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Zomersfeer

Heerlijke terrasjes,

Inhoud

zomernoten en zonnige koopjes
Elke zondag in juli en augustus
Zomernoten

8 - 10 juli
Vlaanderen Feest!

Elke zondag kuier je door de centrumstraten op
de tonen van lokale artiesten die het beste van
zichzelf geven vanop het balkon van het stadhuis.
Naast bands van eigen bodem en fanfares maken
Koen Crucke, Margriet & Céline, Esther Sels, Die
Verdammte Spielerei, Garry Hagger, Rein De Vos
en vele anderen hun opwachting. Meer info over
de programmatie vind je op www.oudenaarde.be/
zomernoten.

De Vlaamse feestdag vieren we in Oudenaarde
met muziek, straattheater en mobiele animaties.
Van een portie breakdance voor dansliefhebbers
tot een circus, straattheater en een spetterende
vuurshow: het staat vast dat je dit feestweekend
niet mag missen.

Op zondagnamiddag wordt het extra aangenaam vertoeven op en rond de Markt, want het
centrum wordt in de namiddag autovrij gemaakt.
Je wagen parkeren kan op een van de vele gratis
parkings aan de rand van de stad of je maakt er
een gezellige fietsuitstap van.
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Fotografie CRVV, Herman de Knijf, Nancy Lemay, Marthe Minnaert,
Glenn Peeters, The Outsider, TOV, Céderic Vandenberghe.
Coördinatie en redactie Stadsbestuur Oudenaarde, dienst
Toerisme en dienst Communicatie. Vormgeving Find the Bird. V.U.
Marnic De Meulemeester, Administratief Centrum Maagdendale,
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
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Op zaterdagvoormiddag is een feestzitting
voorzien met gastspreker Bart Fierens, voorzitter
van het Algemeen Nederlands Zangverbond. We
reiken ook voor het eerst het ambassadeurschap
voor culturele verdiensten uit aan een culturele
speler uit de stad. De jaarlijkse Guldensporenviering is zoals gewoonlijk op zondag gepland in de
Sint-Walburgakerk en nadien kun je omstreeks 12
uur genieten van een heus beiaardconcert door
de stadsbeiaardier.

Een zomer in Oudenaarde, dat is
zonnestralen meepikken op het terras
en kuierend de beste koopjes scoren.
Je bewondert een bonte mengeling aan
straatanimatie, je geniet van een streepje
muziek en luistert naar het heerlijke
gekletter van het water van de fontein op
de Markt. Je komt op adem in de natuur
van de Vlaamse Ardennen en ontdekt het
prachtige erfgoed in onze stad. Kom deze
zomer mooie herinneringen maken in
Oudenaarde.
Je kan dit programma ook nalezen via
www.oudenaarde.be/zomert
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Zomersfeer

Zomersfeer

Vanaf juni
Zomerse terrasjes

15 september
’t Es Donderdag

Een heerlijk Oudenaards bruintje, een tasje koffie, een
zomerse mocktail of een met liefde bereid gerecht: bij
onze Oudenaardse horecazaken zit je altijd goed. Op de
Markt kan je vanaf juni opnieuw terecht op het terras
van de zomerbar Bar Mundo, een samenwerking tussen
verschillende horeca-uitbaters in het centrum. Op de
feestdagen 21 juli en 14 augustus is de zomerbar langer
open en mag je extra vertier in het centrum verwachten.

Ga je liever ’s avonds winkelen? Noteer dan ‘t Es
Donderdag in je agenda. Veel winkels houden dan hun
deuren open tot 20 uur. Bovendien kan je bij de lokale
horecazaken van muziek en sfeer genieten op een
terrasje.

24 - 26 juni
Adriaen Brouwer Bierfeesten

Oudenaarde Winkelstad vzw zorgt voor mobiele
animatie in de winkelstraten.

Ben jij klaar voor het driedaags festival met
verschillende feestpleinen en een waaier aan artiesten?
Afspraak in het stadscentrum! Voor het volledige
programma kan je surfen naar www.bierfeesten.be.

Elke donderdag en zondag
Beiaardklanken
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Elke zaterdag
Winkelanimatie

9 juli
NOX.X

5 - 8 augustus
Feeste t’Ename

NOX.X laat je op een bijzondere manier genieten
van het beschermde erfgoed in Ename. Na twee jaar
afwezigheid kijken we uit naar onder andere Gwen
Cresens Quartet in de kerk, Assunta and the Light
Orchestra in een historische kelder, De Trawanten in
pam Ename, Puurlain in de tuin van pam Ename,
Stichting de Mol en BOM in de pastorijtuin en
Toape Geraapte in de tuin van pam Ename.

De jaarlijkse Feeste t’Ename in het dorp en Archeopark Ename zijn terug van weggeweest! Deze keer
met een bijzondere link met het Enaamse erfgoed: de
paardenmarkt op 7 en 8 augustus. Laat je verrassen
met vuurwerk boven de abdijgrondvesten en -tuinen
op zondagavond 7 augustus.

Elke vrijdagavond
Donkconcerten
De concerten aan de Donkvijver zijn terug van
weggeweest! In juli en augustus komt elke vrijdagavond een andere artiest over de vloer die zorgt voor
gratis entertainment voor alle terrasbezoekers. Een
hapje, een drankje, een hoop ambiance en gezelligheid zijn de ingrediënten van de aankomende Donkconcerten aan de Donkvijver. Elke vrijdag in juli en
augustus om 20 uur.

Juli en augustus
Brouwerijconcerten
Op de binnenplaats van Brouwerij Roman kan je
met een biertje genieten van een toptributeband. Zet
6 juli in je agenda als je fan bent van The Cure, want
dan staat The Cureious op het programma. Voor
INXS-tacy moet je op 13 juli bij brouwerij Roman zijn
en Queenliefhebbers mogen Mother Mercury op 20
juli zeker niet missen. 27 juli wordt het beste van Eric
Clapton gebracht door Claptonite. Bizkit Park sluit
op 3 augustus de brouwerijconcerten af met een
ode aan Limp Bizkit en Linkin Park.

Onze stadsbeiaardier Lode Schynkel brengt elke
zondagmiddag vanuit de toren van de Sint-Walburgakerk een prachtig beiaardconcert. Ook op donderdagmorgen kun je genieten van het frivole klokkenspel
tijdens je bezoekje op de wekelijkse markt. Deze zomer
komen ook verschillende gastbeiaardiers uit Vlaanderen
en Wallonië aan bod.
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Erfgoed

Erfgoed
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Sporen van het oude Ename
‘Spoorzoekers’ en ‘Planten persen en
landschap lezen. Over herbaria, Groen van
Toen en 12.000 jaar Bos t’Ename’. Nog tot 11
september kan beide twee tentoonstellingen
bezoeken in het Erfgoedcentrum van Ename,
gelegen op een unieke historische locatie met
een Europees verleden dat tot het jaar 1000
teruggaat en goed voor 700 jaar abdijverleden.
Elke zondagnamiddag kan je via ‘Smaakmakers’ een rondleiding volgen met gids en
proeven van dit rijke verleden. Meer info:
www.pam-ov.be/ename/erfgoed/
erfgoedcentrum of 055 30 90 40.
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Grote en kleine
erfgoedgelukjes
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Beestig MOU
Tot en met 30 september kun je tijdelijk de
tentoonstelling Beestig! bezoeken in het
MOU, het museum van Oudenaarde en de
Vlaamse Ardennen, te vinden in het
prachtige gotische stadhuis. Beestig! belicht
het bijzondere thema van dierenvoorstellingen in de wandtapijtkunst. Naast een
dertigtal wandtapijten met dieren in de
hoofdrol ontdek je ook allerlei verrassende
voorwerpen, waaronder een kunst- en
rariteitenkabinet met opgezette dieren en
andere naturalia, een fantastisch drakenskelet en een heuse dierenparade. Alle info via
www.mou-oudenaarde.be.
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Cultuurhistorisch
lappendeken
In hartje Oudenaarde wandel je langs
panden in gotische en renaissancestijl,
barok en classicisme. Met meer dan 100
waardevolle cultuurhistorische gebouwen
lijkt de stad wel een lappendeken bezaaid
met monumenten. En elk huisje heeft zijn
kroniek. Zin gekregen om zelf op ontdekking
te gaan? Bij Visit Oudenaarde kan je een
handige stadswandeling verkrijgen voor 2,5
euro.
TIP. Wist je al dat verschillende monumenten
in de stad sinds dit jaar voorzien zijn van een
unieke QR-code? Door ze te scannen tijdens
je wandeling kom je alles te weten over het
erfgoed van Oudenaarde.
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Biercultuur op z’n best
Laat je in het weekend (in de week is
voor groepen) rondleiden in de oudste
familiebrouwerij van het land, overgedragen
van generatie op generatie sinds 1545. Ontdek
het verhaal achter Brouwerij Roman, ervaar
het brouwproces en proef de passie voor bier.
Meer info via www.roman.be.

Authentiek sinds 1748
Deze historische beschermde
familiewoning aan het oude dorpsplein
van Ename uit de 18de eeuw kun je
ontdekken tijdens een unieke rondleiding,
gegeven door de huidige generatie
bewoners. Geef je ogen de kost met
prachtige authentieke interieurs en
origineel bewaarde collecties. Tijdens de
zomermaanden geniet je van vrijdag tot
en met zondag in de romantische binnentuin van taart of aperitief middenin een
sfeervol historisch kader. Elke zondag kan
je om 10, 14 en 16 uur, aansluiten bij de
geplande rondleidingen, mits reservatie.
Reserveren kan via 0476 30 77 36.

Monumentenfeest
Op zondag 11 september is het Open
Monumentendag, het grootste culturele
evenement dat jaarlijks in heel Europa
wordt gevierd. In 2022 staat het Europees
thema duurzaamheid centraal. Ook in
Oudenaarde zijn die dag verscheidene
onroerenderfgoedsites voor het grote
publiek opengesteld en beleef je de
erfgoedstad als nooit tevoren.
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Speelplezier

Zomerse
deugenieten

Speelplezier

Speelvogels van
alle leeftijden
worden in
Oudenaarde een
zomer lang op
leuks getrakteerd,
van schattenjacht
tot tête-à-tête met
een exotisch beest!

De Ronde van het Varken

Onbeperkt speelplezier

In de Ronde van het Varken loodst Varken kinderen
van 6 tot 12 jaar op hun eigen, vrolijke tempo door de
geschiedenis van Vlaanderens Mooiste. Een leuke
beloning wacht aan het eind van de opdrachtjesreeks.
Deze zomer kan je in het Centrum Ronde van
Vlaanderen ook epische Rondeverhalen herbeleven.
Van ‘Heeren vertrekt’ in 1913 tot Lotte Kopecky’s
Belgische overwinning dit jaar. Info: www.crvv.be.

Kinderen met en zonder beperking kunnen in juli en
augustus ravotten op het pop-upspeelpleintje op de
Kleine Markt. Laat je onder meer verrassen door de
betoverende verhaaltjes en muzieknoten die uit de
MusicBall dwarrelen en graai vanuit de rolstoel heerlijk
door het zand op de grote zandtafel. Na de zomer krijgt
het speeltoestel een vaste stek aan het Sociaal Huis.
Ook het nieuwe speelplein aan de Donk, het speelterrein
aan het zwembad en de ‘speelstraat Hofstraat’ zijn zeker
een bezoekje waard.

Uitleven in het avonturenpark

Wonderlijke beestjes
Ben je tussen 4 en 10 jaar, een echte
dierenvriend en speurneus? Haal voor
30 september gratis een speurneuzenboekje af bij Visit Oudenaarde in het
stadhuis, speur naar alle dieren die
verstopt zitten in de wandtapijten van
het MOU en speel een beestige
spelletje! Vanaf 10 juli kun je in juli en
augustus elke zondagvoormiddag een
rondleiding met gids volgen,
speciaal voor gezinnen. Alle info via
www.mou-oudenaarde.be.

Speuren naar
de schatten van Vlieg
Het is weer van dat: Vlieg is haar
schatten kwijtgespeeld in het MOU,
het vLEESHUIS en wel drie locaties
in Ename (pam Ename, het Erfgoedcentrum en Huis Beaucarne). Om ze
terug te vinden, roept ze de hulp in van
kleine speurneuzen en hun families.
Enkel wie zijn neus flink aan het werk
zet, de opdrachten en raadsels
volbrengt én de code kraakt, kan de
schatten vinden en openen… Info:
uitinvlaanderen.be/schattenvanvlieg.

Voor wie dol is op avontuur, is het outdoorpark The
Outsider aan de Donkvijvers een absolute must. Het
40 hectare grote recreatiepark ligt op wandelafstand van
het centrum en belooft niet één maar zeven
hoogtepunten: de Seven Summits’, met onder meer
een touwpiste, moerasparcours, blotevoetenpad en
kajaktocht. Tijd om waanzinnige avonturen te beleven!
Alle info via theoutsidervlaamseardennen.be.

Kadeefeesten
Op zaterdag 25 juni zijn kinderen baas in de
Hoogstraat! Kom vanaf 10 uur snuisteren tussen
tweedehands speelgoed, laat je door de
Kinderverbetermachine omtoveren tot een schattig
konijn of stoere tijger, stuiter mee op het megaspringkasteel, probeer een nieuwe haarstijl uit of
neem de zotste foto’s aan het fotostandje.
Als afsluiter van deze ‘beestenboel’ is er om 16 uur
een beestiggoede slotshow om op de Markt.

Op stap met Hanske De Haan
Twaalf vragen voor kinderen tot en vanaf 12 jaar, een routekaartje in centrum
Oudenaarde en een kruiswoordraadsel om je antwoorden in neer te pennen: dat is
wat Hanske de Haan voor jou in petto heeft. Deelnemen kan het hele jaar door,
gratis. Is je speurneusfoldertje foutloos ingevuld, dan krijg je leuke gadgets! Vergeet
onderweg zeker ook niet om een leuke foto te maken met Hans en die te delen met
#OpstapmetHans. Het speurneusbundeltje afhalen kan gratis bij Visit Oudenaarde
in het stadhuis.
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Op stap

Op stap

Wandelen
op jouw maat

1
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Zelfgekozen parcours
Het vernieuwde knooppuntennetwerk bestaat uit verschillende
kaarten met honderden
kilometers aan wandelpaden en
is de meest complete routeplanner
van de Vlaamse Ardennen. Stippel
een parcours op maat uit en volg
de bewegwijzering. Eenvoudiger
kan niet! Je wandelt langs de
meest schilderachtige plekjes,
gekruid met een snuifje
geschiedenis en andere leuke
weetjes. Kiezen kan uit drie
netwerken: Getuigenheuvels,
Zwalmvallei en Bronbossen. Ze zijn
verkrijgbaar bij Visit Oudenaarde
en kosten 6 euro per kaart. De
smaak te pakken? De website
wandeleninvlaamseardennen.be
heeft nog meer moois in petto.

2
3

Culturele verrassingen
Begeef je op pad en laat je onderweg
verwonderen en betoveren door de
schoonheid van natuur en cultuur.
Wanderwegen neemt je mee langs
verschillende cultuurroutes in Ename,
Heurne, Melden, Welden en Nederename.
Als een waar digitaal cultuurpodium voor
buitenbeentjes laten QR-codes je onderweg
kennismaken met het werk van lokale
artiesten en kunstenaars. Wandelkaartjes zijn
gratis te verkrijgen aan de balie van Visit
Oudenaarde of te downloaden via de website.
Meer info via
www.oudenaarde.be/wanderwegen.
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Met de smartphone in je hand
De app Runnin’ City biedt de ideale
combinatie van sporten en sightseeing.
Ontdek de stad al lopend of wandelend en
krijg een woordje uitleg bij de toeristische
bezienswaardigheden. Kiezen kan tussen drie
routes: doorheen het historisch centrum
(5 km), een route die start in het Liedtspark
en je meeneemt naar heel wat mooie natuurplekjes zoals ’t Spei en de Donkvijver (11 km)
en een derde die je van park Liedts naar
Volkegembos en Bos t’ Ename loodst (16 km).
De app downloaden kan gratis via de Apple
App Store of de Google Play Store.

Spanning in de stad
In de zomermaanden juni, juli en augustus
kan je elke dag deelnemen aan de wandelzoektocht van Feestcomité Oudenaarde
Centrum. In ruil voor 5 euro loodst de
zoektocht van 5 kilometer je langs de
mooiste plekjes en bezienswaardigheden in
Oudenaarde centrum. Wie weet val je ook nog
eens in de prijzen! Haal je boekje op bij Visit
Oudenaarde op de Markt en ga op stap met
het hele gezin.
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Fietsen

Fietsen

Voor de echte
Flandrien(fan)s
Supporteren of jezelf op het zadel hijsen?
In Oudenaarde gaat menig fietshartje sneller slaan!

Totale
fietsvrijheid

The Styxx
daagt je uit

Zweten
na het werk

Spektakel
op de markt

Trio,
duo of solo?

Creëer in alle vrijheid zelf je
routes met het knooppuntennetwerk, goed voor bijna 850 kilometer fietspret. In de ban geraakt van
het stadscentrum of een van
Oudenaardes idyllische dorpjes?
Blijf dan gerust wat langer hangen
dan gepland en pas in een
handomdraai je traject aan.
Wie onderweg toe is aan een kleine
pauze vindt onder meer in
Oudenaarde centrum gezellige
picknickbanken langs de Scheldeboorden. Het fietsnetwerk Vlaamse
Ardennen is verkrijgbaar bij Visit
Oudenaarde aan 6 euro per kaart.

Meet jouw fietsprestaties met die
van een (ex-)profrenner: The Styxx.
Zijn identiteit? Onbekend. Zijn
richttijd? Scherp. Smeer je kuiten
alvast in en ga de strijd aan op het
vernieuwde parcours doorheen de
prachtige Vlaamse Ardennen.
Veiligheid primeert, dus werd er
gekozen voor verkeersluwe wegen.
Start en finish vinden plaats
aan het Centrum Ronde van
Vlaanderen. Wie The Styxx weet
te ontmaskeren, maakt kans op tal
van waardevolle prijzen. De
uitdaging geldt nog tot en met het
WK wielrennen op 25 september.
Alle info via www.thestyxx.be.

In juli en augustus staat de eerste
donderdag van de maand gelijk
aan een After Work Ride. Telkens
goed voor een gezellige rit van zo’n
50 km langs de mooiste plekjes van
de Vlaamse Ardennen. De ideale
gelegenheid om de benen te
strekken na een lange werkdag
en te genieten van een flinke portie
vitamine D. Bidong verzorgt de
professionele fietsbegeleiding
inclusief bijstand, bevoorrading en
volgwagen. Het startschot wordt
gegeven op 7 juli en 4 augustus om
19 uur. Meer info bij het Centrum
Ronde van Vlaanderen via 055 33
99 33 of info@crvv.be.

Op zondag 14 augustus ontvangt
Oudenaarde voor de tweede keer
een wereldbekermanche van
de spectaculaire mountainbaikediscipline Eliminator. Tijdens korte
afvallingswedstrijdjes komen
toppers van over de hele wereld
zich vanaf 14.30 uur met elkaar
meten op de Markt. De beslissende
finales staan gepland omstreeks
17 uur. Tussendoor kunnen ook
kinderen hun sporthartjes ophalen
op een aangepast parcours. De
toegang is volledig gratis. Info:
www.citymountainbike.com.

De Donkvijver induiken met zicht
op de torenspits van de SintWalburgakerk, je een baan fietsen
door het prachtige glooiende
landschap van Wortegem-Petegem
en je de ziel uit het lijf lopen langs
de vele supporters aan het
finishdorp: op zondag 11 september
staat de Triatlon van Vlaanderen
opnieuw op het programma.
Kies jij voor een kwarttriatlon, een
sprinttriatlon (1/8), een duatlon of
een trio-kwarttriatlon? Info:
www.triatlonvanvlaanderen.be.

Tour de France
op groot scherm
Van 1 tot 24 juli wordt de Tour de France gereden en dat laten ze in het
Centrum Ronde van Vlaanderen niet onopgemerkt voorbijgaan. Op plein
aan het Centrum Ronde van Vlaanderen komt een groot scherm te staan
zodat jij de koers vanop de eerst rij kan beleven. Le grand départ, een steile
bergetappe of een vlakke sprintersrit, koersspektakel verzekerd. Bovendien is
er aan bevoorrading geen gebrek, want in het Peloton Café geniet je van een
lekkere lunch, verfrissend drankje of heerlijk stuk taart. Meer nog,
de slotetappe richting Parijs wordt voorzien van een gezellige
zomerbarbecue. Ook de actieve fietser is welkom want er staan
diverse begeleide fietstochten op het programma.
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Gegidst

Gegidst

Laat je
gidsen

Themawandelingen
H

In juli en augustus kan je er zowat elke donderdag,
zaterdag en zondag met een gids op uit trekken om
Oudenaarde en haar deelgemeentes beter te leren
kennen. Te voet of met de fiets, ’s morgens,
’s namiddags of ’s avonds: jij kiest! Wij zorgen voor
interessante verhalen onderweg en een deugddoend
drankje achteraf.
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Op verkenning langsheen
de Scheldevlakte (30 km)
Deze vlakke fietsroute slingert langs natuurdomeinen,
een wielermonument, oude Scheldearmen, een kasteeldomein, een abdij en ander fraais. We vatten deze
verrassend gevarieerde fietstocht aan op de historische
Markt.
Expo

B

Beestig! met het hele gezin
Zin in een leuke gezinsuitstap? Bij de expo Beestig! in
het MOU zit je goed. Zet jullie speurneus op en ontdek
de wondere wereld van dieren in de wandtapijtkunst.
Kom onderweg een fantastisch drakenskelet, een hoorn
van een eenhoorn en een heuse dierenparade van
opgezette dieren tegen.

Arbeiders en baronnen (4 km)
Een van de best bewaarde geheimen van de stad ligt
aan de rand van het fraaie stadspark Liedts, wat op zijn
beurt weer grenst aan de sfeervolle volkstuintjes. Kom
je mee de Gevaertswijk te ontdekken? Dit pittoreske
stadsdeel vindt zijn oorsprong in de bloeiende textielnijverheid van de 19de eeuw. Typische fabriekshuizen
rezen als paddenstoelen uit de grond en bepalen nog
steeds het straatbeeld. Startpunt: het stadhuis.

zon
O

O

Monumenten (3.5 km)
Ontdek de rijke historie van onze stad aan de Schelde.
Laat je via verscholen plekjes en monumenten leiden
en geniet terzelfdertijd van de huidige stadsontwikkeling. Met meer dan 100 geklasseerde monumenten
schuilt er om elke hoek wel een indrukwekkend pand
met een interessante geschiedenis. Afspraak voor
vertrek aan het stadhuis.

augustus
maa

Leupegem (4.5 km)

In het spoor van
Valerius de Saedeleer (25 km)
De bruisende Markt is het ideale vertrekpunt richting
wondermooie landschappen, daar waar de grootsheid
en de stilte je overvallen! De fietsroute is vooral plat,
maar bevat ook twee hellingen. Ideaal voor de iets
betere fietser of met elektrische fiets. De Vlaamse
Ardennen op hun best!

Denk de recentste tijdlagen weg en betreed een
landelijk dorpje met haven en kerkje aan de Schelde.
Na verhalen over schelmen en gespuis wandelen we
vredig naar de mooiste uithoekjes. Als de nonnetjes
zich maar koest houden... Met vertrek aan de kerk en
een terrasje onderweg.
M

B

I

Heurne hoog bovenop de rand van de Scheldevallei
met een machtig uitzicht over de meersen en met veel
vruchtbare kouters. Historische verhalen troef over de
eerste bewoners, koewachters, botenslepers, soldaten
en theorieën over die machtige strategische ligging.
We vertrekken aan de kerk en sluiten af met een
drankje.

juli
maa

Heurne (4.3 km)

Fietstochten

Vrouwen (4 km)
Behalve Margaretha van Parma telde Oudenaarde nog
heel wat andere belangrijke en interessante vrouwen.
Zo leverde onze stad de eerste vrouwelijke minister en
de eerste vrouwelijke brouwmeester… Een uitgelezen
kans om de stad te leren kennen door een vrouwenbril!
Vertrekken doen we aan het stadhuis.

Startuur
Op donderdag van 18.30 tot 21 uur, inclusief
drankje. Op zaterdag van 15 tot 17.30 uur, inclusief
drankje. Op zondag van 10.30 tot 12 uur.

Tarieven
Deelnemen aan een wandeling of fietstocht met
gids kost 5 euro, inclusief drankje na afloop. Het
tarief om de expo Beestig! te bezoeken met gids is
5 euro per persoon voor volwassenen en 2 euro
voor 12- tot 18-jarigen. De toegang is gratis voor
kinderen tot 12 jaar. Er kunnen maximaal 20
personen deelnemen per gidsbeurt.

Inschrijven
Inschrijven voor deze activiteiten is verplicht en
mogelijk tot één dag voor aanvang via 055 31 72 51
of visit@oudenaarde.be.

Bekijk de starturen en andere praktische info in het
kaderstuk op de pagina hiernaast.
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Oudenaarde
feest

24 t.e.m. 26 juni • Adriaen
Brouwer Bierfeesten
Driedaags festival met verschillende
feestpleinen en een waaier aan
artiesten in het stadscentrum

25 juni • MX for kids
Initiatielessen met elektrische motoren
voor kinderen aan Sportkot in
Leupegem

26 juni • Aperitiefconcert
Corpuswijk
Jaarlijks wijkfeest in Welden

26 juni • Ruiterommegang
Sint-Eligius Eine
Paarden en ruiters maken zich op voor
een tocht in Eine

1 t.e.m. 24 juli • Tour de France
CRVV
Volg de Tour op groot scherm aan het
zomerplein van CRVV

1 t.e.m. 4 juli • Tour de France
De Vesting
Volg de Tour op groot scherm aan het
LDC De Vesting

2 juli • Leupegemse
rommelmarkt
Rommelmarkt in Leupegem

2 juli • Jagerijfeesten

8 juli • Jeugdhuis Summer Bash
Opening van de tuin van het jeugdhuis
Den Hof met DJ’s

8 t.e.m. 10 juli • Vlaanderen
Feest!
Muziek- en straattheaterfestival in het
centrum van de stad ter gelegenheid
van de Vlaamse Feestdag

9 juli • NOX.X
Een nacht vol woord, muziek en beeld
in het unieke decor van het Enaamse
erfgoed

13 juli • Brouwerijconcert
INXS-tacy
Optreden door tributeband op het
binnenplein van Brouwerij Roman

20 juli • Brouwerijconcert
Mother Mercury
Optreden door tributeband op het
binnenplein van Brouwerij Roman

21 juli • Vintage m’art
Lekker snuisteren tussen allerhande
antiek, brocante en vintage stukken
om je verzameling te vergroten

27 juli • Brouwerijconcert:
Claptoninte
Optreden door tributeband op het
binnenplein van Brouwerij Roman

29 juli • Lake Night

Buurtfeest in Mater

3 juli • Flemish Ardennes Tour
Rondrit voor exclusieve sportwagens
met tussenstop op de Ham

3 juli • Rommelmarkt Melden
Rommelmarkt in Melden

3 juli • Koopzondag
Start van de zomersolden

6 juli • Brouwerijconcert
The Cureious
Optreden door tributeband op het
binnenplein van Brouwerij Roman

7 juli • After Work Ride
Sportieve fietsrit van 50 km,
start aan CRVV

Muziekevenement aan de oevers van
de Donkvijver in een
zomerse setting

30 t.e.m. 31 juli • Motocross
Volkegem
Het heuvelachtige parcour in
Volkegem maakt plaats voor
brommers, scooters, pitbikes en meer

3 augustus • Brouwerijconcert
Bizkit Park
Optreden door tributeband op het
binnenplein van Brouwerij Roman

4 augustus • After Work Ride
Sportieve fietsrit van 50 km,
start aan CRVV

5 t.e.m. 8 augustus •
Feeste t’Ename
Feestweekend in Ename met
vuurwerk en paardenmarkt

13 augustus • Rommelmarkt
EnameRommelmarkt in Ename
13 t.e.m. 16 augustus •
Valiezefeesten Mullem
Folklore in Mullem met openluchtcafé
en sneukeltocht

14 augustus • UCI Mountain
Bike Eliminator World Cup
Wereldbekerwedstrijd mountainbikediscipline

14 augustus • Odnar Festival
Minifestival op het terrein
van Brouwerij Liefmans

27 augustus • Statierommelmarkt
Rommelmarkt in de Stationsstraat

28 augustus • Streetkarting
De Bruwaan
Jaarlijkse pop-up streetkarting

2 t.e.m. 11 september •
Septemberkermis
Kermis op de Markt

11 september • Triatlon van
Vlaanderen
Start van de triatlon aan de Donkvijver

11 september • Open
Monumentendag
Breng een gratis bezoek aan onder
andere het MOU en vele andere
monumenten in de stad

15 september • ’t Es Donderdag
Vzw OudenaardeWinkelStad zorgt
voor animatie, straatmuziek en
kleinkunst in het centrum

18 september • Vrijetijdsbeurs
Workshops, demonstraties en
infostand aan de sporthal Rodelos, de
Sint-Jozefskerk en sporthal Groenhof

Blijf op de hoogte via www.oudenaarde.be/evenementenkalender.

