
LINE-UP  
MIDDEN IN  

BOEKJE

28.29.30 JUNI 2019



tijdens de braderie en de kadeefeesten van de Adriaen Brouwer Bierfeesten

Parking NMBS Parking
Sint Jozefplein

Shuttlestop
Jezuiëtenplein

Markt

Station

Shuttlestop
Achter de Wacht

Parking 
Jacob Lacopsstr.

Parking Sportsite
Prins Leopoldstr.

Parking
Santens

(Galgestr.)

MEER INFO EN PROGRAMMA Toerisme & Evenementen Oudenaarde • Stadhuis Markt 1,  9700 Oudenaarde
055 31 72 51 (tijdens kantooruren) • www.evenementen@oudenaarde.be

GRATIS   service tussen de rand- 
parkings en het centrum, zowel op zaterdag  
29 als op zondag 30 juni 2019.

De ideale manier om je vlot en veilig te verplaat-
sen tijdens het weekend van de braderie. Kom 
op zaterdag en zondag (vanaf 14u00) zorgeloos 
shoppen bij de meer dan 60 handelaars in het 
centrum. The ‘place to be’ om koopjes op de kop 
te tikken en gezellig te struinen tussen de vele 
standjes. Tussendoor kan je genieten van muziek 
en een terrasje meepikken. Oudenaarde Win-
kelStad vzw trakteert met de terrasbon twv 1,5 
euro.

Kom met de kinderen op zaterdag naar de  
Kadeefeesten, de gekste, spannendste en  
origineelste activiteiten worden uit de kast  
gehaals om de allerkleinsten te entertainen in een 
heus speelparadijs.

 Uurregeling
Zaterdag van 10u00 tot 18u00 doorlopend*

Zondag van 14u00 tot 18u00 doorlopend*

*20’ max. wachttijd

 Stopplaatsen
 Prins Leopoldstraat (t.h.v. voetbalstadion)*

 Site Santens (ruime parkeermogelijkheden)*

 Sint-Jozefplein*

 Parking NMBS (voorkant)*

 Jacob Lacopsstraat*

 Achter de Wacht
 Jezuïetenplein

* gratis parking. Ook aan het station, uitzonderlijk voor het 
Bierfeesten weekend! 

 

OUDENAARDE

ADRIAEN BROUWER BIERFEESTEN: BIER, 
MUZIEK EN PLEZIER OP EN ROND DE MARKT

Vrijdag 28 juni tot zondag 30 juni 2019 
Met verschillende feestpleinen, een omvangrijke organi-
satie en een uitgebreid feestprogramma om ‘u’ tegen te  
zeggen, mogen we ook dit jaar weer heel wat verwachten. Stad  
Oudenaarde, brouwerijen Liefmans en Roman, Pete’s  
Promotions en alle andere partners staken de koppen  
opnieuw samen. En dit is het resultaat: het volksfeest biedt 
je gedurende drie dagen, verspreid over 8 feestpleinen, een 
mix van muziek, cultuur, sfeer en animatie doorheen de  
binnenstad. Alle feestpleinen liggen zo dicht bij elkaar dat je 
makkelijk en snel van het ene feestplein naar het andere gaat. 
Naast enkele favorieten die terugkeren, vallen ook nieuwe con-
cepten te spotten.

HET MARKTPLEIN, HERSTELD IN AL ZIJN GLORIE
De mainstage met zijn live-optredens verhuist terug naar 
de Markt, zijn oorspronkelijke en geliefde locatie. Verder 
wordt het marktplein aangekleed met een DJ-stage, een 
Beer & Food-concept rond de fontein en passende animatie.  
Alvorens het feest losbarst, wordt de eeuwenoude traditie 
in ere gehouden: gratis Oudenaards Bruin Bier. Op de podia 
staan twee avonden lang gevestigde waarden, coverbands en 
DJ’s…Op zondag is het de beurt aan de Schlagers. Ambiance 
verzekerd. Geniet ook vanuit de omliggende cafés met zicht 
op het podium. 

DE HAM, DÉ PLEK VOOR DANSERS & NACHTUILEN
In een grote tent zorgen diverse acts en DJ’s op vrijdag en 
zaterdag voor 80’s- en 90’s-muziek. De Ham zal dit jaar de 
ultieme ontmoetingsplaats worden voor dansers, muzieklief-
hebbers en nachtuilen.

HET PLEIN VAN DE JEUGD
Op Parking Meerspoort, waar vorig jaar een gigantisch 
feest losbarstte, maakt de jeugdraad het dit jaar nog beter.  
Headliners worden afgewisseld met bekende lokale DJ’s die 
van de  Bierfeesten het mooiste feestje van het jaar maken! 
Twee bars: één boven en één beneden, zorgen voor nog meer 
sfeer en beleving. Volg alles op de sociale media van Jeugd-
raad Oudenaarde.

OUDENAARDE, EEN STAD VOL CULTUUR
De Woeker staat opnieuw paraat op zaterdagavond en brengt 
met stand-up comedy, optredens en Vlaamse stoverij de  
festivalsfeer naar de Bierfeesten. Geniet van een gezellige  
muzikale avond op de idyllische binnenkoer van De  
Woeker. Niet onbelangrijk: ze serveren hier élk Oudenaards 
gerstenat in het bijpassend glas!

BRADERIE 2019, OOK OP ZONDAG 
Bierfeesten en braderie zijn al jaren onlosmakelijk met  
kaar verbonden. Meer dan 60 handelaars komen vier da-
gen lang naar buiten met kortingen en speciale acties. Ide-
aal om koopjes op de kop te tikken en gezellig te kuieren  
tussen de vele standjes. Dit in combinatie met een streepje zon,  
muziek op de verschillende pleinen, animatie… 
Je geraakt gegarandeerd niet snel thuis. 

Op zondag naar de Bierfeesten met de familie, van mu-
ziek genieten, een terrasje meepikken en tegelijk winkelen 
met korting? Het kan, want ook zondag is het braderie van 
14 tot 18 uur. Scoor tijdens het winkelen bij de deelnemers 
van de braderie een terrasbon ter waarde van €1,50 en blijf,  
vergezeld van een drankje, heerlijk nagenieten op een van de 
vele Oudenaardse terrasjes.

OOK DE HORECA HAALT ALLES UIT DE KAST
Met de Markt als kern van de Bierfeesten kan het ook bij 
de horeca niet meer stuk. Terrassen worden uitgebreid,  
keukens zijn non-stop geopend. Bistro’s en restaurants bie-
den heerlijke extra’s aan of serveren buiten een snelle hap.  
Proeverijen (en het ontdekken van speciale biertjes) zullen 
zeker niet mankeren. En ook aan muziek zal het niet ontbreken, 
na 3 uur zetten de café’s de Markt op stelten.

HYPPO
Dit jaar kiest het feestplein Kaffee Hyppo, de ‘Vlasmarkt’ van 
Oudenaarde, voor het thema Discotheque Hyppo. Haal je  
glamoreuze outfit boven en oefen maar al de disco dance in 
een glamoureus decor! De jaren ‘70 en ‘80 zullen er vanaf 
spatten.

KADEEFEESTEN VOOR DE KINDEREN
Ook voor de kids ontbreekt het niet aan plezier op de Bier- 
feesten. Op zaterdag 29 juni worden de gekste, spannendste 
en origineelste activiteiten uit de kast gehaald om alle kinderen 
te entertainen in een heus speelparadijs. Dat dit jaar in het 
teken staat van ‘sprookjes’ zal je duidelijk kunnen merken. Niet 
alleen in de Hoogstraat, maar ook in de andere straten van 
het centrum zal je magische en sprookjesachtige figuren zien 
verschijnen. Zo zal o.a. Hilde Rogge enkele sprookjes tot leven 
brengen in de bibliotheek. 
En afsluiten doen we natuurlijk om 17 uur op het marktplein 
met de Ketnetband!

MEER WETEN?
Haal de uitgebreide programmabrochure bij Toerisme 
en evenementen in Oudenaarde, of surf naar de website 
www.bierfeesten.be
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DE MARKTDE MARKT

MILO MESKENS

“DE JEFF BUCKLEY VAN DEINZE,” ZEGT  
ISOLDE LASOEN TIJDENS DE NIEUWE LICHTING 
2015 OP STUDIO BRUSSEL OVER LAUREAAT  
SINGER-SONGWRITER MILO MESKENS. 

Zijn eigenzinnig recept van pop, folk en blues,  
overgoten met een melancholisch sausje valt in de smaak. 
Debuutsingle ‘Here With Me’ (begin 2016) krijgt airplay op 
meer dan 15 radiozenders, verspreid over 10 verschillende 
landen, en zet Meskens daarmee meteen op de muzikale kaart. 

De streamingteller staat ondertussen ver boven het miljoen. 
Milo rijgt de successen aan elkaar, want ook ‘Twenty One’, 
dat hij uitbrengt op zijn 22ste verjaardag, is een schot in de  
roos en wordt direct tot Hotshot van Studio Brussel  
gebombardeerd.

LES TRUTTES

Iedereen kent het verhaal van Les Truttes: in 1996 begonnen 
als een éénmalige grap, en ruim 20 jaar later uitgegroeid tot 
dé gevestigde waarde in het club- en festivalcircuit. 

Met een ongeziene energie en overgave zullen zij u  
onderwerpen aan hun beleid: een creatieve mix van  
muziek en spektakel doorspekt met de nodige dosis humor en 
zelfrelativering! Een waar machtsvertoon overgoten met een 
stevige portie rock ’n’ roll!

COMPAGNIE THAT’S IT 

DJ GUNTHER D 

Het slechtste wat het Vlaamse radiolandschap ooit 
overkomen is, heeft een naam: Gunther Desamblanx.  
In gerechtelijke kringen beter bekend als Gunther D.
De scheldbarak van Studio Brussel (dixit Het Laatste  Nieuws) 
voorziet uw dansvloer van de betere stampers.

ABSOLUUT VERBODEN OM TE “BLIJVEN  
ZITTEN TIJDENS HET DRAAIEN”.

BOUCHERIE BACUL 

Boucherie Bacul is een ouderwets slagerskraam, maar 
zonder vlees, al zou je dat op het eerste zicht niet  
zeggen. Deze vreemde beenhouwerij is het twijfelachtige  
levenswerk van de familie Bacul, ze houden er nogal eigen- 
aardige technieken op na. Maar liefde, vooral liefde maakt dat 
hun marchandise verrukkelijk smaakt.

JELLE CLEYMANS MET ZIJN EL BANDIDO’S

Dat Jelle Cleymans een oprechte liefde koestert voor 
de betere Nederlandstalige levensliederen, weet in-
tussen zowat iedereen. Daarom besliste hij voor de  
gelegenheid volgende zomer zijn muzikale rovers, oftewel  
zeskoppige band samen te roepen voor een tournee door 
Vlaanderen. En dat smartlappen niet alleen zijn “guilty pleasu-
re” zijn, bewijst hij door telkens 2 bekende vrienden/vriendin-
nen uit te nodigen. 

Allemaal met een even groot hart voor meezingers. 
Van Hazes tot Sommers, Van Tura tot Zangeres zon-
der naam; hun bekendste liedjes en melodieën zullen  
heldhaftig meegezongen worden door jong en oud. Er zal 
geen Vlaams plein meer veilig zijn voor deze band!

De El Bandido’s zijn:
•  Clara Cleymans, Jonas Van Geel, Lucas Van den Eynde, 
 James Cooke
•  Barbara Dex, Gert Verhulst

MICHAEL SHACK 

Als drummer van onder meer Netsky, Milk Inc. én als solo-
toerend artiest betrad Michael Schack al vele internationale 
festivalpodia, concertzalen en muziek events in Europa, de 
VS, Azië en Australië.

Met zijn #DJDrummer concept speelt Michael volledig solo, 
live én rechtstaand een erg pompende, interactieve en toe-
gankelijke show. Alle harten dansen mee met zijn versies van 
de grootste hits van vroeger tot nu!

Het populaire Awake Festival in Roemenië koos Michael 
Schack als derde Belgische act naast Netsky (DJ set) en Trig-
gerfinger.

Met andere woorden:  Top-entertainment & een onvergetelijk 
optreden gegarandeerd!

DJ DIRK STOOPS

Sinds 1991 aan de slag als muzieksamensteller bij  
Studio Brussel. Als DJ start hij met succes “De Afrekening” 
en later de “Was het nu 70,80 of 90”-fuiven op. 

Een vorm van erkenning en dat vinden ook vele  
organisatoren, want sinds jaren prijkt hij op de affiche van tal 
van grote zomerfestivals. Hij deelt er o.m. de mainstage met 
grote namen als Simple Minds, Alice Cooper, Grace Jones, 
Suzanne Vega, Deep Purple, Bob Geldof, Joe Cocker, Lauryn 
Hill, The Sisters of Mercy, Kaiser Chiefs, Sting en vele ande-
ren.Zijn jaarlijkse onevenaarbare party op het St Baafsplein 
tijdens de Gentse Feesten lokt steeds een waanzinnig dan-
sende massa. 

ABSYNTHE MINDED

Het is van 2012 en het album ‘As it ever was’ geleden dat  
ABSYNTHE MINDED nog nieuwe muziek uitbracht. Vandaag 
is het lange wachten eindelijk voorbij want met ‘The Executi-
on’ heeft Bert Ostyn een knaller van formaat geschreven! ‘The 
Execution’ is de voorloper van het gloednieuw album ‘Jungle 
Eyes’ dat de band uitbrengt op 6 oktober! 

Over The Execution vertelt Bert Ostyn: “The Execution” betreft 
een innerlijke tweestrijd die gaat over het al dan niet moeten 
kunnen incasseren. En de uitvoering van die tweestrijd, de 
beslechting, die is nooit gebeurd want het was klaarblijkelijk 
niet mogelijk.

“Acrobatie.  
Jongleren. Vuur.  
Autobanden. Cyr wheel.  
Eenwieler. Humor. En  
4 gemotiveerde circus- 
artiesten.That’s it! ”
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DE MARKTDE MARKT

PLUTO WAS A PLANET

“IN MIJNEN TIJD WAS PLUTO NOG EEN 
PLANEET!”

Een zin die millennials later ongetwijfeld nog vaak  
tegen hun kleinkinderen zullen zeggen. Gevolgd door: “en 
toen werd er nog goeie muziek gespeeld!”

En dat verbindt deze groep jonge goden: de liefde voor de 
muziek van hùn generatie, van 1990 tot nu. Hùn millennium.    
 
PLUTO WAS A PLANET is trouwens niet zomaar een cover-
band. Het zijn één voor één toppers op zich. Aan de micro-
foons staan presentatrice Danira Boukhriss en comedian 
William Boeva. Dat gaat ongetwijfeld vuurwerk geven, zeker 
met de muzikale ruggengraat van: Tim Tielemans (Bandits, 
Dries & De Belgen) op gitaar, Toon Smet (NRJ, Bandits) aan 
de keys, Thomas Van Achteren (Ketnet, Bandits) op bas en 
Laurens De Schutter (Helmut Lotti, de Fanfaar) aan de drums. 

JEBROER

JEBROER (TIM KIMMAN) IS EEN TYPISCH GEVAL 
VAN EEN RUWE BOLSTER, BLANKE PIT.

Hij werkte mee aan de Yellow Claw hitsingles ‘Allermooiste 
feestje’ en ‘Nooit meer slapen’ Hij brengt ook zijn eigen sin-
gle ‘Herrie in me oor’ uit. Dat nummer groeit uit tot een van 
dé clubhits van 2012 en wordt genomineerd voor een State 
Award in de categorieën ‘Beste single’ en ‘Beste videoclip’.  

De grote doorbraak volgt in januari 2015 met ‘Banaan’. De sin-
gle staat in no-time op #1 in de iTunes charts en in de officiële  
Ultratop 10. In mei 2015 verkrijgt ‘Banaan’ de gou-
den status in België. Midden 2015 bracht Jebroer zijn  
nieuwe single ‘ROQ N ROLLA’ uit, die door Studio Brussel 
meteen werd uitgeroepen tot het FokDeBlok van 2015.

DE KLEINSTE MOBIELE BIERBAR

Interactieve, vurige en hilarische zoektocht naar mensen met 
een ‘alcoholtekort’! Een drankconsultatie waarbij de lach- 
spieren het hard te verduren krijgen. Telkens anders, massage 
van de lachspieren en bovenal een gratis bruintje met uiteraard...  
een genezend effect.

WHITE MAGICAL HORSES 

De magische paarden zijn een intrigerend schouwspel. Deze 
prachtige (verlichte)witte viervoeters, zijn half vrouw half 
paard en creëren een magische sprookjessfeer. Ook te boe-
ken met operazangeres. De paarden lopen in een choreografie 
door het publiek...plotseling springen ze uit het gareel. ze stij-
geren,  veranderen in vrouwelijke charmeurs of zijn dat nou 
vleugels waarmee ze weg lijken te vliegen?

DISCOBAR GALAXIE 

De space-opera begint in de jaren 90, wanneer de 
Leuvense vrienden Bobby Ewing, Lars Capaldi en  
Loveboat besluiten om de uitgaanswereld te verbete-
ren. Het verhaal komt pas echt op gang als dit heroïsch  
collectief de nationale ether mag inpalmen met hun instant  
legendarische Studio Brussel-radio shows. 

“Marktrock, Laundry Day, 
Tomorrowland en zelf Rock 
Werchter was een vaste, 

jaarlijkse stop. 

DJ GOE VEUR IN DEN OTTO 

Zet je meteen in vijfde vitesse want Johnny Jailbait en Pete da 
Bomber grijpen je bij de kraag om het record op de 500 meter 
moshen, brullen en hell-raisen scherp te stellen. 

Goe Vur In Den Otto is Vlaams voor ‘de perfecte tunes om je 
wagen in de prak te rijden’ en dat is exact waar Johnny Jailbait 
en Pete da Bomber - chauffeurs van dienst - op uit zijn. 

Op minder dan twee jaar tijd is Goe Vur In Den Otto uitge-
groeid tot een begrip onder iedereen die zijn gitaren graag 
smerig, zijn drums graag luid en zijn vocals graag episch 
heeft. 

Hun radioshow op Studio Brussel werd al heel snel berucht 
dankzij de intermezzo’s van hard-rock-street smarts die de 
twee presentatoren om je oren draaien, terwijl het program-
ma terzelfder tijd geroemd wordt om zijn variëteit en uitste-
kende smaak in al wat metal, hard rock en punk is.

ACTIVITEITEN

FIETS ATTRACTIE 

SLINGER-SPRINGER

SURF-SIMULATOR

”
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DE HAM

DEF DAMES DOPE

Deze pittige dames weten van geen ophouden...tot 
nu! Def Dames Dope STOPT en doet nog 1 final tour.  
MORE DEF, MORE DAMES, MORE DOPE! 

De zussen Larissa en Axana Ceulemans, oprichters van de 
in de jaren 90 succesvolle dance formatie, slaan de handen 
opnieuw in elkaar. Hits zoals ‘OK ALL RIGHT’, ‘AIN’T NOTHING 
TO IT’, ‘HAVIN’ A GOOD TIME’, ‘DON’T BE SILLY’ werden 
door de Kempense leeuwinnen in een nieuw jasje gestoken. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten; DEF DAMES DOPE 
wordt DEF DAMES DOPE®, met de ® als leuke gimmick en 
live staan de twee podiumbeesten meer dan hun mannetje, 
ambiance verzekerd! 

2 FABIOLA - DJ PAT KRIMSON

De populaire Dance-band bestaat nu 20 Jaar. En nog steeds 
zijn ze enorm populair bij de jeugd.. In 2014 won 2Fabiola 
nog de zomerhit en de BEA airplay-award met ‘She’s after 
my Piano’. Hun optreden staat garant voor één uur top-
entertainment en ambiance. Want wie kent niet hun grote hits 
als Lift U Up/I’m on Fire/Magic Flight/Flashback/Freak Out 
& House of Doom.

Afgelopen jaren kon je ze bewonderen op o.a. Tomorrowland 
‘15 – Ibiza at the Beach – I Love the 90’s ParkPop en 
toerden ze onder andere in Namibië, Spanje, Frankrijk en 
Libanon… 2 Fabiola staan garant voor een spetterend 
optreden !

DE ROMEO’S

Van kleine feestzaal tot hun eigen festival, De Romeo’s bouwen 
overal een ongezien feestje. Inmiddels staan Chris, Gunther 
en Davy bijna 15 jaar samen op het podium en ze weten van 
geen ophouden. Overal waar de drie heren – bij voorkeur in 
maatpak – zich vertonen, wordt een feestje gebouwd. 

Op 27 januari 2017 verscheen het gloednieuwe album van 
De Romeo’s, ‘Vrienden Voor Altijd’. Ondertussen zijn De 
Romeo’s uitgegroeid tot misschien wel de populairste 
Vlaamse Schlager- en ambiancegroep ooit. Geen feesttent, 
zaal of arena die kan weerstaan aan hun opzwepende  
medleys en eigen hits. De Romeo’s op het podium, da’s 
een echte live jukebox, vol met de populairste klassiekers  
van vroeger tot nu.

DJ ALPHA PARTY

Alpha Party is een nieuw concept met DJ’s Vincent en 
Andreas en MC Captain. Ze draaien eigen nummers, mashups 
en bootlegs in hun eigen set en worden daarbij al vaak 
gesteund door bekende nationale en internationale artiesten.  
Ze zetten door hun aangepaste sets elk event in vuur.  
Dat zal op de Bierfeesten niet anders zijn.

DJ PETER LUTS 

Beïnvloed door artiesten als Depeche Mode en Jean Michel 
Jarre, en de levendige Belgische clubscene, begon Peter Luts 
met het maken van dance muziek. Zijn eerste release was 
“Plato”, een ambient album. Hij is zeer actief in de studio, 
wat ook resulteerde in samenwerkingen met artiesten als 
Des Mitchell, Dave McCullen, Johan Gielen, Barbara Tucker, 
Basto! en DJ Ward...Vele van zijn tracks worden tegenwoordig 
beschouwd als club classics. Hij maakte remixen voor 
artiesten als Axwell, M.Y.N.C. Project feat. Roachford, Zornik, 
Delerium, Dizkodude, Kate Ryan, Atomic Kitten, Aurora etc. 
Het mag duidelijk zijn dat Peter Luts altijd een neusje had voor 
hitgevoelige tracks met internationale potentie. 

IAN VAN DAHL

Een typische 90’s dance-act uit België. Na al die jaren nog 
steeds zeer actief met optreden in binnen- en buitenland.  Ze 
staat garant voor ‘hands up in the air’-entertainment met hits 
als ‘Castles In The Sky’, ‘Reason’, ‘Will I?’, ‘Try’, ‘I Can’t 
Let You Go’, ‘Inspiration’.

BONZAI ALL STARS

Het DJ duo Bonzai All Stars aka Christian ‘Fly” Pieters en 
Marnik Braeckevelt hebben een missie. Deze missie is: 
iedereen wegblazen met aanstekelijke DJ-sets die alles 
uit de retro halen. Ze hosten hun eigen Bonzai stage op 
Tomorrowland en komen al een en ander uitproberen op de 
AB Bierfeesten. 

DJ DADDY COOL

Deze Zottegemnaar weet perfect in te spelen op het aanwezige 
publiek. Hij heeft al 6 jaar een eigen avond tijdens de Gentse 
Feesten op Sint-Baafs en is ook al 5 jaar een vaste waarde op 
de AB Bierfeesten. Feestje bouwen. Niets meer, niets minder.

TECHNOTRONIC

Het debuut van Technotronic werd PUMP UP THE JAM. Op 
het podium stond Felly Kilingi, maar in de studio werd 
gerapt door de Zaïrese Manuela Kamosi (Ya Kid K). In totaal 
werden van “Pump up the jam” wereldwijd meer dan 3,5 
miljoen exemplaren verkocht. Daarna werden nog enkele 
singles uitgebracht: Get Up! (Before The Night Is Over) en 
This beat is Technotronic. 

Voor het tweede album, Body to Body, deed Bogaert een 
beroep op Reggie, een van de twee vrolijke dames die bekend 
werd met Indeep. Deze plaat genereerde niet half zoveel 
verkoop als de eerste. Wereldwijd verkocht Technotronic 
meer dan 14 miljoen albums en singles. Ze waren in de jaren 
90 onder andere een openingsact voor Madonna’s Blond 
Ambition Tour.

DJ ZOF

Deze muzikale duizendpoot treedt op onder menig gedaante. 
Als Demoniak is hij nog steeds zeer actief in het jumpwereldje 
maar als DJ Zof concentreert hij zich 100% op de nineties. 
Ideaal dus voor onze 80’s en 90’s tent in de late uren. Als er 1 
DJ is die zich moeiteloos weet aan te passen aan zijn publiek 
is het DJ Zof wel... 

”

“Break Away 
hun nieuwe single  

is uit en heeft enorm  
veel 90’s invloeden. 
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ZATERDAG 29 JUNI 2019

KADEEFEESTEN
10u00 - 18u00   Ballenbad - Chocoprinses - Fotostand 
Marthe Minnaert - Grime - Kapsalon - Peuterzone - Pony’s 
van Manege Kerselare - Ringsteekbaan - Skelterparcours  
Speelhuis - Speelgoedbeurs - Speleoburcht - Springkaste-
len - Survivalbaan Kasteel - Tekenpaddestoelen Vertelthe-
ater Hilde Rogge - Voorlezen sprookjes - …
17u00  Ketnet Band

FESTIVALPODIUM MARKT
17u00  Ketnet Band 
18u45  Winnaar 2 Showcase 
19u45  Pluto was a Planet met William Boeva /  
            Danina Bouckriss
22u00  Absynthe Minded 
00u45  Les Truttes 
02u15  JeBroer

PARKING DE MARKT
21u00  Animatie kelioot 
23u45  Gunther D
01u15  Discobar Galaxie

EVENEMENTENPLEIN DE MARKT
20u00  Space-bikes 
20u00  Slinger Springer 
20u00  Surf-simulator

EVENEMENTENPLEIN FONTEIN

19u00  Beer & Food Village powered by Gare CD

80’S & 90’S PODIUM DE HAM
22u00  Technotronic 
22u45  DJ Daddy Cool
23u45  Def Dames dope - final tour
00u30  DJ Zof
01u30  2Fabiola + DJ Pat Krimson

DE WOEKER
20u00 Joost van Hyfte Comedy kok  
20u30 Eli Goffa  
22u00 Dirk Blanchart  
23u30 Letz Zeppelin

KAFFEE HYPPO
Bock & Balls / Boo-Lee / Hektor

JEUGDPLEIN
Jeugdzone wordt er op vrijdag en zaterdag  
gefeest met o.a. Soundsystem ft. Average Rob en  
DJ Yolotanker, MAD x BLACK, JNS, Funky Bastards, 
DJ Flücke, Fla5hback, Luscious en Major J.
 

LINE-UP
ZONDAG 30 JUNI 2019

FESTIVALPODIUM MARKT
 Dimi zingt Hazes  14u00  

Natasja Poels Helene Fischer Tribute  14u40 
 Evelien Cannoot  15u20 
 Wendy Van Wanten  16u00  
 Wim Soutaer  16u40  
 Gill Bailey  17u20  
 Sha-na  18u00  
 Lindsay  18u40 
 Kate Lane  19u20 
 Yves Segers  20u00  
 David Van Dijck  20u40 
 Swoop  21u20 

EVENEMENTENPLEIN DE MARKT
  Klimmur - 6m hoog   14u00 
  Bungee trampoline 2   14u00 
 Springkasteel  14u00 
  Slingerbal  14u00 
  Lasershoot  14u00 

EVENEMENTENPLEIN FONTEIN
 Beer & Food Village powered by Gare C  19u00 

KAFFEE HYPPO
Rakesh aka Blackjack9000

Major J

MAANDAG 1 JULI 2019

SALONS MANTOVANI
 Senioren  14u00 - 17u30  
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START DONDERDAG 27 JUNI 2019

BRADERIE
De Braderie start al vanaf donderdag 27 juni t.e.m. 

zondag 30 juni. Ook op zondag 30 juni geopend
 van 14u tot 18u.

KAFFEE HYPPO
Romie Veur Nen Euro (live)

Tars

VRIJDAG 28 JUNI 2019

FESTIVALPODIUM MARKT
  Winnaar 1 Showcase  19u30 

Opening Bierfeesten met gratis bruin bier  21u05 
Milo Meskens  21u05   

Jelle Cleymans met zijn El Bandido’s  23u30  
 Michael Shack (Milk Inc./Netsky) 01u15

PARKING DE MARKT
 Calypso Performance Ensemble  20u15 

DJ Goe veur in den Otto  22u30
Animatie Kelioothuisje  00u45  

DJ Dirk Stoops  01u15 

EVENEMENTENPLEIN DE MARKT
Boucherie Bacul/De kleinste mobiele bierbar 20u15

Theater Stam/Koen Browaeys  21u00  
 De kleinste mobiele bierbar/White Magical Horses  21u20  

 Theater Stam/Koen Browaeys  22u10 
 Lucifers Party/Boucherie Bacul  22u50
 Theater Stam/Koen Browaeys  23u20 

EVENEMENTENPLEIN FONTEIN
 Beer & Food Village powered by Gare C  19u00 

80’S & 90’S PODIUM DE HAM
  De Romeo’s  22u00  
  DJ Alpha Party  22u45 
  Ian Van Dahl  23u45  
  DJ Peter Luts  00u30  
 Bonzaï Allstars  01u30 

KAFFEE HYPPO
Turbo Pascals ft Tomas De Soete & Davy

MONSIEUR
The funky Bastards  

 

 

JEUGDPLEIN
In de Jeugdzone wordt er op vrijdag en zaterdag  

gefeest met o.a. Soundsystem ft. Average Rob 
en DJ Yolotanker, MAD x BLACK, JNS, 
Funky Bastards, DJ Flücke, Fla5hback, 

Luscious en Major J.

HORECA

Ook de horecazaken staan klaar met flink uitgebrei-
de terrassen en keukens die non–stop open zijn en  
zorgen voor muziek tot in de vroege uurtjes.



 BRADERIE DONDERDAG 27  
T.E.M ZONDAG 30 JUNI 2019

Bierfeesten & braderie zijn al jaren onlosmakelijk met  
elkaar verbonden. Oudenaarde WinkelStad vzw zet in op vier 
dagen maximaal shoppingplezier!

Meer dan 60 handelaars komen naar buiten met kortingen & 
speciale acties. Vier dagen lang is het centrum ‘the place 
to be’ om koopjes op de kop te tikken en gezellig te struinen 
tussen de vele standjes. 

EXTRA OP ZONDAG: 
Op zondag naar de  Bierfeesten met de familie, van muziek 
genieten, een terrasje meepikken, en TEGELIJK winkelen met 
korting? Het kan, ook ZONDAG is een BRADERIEDAG van 14u 
tot 18u

HIERONDER KAN JE ALLE DEELNEMERS 
TERUGVINDEN: 
Ze zijn herkenbaar aan de Braderie-sticker op de winkeldeur. 

1993 Hoogstraat  

‘T SOETHUYS Nederstraat

ABSOLU Nederstraat

ACCENTO Hoogstraat 

AMPLIFON
 HOORCENTRUM

Nederstraat

ANDREWS Voorburg

BEAUTY&WELLNESS Broodstraat

BEL&BO Nederstraat

BEOBANK Tancambaroplein

BIADE FACTORY Hoogstraat

BOEKHANDEL BEATRIJS Nederstraat

BOETIEK VIVALDI Nederstraat

BOUTIQUE 9 
BY IMPULSE

Tussenbruggen

CARLO HERENKLEDING Markt

CASA Nederstraat

COLLIN WIJNEN Krekelput

D&M BEELD-EN 
KLANKSTUDIO

Beverestraat

DAMART Markt

DEWAELE VASTGOED  
MET ADVIES

Nederstraat

DUGARDEIN24 Broodstraat

ESPRIT Nederstraat

FASHION ANTERO Krekelput

FEYS BOUTIQUE Nederstraat

FIRST I Broodstraat

GLYNIS Nederstraat

HANS ANDERS 
OPTICIENS

Nederstraat

HEMA Hoogstraat

HENRIETTE & JULIETTE Broodstraat

HULP IN HUIS Jezuïtenplein

HUNKEMÖLLER Nederstraat

K. DE LATHAUWER 
SCHOENEN

Broodstraat 

KAPSALON PHILIPPE 
MINNAERT

 Hoogstraat

KINDERKORF Nederstraat

KINDERSCHOENEN 
VICKY

Markt

LA LUNA Beverestraat

LABEL A. OUTLET Broodstraat

LECA KWALITEITS-
TEXTIEL

Broodstraat

LINGERIE HERMAN Nederstraat

MADEMOISELLE M. Broodstraat

MARTINE PILATE Tacambaroplein

MEESTER-
KAASRIJPERS 
CALLEBAUT-VANHAVER

Burg

NEW DC Broodstraat

OPTIEK VAN DE VELDE Nederstraat

PER L’UOMO Krekelput

PIMPEL EN MEES Krekelput

PRETTY THINGS Nederstraat

RITUALS COSMETICS Nederstraat

SCHOENEN SPAZIO Nederstraat

SENZA MIA Broodstraat

SLOANE Nederstraat

SMALVILLE Hoogstraat +  
Nederstraat

SPIERS SLAAP Broodstraat

STANDAARD 
BOEKHANDEL

Nederstraat

STILETTO SCHOENEN Ronde Van  
Vlaanderenplein

TIJD VOOR KOFFIE Krekelput

TIKTAX TAXI Markt

TINE.B Markt

VAN WAMBEKE Markt

VERITAS Nederstraat

ZORYA Beverestraat

BRADERIE
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HORECA MARKT
 EN ER IS MEER:  

OUDENAARDE WINKELSTAD TRAKTEERT 

Scoor tijdens het winkelen bij de meer dan 60 deelnemers van 
de braderie een TERRASBON twv €1,5 voor een drankje bij de 
Oudenaardse Horeca en blijf heerlijk nagenieten op een van de  
vele terrasjes.

Alle deelnemers zijn herkenbaar aan de Terrasbon-sticker
op de winkeldeur.

HIER BEN JE WELKOM MET JE TERRASBON:

ANITA'S PLACE Broodstraat

BAKKERIJ PANDA Hoogstraat

BAR A BAR Markt

BRASSERIE CESAR Markt

BRASSERIE LA RUBIN Markt

BRASSERIE PAGORA Markt

CAFE L’ETAGE Markt

COLLIN WIJNEN K  rekelput

COMTE DE FLANDRE Markt

DA ROMEO Beverenstraat

DE CARILLON Markt

FRIETSHOP SABINE Hoogstraat

FRITUUR DE MARKT Markt

GELATERIA DA ROMEO Markt

HARMONIE Markt

KOFFIEHUIS BEANS & DREAMS Hoogstraat

LA POMME D’OR Markt

LEOPOLD HOTEL De Ham

MATAGALPA Hoogstraat

MOONSHINE COYOTE Hoogstraat

OKKERENNOOT Nederstraat

PATISSERIE TEA-ROOM VERLINDEN Nederstraat

SECRETO TAPAS, WIJN & COCKTAIL BAR Markt

‘T PAND Markt

TIJD VOOR KOFFIE Krekelput

WINE & DINE Hoogstraat

 FOOD & DRINKS

Met de Markt in een glansrol op deze Bierfeesten haalt 
uiteraard ook de HORECA alles uit de kast om iedereen te 
verwennen…

•  de terrassen worden flink uitgebreid
•  de keukens zijn non-stop open
•  bistro’s en restaurants bieden heerlijke extra’s,  

of serveren buiten een snelle hap
•  er zijn proeverijen en speciale biertjes  

te ontdekken
•  er is overal gezelligheid en sfeer

 VOOR NACHTUILEN & FEESTBEESTEN

Ben je eerder een nachtuil en altijd in voor een stevig feestje?

Afspraak op vrijdag én zaterdag
vanaf 03u op & rond de Markt!

Adriaen Brouwer, Bar-à-Bar en Moonshine Coyote nemen dan 
over en garanderen met coole DJ-sets FUN tot in vroege uren.
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DO 27   ZO 30.06

DO 27   ZO 30.06
DO 27   ZO 30.06

DO 27   ZO 30.06



DE WOEKER
 OOK DE WOEKER STAAT  

OPNIEUW PARAAT

De Woeker brengt met comedy, optredens en Vlaamse 
stoverij de festivalsfeer naar de Bierfeesten. Wat verderop 
mixen DJ’s op opzwepende tonen de jeugd in vervoering, 
want de Jeugdraad verzamelt voor deze editie heel wat top-
pers uit de muziekwereld. 

 ZATERDAG 29/06

GRATIS
Joost van Hyfte Comedy kok - 20u00  
Eli Goffa - 20u30
Dirk Blanchart - 22u00  
Letz Zeppelin  - 23u30
 
EN OOK...  
Zijn er de visuele accenten, de artistieke verlichting, 
het aangename publiek en nog vele, andere, warme 
verrassingen oa. ‘Street Art-collectief Treepack’. Alle 
Oudenaardse brouwerijen en bieren komen bovendien 
aan bod. 

JOOST VAN HYFTE - COMEDY KOK
Stand up –comedy in combinatie met de presentatie van 
de avond verzorgd door Joost Van Hyfte.

ELI GOFFA
Eli Goffa, een jonge singer-songwriter, die het stevigere 
werk niet schuwt. Met zijn Band of Eli sloeg hij eerder al 
heel wat leeftijdsgenoten in zijn muzikale ban.

DIRK BLANCHART 
Na het memorabele Luna Twist, maakte Dirk de 
ene comeback na de andere met oerdegelijke tijd-
loze sterke songs. Zelf omschrijft hij zijn huidige stijl 
als “rocknrollbluesoulfunkfolkreggaejazz”, waarvan 
je op zijn recente album “A Boy Named dIRK” al een  
proevertje hoort.

LETZ ZEPPELIN
Een tribute aan een absoluut icoon in de rock. Het blijkt 
dik 50 jaar geleden dat Led Zeppelin de wereld verbluf-
te met hun debuut. De coverband, die met hun act al 
scoorde op internationale podia, neemt jullie mee op 
een onvergetelijke trip richting Led Zeppelinland. Soms 
loeihard, soms ingetogen.
“We stijgen met een zucht, tot boven in de lucht!” of 
nemen we de “Stairway to Heaven”?
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KAFFEE HYPPO
 AB BIERFEESTEN –  

KAFFEE HYPPO

Naar goede gewoonte tovert ook Kaffee Hyppo het plein voor 
het café om tot een heuse feestzone. Al sinds enkele jaren 
een vast onderdeel van de Adriaen Brouwer Bierfeesten. 

‘De Vlasmarkt van Oudenaarde’, wordt dit jaar volledig in een 
70’s jasje gestoken. Discoteque Hyppo neemt je mee naar 
de sfeer van studio 54.

Zoals ze bij Kaffee Hyppo gewend zijn, start hét  
weekend al op donderdag. Het startschot wordt gege-
ven met livemuziek van Romie Veur Nen euro. Een  
coverband van eigen bodem en vastberaden om dit feest-
weekend een trap in de goede richting te geven! 

Het ganse weekend is Discoteque Hyppo de place to be voor 
nachtraven en partyheads. Een bonte mengeling van nationa-
le platenruiters en lokaal talent zorgt ervoor dat het laatste en 
mooiste weekend van juni er eentje wordt van feest, vreugde 
en veel bier!

ZEG NIET DAT WE JE NIET HEBBEN  
GEWAARSCHUWD.

DONDERDAG 27/06
Romie Veur Nen Euro (live)
Tars

VRIJDAG 28/06 
Turbo Pascals ft. Tomas De Soete & Davy De Meyer
MONSIEUR
The Funky Bastards

ZATERDAG 29/06
Bock & Balls  
Boo-Lee
Hektor

ZONDAG 30/06
Rakesh aka BlackJack9000 
Major J

”

“Feest, vreugde en veel 
bier, dat zijn de  

sleutelwoorden van  
dit weekend. 
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VOOR OUDENAARDSE 
SENIOREN

Bierfeestennamiddag

MAANDAG 01 JULI 2019 | 
14u00- 17u30

 

WAAR?

Salons  Mantovani  Oudenaarde

KOSTPRIJS?

€5  (voor  koffie  en  taart ,  bij  inschrijving  te  

betalen)  

Zin in een leuk dansfeest met 

muziek van Johan Cockaert?

INSCHRIJVEN:

Via  ese@ocmwoudenaarde .be  of  055/460 .683

Bevestiging  door  overschrijving  

BE05  7370  0328  1875  (vermelding  naam)

  Inschrijven ten laatste tegen 21/06/2019

Seniorenraad Oudenaarde
www.seniorenraad-oudenaarde.be

DE JEUGDZONE PAKT UIT MET DE  
POPULAIRSTE DJ’S VAN HET MOMENT

DE JEUGDRAAD STAAT DIT JAAR OPNIEUW  
IN VOOR DE ORGANISATIE VAN DE JEUGDZONE. 
DIE BLIJFT OP PARKING MEERSPOORT, 
WAAR VORIG JAAR EEN GIGANTISCH FEEST 
LOSBARSTTE. DIT JAAR MAKEN WE HET  
NOG BETER! 

Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob en DJ Yolotan-
ker zijn één van de headliners. We kennen ze als de populair-
ste DJ’s van het moment en zijn onder andere bekend door 
Studio Brussel. 

We verwelkomen ook Nico Nobels en MAD x BLACK die 
voor de eerste keer een set draaien op de Jeugdzone. Ook 
onze eigen MajorJ mogen we ondertussen een echte Jeugd-
zone-resident noemen. Opnieuw wordt de line-up gesterkt 
door lokale DJ’s om u tegen te zeggen: JNS, Funky Bas-
tards, DJ Flüke, Fla5hback en Luscious maken van Par-
king Meerspoort dé feestzone voor jongeren. 

Dit jaar pakt de Jeugdraad uit met een bar boven én be-
neden. Aan beide bars zullen zowel bier en frisdrank, 
als de biercocktails verkrijgbaar zijn. De bier-
cocktails krijgen dit jaar een vernieuwd en verbeterd re-
cept. De bars worden zoals ieder jaar bemand door onze  
Oudenaardse jeugverenigingen.

Wie ’s nachts honger heeft kan langs de foodtrucks passeren 
voor iets zoet of hartig. 

Alle communicatie, nieuwtjes en wedstrijden kan je  
volgen via de facebookpagina, het facebookevenement en het 
instagramprofiel van Jeugdraad Oudenaarde. Stay tuned!
   

JEUGDPLEIN

”
“Twee bars: boven en 
beneden met bier, fris-
drank en biercocktails
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VOOR SENIOREN
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 KADEEFEESTEN - THEMA SPROOKJES

ZATERDAG 29 JUNI 2019
Er was eens… een feest voor kinderen groot en klein. Een 
feest dat voor de 30ste keer plaatsvindt in het centrum van 
Oudenaarde. Dat feest heet de Kadeefeesten! Dit jaar verande-
ren de Kadeefeesten in een echt SPROOKJE, waar trollen, elf-
jes en kabouters welkom zijn! Op de SPEELGOEDBEURS krijgt 
speelgoed een nieuw leven. Ook dit jaar is er een jury die het 
mooiste kraam, de best verklede verkopers en de stand met de  
origineelste slogan in de bloemetjes zet. 

En niet enkel in de Hoogstraat, ook in de Nederstraat, 
Markt, Broodstraat en aan de bibliotheek zijn er ATTRAC-
TIES, ANIMATIES EN WORKSHOPS te beleven. Elk kind 
kan hoger en hoger springen op de springkastelen, overle-
ven op de survivalbaan of mooie tekeningen maken aan de  
tekenpaddestoelen.

Ook zijn er die dag talloze sprookjes die worden voorgelezen 
of is er THEATER te zien, zoals Hilde Rogge die sprookjes 
tot leven brengt. Sprookjesachtige portretten worden aan de 
fotostand gemaakt door Marthe Minnaert. En als dat nog niet 
allemaal genoeg is, is er ook de hele dag STRAATANIMATIE. 
Trollen, Suikerpoppenfeeën, fietsende DJ’s en elfen zijn er die 
dag ook bij.

Om deze magische dag af te sluiten verzamelen alle kinderen 
op de Markt om 16u45 voor een prijsuitreiking en een snoe-
penworp van de KBC. Hierna warmt iedereen zijn stembanden 
op om luidkeels mee te zingen met de KETNETBAND om 17u! 
En na het einde van deze dag leefden alle kinderen nog lang 
en gelukkig!

”
“KOM JIJ  OOK ?

EN BRENG JE JOUW 
VRIENDJES MEE ?
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 LIJST ATTRACTIES EN ANIMATIES

ATTRACTIES
✓	 Ballenbad
✓	 Chocoprinses (11u-15u)
✓	 Fotostand Marthe Minnaert (10u30-12u30)
✓	 Lieze’s Kindergrime (10u-17u)
✓	 Grime Scene (14u-16u)
✓	 MelART (14u-16u)
✓	 Kapsalon – Ministerie van Fantasie (13u30-16u30)
✓	 Peuterzone
✓	 Pony’s van Manege Kerselare (10u30-16u)
✓	 Ringsteekbaan
✓	 Skelterparcours
✓	 Speelbuis
✓	 Speelgoedbeurs
✓	 Speleoburcht
✓	 Springkastelen
✓	 Survivalbaan Kasteel
✓	 Tekenpaddestoelen
✓	 Verteltheater Hilde Rogge (14u30-15u30)
✓	 Voorlezen sprookjes (11u-16u)

ANIMATIES
✓	 De Droom van Annebel
 (13u-13u30 / 14u-14u30 / 15u-15u30)
✓	 De Suikerpoppenfee (14u-16u)
✓	 Fietsende DJ (16u-18u)
✓	 Maartje Kattenstaartje
 (13u30-14u / 14u30-15u / 15u30-16u)
✓	 Ondeugende trollen (11u-11u45 / 12u15-13u /
 13u30-14u15 / 14u45-15u30)
✓	 TromboTubaToet (11u-15u)
✓	 Dagboek (12u30-16u30)
✓	 De Kabouters (15u-18u)

AFSLUITER
✓	 KetnetBand (17u-18u10)

KADEEFEESTEN  



 LIJST ATTRACTIES EN ANIMATIES

ATTRACTIES
✓     Ballenbad
✓     Chocoprinses (11u-15u)
✓     Fotostand Marthe Minnaert (10u30-12u30)
✓					Lieze’s Kindergrime (10u-17u)
✓					Grime Scene (14u-16u)
✓					MelART (14u-16u)
✓					Kapsalon – Ministerie van Fantasie (13u30-16u30)
✓					Peuterzone
✓					Pony’s van Manege Kerselare (10u30-16u)
✓					Ringsteekbaan
✓					Skelterparcours
✓					Speelbuis
✓					Speelgoedbeurs
✓					Speleoburcht
✓					Springkastelen
✓					Survivalbaan Kasteel
✓					Tekenpaddestoelen
✓					Verteltheater Hilde Rogge (14u30-15u30)
✓					Voorlezen sprookjes (11u-16u)

ANIMATIES
✓  			De Droom van Annebel  
         (13u-13u30 / 14u-14u30 / 15u-15u30)
✓					De Suikerpoppenfee (14u-16u)
✓					Fietsende DJ (16u-18u)
✓					Maartje Kattenstaartje  
         (13u30-14u / 14u30-15u / 15u30-16u)
✓					Ondeugende trollen  (11u-11u45 / 12u15-13u /  
         13u30-14u15 / 14u45-15u30)
✓					TromboTubaToet (11u-15u)
✓					Dagboek (12u30-16u30)
✓					De Kabouters (15u-18u)

AFSLUITER
✓				KetnetBand (17u-18u10)

ANIMATIE
De Droom van Annebel (13u-13u30 / 14u-14u30 / 15u-15u30)
De Suikerpoppenfee (14u-16u)
Fietsende DJ (16u-18u)
Maartje Kattenstaartje (13u30-14u / 14u30-15u / 15u30-16u)
Ondeugende trollen (11u-11u45 / 12u15-13u / 13u30-14u15 
/ 14u45-15u30)
TromboTubaToet (11u-15u)
Dagboek (12u30-16u30)
De Kabouters (15u-18u)

AFSLUITER
KetnetBand (17u-18u10)
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TER EECKEN

MIX VAN MUZIEK, CULTUUR, SFEER  
EN DE BESTE STREEKBIEREN

Ontw
erp door: Grafica - creatieve loft.

MARKTDE HAM HORECA BRADERIEHYPPO DE WOEKER KADEEFEESTENJEUGDPLEIN


