
«BEELDIGE KERKEN»
Oudenaardse kerken en kapellen

In dit kleurrijk boek krijgt u een overzicht van de 
15 Oudenaardse kerken.
Ook de belangrijkste kapellen en begraafplaatsen worden 
in mooie beelden gebracht.
Met de nodige historische achtergrond (in het Nederlands, 
Frans en Engels) wordt dit een onmisbaar boek voor uw 
boekenkast.

“Beeldige Kerken” 
kost tijdelijk slechts 
7,95 euro en is 
verkrijgbaar bij 
Toerisme Oudenaarde, 
boekhandel Beatrijs en 
de onthaalbalie van 
de Sint-Walburgakerk.

Zaterdag   
Zondag 
4&5 
juni 
2016

Open
Kerken

Weekend
te Oudenaarde

Op 17 maart 2012 opende het MOU – 
Museum van Oudenaarde en de Vlaamse 
Ardennen – zijn deuren. Het MOU, gelegen 
in het stadhuis van Oudenaarde, brengt de 
geschiedenis van Oudenaarde tot leven. 
Via interactieve media en bijzondere 
historische stukken reis je door de 
tijd,van de middeleeuwen tot vandaag.  
Een van de vele blikvangers in het MOU 
is de collectie De Boever-Alligoridès, een 
buitengewone verzameling pronk- en 

gebruikszilver uit de 17de en 18de eeuw. 
Eveneens tot de verbeelding spreekt de collectie religieus 
zilver tentoongesteld in de oude kapel van het stadhuis. Het 
gaat om voorwerpen die gebruikt worden ter verfraaiing van 
het kerkinterieur: altaarkruisen, reliekhouders, gebeden-
boeken met zilverwerk en offerschalen. De objecten zijn een 
bruikleen van verschillende kerkfabrieken van Oudenaarde en 
omgeving. 
Het merendeel van de objecten is van Oudenaardse makelij. 
Onze stad was van de 15de tot de 18de eeuw een klein maar 
kwaliteitsvol centrum van edelsmeedkunst. 

Het MOU is open op 4 juni en 5 juni, 
van 10.00 u tot 17.30 u .
Inkom 6 Euro. 
Gratis toegang 
voor inwoners van Oudenaarde.

RELIGIEUS ZILVER IN HET MOU

Meer info:
Dienst toerisme, 9700 Oudenaarde
tel. 055 31 72 51, toerisme@oudenaarde.be, 
www.oudenaarde.be, www.dekenaat-oudenaarde.be

Dit initiatief gebeurt met medewerking en steun van 
Stad Oudenaarde. Alle toegang is gratis met 
uitzondering van het orgel-recital op zaterdag 4 juni 
om 20 .00 u in de Sint-Walburgakerk.

SINT-MARTINUSKERK - MELDEN
Meldenstraat

Open op zondag 5 juni van 14.00 u tot 17.00 u. 

SINT-LAURENTIUSKERK - ENAME
Enameplein

Open op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni van 10.00 u tot 18.00 u

SINT-MARTINUSKERK - WELDEN
Monseigneur Lambrechtstraat

Open op zondag 5 juni van 13.00 u tot 17.00 u



SINT-MARTINUSKERK - VOLKEGEM
De la Kethulleplein

Open op zaterdag 4 juni van 14.00 u tot 18.00 u en 
op zondag van 10.00 u tot 18.00 u

Zaterdag 4 juni  om 15.00 u en om 17.00 u orgelconcert 
op het Hubeauorgel door organist Dries Deleenheer.

SINT-VEDASTUSKERK - NEDERENAME
St.Vedastusstraat

Open op zondag van 5 juni van 9.30 u tot 17.00 u

Zondag 5 juni van 14.00 u tot 17.00 u orgelconcert door organist 
Sven Vermassen op het Anneessensorgel  en optreden van het 
St-Vedastuskoor  met zangstijl Benedictijnen van Solemnes 
onder leiding van de heer Henri Vanderschaeve.

SINT-ELIGIUSKERK - EINE
Eineplein

Open op zaterdag 4 juni van 18.00 u tot 19.30 u openingsviering
en op zondag 5 juni van 14.00 tot 17.00 u

Zaterdag 4 juni om 18.00 u offi ciële opening van het Open Kerken 
Weekend met feestelijke eucharistieviering. 

Deze viering wordt opgeluisterd door het St.Amandus-(Heurne) 
en het St.Eligiuskoor (Eine) onder leiding van de heer Herman De 
Bock en aan het Anneesssensorgel organist Filip Herreman.

Daarna is er mogelijkheid voor een drankje en een hart-
verwarmende babbel.

Zondag 5 juni om 16.00 u orgelconcert op het Anneessensorgel 
vierhandig én viervoetig bespeeld door organisten Gert Amerlinck 
en Filip Herreman.

Van 14.00 u tot 17.00 doorlopend videovoorstelling aanstelling 
van nieuwe pastoor J. De Boever te Eine en van pastoor A. Raes te 
Kruishoutem.

SINT-WALBURGAKERK – OUDENAARDE
Markt

Open op zaterdag 4 juni van 14.30 u tot 17.00 u en 
op zondag 5 juni van 14.00 u tot 17.30 u en van 19.45 u 
(mits toegangskaart) tot 21.00 u.

Zaterdag 4 juni  

-  om 15.00 u orgelconcert op het Cloetensorgel door 
organist-titularis Gert Amerlinck en nadien bezoek 
aan het orgel.

-  om 20.00 u  (mits toegangskaart) orgelrecital op het 
Cloetensorgel door organist Nicolas De Troyer, organist-
titularis van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen. 

Toegangskaarten te bekomen bij Gert Amerlinck 
GSM  0498/16 06 66 en de avond van het recital aan de 
onthaalbalie van de kerk. Prijs is 10.00 euro per kaart.

Zondag 5 juni 

-  om 14.30 u en om 15.30 u geleid bezoek met als thema 
“de symboliek in  de Sint-Walburgakerk”.

-  om 17.30 u orgelmis


