderen, met en zonder beperking, 
van 3 tot en met 15 jaar (geboortejaar 
2016 tot en met 2004) zijn welkom. 
Activiteiten starten om 9.30 uur en 
eindigen om 16 uur. Vooropvang is elke 
dag voorzien vanaf 7.30 uur en naopvang 
tot 18 uur.

Inschrijven kan vanaf woensdag 11 
september vanaf 13.30 uur, via de 
website www.jotie.be of in JC Jotie tijdens 
de openingsuren. Ouders van kinderen 
met een beperking kunnen inschrijven 
vanaf 1 september. Let op: er kunnen 
maximum 100 kinderen deelnemen aan 
de activiteiten. 

Deelnemen aan het themakamp kost 
voor inwoners van Oudenaarde € 45,00, 
niet-inwoners € 60,00, OK-pas € 12,00. 
Inbegrepen in de prijs: opvang voor en na, 
drie drankjes en een vieruurtje per dag, 
verzekering, spelbegeleiding, zwembeurt 
en sportactiviteiten, filmvoorstelling 
‘Ratatouille’.

Themakamp in de 
herfstvakantie: 
Rémy’s grote vlucht !

Vragen? 
Contacteer de jeugd- of sportdienst!

Jeugdcentrum Jotie:

Hofstraat 14, 055 33 44 90 
jeugdcentrum@oudenaarde.be 
www.jotie.be

Sportdienst Oudenaarde:

Rode los 1, 055 31 49 50 
sportdienst@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be
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Evenementen

K E R S T M A R K T

Het stadsbestuur biedt opnieuw alle Oudenaardse verenigingen 
én handelaars de mogelijkheid zich kandidaat te stellen om een 
chalet uit te baten, en dat tijdens volgende periodes:

• vrijdag 13/12 tot donderdag 19/12

• vrijdag 20/12 tot donderdag 26/12

• vrijdag 27/12 tot donderdag 2/1

Toekenning van de chalets (beginnende op de Markt, 
aansluitend Kleine Markt en Droesbeke) zal gebeuren op basis 
van het tijdstip van inschrijving en op basis van de diversiteit van 
het aanbod. Niet alleen snel zijn is dus de boodschap; laat ook 
jullie creativiteit werken om niet enkel eten en drinken aan te 
bieden maar ook leuke, originele (geschenk-)artikelen!

Oudenaardse handelaars en verenigingen krijgen voorrang op 
kandidaten van buiten de stad.

Verenigingen en handelaars die geïnteresseerd zijn kunnen zich 
tot en met zondag 13 oktober 2019 inschrijven via het online 
formulier op de website van de stad Oudenaarde. 
(www.oudenaarde.be/inschrijven_kerstmarkt)

Inschrijvingen die ons na deze datum bereiken worden niet 
weerhouden, tenzij er nog chalets beschikbaar zijn. Je ontvangt 
steeds een e-mail ter bevestiging van jouw inschrijving.

Meer info: toerisme & evenementen Oudenaarde 
055 31 72 51 of evenementen@oudenaarde.be

I J S P I S T E

Ook om de overdekte ijspiste uit te baten, willen we opnieuw 
beroep doen op de verenigingen van de stad.

Er zijn telkens minstens vijf medewerkers nodig. Verenigingen 
krijgen hiervoor € 40 per aanwezigheidsuur op de schaatsbaan. 
Bovendien kan jouw vereniging in de nabijgelegen chalet een 
hapje en een drankje verkopen om de kas te spijzen.

Interesse? Stuur dan jullie kandidatuur met een voorkeurs-
datum én reservedatum door via sportdienst@oudenaarde.be. 
Inschrijven kan enkel via dit e-mailadres, en e-mails moeten 
ten laatste op zondag 3 november verstuurd worden. Hierna 
worden de data toegewezen en zal jullie vereniging gecon-
tacteerd worden. Wie het snelst reageert, maakt de meeste 
kans; de kandidaturen worden op volgorde van binnenkomen 
behandeld.

Voor meer informatie kan je terecht bij de sportdienst op 
het nummer 055 31 49 50 of via sportdienst@oudenaarde.be.

De zomer is nog maar net voorbij en de eindejaarsperiode 
ligt wel nog eventjes van ons verwijderd maar toch 
lanceren we in dit Infomagazine reeds een oproep om 

een chalet op de kerstmarkt of de ijspiste uit te baten.

De traditionele kerstmarkt en ijspiste zullen dit jaar 
opgesteld staan van vrijdag 13 december 2019 tot en met 
zondag 5 januari 2020. 

Tot en met 26 december 2019 worden naast de Markt ook 
de Kleine Markt en het Droesbekeplein ingericht, vanaf 27 
december maken we er nog een gezellig eindejaarsgebeuren 
van op het evenementenplein op de Markt. 

Gezocht:

uitbaters 
chalet of 
ijspiste op 
kerstmarkt 
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Evenementen

Evenementenkalender 
half september – 
december 2019

SEPTEMBER
Werktuigendagen 
21-22 september 

Fietel Eine 
22 september

Kermis Volkegem 
28-29 september

OKTOBER
Oktoberfest 
5 oktober

Spookbondsfeest (Park Liedts) 
26 oktober

NOVEMBER
Winterwarmte 
22-23 -24 november

WANDEL MEEDAG – Oudenaarde 
wandelt! (Qubus) 
11 november

Intrede van de Sint 
24 november

DECEMBER
Wandeltocht: Sint-Bavotocht 
8 december

Kerstmarkt met ijspiste 
13 december – 5 januari

Meer info:
Toerisme & Evenementen 
Oudenaarde Stadhuis
Markt 1 - 9700 Oudenaarde
055 31 72 51
evenementen@oudenaarde.be
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Schepencollege
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@dekamer.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) - Adminis-
tratieve 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 
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
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Natuurkijkers.be
Nederstraat 25  •  9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13  •  info@natuurkijkers.be  •  www.natuurkijkers.be

V E R R E K I J K E R S  •  ST E R R E N K I J K E R S
MICROSCOPEN •  TELESCOPEN

NACHTKI JKERS
. . .

BESTEL VIA ONZE WEBSHOP 
WWW.NATUURKIJKERS.BE 

MET GRATIS VERZENDING

Een verrekijker, 
 uw ideale reisgezel ! 

Nederstraat 20, Oudenaarde  •  055 31 18 01
info@vanommeslaeghe.be  •  WWW.VANOMMESLAEGHE.BE

Because kids
have good
taste too ...



Kunst met een glimlach

Wie bij beeldend kunstenares Veerle De 

Vos binnenwandelt, wordt in de inkomhal 

meteen verwelkomd door enkele 

van haar ‘dikke madammen’. Haar 

beelden voor binnen en buiten maken je 

onmiddellijk vrolijk. Het toont aan waar 

haar werk voor staat: kunst die je een 

goed gevoel geeft en doet glimlachen. 

Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn. 

Op afspraak kan je steeds terecht bij Veerle thuis. 

De woning en de expotuin ademen er kunst.

Veerle maakt ook werken op bestelling.

19 & 20 oktober 2019

Open Atelier en Expo tuin, 

bij BUREN BIJ KUNSTENAARS

Stijn Streuvelslaan 19 te Avelgem,
10-12 u & 14-18 u
Vrije ingang, iedereen welkom.

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