
15 & 16 JUNI 2019 • OUDENAARDE
Jong en oud genieten op en naast de fiets van een weekend vol nostalgie!

Fiets mee tijdens de Retro Ronde van Vlaanderen!

Laat je gaan op de dansvloer, kuier op de rommelmarkt, 
amuseer je met volksspelen of geef er een lap op tijdens de koers op rollen!

INFO & PROGRAMMA : WWW.RETRORONDE.BE



OUDENAARDE GOES RETRO  
OP 15 & 16 JUNI 2019

FIETSEN ALS WELEER
Toen voedingssupplementen nog van koninginnebrij werden gemaakt en een helm van worsten, toen een 
zonnebril nog diende om het stof uit je ogen te houden en remhendels om te remmen… toen werd de 
Ronde van Vlaanderen ook al gereden. Ieder jaar flitst Oudenaarde de wielerliefhebbers terug naar die prille 
pionierstijden, inclusief stalen ros en wollen koerstrui, tijdens de Retro Ronde van Vlaanderen.

ZATERDAG 15 JUNI

Deelnemers kunnen de benen 
opwarmen tijdens de Paterberg 
& Koppenberg Vintage Ride, een 
groepsrit van 25 km die om 11u van 
start gaat aan Abdij Maagdendale. 
Of ze kunnen de benen warm 
draaien tijdens een amusante Koers 
op Rollen (14u00 – 18u00). 
Wie al in de sfeer wil komen kan 
terecht op de wielerrommelmarkt 
(10u00 - 16u00). 

ZONDAG 16 JUNI

Tijdens de Retro Ronde van 
Vlaanderen fietsen de retro 
renners 40, 80 of 120 km door 
het historische landschap van 
Vlaanderens Mooiste. Smaak- en 
sfeervolle bevoorradingen zorgen 
voor de nodige energie. 
Haal je stalen ros van stal, pluk die 
gebreide koerstrui uit de kast en 
fiets met ons mee!
Inschrijven en programma via  
www.retroronde.be

OOK NIET-FIETSERS 
KUNNEN ZICH DIT 

JAAR EEN WEEKEND 
LANG LATEN 

ONDERDOMPELEN IN 
DE SCHONE OUDE TIJD 

MET EEN HELEBOEL 
RANDANIMATIE. 

NIEUW!



RETRO PROGRAMMA
OP ZONDAG 16 JUNI
Op zondag 16 juni wordt de Markt van Oudenaarde 
omgetoverd tot een vintage plaats met verschillende ‘retro’-
activiteiten, terwijl de kasseien en boompjes van de Abdij 
van Maagdendale het decor vormen voor een ludieke 
Ronde van Vlaanderen van lang vervlogen tijden. 

De Retro Ronde van Vlaanderen gaat van start op de Markt. 
Alle afstanden vertrekken vanaf 10u00 in groep en worden 
uitgewuifd door de supporters! Wie zijn of haar retro renner 
weer met open armen wil ontvangen aan de finish, kan vanaf 
13u30 terecht aan de Abdij van Maagdendale. Na de finish 
is het tijd voor een dansje op de tonen van L’Amicale de la 
Nouvelle Orleans! 

Maar er is meer. Ook op de Markt is er de hele dag door 
een retro feest aan de gang! Breng vanaf 11u00 een 
bezoekje aan onze Retro Rommelmarkt, maak een ritje op 
de zweefmolen, leef je uit tijdens de volksspelen of speel 
een partijtje petanque, waar vanzelfsprekend een heerlijke 
Ricard (met of zonder ijs) bij hoort. 
Rond het middaguur passeren alle Retro Renners 
opnieuw langs de Markt en zullen ook een paar prachtige 
oldtimerwagens even afdraaien om zich te laten 
bewonderen… 
In de namiddag komen ‘The Entertainers’ de boel wat 
-ahum- entertainen met hun muziek.
Afsluiten doen we met ‘De Ladies of the Sixties’. In 
spetterende outfit zorgen ze voor een swingend optreden 
met de grootste hits van de bekendste sixties zangeressen 
zoals Aretha Franklin, Diana Ross, Dionne Warwick… 
begeleid door een 6-koppige liveband. 

Of je nu zelf op je stalen ros stapt of je moedigt de 
retrohelden aan langs de kant van de weg, je zal de 
koerssfeer van weleer niet mislopen.

RADIO MODERN  
OP ZATERDAG 15 JUNI
Op zaterdagavond (van 19u00 tot 
1u) breng je best je vintage outfit en 
dansschoenen mee want Radio Modern 
komt naar Oudenaarde! Gooi die benen 
los, want Radio Modern is al 10 jaar hét 
retro dansfeest van Vlaanderen met 
mooi uitgedoste vrouwen en rockers en 
vooral tot de laatste centimeter gevulde 
dansvloeren.
Een knallende live band en bijhorende 
vintage randanimatie maken er een 
nostalgische trip voor jong én minder jong 
van! Back to the nifty fifties and swinging 
forties! Dat wil je toch niet missen?
Retro dresscode? Niet verplicht, maar wel 
gewenst.

MUZIEKPROGRAMMA:
- 19u00-20u00: opwarmer DJ Baby Boy 

en taxidancing door Jitt Nick
- 20u00-20u45: dansinitiatie op 

een houten dansvloer: korte 
basisintroductie rock’n roll, swing of 
jive, ook amateurs zullen probleemloos 
kunnen volgen - Jitt Nick

- 21u00-22u15: Live band Rockin ‘Em 
met rock ’n roll bloed, oude micro’s, 
vetkuiven en contrabassen zullen 
je swingend naar hogere regionen 
begeleiden

- 22u15-1u00: Baby Boy sluit de avond 
af met een dansbare cocktail van de 
betere klassiekers uit de periode ‘40-
‘60

VINTAGE RANDANIMATIE:
- 19u00-22u00: Beauty Boudoir: drie 

Modernettes, professionele visagistes 
charmant in uniform, maken van elke 
dame die ze onder handen nemen 
een tijdloze diva met de juiste kapsels 
en make-up. Helemaal in vintage stijl, 
dat spreekt voor zich

- 20u00-23u00: Photocorner Tropical 
met een retro achtergrond om een 
prachtige foto op de gevoelige plaat 
te laten zetten

Ook volleerde tooghangers hoeven zich 
niet te vervelen, een bar en foodtrucks 
zijn eveneens aanwezig op het plein.  

PRAKTISCHE INFO: 
Locatie: Binnenkoer Abdij Maagdendale, 
vanaf 19u00. Gratis toegang.



ZATERDAG 15/06/2019 - SATURDAY 15/06/2019  
Uur - Time  Locatie - Location
10:00 – 
16:00

Wielerrommelmarkt 
Cycling jumble sale

Maagdendale

11:00 Paterberg & Koppenberg Vintage Ride (25km) Maagdendale
14:00 – 
18:00

Koers op Rollen met Lindy Hop van Louis Lou 
Race on Rollers with Lindy Hop of Louis Lou 

Maagdendale

19:00 – 
01:00

Retro Dansfeest met Radio Modern. Dans mee op 
de tonen van live band Rockin'Em en DJ Baby Boy. 
Er is ook een dansinitiatie, een beauty boudoir, 
photo corner, etc. 
Retro Party with Radio Modern. Dance on the music 
of live band Rockin'Em and DJ Baby Boy. Dance 
workshop, beauty boudoir, photo corner, etc.

Maagdendale

 
ZONDAG 16/06/2019 - SUNDAY 16/06/2019
Uur - Time  Locatie - Location
09:00 – 
10:45

Tekenen startblad en animo op het podium 
Signature of the starting sheet on the podium

Maagdendale

10:00 Start 120 km Markt
10:30 Start 80 km Markt
11:00 Start 40 km Markt
11:00 – 
17:00

Retro Markt. Traditionele rommelmarkt - Petanque 
- Volksspelen- Zweefmolen - Passage van de retro 
renners - Muziek door de Ladies of the Sixties en 
The Entertainers 
Retro jumble sale: Petanque - Folk games - Carousel 
- Passage of the riders - Music by The Ladies of the 
Sixties and The Entertainers

Markt

13:30 – 
19:00

Aankomst deelnemers, muziek en dans door 
L’Amicale de la Nouvelle Orleans, animatie en 
Kwaremont Bier!
Arrival of participants, music and dance of L'Amicale 
de la Nouvelle Orleans, entertainment and 
Kwaremont beer

Maagdendale

INSCHRIJVEN OP WWW.RETRORONDE.BE


