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huis Beaucarne
Met De BUS
vlaamse ardennenroute + ronde van vlaanderen route
CULInAIr oUDenAArDe 
Bruin!
Culinaire wandeling
Brouwerijbezoeken
Jeneverstokerij bezoek
Bezoek pickles fabrikant
amuse geuele wandeling
Boerderijbezoek
De ronDe
aanbod Centrum ronde van vlaanderen 
Doe Het AnDerS
historische evenementen 
the outsider en den donk
met de vespa
offroad adventure
met een 2 pK
met huifkar of koets
City golf
Citygame
DAgUItStAp ronSe en oUDenAArDe

Kom binnen, de poort staat open!
hanske de Krijger heeft ze van in de belforttoren van het gotische stadhuis allemaal 
zien komen. de vorsten, de heren en de dames, de tapijtwevers, de brouwers en 
de drinkers en de reizigers door al die eeuwen. slechts één enkele keer viel onze 
stadswacht in slaap en bleven de gasten in de kou staan. Keizer Karel heeft hem 
toen een bril gegeven en sindsdien staat de poort wijd open. 

Zodra u binnen bent, willen Lodewijk Xiv, de heer van pamele, Margaretha van 
parma en adriaan Brouwer u heel graag het verhaal vertellen van het roemrijke 
verleden van oudenaarde. Ze staan u op te wachten in het nieuwe museum 
Mou. tenzij u liever eerst de stad verkent en op zoek gaat naar tastbare getuigen 
van wat hier de voorbije eeuwen is gebeurd. onze monumenten en historische 
gebouwen staan op wandelafstand van elkaar. 

Zijn rijke historie heeft de stad aan de schelde niet weerhouden om geschiedenis 
te blijven schrijven. Zo voegen we elk jaar een nieuw hoofdstuk toe aan het verhaal 
van de ronde van vlaanderen. het sportieve volksfeest waar het prachtige land-
schap van de vlaamse ardennen een heldenrol in vertolkt. 

Blijf dus niet staan op de dorpel, kom binnen. ons oudenaards Bruin staat fris. We 
hebben u heel wat te vertellen!
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het Mou - Museum van oudenaarde en de vlaam-
se ardennen - brengt de 1000-jarige geschiedenis 
van de stad, gelegen in vlaanderens mooiste land-
schap, tot leven. 

het museum bevindt zich in een van de mooiste 
stadhuizen van België. op het gelijkvloers neemt de 
gids je via interactieve media en historische stukken 
mee op een reis door de tijd, van de middeleeuwen 
tot vandaag. 

oudenaarde genoot eeuwenlang wereldfaam om 
zijn wandtapijten, vooral de verdures (groentapijten 
met prachtige landschappen) waren gegeerd. 
het museum herbergt 15 wandtapijten, waarvan 
het grootste deel uit de 16de en 17de eeuw dateert.

in drie andere stadhuiszalen ontdek je dat oudenaarde 
ook een belangrijk centrum van edelsmeedkunst was.
de collectie de Boever-alligoridès is een van de grootste 
zilvercollecties van vlaanderen, met topstukken uit elf 
europese landen.

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt 

 + 2 € inkom per persoon
max. 20 personen per gids

het MoU omvat:
    • 1000 jaar Oudenaarde

    • wandtapijten- & zilvercollectie
bezoek niet mogelijk op maandag

BeZoeK het

te zien door de lens van Stephan Vanfleteren: 
Lodewijk Xiv, Jan ii graaf van pamele en Margaretha van parma

Mou
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ontdek hoe we onze geschiedenis vertellen aan 
kinderen uit het basisschool en leerlingen uit het secundair 
onderwijs. de thema’s die we aansnijden, de workshops 
en stadswandelingen die erop aansluiten.
 
We kijken echter uit naar jouw voorstellen vragen of 
suggesties want we spelen graag in op wat je in de klas 
hebt besproken. ons aanbod kan bovendien aangevuld 
worden met activiteiten van andere aanbieders in de 
buurt.
 
Reserveren is echter noodzakelijk zodat we alle voorzie-
ningen kunnen treffen voor een comfortabel en boeiend 
bezoek.

de must van oudenaarde is een be-
zoek aan het laatgotische stadhuis, 
met haar belforttoren die behoort tot 
het unesCo werelderfgoed. 
Je bezoek achter de schermen begin 
je in de aanpalende 14de-eeuwse en 
recent gerenoveerde lakenhalle, de 
nieuwe stek van de enige echte ou-
denaardse wandtapijten. 
via het trappenhuis van de nieuwe 
lift in het stadhuis bereik je de heringe-
richte oude kapel, de oppervoogden-
kamer met 18de-eeuwse galerij en de 

grote zilverzaal waar de unieke collec-
tie edelsmeedkunst de Boever - alligori-
dès in al zijn glorie aan je wordt voorge-
steld. verder staan de indrukwekkende 
volkszaal, versierd met muurschilderin-
gen en glasramen die verwijzen naar 
Keizer Karel, en de rijkelijk versierde 
schepenzaal met haar renaissance-
portaal en portretgalerij met vorsten op 
het programma.

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt 
+ inkom: 2 € per persoon
max. 20 personen per gids

bezoek omvat:
• Volks- en Schepenzaal
•  wandtapijten- en 

zilvercollectie

bezoek niet mogelijk 
op maandag en onder 
voorbehoud bij verhuur van 
de zalen.

verrassend 
StADHUIS

eduCatief aanBod
We verteLLen onZe gesChiedenis graagop MAAt

Maak kennis met ons aanbod voor scholen.
Info, gratis scholenbrochure en reservering:
via mail: mou@oudenaarde.be 
via  t:  055 31 72 51

de geschiedenis van oudenaarde herschrijven, daar 
doen we niet aan mee. in Mou serveren we onze grote 
histories en kleine anekdotes daarentegen wel met plezier 
op maat van ons publiek.
 
•  In hapklare brokjes voor kinderen uit de lagere school.
•  Als gastronomische hoofdschotel voor fijnproevers uit het 

secundair onderwijs.
•  Als fastfood voor wie weinig tijd heeft omdat hij dringend 

aan de toekomst wil beginnen.

Maar ook:
•  als bittere pil, gecamoufleerd met zoetigheden.
•  op een manier dat het amper nog op geschiedenis lijkt 

maar eerder op een vak dat ze wel graag doen.
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het stadhuis, de onze-Lieve-vrouw van pamelekerk en 
de sint-Walburgakerk blijven toppers.
toch biedt de scheldestad een rijkdom aan kleinere 
maar niet minder mooie monumenten zoals het pitto-
reske begijnhof, het statige huis Margaretha van par-
ma, de Boudewijntoren en het 18de-eeuwse vleeshuis. 
Zij vertellen elk hun rijke en bewogen geschiedenis. de 
stad kent meer dan 100 geklasseerde monumenten. 
de stadswandeling “oudenaarde door de eeuwen 
heen” brengt je langs verrassende verscholen hoekjes 
en monumenten. Maar niet alleen verscholen stenen 
genieten onze aandacht, gezellig flaneren langs de 
schelde en een adempauze in het stadspark staan ook 
op het programma. 

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt
max. 20 personen per gids

duur: 3 uur met bezoek aan een 
van de kerken
prijs: 90 €

KLASSIeKe 
MonuMentenWandeLing

een boeiende rondleiding waarbij de geschiedenis 
van oudenaarde tot leven wordt gebracht. een 
gids vertelt je straffe verhalen over zotte “wijven”, 
kwaaie pastoors of een onfortuinlijke slager. 
ook de oude legendes van “hanske de Krijger”, 
Keizer Karel en adriaen Brouwer komen aan bod. 
Kleurrijke figuren die de stad haar aangezicht 
gegeven hebben.
Wist jij trouwens waarom de stad een bril in haar 
wapenschild draagt? een aanrader voor wie 
het licht en luchtig wil houden. tenslotte leer je 
oudenaarde kennen als bierstad met een rijk 
brouwersverleden.
Mogelijkheid tot een stop voor een echte 
oudenaardse “bruynen” in een plaatselijke kroeg.

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt 
max. 20 personen per gids

duur: 3 uur (met stop)
prijs: 90 € voor de gidsbeurt

(exclusief consumptie)

voLKse VeRhalen
         van oudenaarde

Maak kennis met historische monumenten tijdens 
een boeiende en feeërieke avondwandeling. via 
de Markt wandelen we naar het begijnhof om de 
verlichte scheldekaaien en de wijk pamele te be-
reiken. de wandeltocht brengt je via enkele fraai 
verlichte pleinen terug naar het startpunt.
voor meer info contacteer de dienst toerisme.

oudenaarde By 
nIgHt
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op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde 
‘oudenaarde, de schone slaapster’ zich tot 
een bloeiende nijverheids- en industriestad. het 
toen nog middeleeuwse stadsbeeld wijzigde 
ingrijpend door de bouw van een station, de 
aanleg van nieuwe lanen, de oprichting van de 
textielfabriek gevaert en een wijk met typische 
fabriekshuizen. 
die gevaertswijk is een van de best bewaarde 

geheimen van het scheldestad en vormt een 
pittoresk stadsdeel, gelegen aan de rand van 
het stadspark Liedts. het kasteel Liedts contras-
teert met de volkstuintjes en de gevaertswijk.
de wandeling brengt de historiek van een stukje 
ongekend oudenaarde, vertelt een boeiend 
verhaal van het leven in een arbeiderswijk en 
raakt ook de sociale verschillen in het 19de-
eeuwse oudenaarde aan.

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt 
max. 20 personen per gids

van

de wijk pamele is een verhaal 
apart: afgesneden van de his-
torische kom van oudenaarde 
door de schelde, was het tij-
dens de middeleeuwen een 
onafhankelijk stadje. het is de 
reden waarom je er grootse 
gebouwen aantreft: de Onze-
Lieve-vrouw van pamelekerk 
(1234), een prachtig voorbeeld 
van scheldegotiek, de abdij 
Maagdendale, ooit een van 
de belangrijkste vrouwenab-
dijen in vlaanderen en het huis 
de Lalaing, de vermoedelijke 

geboorteplaats van de onech-
te dochter van Karel v. 
pamele was de thuishaven van 
kloosterlingen, de Bourgondi-
sche hertogen, baronnen, ta-
pijtwevers en protestanten en 
kende een woelige en rebelse 
geschiedenis. 
de komende jaren staat hier 
echter nog heel wat te gebeu-
ren: met het stadsvernieuwings-
project “scheldekop” wil men 
een nieuwe wind door de buurt 
laten waaien. een aparte wijk 
om te ontdekken!

duur: 2 uur
prijs: 60 € voor de gidsbeurt
max. 20 personen per gids

pAMeLe,
een verhaaL ApArt

ArBeIDerS en BAronnen
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in ename ademt zowat het ganse dorp geschiedenis uit! 
er is de archeologische site met de restanten van een 
benedictijnenabdij, iets hogerop is er het beschermde 
Bos t’ename dat ooit eigendom was van de abdij, in het 
dorp vind je de prachtig gerestaureerde sint-Laurentius-
kerk en als verzamelpunt van alle informatie: het pam 
Ename. En dan zwijgen we nog over wat je niet ziet: ooit 
stond hier een burcht die de grens van het duitse keizer-
rijk moest beschermen. in het museum vind je hier het 
verhaal van terug.
En veel meer dan dat: je ontdekt het pam ename als 
individuele bezoeker met of zonder tablet, je volgt als 
groep een rondleiding met gids, je ziet de oude abdij of 
het dorp verrijzen met een druk op een knop, ... Beleven, 
leren, ontspannen, je laten verrassen... het kan allemaal 
in ename op wandelafstand!

uw ervaring
    •  Drie unieke erfgoedsites op wandelafstand die 

samen één verhaal vertellen
    •  Een interactief en speels pam ename als uitvalsbasis
    • Een uitgewerkt groeps- en scholenaanbod
    •  Gespecialiseerde en ervaren gidsen die erop  

getraind zijn op “maat van het publiek” te werken.

nieuw!
een interactieve, virtuele wandeling doorheen de 13de-
eeuwse enaamse abdij onder begeleiding van een gids.

in het provinciaal erfgoedcentrum in ename ont-
dek en beleef je het oost-vlaamse erfgoed en het 
provinciaal erfgoedbeleid. regelmatig vinden er 
tentoonstellingen plaats over het erkend erfgoed 
in de provincie (zie de website voor het lopende 
aanbod).

verder kan je er verpozen in een erfgoedfoyer met 
prachtig zicht op de archeologische abdijsite en 
het scheldelandschap. Kunstenaar Ben Benaouisse 
richtte de foyer in met zijn installatie ‘invasif’ over 
herinnering en identiteit. op de tweede verdieping 
krijg je een schitterend panorama op de abdijsite. 
Wil je als groep een gegidst bezoek brengen aan dit 
centrum en een kijkje nemen achter de schermen 
van het erfgoeddepot, of één van de lopende ten-
toonstellingen bezoeken, dan kan dat uiteraard. 

WandeL
doorheen 1000 Jaar
geSCHIeDenIS

enaMein

pam ename 
lijnwaadmarkt 20 

9700 Oudenaarde-ename 
tel. +32 (0)55 30 90 40 

e-mail: pam-ename@oost-vlaanderen.be

reservaties:
reservatie.pam-ename@oost-vlaanderen.be 

openingsuren pam ename: 
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

weekend en feestdagen van 13 tot 17 uur
gesloten op maandag

prijs groepen: 
50 € voor de gidsbeurt (max. 20 p per gids)

prijs scholen: 
35 € (max. 20 lln per gids)

Online:
www.pam-ename.be

Facebook: www.facebook.com/pamename
Twitter: @museum_ename

rondleidingen:
20 € pp (groepen van10 tot 55 personen)
duur: 1,5u - inclusief gids
afternoon Tea of lichte lunch in combinatie 
met een rondgeleid bezoek mogelijk mits 
supplement.

Tea-Room openingsuren 
(van mei tot oktober): 
Vrijdag : 14u - 22u 
Zaterdag: 14u - 22u
Zondag: 10u - 18u

alle info en reservatie:
Huis Beaucarne
Beaucarnestraat 9, 9700 ename
+32(0)476 30 77 36
info@huisbeaucarne.be
www.huisbeaucarne.be

Provinciaal erfgoedcentrum
Lotharingenstraat 1

9700 Oudenaarde-ename
09 267 72 00

erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

huis Beaucarne wordt sinds 1748 tot op vandaag door 
dezelfde familie bewoond en kan worden bezocht tijdens 
een exclusief begeleid bezoek. ontdek de collectie van de 
abdij van ename, een buste geschonken door napoleon, 
de oudste druivenserre van europa en nog zoveel meer 
verhalen over deze unieke woning en haar bewoners - dit 
alles verteld door de ogen van de huidige generatie. 

daarnaast kunt u in de historische binnekoer en de 
voormalige orchideeën-serre genieten van heerlijk gebak 
of een aperitief in een sfeervol historisch kader.

HUIS 
   BeauCarne

12 13
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de busrondrit laat je kennismaken met de ongerepte 
schoonheid van de vlaamse ardennen. Laat je verrassen 
door wisselende panorama’s, groene heuveltoppen en in-
drukwekkende vergezichten, vereeuwigd door de schilder 
valerius de saedeleer. de rondrit brengt je langs charmante 
dorpjes zoals etikhove, Maarke-Kerkem, schorisse, nukerke, 
Louise-Marie en het kunstenaarsdorp Kwaremont.

vertrek en aankomst: 
Markt oudenaarde
afstand: 50 km
duur: 3 uur (met stop, exclusief consumptie)
prijs: 90 € voor de gidsbeurt
indien de bus langer is dan 12m wordt van 
het klassieke traject afgeweken.
1 gids per bus

het traject brengt je langs de voornaamste hellingen uit de 
wielerklassieker “Ronde van Vlaanderen”: o.m. de Paterberg, 
de taaienberg, de eikenberg. We rijden als het ware in het 
spoor van de “flandriens” en dit vanuit een luie zetel! We heb-
ben natuurlijk ook aandacht voor de pittoreske dorpjes en het 
natuurschoon van de vlaamse ardennen.

vertrek en aankomst: 
Markt oudenaarde
afstand: 50 km
duur: 3 uur (met stop, exclusief consumptie)
prijs: 90 € voor de gidsbeurt
indien de bus langer is dan 12m wordt van het 
klassieke traject afgeweken. 
1 gids per bus

de ronDe van

de vLaaMse   
ArDennenroute

vLaanderenroute

CuLinair

oudenaarde is een echte bierstad en die biertraditie is al 
eeuwenoud. de scheldestad telde ooit 17 brouwerijen. 
vier brouwerijen zetten tot op vandaag nog steeds de 
rijke biertraditie verder: Roman, Liefmans, Cnudde en 
smisje. vooral de typische bruine bieren zijn het vermelden 
waard. De specifieke eigenschappen, namelijk de bruine 
kleur en de veeleer karamel-bittere of zurige smaak, 
worden toegeschreven aan het gebruik van oudenaards 
water. het gebruikte water is van een goede kwaliteit, is 
ijzerhoudend en bevat een hoog calciumgehalte. dit 
verklaart waarom in deze streek vandaag, net als in het 
verleden, zoveel bruin bier wordt gebrouwen.

roman brouwt onder meer adriaen Brouwer bruin bier en 
de ename abdijbieren. Brouwerij Liefmans onderscheidt 
zich door haar bieren van gemengde gisting in open 
gistkuipen, zoals onder meer Liefmans oud Bruin, 
goudenband en Liefmans Kriek-Brut. Brouwerij smisje is 
een jonge en kleine ambachtelijke brouwerij die bieren 
brouwt als smiske en smiske bruin met Belgische hop. en tot 
slot is er brouwerij Cnudde, eveneens een kleine brouwerij 
bekend omwille van haar bruine bieren en Bizon bier.

het vakmanschap dat achter de bruine bieren schuil 
gaat, krijgen bezoekers te zien aan de hand van brou-
werijbezoeken. de oudenaardse horeca laat bezoekers 
bovendien proeven van creatieve gerechten die mogelijk 
zijn met bruin bier.

BRUIn!



CuLinair

Wil je graag eens beleven hoe een lekker streekbiertje 
of jenever tot stand komt? hoe pikles gemaakt worden  
of een veeboerderij achter de schermen bezoeken? 
dan kan je contact opnemen met een van de volgen-
de bedrijven voor een rondleiding. 

CuLinair

hauwaart 105
9700 oudenaarde
055 45 54 01
visit@roman.be
www.roman.be

BrouWeriJ 
LIefMAnS

de gids neemt u mee op rondleiding en na de gidsbeurt kan u de 
typische Liefmans bieren proeven.
• 12 € per persoon  inclusief 2 consumpties
• duur: 2 uur 
•  groepen van 15 tot 35 personen. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
•  Bezoek enkel mogelijk na reservatie (via www.liefmans.be en graag 

minimum 2 weken op voorhand) van maandag tot en met zaterdag 
om 10u, 14u en 17u.

Driesleutelstraat 1
9700 oudenaarde (Mater)

0475 36 44 89
smisje@pandora.be

www.smisje.be

artisanaLe BrouWeriJ
CnUDDe

Rondleiding en aansluitend degustatie:
• 8 €/persoon (degustatie inbegrepen)
• duur: 2 uur
• groepen min 15 personen, max 20 personen

Bezoek enkel  mogelijk na aanvraag via 
cnudde.lieven@skynet.be

fabrieksstraat 8
9700 oudenaarde
055 31 18 34
cnudde.lieven@skynet.be

artisanaLe BrouWeriJ 
SMISje
rondleiding en aansluitend degustatie
• 8 € per persoon (rondleiding + 2 consumpties inbegrepen)
• duur: 2 uur
• groepen vanaf 20 tot 50 personen
• bezoeken zijn mogelijk van maandag tot vrijdag
•  Enkel op afspraak via e-mail naar visitsmisje@hotmail.com 

of 0475 36 44 89

BeDrIjfSBeZoeKen

BrouWeriJ 
roMAn
Laat je rondleiden in de oudste familiebrouwerij 
van het land, overgedragen van generatie op 
generatie sinds 1545. ontdek ons verhaal, ervaar 
het brouwproces en proef onze passie voor bier!
Het bezoek duurt 2u30 en omvat:
    • rondleiding met gids
    • degustatie van het Roman gamma
    • geschenkset

•  8 €/persoon op weekdagen (groepen van 
minimum 15 personen)

•  10 €/persoon op zaterdag én zondag vanaf 
begin februari t.e.m. half december

Reserveren is verplicht en kan via 
www.roman.be/brouwerijbezoek
Opgelet: in de brouwerij moeten vrij veel trappen 
overwonnen worden. voor mensen die slecht te 
been zijn of rolstoelgebruikers is het helaas niet 
mogelijk om de toer te volgen.

aalststraat 200
9700 oudenaarde
03 860 94 00
brouwerijbezoek@liefmans.be
www.liefmans.be

16 17



Laat je zintuigen prikkelen door al het lekkers dat 
oudenaarde te bieden heeft. Zo krijg je op de 
wandeling de gelegenheid wijn te degusteren, en 
kan je de kunst van het proeven oefenen bij een 
kaasmeester en in een chocolaterie. tussendoor 
trakteert de gids je op een kennismaking met het rijke 
patrimonium van de historische centrumstraten van 
de stad en verneem je meer over de geschiedenis 
van het bier. oudenaarde is tenslotte een echte 
bierstad. Je sluit de wandeling af met een echte 
oudenaardse ‘bruynen’ in een kroeg waar de tijd is 
blijven stilstaan.

duur: 3 uur, start om 14u 
wandeling niet mogelijk op maandag, 

zaterdag en zondag
prijs: 90 € voor de gids 

+ 10 € pp voor de 2 proevertjes en 2 drankjes 
maximum 15 personen per groep

aMUSe-GUeUle 
WandeLing

CuLinairCuLinair

Bij Camp’s leggen we sinds 1905 groenten 
in, malen we mosterd en maken we pickles. 
allemaal volgens 100% natuurlijke en vaak 
nog originele recepten. onze nieuwe fabriek 
die sinds 2016 in gebruik is, valt nogal op 
door haar vormgeving. Ze is al meermaals 
geselecteerd voor nationale en internationale 
architectuurwedstrijden. een bezoek aan 
Camp’s is een aanrader voor de hobbykoks én 
voor liefhebbers van architectuur. 

Braeckman graanstokerij
Berchemweg 61
9700 oudenaarde
055/30 08 88
info@braeckman.eu
www.braeckman.eu

Camp’s
Coupure 1
9700 oudenaarde
t +32 (0)55 21 27 21
f +32 (0)55 21 28 43
www.vancamps.be

grAAnStoKerIj
BraeCKMan

Proef het verhaal van authentieke jenevers, gin en whisky: 
van het malen van de granen tot de rijping. het stoken op 
traditionele wijze, de alambiek, de sfeer, het vakmanschap... 
alles ademt authenticiteit. Braeckman graanstokerij belooft je 
een hartelijk onthaal in het decor van de vlaamse ardennen.
We bieden je een videoreportage “van korrel tot borrel”, 
een geleid bezoek in de graanstokerij met aansluitend een 
degustatie.
• 10 € pp (2 consumpties inbegrepen) 
• duur: 90 minuten
• groepen van 25 tot 50 personen
• reservatie op voorhand

fABrIeKSBezoeK 
           CAMp’S     

•  12,5 € pp (incl. goodiebag met Camp’s-producten ter 
waarde van +€12,5)

• maximaal 30 personen per gids
•  er wordt minimaal €200 aangerekend per bezoek indien 

minder dan 16 personen per gids
• duur: 1 à 1,5 uur
• weekdagen in de namiddag, bij voorkeur op woensdag
•  altijd na afspraak via e-mail naar pieter@vancamps.be
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de ronde

in het belevingscentrum kun je de ronde van 
vlaanderen het hele jaar door beleven, zelf ervaren 
op twee wielen en die liefde voor vlaanderens 
Mooiste koesteren. Je wordt er ondergedompeld in 
de typische rondesfeer in de exporuimte of je trekt 
zelf de koersschoenen aan en bedwingt enkele 
nijdige kasseihellingen. in het peloton Café kom je op 
adem en vul je je krachten terug aan na een mentaal 
veeleisend expobezoek of fysiek loodzware fietsrit. 
voor wie zot is van koersgeschenken, gaat best ook 
eens langs in de snoepwinkel voor elke wielerfanaat: 
de rondeshop. 

Voor groepen: 
Bezoek met je familie, bedrijf, vereniging, vriendenclub, 
wielertoeristenclub het Centrum ronde van 
vlaanderen en ontdek de talloze mogelijkheden. Wil 
je een meeting koppelen aan een lunch met daarna 
een teambuilding onder de vorm van een begeleide 
fietsrit? Opteer je voor een minder fysiek alternatief nl. 
een expobezoek gevolgd door een hapje en drankje? 
Zoek je een ideale uitvalsbasis voor en na jouw fietsrit? 
plaats die befaamde demarrage en maak een 
surplace ter hoogte van het Centrum ronde van 
vlaanderen! ontdek diverse groepsformules op onze 
website.

CenTRUM ROnDe Van VlaanDeRen
Markt 43
B-9700 Oudenaarde
Tel.: +32 (0)55/33.99.33
info@crvv.be
www.crvv.be

openingsuren:
363 dagen per jaar geopend/ enkel 
gesloten op 25/12 en 01/01
Dagelijks (maandag t.e.m. zondag) open 
van 10 tot 18 uur

tarieven: 
Volwassene: €12
groep (vanaf 15 pers.): €7,5
Studenten: €6
Kinderen <6j.: gratis

het CentruM 
ronDe 

van vLaanderen
een unieK BeZoeKers- en BeLevingsCentruM 

in oudenaarde

Klein tot groot is welkom op de boerderij Blockeel. Met pas-
sie voor de landbouw verwelkomen de eigenaars je met 
een video over de bedrijven, de slagerij en de boerderij. Ze 
geven rondleidingen met tal van praktische voorbeelden 
en doe-activiteiten uitgestippeld in een wandelpad in en 
rond het bedrijf. er valt heel wat te beleven en te proeven!

StoneS AnD StorIeS
mail: stonesandstories@outlook.com
https://info275505.wixsite.com/
stonesandstories

BoerDerIjBezoeK
     staL BLoCKeeL

stones and stories brengt historische evenementen met 
een klemtoon op archeologie. er zijn actieve (tot 14 km) 
en minder actieve (1 km) wandelingen. een archeologe 
neemt jullie mee op pad. Kies het evenement dat bij je 
groep past: proeven van een historisch ontbijt, luisteren naar 
middeleeuwse vrouwen, bibberen in een donker bos of kijken 
naar het landschap in de vlaamse ardennen door de ogen 
van onze voorouders. het aanbod wordt steeds aangevuld.

•  alle evenementen voor groepen vind je op de website
• groepen zijn beperkt tot 25 personen
• vragen en info: stonesandstories@outlook.com

hISTORISChe eVeneMenTen
      StoneS and StorIeS     

Tel. 0473/26 46 45
info@slagerijblockeel.be
www.slagerijblockeel.be

de arrangementen zijn:
op school bij de boer, van boer tot bord, op pitstop 
bij de boer, huren van locatie bij de boer, ...  
• Enkel op afspraak
• van februari tot en met november
• Hele week te bezoeken
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the oUtSIDer 
& den donK

aCtie en 
aVOnTUUR

Buitensportorganisator the outsider is al jaren de vertrouwde partner voor scholen, bedrij-
ven en verenigingen die op zoek zijn naar een avontuurlijke activiteit of teambuilding in de 
gezonde buitenlucht van de vlaamse ardennen.  

tthe outsider organiseert avontuurlijke dagtrips of weekends voor groepen van aan hun 
basecamp aan de donkvijver. Ze hebben heel wat instapklare activiteiten op het schap 
liggen voor geslaagde teambuildings, incentives, sportkampen, milieuklassen of events 
op maat, maar ook zonder reservering kan je hier terecht. tijdens het hoogseizoen zijn de 
deuren van het avonturenpark voor iedereen geopend op woensdagnamiddag en in 
het weekend, en tijdens schoolvakanties zelfs gewoon elke dag. de ingrediënten voor 
een geslaagd avontuur zijn onder andere de touwenbruggen, moerasparcours, blote 
voetenpad, kajak en pedalo.
en achteraf? geniet je gezellig van een hapje of een drankje in taverne den dronk of de 
splinternieuwe rooftopbar aan het water. deze zijn alvast ook de ideale setting voor een 
feest, verjaardag of ander creatief event.

LASer BAttLe 
Laserbattle is de jongste jaren uitgegroeid tot één van de populairste activiteiten in het 
outsider-aanbod. het levensecht computerspel, waar je zelf middenin zit, maakt ten 

adventure parK ‘tHe 7 SUMMItS’
7 nieuwe adrenalinepieken van The Outsider aan de Donkvijver

toUwenpISte “BLUe DIAMonD” 

Activiteitenaanbod:
    touwenpiste “Blue Diamond” 18 € pp
    laser Battle   30 € pp
    huur kajak  10 € per uur
    huur pedalo  20 € per uur
    Moerasparcours  10 €
    Blote voetenpad  6 €
    Stadsspel; stad der edelen 27 € pp
    Aperitiefshooting  20 € pp
    Volkssportencarroussel 15 € pp
    Bolletra   60 € per uur
    huur stadsfiets  12€ pp halve dag
    en zoveel meer…  

tHe oUtSIDer 
Donkstraat 50

9700 oudenaarde
055 20 70 30

info@outsider.be
www.theoutsidervlaamseardennen.be

volle gebruik van de natuurlijke omgeving. en terwijl je 
vroeger voor een partijtje paintball veiligheidskledij moest 
aantrekken, volstaat gewone sportieve kledij om het 
Battlefield te betreden. Het enige wat je kan raken is een 
onzichtbare infraroodstraal die uit de loop van het geweer 
van je tegenstander komt. 

in het avonturenpark the 7 summits is de 15-meter-hoge 
klimtoren de grootste uitdaging. drie verdiepingen met 
steeds moeilijkere touwenbruggen bezorgen je ongetwij-
feld een stevige portie adrenaline. via kabels en allerhande 
bruggenconstructies klim je van het ene luchtplatform naar 
het andere. Balancerend over touwen, hangend aan klim-
grepen, wiebelend over balken, slingerend aan traplad-
dertjes …
tHe oUtSIDer CABLepArK
voor adrenaline op het water ben je bij the outsider Ca-
blepark aan het juiste adres. de twee waterskikabelbanen 
op de donkvijver zorgen voor waterpret voor jong en oud. 
Wil je waterskiën voor het eerst uitproberen of ben je een 
ervaren wakeboarder die graag ook eens enkele jumps uit-
test? Werkelijk iedereen kan hier terecht dankzij een profes-
sioneel team die voor de nodige begeleiding instaat. 
vanaf april zal de kabelbaan weer volop draaien en is ie-
dereen welkom voor enkele rondjes kneeboard, waterski of 
wakeboard, tijdens de openingsuren of in alle exclusiviteit 
bij het afhuren van de kabel. 

nIeUw In 2019: eSCApe rooM
bezoek onze website voor alle info.

of een combinatie van 
verschillende activiteiten 
zoals Via Ferrata, (aqua) 
Death ride, teamtocht...

15 € pp + 180 € per 
begeleidende monitor
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alle info op www.refugetrips.be (incl. prijsindicatie, 
volgens uw wensen) 
of via info@refugekapelleberg.be
Refuge Kapelleberg - RefugeTrips
Kapelleberg 16
9680 Maarke-Kerkem

Info en reservaties:
4 passion BVBa
Tel : 0475 919 191
Bernard@4passion.be

doe het anders doe het anders

VeSPaTRIPPen in de
VlaaMSe aRDennen

de vlaamse ardennen, vlaanderen’s mooiste 
regio, ontdekken in al zijn facetten op een leuke, 
avontuurlijke manier? Zonder zorgen? Het kan: met de 
vespa’s van refugetrips. We hebben diverse veilige, 
pittoreske routes: de Ronde van Vlaanderenroute, de 
Watermolenroute (Zwalmstreek), geraardsbergen (de 
Muur) én zelfs een route die jullie door het pays des 
Colinnes leidt naar ath & doornik. 10-jaar ervaring, dus 
alleen de mooiste baantjes, de lekkerste en gezelligste 
stopplaatsen, waarbij zelfs culinaire pareltjes. en voor 
wie dat wenst, voorzien we zelfs een streepje cultuur 
(het Mou, Centrum ronde van vlaanderen, Manneke 
pis-tentoonstelling, de crypte in ronse, …).
10x50cc en 12x125cc staan huurklaar. ervaren begelei-
ders ook.  

Wil je de vlaamse ardennen graag eens met de koets of huifkar ontdekken, met familie of vrienden 
genietend van al het moois dat het golvende heuvellandschap te bieden heeft ? 
surf voor alle info naar: www.visitoudenaarde.com, rubriek “doen >actief”

ontdek de mooiste plekjes van de vlaamse ardennen vanuit 
de sympathiekste cabrio aller tijden: de 2PK.
2Cv&Co bvba is sinds 2006 actief in onze regio en verhuurt 
2pk’s aan particulieren en bedrijven. Je kan alleen of in groep 
de streek verkennen. daarnaast bieden we ook teambuil-
dingformules aan voor bedrijven, verenigingen, vrijgezellen-

feesten, familiefeesten en vriendengroepen.

Met een 2pK

Met KoetS en 
HUIfKAr

praktisch
vertrek en aankomst: 
Pladutse 3 “Seminar & events center” 
prijs: vanaf 155 € per 2pK (max. 4 personen) + roadbook 
en ontvangst met een drankje
info en reservaties: 
2CV & CO BVBa
Tel: 055 59 51 00
info@2cv-co.be
www.2cv-co.be

4pASSIon: 
teaMBuiLding 

& offroAD aDVenTURe
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de passie voor offroad en de pracht van de vlaamse 
ardennen brengt 4passion samen in één fantastisch 
concept: offroadevents en teambuilding voor bedrijven  
en particulieren. 
Wij bieden diverse formules aan, gaande van een rusti-
ge tocht, langs berijdbare veldwegen met adembene-
mende panoroma’s, tot het echte offroadgevoel waar 
Moeder natuur het ganse team uitdaagt. 
Zet alvast de eerste stap en bezoek onze website  
www.4passion.be  



doe het anders daguitstap ronse en oudenaarde

Keuze uit:
City Golf Oudenaarde 6 holes (6 locaties, 2u) of 
9 holes (9 locaties, 3 u)
Meer info:
info@city-golf.be
www.city-golf.be/CityGolfOudenaarde.html

CIty goLf
oudenaarde

Wil je oudenaarde op een actieve, ludieke en ori-
ginele manier ontdekken tijdens jouw teambuilding, 
familieuitstap, schoolreis, vriendenuitje of vrijgezel-
lenfeest? 
dan zijn de citygames van iChallenge jouw 
perfecte gids door deze prachtige stad! de actieve 
durvers jagen op de gangster in the target, terwijl 
de tactische breinen bij het escape game de 
gijzelaars proberen te bevrijden, en de rustige 
levensgenieters op pad gaan met knotsgekke 
kabouter freddy. Wist je trouwens dat het ‘oud Bruin 
bier’ en ‘de ronde van vlaanderen’ oudenaarde 
typeren? 
ontdek er alles over in de speciaal voor 
oudenaarde ontworpen themaspelen of laat je 
verrassen door een volledig op maat gemaakt spel! 

spannend
CItygAMe

Voor groepen van 3 tot 1000 spelers, vanaf 12 jaar.
3u per event waarvan 2u effectieve spelduur.
Korting voor scholen en jeugdbewegingen.
Meer info en reserveren via:
info@ichallenge.be
www.ichallenge.be
+32 478 07 66 79

nIeUW: City Foot Golf wordt met (zachte) voetballen ge-
speeld. de route loopt langsheen de bezienswaardighe-
den van de stad. op 6 plaatsen houden we halt om een 
opdracht met een voetbal uit te voeren.
Boeking en info: 498 39 56 94 of info@cityfootgolf.be
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dit is een ludieke variant op de klassieke golfsport en een 
unieke manier om de verborgen parels van een stad te 
ontdekken in combinatie met een kennismaking met de 
golfsport. in tegenstelling tot klassieke golf speelt men bij 
City golf niet naar een hole, maar naar een target (een 
standbeeld, zitbank, fontein, e.d.) in de binnenstad. voor 
aanvang van krijgt elke deelnemer een golfinitiatie. 

het Mou - Museum van oudenaarde en de 
vlaamse ardennen - brengt de 1000-jarige 
geschiedenis van de stad, gelegen in 
vlaanderens mooiste landschap, tot leven. 
het museum bevindt zich in een van de 
mooiste stadhuizen van België. oudenaarde 
genoot ook eeuwenlang wereldfaam om zijn 
wandtapijten. in het museum kan je fraaie 
exemplaren bekijken. Bovendien kan u de 
collectie de Boever - alligoridès bewonderen, 
één der grootste zilvercollecties van 
vlaanderen, met topstukken uit elf europese 
landen.

duur: 2u 
inkom: € 2 p.p. 
gids: € 60,00 
max. 20 personen per gids

duur:  2 uur
inkom Crypte: € 2,50 p.p. 
inkom Must – Museum voor textiel: € 2,50 p.p. 
gids: € 60,00 (max. 25 personen per gids)

deze formule biedt je de mogelijkheid om 
ronse en haar mooiste bezienswaardigheden 
te ontdekken in een kortere tijdsspanne. alle 
toeristische troeven van ronse worden in de 
kijker gezet. Je bezoekt in een notendop de 
sint-hermescrypte en het Museum voor textiel, 
en je maakt een korte wandeling doorheen het 
gerenoveerde stadscentrum. 

StADSwAnDeLIng 
“ronse aLL-in”

OuDENAARDE: 
BeZoeK het MoU

DAgUItStAp
de topperS van ronse 

en oudenaarde
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DIenSt toerISMe en 
eVeneMenTen

Stadhuis
9700 oudenaarde

tel.: 055 31 72 51
visit@oudenaarde.be

www.visitoudenaarde.com
 

open
zomerseizoen (maart-september): 
van 9.00 tot 17.30 (ma - vr)
van 10.00 tot 17.30 (za & zo)
winterseizoen (oktober-februari): 
van 9.00 tot 17.00 (ma - vr)
van 14.00 tot 17.00 (za & zo)
 
geSLoten
1/1 en 2/1
1/11 en 11/11
24/12 – 26/12 en 30/12 - 31/12


