
Ontdek het volledige 
programma binnenin! >

 Beestig! 
 Dieren in de wandtapijt- 
 kunst 1500-1700 

Tentoonstelling

MOU (Museum van Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen) brengt voor het 
eerst zo’n 30 wandtapijten uit Ouden-
aarde, Edingen en Geraardsbergen 
samen waarin dieren de hoofdrol spelen. 
Geconfronteerd met allerhande voor-
werpen zoals een kunst- en rariteiten-
kabinet met opgezette dieren en andere 
‘naturalia’, een fantastisch drakenskelet 
en een heuse dierenparade, biedt 
Beestig! een rijkgeschakeerde blik op 
de wondere wereld van dieren in deze 
periode. Er is ook een kinderparcours 
met speurneusboekje voorzien.

Vanaf 22 april tot en met 30 
september in MOU, Stadhuis, Markt 
1. Op zondag 24 april van 10 tot 17.30 
uur uitzonderlijk gratis t.e.m. 18 jaar 
en 5 euro voor wie ouder is (in plaats 
van 10 euro). Reserveren via 055 31 
72 51 of visitbeestig@oudenaarde.be. 
Organisatie: MOU.

 VOOR SCHOLEN 

 Erfgoedklasbakken uit Ename 

Drie erfgoedzorgers van het Erfgoedcentrum in Ename staan paraat om tijdens de 
Erfgoedweek van 25 tot 29 april naar jouw klas te komen. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
is er het programma ‘Erfgoedredders in de klas?’, een mini-workshop ‘Erfgoed voor 
dummies’. Voor basisonderwijs en de eerste graad secundair is er ‘Een archeologische 
vondst: van opgraving tot berging in een doos’, dat inzoomt op wat een archeoloog in 
de bodem vindt en hoe hij de vondsten bewaart.

Deelnemen is gratis. Alle info via www.oost-vlaanderen.be/erfgoeddag. Inschrijven 
via 055 30 03 44 of erfgoedredders@oost-vlaanderen.be.

 Huis Beaucarne 

Ga met je klas op pad in de tuin en serres van Huis Beaucarne en ontdek de meest 
exotische plantensoorten, meegebracht vanuit de verste werelddelen tot in het kleine 
Ename door plantenkweker Jean-Baptiste Beaucarne. 

Een rondleiding in Huis Beaucarne, Beaucarnestraat 9 in Ename, kan om 10, 11, 13, 
14, 15 en 16 uur (mits reservatie, max. 30 personen per groep). Toegang: 3 euro per 
persoon. Info: www.huisbeaucarne.be 

 Erfgoedweek VIP – Naar school in Ename, vroeger en nu 

Hoe zag het klasleven er vroeger uit? Toen je ouders of grootouders naar school 
gingen? Of nog verder terug, toen er in Ename nog een abdij stond en de monniken 
zowat het lokale centrum van kennis waren? Waren er toen eigenlijk wel scholen? Veel 
vragen maar vooral ook veel leuke weetjes!

Van 26 tot en met 29 april van 9 tot 17 uur voor lagere scholen. Deelnemen is gratis. 
Reserveer via 055 30 90 40 of via de webshop van www.pam-ename.be.

 Help de geest van Bartholomeus ontsnappen! 

Kom jij met je klas de geest van Bartholomeus bevrijden? Ga mee op zoek naar de 
sleutel via doe- en denkopdrachtendie eigen zijn aan de archiefwerking, zoals teksten 
ontcijferen, foto’s ordenen, codes kraken, naar verborgen boodschappen zoeken en 
zoveel meer. Als beloning krijgen de moedige deelnemertjes een klein aandenken. 

Zondag 24 april van 10 tot 17 uur en maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 
van 9 tot 16 uur in Stadsarchief Oudenaarde, Maagdendale 31 (via de ingang van de 
Kunstacademie). Deelnemen is gratis, maar reserveren is verplicht via 055 30 07 06 
of archief@oudenaarde.be (voor 18 april).
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 Breigoed & Quilts 

Een les in handenarbeid 
textiel

Zelf gebreide jurken, borduurwerkjes en 
quilts (lapjesdekens) worden vandaag 
als creatief vakmanschap beschouwd. 
Nochtans kwamen ze ooit voort uit de 
noodzaak om zuinig om te springen met 
materiaal, vervaardigd door mensen 
zonder scholing. Die tegenstelling komt 
tot leven tijdens een dialoog tussen de 
hedendaagse breicreaties van Diana 
Van de Gracht en de antieke quilts en 
merklappen uit de collectie van Chan-
tal De Poorter, met medewerking van 
Freddy Bové. 

Zaterdag 23 en zondag 24 april 
van 14 tot 18 uur in Onze-Lieve-
Vrouwhospitaal, Sint-Walburgastraat 
9. Nog tot en met zondag 8 mei op 
woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 18 uur en donderdag 
van 10 tot 12 uur. Gratis. Organisatie: 
dienst cultuur, stad Oudenaarde.

 Erfgoed maakt school, 
 school maakt Oudenaarde

Stadswandeling

Anno 2022 is Oudenaarde een heuse 
‘scholenstad’, het resultaat van een 
eeuwenlange evolutie. Onderwijs was 
immers ooit géén basisrecht. Wil je 
ontdekken hoe onderwijs in de loop 
der tijden in onze stad georganiseerd 
werd? Wie de belangrijke taak op zich 
nam en waar je hier vandaag nog 
sporen van kan terugvinden? Wandel 
gratis mee met onze gids.

Zondag 24 april met vertrek om 10, 
13 en 16 uur aan het MOU, Stadhuis, 
Markt 1. Gratis, maar reserveren is 
verplicht en kan tot uiterlijk 22 april 
(16 uur) via visit@oudenaarde.be of 
055 31 72 51. Beperkt aantal 
deelnemers. Organisatie: dienst 
toerisme, stad Oudenaarde.

 Planten verzamelen 
 doorheen de geschiedenis  

Ontdekkingstocht

Herbeleef de wonderlijke reizen van 
plantenkweker Jean-Baptiste Beaucarne! 
Tijdens een rondleiding aan de tuinen 
en druivenserre van het Huis Beaucarne 
ontdek je hoe tropische planten - 
waaronder de Beaucarnea - in de jaren 
1800 vanuit verre werelddelen hun weg 
vonden tot in het kleine Ename.

Op zaterdag 23 april van 10 tot 18 
uur met geleide bezoeken om 10, 11, 
13, 14, 15 en 16 uur (mits reservatie, 
max. 30 personen per groep) in Huis 
Beaucarne, Beaucarnestraat, Ename. 
3 euro per persoon. Bij interesse ook 
mogelijk na 23 april. Organisatie en 
info: www.huisbeaucarne.be

ErfgoeddagErfgoeddag
2022

Ook in Oudenaarde!

Onder het motto 
‘Erfgoeddag maakt school’ 

richt deze editie van 
Erfgoeddag zich op de 

band tussen erfgoed en 
onderwijs. Op zondag 24 

april vindt de ‘klassieke’ 
Erfgoeddag plaats en ook

van maandag 25 tot en met 
vrijdag 29 april kan je van 

een mooi en grotendeels 
gratis aanbod genieten. 

 Breigoed & Quilts - DIY 

Boekenaanbod

Heb je na een bezoek aan de tentoon-
stelling Breigoed & Quilts zin om zelf
eens creatief aan de slag te gaan met 
naald en draad of wol, kom dan naar 
de bibliotheek in het pas gerenoveerde 
vLEESHUIS. Je vindt er 46 boeken over 
breien, 70 met haakpatronen en 9 over 
patchwork en quilts. 

Vanaf 20 april tot en met 10 mei stellen 
we een selectie van deze boeken extra 
in de kijker in het vLEESHUIS, Markt 
35. Je kan ze uiteraard lenen, wij 
vullen wel aan! Organisatie: bibliotheek 
Oudenaarde.

 <SchoolindeStad 
 indeSchool> 

Toonmomenten

Op zaterdag 30 april nodigt de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en 
Dans de stad uit in haar gebouwen 
voor een heus Academiefeest. 
Tijdens de Erfgoedweek nemen we 
graag een aanloop en maken we de 
omgekeerde beweging: we verlaten 
het nest en trekken de stad in. Diverse 
erfgoedlocaties zijn het decor: ze 
fluisteren oude verhalen en zetten de 
toon voor kunstige conversaties.  

Maandag 25 tot en met vrijdag 29 
april, telkens om 19 uur op diverse 
erfgoedlocaties doorheen de stad. Als 
apotheose vindt het Academiefeest 
plaats op zaterdag 30 april. Gratis. 
Reserveren is nodig via 055 39 03 60 
of samwd.oudenaarde.be. Organisatie: 
SAMWD.

 Help de geest van 
 Bartholomeus ontsnappen! 

Escaperoom

Op Erfgoeddag tovert het stadsarchief 
haar leeszaal om tot escaperoom. 
Kinderen gaan er op zoek naar de sleutel 
om de geest van Bartholomeus te helpen 
ontsnappen aan de hand van doe- en 
denkopdrachten die eigen zijn aan de 
archiefwerking, zoals teksten ontcijferen, 
foto’s ordenen, codes kraken, naar 
verborgen boodschappen zoeken en 
zoveel meer.  

Zondag 24 april van 10 tot 17 uur en 
maandag 25 april tot en met vrijdag 29 
april van 9 tot 16 uur in Stadsarchief 
Oudenaarde, Maagdendale 31 (via de 
ingang van de Kunstacademie). Gratis 
maar reserveren is verplicht via 055 30 
07 06 of archief@oudenaarde.be (voor 
18 april). Op 24 april max. 6 groepen 
van 15 personen, daarna 3 groepen 
van 20 leerlingen per dag. Organisatie: 
stadsarchief Oudenaarde.

 Ontroerend Verfgoed 

Expo & opendeurdagen

De studenten van de Koninklijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst gaan aan 
de slag met iconische beelden uit de 
kunstgeschiedenis en tonen hun inter-
pretaties en transformaties in en rond 
het prachtige Maagdendale. Tijdens de 
lesweek loopt de tentoonstelling verder 
en kan je als bezoeker de studenten aan 
het werk zien in de ateliers.

Zondag 24 april 2022 van 10 tot 17 
uur in de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunst, Maagdendale 31. 
Nog tot en met zaterdag 30 april om 17 
uur (25/4 van 13.30 uur – 19 uur, 26/4 
van 9 tot 16 uur, 27/4 van 13.30 tot 19 
uur, 29/4 van 9 tot 19 uur en 30/4 van 
9 tot 12.30 uur). Gratis. Organisatie 
en info: KABK, 055 31 34 01 of www.
oudenaarde.be/kabk.

 Een masterclass 
 Oudenaards dialect 

Cd-voorstelling

Steef Verwée stelt zijn cd voor met 
18 liedjes in het Oudenaards dialect, 
geïnspireerd op het socio-cultureel 
erfgoed, geschiedenis en erfgoed, 
sagen en legenden, folklore en sport 
en de volkscultuur van het vroegere 
Oudenaarde en de omliggende 
gemeenten. Veronique De Tier 
verzorgt de inleiding van deze avond, 
een ode aan Isidoor Teirlincks Zuid-
Oostvlaandersch idioticon.

Zaterdag 23 april van 20 tot 22 uur 
in CC De Woeker, Woeker 3. Gratis 
toegang, maar reserveren is nodig via 
de webshop op www.oudenaarde.be/
de-woeker/tickets. Organisatie: dienst 
cultuur, stad Oudenaarde.

 Erfgoeddag maakt school  

Expo

Snuister door een unieke collectie oude 
foto’s en documentatie van de scholen 
van Eine, Heurne en Mullem. 

Op zaterdag 23 en zondag 24 april 
van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 
uur in een lokaal van de vroegere 
‘Meesterschool’ in de Serpentstraat 
(ingang via de speelplaats). Gratis. 
Organisatie: Heemkring Westerring.

 Naar school gaan in Ename,
 vroeger en nu 

Ontdekkingstocht

Ontdek in de tuin van pam Ename 
onder meer welke spelletjes de kinderen 
van vroeger op de speelplaats
speelden. Wist je dat er ook een 
schoolmeesterwoning bestond? De 
historische Sint-Laurentiuskerk was dan 
weer het decor van veel communies. In 
de abdij staan we stil bij het scriptorium, 
de ruimte waar monniken teksten en 
boeken overschreven en vertaalden. 
Ontwerp je eigen initiaal van een 
manuscript!

Op zondag 24 april van 10 tot 17 uur in 
de Erfgoedsite Ename – pam Ename, 
Lijnwaadmarkt 20. Voor gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar. Gratis. Organisatie 
en info: www.pam-ename.be

 Van vakschool 
 tot STEM-school 

Expo & opendeurdag

Lange tijd droeg Campus Gelukstede de 
naam ‘vakschool Sint-Lucas’. Met ma-
teriaal van vroeger, foto’s en gefilmde 
interviews met personeel van het eerste 
uur ontdek je de enorme evolutie die 
Sint-Lucas doormaakte. Van klassieke 
vakschool, in grote mate verbonden met 
de voor Oudenaarde zo belangrijke tex-
tielindustrie, naar een moderne STEM-
school, die haar leerlingen stap voor 
stap vertrouwd maakt met de meest 
hoogtechnologische toepassingen. 

Op zondag 24 april van 10 tot 17 
uur in het Bernardustechnicum, 
campus Gelukstede, Gelukstede 2. 
Gratis. Organisatie: GOK (Geschied- 
en Oudheidkundige Kring van 
Oudenaarde).

www.faro.be/erfgoeddag

www.oudenaarde.be/
erfgoeddag
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