
Stad Oudenaarde

Tussenmuren 17 – Oudenaarde
055 33 51 35 - 055 31 72 51
cultuur@oudenaarde.be
www.oudenaarde.be/openmonumentendag
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Sint-Walburgakerk
 
De Sint-Walburgakerk is vrij toegankelijk, 
behalve op zondag van 11 tot 12 uur en 
vanaf 17.30 uur (erediensten).

Rondleiding glasramen
De glasramen in de oude Sint-Walburga-
kerk (huidige koorkerk) lezen als een 
wandeling doorheen de Bijbel. Ook na 
meer dan een eeuw zijn hun kleuren 
uitzonderlijk mooi gebleven. Wist je dat 
ze twee oude stijlen van glasraamkunst 
combineren? Ook de vensters van het 
koorhoofd kennen geen geheimen voor 
E.H. Deken Luc Van den Velde, uw 
gastheer. 

Rondleiding glasramen om 14, 15 en 16 
uur. Per sessie kunnen 20 personen 
deelnemen. Inschrijven verplicht via 
cultuur@oudenaarde.be

Concert Tebasco
Het Oudenaardse mannenkoor Tebasco 
is gespecialiseerd in drie- en 
vierstemmige nummers en trakteert met 

warme en dromerige klanken op zowel 
moderne composities als volkse 
liederen. 

Er is een concert om 14.30 uur en om 
15.30 uur, met zitplaatsen in de kerk. 

Torenbezoek
Vraag je je af hoeveel trappen de 
stadsbeiaardier moet beklimmen om 
achter zijn klavier te geraken? En wil je 
zelf eens ondervinden hoe dat voelt, die 
inspanning vóór de ontspanning? Kom 
ontdekken wat zich op de verschillende 
verdiepingen in het immens 
torengebouw bevindt. Loop tussen de 
klokken, raak ze aan, tik erop en stuur 
een boodschap naar beneden!

Er zijn torenbezoeken voorzien om 10, 
11, 14, 15 en 16 uur. Per bezoek kunnen 
10 personen deelnemen. Deelnemers 
moeten in goede gezondheid 
verkeren. Inschrijven via cultuur@
oudenaarde.be

Open Monumentendag 
12 september12 september
Ook dit jaar neemt Oudenaarde traditiegetrouw deel aan Open Monumentendag, het grootste culturele 
eendagsevenement van Vlaanderen. Het programma is voor deze 33ste editie goed gevuld met diverse activiteiten in 
het centrum van de stad, in Ename en in Edelare. 

Het recept van dit feest van bekend en minder bekend onroerend erfgoed is eenvoudig: op de tweede zondag 
van september stellen honderden erfgoedsites in heel Vlaanderen hun deuren open. Alle monumenten die zijn 
opgenomen in deze brochure zijn gratis toegankelijk van 10 tot 18 uur, tenzij anders vermeld.

Stadhuis

Expo Johan Tahon 
Voor het eerst brengt Johan 
Tahon nieuwe en oude stukken 
samen, gaat hij de confrontatie 
aan met de collecties van het 
MOU en krijgt de bezoeker 
een inkijk in de persoonlijke 
verzameling van de kunstenaar. 
Genieten op kindermaat kan 
met een leuk doe-boekje (gratis 
te verkrijgen aan het onthaal) 
en een gezellige teken- of 
knutselsessie in het stadswaag 
als afsluiter. 

Tijdens OMD betalen 
volwassen niet 10 maar 5 euro 
voor een toegangsticket en is 
de toegang gratis voor 
jongeren tot 18 jaar. Tickets 
kun je online kopen via www.
mou-oudenaarde.be of op de 
dag zelf aan de kassa (als er 
nog een tijdslot vrij is). 

Erfgoedsite Ename - tips

Archeopark Ename
1. Virtueel doorheen de Enaamse abdij
Breng je smartphone of tablet mee en 
beleef hoe de abdij er uitzag in de 
middeleeuwen of in de 17de eeuw. In de 
namiddag is er een doventolk aanwezig. 

2. Smaakmakers op zondag
Een gids neemt je mee door het 
Archeopark op een coronaveilige 
rondleiding die je laat proeven van het rijke 
verleden en de erfgoedparels in Ename. 
Tijdens het bezoek (tussen 14 en 16 uur) 
kan je genieten van beiaardmuziek! 

3. Kinderen
Ontdek de kinderpaardenmolen met (en 
voor!) ridders en prinsessen.

Erfgoedcentrum
1. Ontrafel mysterieuze sporen (10-14 jaar)
In Ename dwaalt een mysterieuze 
gedaante... Volg de weg met de 
Erfgoedapp en vind sporen, aanwijzingen, 
uitdagingen en raadsels. 

2. Spoorzoekers op wandel
Een erfgoedwandeling van 12 km door 

Oudenaarde en omgeving. Verken 
methodes om (minder) gekend erfgoed 
vanuit de lucht te bekijken en vanop de 
grond te beleven. 

3. De Klokken van abt De Loose
Kind- en gezinsvriendelijke expo (gratis 
tijdens OMD) over de rijke beiaardcultuur in 
Vlaanderen, Oudenaarde en Ename. Doe 
de abdijbeiaard zelf weer tot leven komen 
op de virtuele beiaard van abt De Loose. 
Ook beiaardconcert op geregelde 
tijdstippen. 

Pam Ename
Voel meer dan 1000 jaar geschiedenis 
zachtjes over je heen glijden. Van een 
grensdorp met burcht en keizerlijke 
belangen tot een bloeiende abdijsite...

Sint-Laurentiuskerk
Ontdek met een gids een van Belgiës best 
bewaarde vroegromaanse kerken met 
linken naar Byzantium en de Ottoonse 
renaissance. 

Meer info en reservaties via 
www.oost-vlaanderen.be/
openmonumentendag 

Oud-O.-L.-V.-hospitaal

Kunsttentoonstelling Die
 
Een boeiende mix van schilderijen, 
keramiek, tekeningen, beeldhouwwerken, 
glascreaties, houtsculpturen en meer in het 
prachtige decor van het Oud-Onze-Lieve-
-Vrouwhospitaal. Na twee stille (corona)
jaren kijkt de Koninklijke Kunstkring Die 
Cierlycke ernaar uit haar realisaties 
opnieuw met het publiek te delen. 

Gratis toegang. Ook toegankelijk in het 
weekend van 4 en 5 september, van 9 
t.e.m. 11 september en van 16 t.e.m. 19 
september, telkens van 14 tot 18 uur.

Erfgoedmobiel
De Erfgoedmobiel, opgesteld aan het 
Oud-Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, zoomt in 
op het rijke patrimonium uit de hele regio 
Vlaamse Ardennen. De eerste 200 
bezoekers krijgen gratis het boek ‘Het 
Erfgoedfeest van Gerarda’. Dat biedt een 
overzicht van het waardevol erfgoed uit de 
13 gemeenten die deel uitmaken van de 
vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen. 
Info: www.erfgoedvlaamseardennen.be

O.-L.-V.-kapel van Kerselare

Architect in de kijker
Breng een geleid bezoek aan dit 
erfgoedpareltje en ontdek ander werk van 
architect Juliaan Lampens (1926 - 2019). 
Geïnspireerd door diverse paviljoenen en 
architecten tijdens de Wereld-
tentoonstelling van 1958 ontwikkel de 
Lampens een geheel eigen stijl, met een 
uitgesproken voorliefde voor beton. 
In 1995 won hij de Grote Architectuurprijs 
van België.

Deze rondleidingen worden 
georganiseerd in samenwerking met de 
Cultuurregio Schelde Leie 
(www.cultuurregioleieschelde.be). 
Per rondleiding kunnen 15 personen 
deelnemen. 

Cierlycke


