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Evenementenkalender  zomer2019

EVENEMENTEN IN DE KIJKER

OUDENAARDE ZOMERT

SEPTEMBER

GANS DE ZOMER 

AUGUSTUS

JUNI

JULI

3 - 10 - 17 - 24 - 31 juli
Brouwerijconcerten
binnenplein Brouwerij Roman

5 juli vanaf 17.00

Apéro (summerbar horeca), markt

6 juli
Vlaanderen feest! , Markt

6 juli 
Rommelmarkt, Leupegem

6 juli 20.00 tot 02.00

Nox.x Ename, dorpskern

7 juli
Triatlon van Vlaanderen

10 juli
Sint – Amelberga  
Ruiterommegang, Mater

21 juli 10.00 tot 18.00

Kunst , ambacht, brocante en 
vintage markt, Markt

21 juli 11.00

Te Deum, Walburga Kerk

27 - 28 juli 
Lake night, Donk Oudenaarde

27-28-29-30 juni
Adriaen Brouwer Bierfeesten 
(centrum), met braderie, Markt

30 juni
Ruiterommegang Sint-Eligius, Eine

6 september
Run 4 fun, Nederename

6 september 
12e Avondhoevetocht
Huise - Mullem

6 – 7 – 8 – 9 september
Vierdaagse Feesten, Nederename

8 september
Open monumentendag

8 september
Kermis Mullem

15 september
Paardenkijkdag, De Ham

14 september
Rommel- en avondmarkt, Eine

14 - 15 september
Kermis Eine

14 - 15 september 
Rally Oudenaarde
Officiële ceremonie op de Markt (14/08) 
Rally Bruwaan (15/08)

21 - 22 september 
Werktuigendagen

21 september 
Fiertel Mater

22 september 
Fietel Eine

28 - 29 september 
Kermis Volkegem

30 augustus – 8 september
Septemberkermis
Vuurwerk op openingsavond en 
avondmarkt (30/08)

31 augustus
Bevrijding van Oudenaarde
Hoogstraat

1 mei – 1 september
4de Wandelzoektocht
 Oudenaarde (KWB)

6 juli – 28 augustus
Pop-up speelplein
Kleine Markt

De ganse zomer door
Het Oudenaarde van Adriaen
Centrum

De ganse zomer door
Ga op zoek naar Mouse
MOU Museum

6 - 13 - 20 -27 juli   
3 - 10 - 15 - 17 - 24 augustus
Zomernoten op Zaterdag

28 juli - 25 augustus -  
8 september
Bezoek de Tissenhovemolen
Mater

8 – 9 – 10 augustus 
Koesterfeeste, tvv Kinderkanker 
Fonds, Ename

8 – 9 – 10 augustus 
Feeste ‘t Ename

10 augustus 
Pelikaan - Run, Ename

14 – 15 – 16 – 17 augustus 
Valiezefeesten, Mullem

15 augustus 
Ronde van Vlaanderen voor 
cabrio’s

16 – 17 – 18 augustus
3 of Live optredens, Markt

17 augustus
Leupeloop en kermis, Leupegem

24 augustus
Rommelmarkt Stationstraat

24 - 25 augustus
Kermis Heurne

31 augustus
Bizonrock, Eine

31 augustus
Retro run en kermis, Mater

VLAANDEREN FEEST (Markt): meer dan 500 
jaar beiaard in Oudenaarde

Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! 2019 
organiseert het Stadsbestuur de inhuldiging van 
de nieuwe, grote beiaard- en luidklok, die reeds 
sinds eind juni te bewonderen is in de Sint-
Walburgakerk.

Op zaterdag 6 juli om 10u30 vindt de gastlezing 
“Valt België nog bijeen te houden?” door Rik 
Cauwelaert plaats in de vokszaal van het stadhuis, 
gevolgd door de officiële huldiging van de klok . Om 
15u00 trekt een feestelijke optocht door de stad 
om “Carolus” te verwelkomen. Om 16u00 kan je 
luisteren naar een concert op de “bronzen piano” 
door Koen van Assche in de Sint-Walburgakerk.

Tijdens de Guldensporenmis op zondag 7 juli vindt 
de kerkelijke plechtigheid van het Dopen en Zalven 
van de klok plaats.

APÉRO (SUMMERBAR HORECA) op de Markt

De Oudenaardse horeca slaat de handen in elkaar 
om een fijn zomerevent in elkaar te boxen.

Vlak voor de congé is iedereen welkom om op de 
markt te komen proeven van de fijnste wijntjes, 
biertjes en cocktails.

Kom ook genieten van de lekkerste food die in 
Oudenaarde wordt geserveerd.

Vrijdag 5 juli, van 17u00 tot 1u00

In de maanden juli , augustus, september
Thuisblijvers hebben geen ongelijk

Om te ontspannen en met vrienden & familie te 
genieten van de aangename dingen van het leven, 
hoef je niet naar de andere kant van de wereld te 
reizen. Zelfs als je deze zomer geen middellandse 
zeeën van vrijetijd hebt, kan je de dagelijkse sleur 
gewoon even ontspringen door iets leuks te doen. 
Een reisverzekering hoeft niet.

De Oudenaardse agenda staat deze zomer 
immers bol van de activiteiten voor een citytrip op 
wandelafstand. Ze maken van de stad afwisselend 
een costa in de zon, een pretpark voor kriebels 
in de buik, een exotisch wegdroomparadijs, een 
historische hotspot …

Kinderactiviteit In de kijker



EVENEMENTEN IN DE KIJKER

POP-UP ZOMERSPEELPLEIN

Kinderen kunnen tijdens de zomervakantie 
twee maanden lang vrij ravotten in een 
tijdelijk speelpleintje op de kleine markt in 
Oudenaarde.

In juli en augustus komt er een grote zandbak 
met een avontuurlijk speeltoestel. Terwijl 
de kinderen zich uitleven kunnen de ouders 
genieten van een drankje op de omliggende 
terrassen.

LAKE NIGHT 

Dit beach evenement vindt voor het derde jaar op rij 
plaats aan de Donksite te Oudenaarde. Dit jaar gaat men 
voor een ambitieuze line-up met de Gentse interactieve 
groep ‘Curtis-Alto’. Een deel van de opbrengsten gaat 
ten voordele van het medisch pedagogisch instituut 
Craeneveld te Eine.

Verwacht je maar aan toffe vibes, zomerse temperaturen 
en dit alles in het prachtige kader aan de oevers van de 
Donkvijver. 

Vrijdag 27 juli, van 15u00 – 3u00

NOX.X

NOX.X is een gratis cultureel festival en speelt 
zich af rond 3 elementen: woord, muziek en 
beeld. Elke vorm van kunst komt in aanmerking, 
gebracht door zowel kwaliteitsvolle lokale 
groepen als internationaal gerenommeerde 
gezelschappen. Zaterdag 6 juli van 20.00 – 
02.00

www.noxx-ename.be

BEVRIJDING VAN OUDENAARDE

Op kermiszaterdag 31 augustus wordt de 
Hoogstraat voor één dag omgetoverd in de 
“Bevrijdingsstraat” nav 75 jaar bevrijding 
Oudenaarde WO II. Kom dat zien, een 
40-tal militaire voertuigen uit WO II met 
hun re-enactors in kledij, opgeluisterd door 
live-muziek die de sfeer van toen weergeeft. 
Om 10u00 volgt een plechtige inhuldiging 
door de burgemeester, voorafgegaan door de 
Belleman en muziekkapel The Lima’s.

BEZOEK DE TISSENHOVEMOLEN IN 
MATER

De enige overgebleven maalvaardige 
windmolen in Oudenaarde prijkt op de kouter 
tussen Horebeke en Mater, nog altijd één van 
de fraaiste molenplekjes ter wereld. De molen 
is sinds 2015 eigendom van stad Oudenaarde. 
Het beheer is in handen van vrijwillige 
molenaars die lid zijn van vzw Oost-Vlaamse 
Molens.

De molen is te bezoeken van 14.00 – 18.00 op 
28 juli, 25 augustus en 8 september

INTERNATIONALE WERKTUIGENDAGEN

Op 21 en 22 september 2019 vinden de  
tweejaarlijkse Internationale Werktuigendagen plaats 
telkens van 9 uur tot 18 uur. Verschillende firma’s 
geven demo’s met hun nieuwste werktuigen. Er zullen 
oldtimertractoren te bezichtigen zijn en er vindt een 
keuring plaats van koeienrassen. Nieuw deze editie is de 
wedstrijd houthakken en houtzagen.

SEPTEMBERKERMIS

Op 30 augustus wordt start de jaarlijkse 
septemberfoor op de Markt feestelijk 
geopend. Traditioneel gebeurt dit met 
een varkensworp vanop het stadhuis, 
een avondmarkt en om 21u30 vuurwerk. 
Locatie: pijlen worden afgeschoten thv 
Abdij Maagdendale (grasplein naast het 
Administratief Centrum). Het spektakel 
bewonderen in veilige omstandigheden kan 
vanop de vernieuwde Scheldeoevers (kant 
Parking De Ham) en vanop de Brug van de 
M. Casteleinstraat (kant centrum)

Tot en met zondag 11 september kan 
iedereen er zich uitleven op de vele 
attracties of smullen van oliebollen en ander 
kermis-lekkers. 

HET OUDENAARDE VAN ADRIAEN

Ontdek het Oudenaarde van Vlaamse 
Meester Adriaen Brouwer op een leuke en 
interactieve manier. De letterbox geocache 
‘Het Oudenaarde van Adriaen’ loodst je 
langs enkele plaatsen in de historische 
binnenstad die waarschijnlijk een rol hebben 
gespeeld in zijn korte, maar turbulente 
leven. Je hoeft het traject natuurlijk niet 
helemaal uit het hoofd af te leggen. We 
hebben een handige kaart die je helpt om de 
weg te vinden. Ook de coördinaten moeten 
je naar het juiste punt leiden. Op die locaties 
leer je niet enkel meer over de link tussen 
onze bekende schilder en onze fijne stad. Je 
krijgt ook een raadsel voorgelegd. Als je alle 
raadsels juist oplost, kan je op het einde niet 
alleen de geocache-stash vinden, maar mag 
je ook een leuke Brouwerprijs ophalen!

Voor wie: Families

Waar: Oudenaarde

Wanneer? Het ganse jaar door 

Prijs: Gratis

Meebrengen: Smartphone 

Meer info: Toerisme Oudenaarde,  
www.visitoudenaarde.com

RALLY OUDENAARDE

Voor het vijfde jaar op rij organiseert VZW Superstage de Aarova Rallysprint. Op vier jaar tijd 
is de enige rallywedstrijd in Oost-Vlaanderen uitgegroeid tot een populair evenement, zowel bij 
de piloten als bij de fans. De gezellige ambiance, het uitdagende parcours en het schitterende 
startveld met alle Oost-Vlaamse rallytoppers is daar niet vreemd aan. 

Het zal de strijd tussen de lokale helden Vincent Verschueren, tweevoudig winnaar uit Zingem, 
en Pieter Tsjoen, de winnaar van 2017 uit Oudenaarde, nog boeiender maken, zeker omdat 
Pieter Tsjoen zijn nieuw team PT Racing graag in de kijker wil zetten met een overwinning.

14 september: officiële openingsceremonie op de Markt van Oudenaarde om 19u30

15 september: Rally Oudenaarde-Kruisem (De Bruwaan)



Onze Markt wordt veel superlatieven toegedicht;  dat 
het in de zomer één uniek terras is, staat echter helemaal 
bovenaan.

Als je bovendien elke zaterdag in juli en augustus kan 
winkelen en genieten met een noot muziek erbij, dan 
geraak je toch helemaal niet meer thuis? 

Ontdek in het overzicht rechts wie tijdens de 8 edities van 
Zomernoten op Zaterdag het beste van zichzelf zal geven.

Hey, zomerfestivals: hebben jullie ook zo een 
mooi  historisch decor als het onze?

ZOMERNOTEN OP ZATERDAG 

MEER INFO

6 juli
Seven Sisters
* De band zal spelen aan-
sluitend op de stoet van 
Vlaanderen Feest

13 juli
Muriel Urquidi

20 juli 
Girls called pony

27 juli
Joël de Mets

Toerisme & Evenementen Oudenaarde

Stadhuis

Markt 1, 9700 Oudenaarde

055 31 72 51

visit@oudenaarde.be

 www.visitoudenaarde.com 

 Oudenaarde zomert   
Zomernoten op Zaterdag 2019

JULI AUGUSTUS

GA OP ZOEK NAAR MOUSE

300 jaar geleden sloop een kleine jongen 
het stadhuis binnen. Helaas werd hij door 
kasteelheer Jan v. Pamel omgetoverd 
in een muis. MOUse kent daardoor de 
geschiedenis van de stad tot in de details. 
Hij heeft zijn kennis in een werkboekje 
verwerkt en stippelde ook een heuse MOUse 
kofferzoektocht uit.

Stadhuis, Markt, 9700 Oudenaarde,  
+32 (0)55 31 72 51

Di - vrij: open van 9.30 - 17.30 u.*,

za, zon- en feestdagen: open van 10 - 17.30 u.*,
gesloten op ma.

*Ticketverkoop tot 16.45 uur

www.mou-oudenaarde.be 
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PAARDENKIJKDAG (De Ham)

De Paardenkijkdag gaat dit jaar door op 14 
en 15 september 2019. Op zaterdag 14 
september 2019 gaat de keuring van het 
Belgisch miniatuurpaard door van 9.30 uur 
tot 17 uur. Op zondag 15 september gaan 
er in de voormiddag vanaf 9 uur keuringen 
door van het Belgisch trekpaard, het 
miniatuurpaard en de Shetlandpaarden. 
Tevens in de voormiddag vindt het Vlaams 
kampioenschap Halflingers plaats. In de 
namiddag wordt er door de verschillende 
paardenrassen een show voorzien. 

3 OF LIVE optredens op de Markt

Drie dagen lang wordt de markt 
in Oudenaarde het decor van 
een zomers en sfeervol festival, 
gratis toegankelijk voor jong en 
oud. In samenwerking met de stad 
Oudenaarde, brengt 3 of Live een echt 
vakantiegevoel tot in het hartje van de 
stad. Word ondergedompeld in een 
weekend vol met verbazingwekkende 
liveoptredens en entertainment voor 
de hele familie. Met een hapje of 
drankje in de hand zing je mee met 
o.a. Gene Thomas, Mama’s Jasje, Willy 
Sommers en tal van optredens voor 
onze allerkleinsten!

www.3oflive.com/events

4de WANDELZOEKTOCHT  
OUDENAARDE (KWB)

Voor de 4de maal stelde KWB  
Oudenaarde een zoektocht in de 
stad samen.

De zoektocht loopt van 1 mei tot en 
met 1 september 2019.

Deelnemingsformulieren kan je 
kopen op dient toerisme aan 5 EUR. 

Er zijn 2 verschillende zoektochten, 
een familiezoektocht en één voor 
gevorderden met elk aparte prijzen.

3 augustus
Booty Call

10 augustus
Rayvox

15 augustus
Beyond Brothers

17 augustus
Blue Dawn
*Deze band maakt deel uit van 
het programma van 3 of Live

24 augustus
About Jay

Telkens van 15.00 - 18.00


