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NIEUWSBRIEF 44      
 

Sedert mei is de gratis shuttlebus terug in het Oudenaarde stadsbeeld verschenen met de 

verbinding  tussen de Meerspoort en de Markt. De organisatie van de gratis pendeldienst in 

het centrum van Oudenaarde is er gekomen door een samenwerking tussen het Sociaal 

Huis en de dienst Mobiliteit van de stad Oudenaarde.  

De seniorenraad, die sedert vijf jaar ijvert voor zo’n initiatief, was tevreden maar pleitte toch 

voor een verdere uitbreiding.  En die komt er nu.  

 

In de maand augustus is de de kaap van vierhonderd gebruikers van de gratis shuttlebus 

overschreden. Dat is een verdubbeling op vier maanden tijd, zo blijkt uit de eerste evaluatie. 

Er werd nu besloten om het bereik van de gratis pendelbus voortaan uit te breiden met extra 

haltes en hij gaat ook meer uren per dag rijden.  

Op vraag van gebruikers en bezoekers van het Sociaal huis en Oudenaarde Winkelstad 

wordt er meer gereden: vanaf 1 september legt de bus doorlopend van 9 tot 17 uur om het 

kwartier het traject tussen de Meerspoort en het stadscentrum af. Er wordt dus nu ook over 

de middag gereden en in de namiddag is de bus ook een uur langer actief,  

De shuttle rijdt voortaan bovendien ook op een groter traject. Ingevolge de wijziging aan de 

verkeersregeling in de Burgschelde kan de route uitgebreid worden, omdat men nu via de 

Burgschelde en de Broodstraat ook vlot de andere kant van de Markt kan bereiken. 
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Er zullen voortaan vier haltes zijn: het Sociaal Huis, het Centrum Ronde van Vlaanderen, 

Tacambaro (kant Bernardusscholen) en het Algemeen Ziekenhuis. 

Op donderdagvoormiddag (marktdag) rijdt de pendelbus enkel het traject tot aan het 

ziekenhuis en wordt Tacambaro niet bediend.   

  

 

 

      

Vaak wordt er in onderzoek of initiatieven vertrokken vanuit wat er voor ouderen kan 

gebeuren. Dat is goed, want heel wat ouderen hebben nood aan ondersteuning.  

Maar … er moet ook gekeken worden naar wat er door en samen met ouderen gebeurt in de 

buurt. Bij welke initiatieven spelen zij een belangrijke rol of welke zaken zetten zij zelf op?  

Grijp hun kennis en ervaring vast. Bouw samen met de hele buurt en (potentiële) partners 

bruggen en zet de hele buurt in beweging. Buren, buurtopbouwwerk, lokale dienstencentra, 

buurthuizen, thuiszorgdiensten, gemeentelijke diensten, een sociaal-culturele vereniging, 

mantelzorgers, familie, … Allemaal zijn ze noodzakelijk om ondersteuning te bieden aan 

mensen die het nodig hebben. Iedereen, professioneel of niet-professioneel, kan zijn steentje 

bijdragen. Het is een en-en-verhaal. 

Het gaat om kleine zaken, zoals klusjes, emotionele steun, een oogje in’t zeil houden, 

sociaal contact en ontmoeting. Maar het kan ook gaan om grotere zaken zoals meedenken 

met structurele beleidskeuzes. Zet het denkproces alvast in gang. 

De Vlaamse Ouderenraad zorgde voor een inspiratiegids die men kan consulteren en 

downloaden op www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/ouderenweek 

Voor meer informatie omtrent het thema van de ouderenweek 2018 (van 19 tot en met 25 

november) kan men terecht via veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be. 

 

 

 

OUDEREN 
ALS ACTIEVE SCHAKEL  

VOOR DE BUURT 

 

 

 

 

http://www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/ouderenweek
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Voor het tweede jaar op rij is de levensverwachting in België vorig jaar gestegen, 

Voor meisjes die in 2017 geboren werden, ligt de levensverwachting op 83,7 jaar, 

voor mannen op 79, Voor de gehele bevolking is dat 81,4 jaar, 

Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgisch instituut voor de statistiek, 

In vergelijking met 2016 wordt er voor beide geslachten samen een stijging met 0,1 

jaar opgetekend. 

In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in 

Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië  (79,8 jaar). In Wallonië is de stijging wel het 

grootst met 82 dagen of 0,22 jaar. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is 

daardoor afgenomen : van 2,6 jaar in 2016 naar 2,4 jaar in 2017. 

 

 

 

De werelddag 2018 DEMENTIE INCLUSIEF wordt voor Oost-Vlaanderen 

georganiseerd in Deinze door de Alzheimer Liga. Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is 

een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en 

mantelzorgers van personen met (jong)dementie. 

De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, 

andere naasten en familiegroepen. 

 

BELG ZAL WEER WAT OUDER WORDEN 
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OUDENAARDE 
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Adriaen Brouwer werd wellicht in Oudenaarde geboren als zoon van een tapijtwever van 

Oudenaardse wandtapijten. Vanuit kunsthistorisch oogpunt is Brouwers oeuvre van 

uitzonderlijk belang: als overgangsfiguur slaat hij een brug tussen de zestiende-eeuwse 

Bruegeltraditie en de landschaps- en genretaferelen van de volgende eeuw. Ondanks zijn 

roem in eigen tijd geniet Adriaen Brouwer vandaag (nog) niet de bekendheid van tijdgenoten 

als een Rubens of Van Dyck. Hij was nochtans zeer getalenteerd en zijn werk erg gegeerd; 

ondermeer Rubens en Rembrandt waren fervente verzamelaars. De toegankelijkheid en de 

gelaagdheid van zijn werk maken Brouwer een van de boeiendste schilders van de Lage 

Landen. 

De kunstenaar maakt integraal deel uit van de Oudenaardse culturele identiteit: lokale 

legenden verhalen over zijn leven en zijn naam weerklinkt in diverse producten en 

evenementen. Het MOU wil deze leemte vullen en biedt het grote publiek de kans om de 

veelzijdigheid, de hoge artistieke kwaliteit en het innovatieve karakter van Brouwers kunst te 

ontdekken. 

Meer info over deze prestigieuze tentoonstelling www.adriaenbrouwer.be 

 

 

http://www.adriaenbrouwer.be/

