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NIEUWSBRIEF 10 
  
DE SHUTTLE VERDWIJNT DAN TOCH ! 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen had op 14 maart beslist om het shuttlebusje, 

dat nu sedert enkele jaren de permanente verbinding verzekert tussen de Meerspoortsite en 

het ziekenhuis, niet af te schaffen. De kostprijs zou gedeeld worden tussen de stad, het 

OCMW en het ziekenhuis. 

Op het allerlaatste ogenblik heeft blijkbaar de directrice van het ziekenhuis afgehaakt. Een 

mooi voorbeeld van sociale ingesteldheid ! 

De gemeenteraad van maandag 21 maart besliste dan maar om de shuttlebus definitief af te 

voeren.  

De seniorenraad wenst in naam van alle ouderen van Oudenaarde, die af  te rekenen krijgen 

met enige beperking van hun mobiliteit, een verontwaardigd protest te laten horen. Bij het 

vastleggen van prioriteiten zijn de centen blijkbaar belangrijker dan een sociaal beleid.  

 

 

 

 

 

WATERFACTUUR

Vanaf 1 januari 2016 ziet onze waterfactuur er een stukje anders uit dan voorheen. Zo krijgt 

men niet langer 15m³ gratis kraantjeswater. In de plaats is er voortaan een korting per 

bewoner op het totaalbedrag van de factuur. 

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een 

berekeningsmodule uitgewerkt die toelaat een simulatie van de waterfactuur uit te voeren en 

meteen ook vast te stellen dat het in 2016 allemaal weer een stuk duurder is geworden. 

Gebruik volgende link www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur 

 

RESTAURANT DE PELIKAAN 

http://www.vmm.be/data/bereken-je-waterfactuur
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Vanaf 21 maart kan men opnieuw terecht in het volledig vernieuwde sociaal restaurant De 

Pelikaan Elke werkdag kan er ’s middags op de vertrouwde plaats op het gelijkvloers 

gegeten worden.  

De heropening kadert in de integrale renovatie van keuken, bar en zaal van het oud 

woonzorgcentrum. Het restaurant is elke werkdag open van 11u30 tot 13u00.  

Een belangrijke nieuwigheid : er hoeft voortaan niet meer vooraf gereserveerd te worden. 

De aanlevering van maaltijden gebeurt vanuit de nieuwe centrale keuken van het OCMW,  

die benevens De Pelikaan ook de 2 woonzorgcentra (Meerspoort en Scheldekant), de 

assistentiewoningen Leupeheem en de aanleunflats in Eine bedient. 

 

ALLEEN VROUWELIJKE MUGGEN STEKEN ? 

 

Alleen vrouwelijke muggen steken (bijten) omdat zij de eiwitten uit het bloed nodig hebben 

voor de ontwikkeling van hun eitjes. Mannelijke muggen overleven met de nectar van 

bloemen. Het is nog niet bekend volgens welke criteria de vrouwelijke muggen hun 

"bloedgevers" uitzoeken. Aantrekkelijke stoffen voor de mug zijn o.a. stoffen die door het 

menselijke lichaam worden afgegeven bijvoorbeeld bepaalde fragmenten van eiwitten, 

uitwasemingen van ammoniak, melkzuren, koolstofdioxide of boterzuren. Het schijnt dat 

muggen ook op zweetvoeten afkomen. Verder spelen ook de luchtvochtigheid, de 

omgevingstemperatuur , de hoeveelheid licht en de omgevingskleur een belangrijke rol. 

 

 

       

ACTIEVE WERKGROEPEN   

Binnen de seniorenraad van Oudenaarde zijn er 

4 werkgroepen actief : Mobiliteit, Zorg, Wonen,      

    Communicatie 

Een boodschappendienst 

De werkgroep wonen, die uiteraard het  belang inziet van langer in de eigen woning kunnen 

blijven, staat waarderend tegenover het opzetten van een boodschappendienst. Zo vinden 

we het sympathiek dat een aantal handelszaken zich ertoe verbonden hebben om aankopen 

thuis te leveren. Onze lezers kunnen de lijst van de meewerkende handelaars en ook meer 

info over de werkwijze bekomen door een mailtje naar  info@uwboodschappen.be.  

Of ga eens naar de website www.uwboodschappen.be 

mailto:info@uwboodschappen.be
http://www.uwboodschappen.be/
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Steun uit Leuven voor de stelling van onze seniorenraad dat voor een aantal minder 

mobiele ouderen het Oudenaards taxi-abonnement een mooie oplossing biedt.    

 
 

              

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder hen - 

maken zich zorgen over het steeds maar duurdere 

leven. In onze nieuwsbrief reserveren we voortaan wat 

ruimte voor tips die ons kunnen helpen om de uitgaven 

te beheersen. Plaatsen wij ook een tip van u ?  

 

 Laat het water niet lopen tijdens het tanden poetsen en gebruik een bekertje. 

 Let bij de aankoop van een nieuw toilet op de aanwezigheid van een spaartoets. Je 

kan ook onderin het reservoir een plastic fles te leggen gevuld met kiezelsteentjes of 

zand. 

 

Donderdag 14 april 2016 om 20 u in de Bibliotheek Oudenaarde 

De lezing is gratis en er is geen reservatie vereist 


