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Oudenaarde Oudenaarde 
zomertzomert

TOERISTISCHE AANBOD ZOMER 2020

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van 
de Vlaamse Ardennen en aan  de aankomst-
plaats van Vlaanderens Mooiste, de Ronde van 
Vlaanderen. De stad heeft echter zo veel meer in 
petto: of je nu houdt van natuur, cultuur, heer-
lijke streekproducten of sportieve uitdagingen:  
verrassende, coronaproof ontdekkingen liggen 
achter elke hoek. 

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei-
lig en dichtbij. 
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De voorbije maanden werd alles even op z’n kop gezet. Drastische 
maar noodzakelijke maatregelen waren nodig om het coronavirus 
onder controle te houden. Door de versoepeling van de maatrege-
len kunnen we allemaal terug uit ons kot komen. We hebben je ge-
mist en staan te popelen om je opnieuw te ontvangen in onze mooie 
stad!

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.

Welkom terug!Welkom terug!

WANDELZOEKTOCHT OUDENAARDE

De wandelzoektocht laat je kennis maken met Oudenaarde, op 
een nét iets andere manier. Het maakt niet uit of je trotse inwoner 
van Oudenaarde bent of het is je eerste kennismaking met onze 
stad, deze zoektocht is voor jong en oud een uitdaging. De zoek-
tocht neemt je mee doorheen het bruisende hart van de stad met 
verrassend mooi erfgoed, maar ook heel wat gezellige plekjes en 
sfeervolle terrasjes, cafés en restaurants. Heb je goed gezocht? Dan 
ga je misschien met een van de mooie prijzen aan de haal, w.o. 50  
aankoopbonnen van elke 50,00 euro waarde. 

Voor inwoners uit de regio is er een extraatje! Onder de deelne-
mers die afkomstig zijn uit Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen 
worden in totaal 300 extra aankoopbonnen van 50 euro verloot. 

Bij je zoektochtboekje krijg je trouwens een jeton die goed is voor 
een gratis drankje bij een van de lokale horeca-uitbaters.

De wandelzoektocht is een samenwerking tussen het stadsbe-
stuur, KWB en Oudenaarde Winkelstad. Deze loopt van 1 juli tot  
1 november en is verkrijgbaar voor € 5,00 in het infokantoor van 
Toerisme Oudenaarde. 

Meer info via visit.oudenaarde.be/zoektocht
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WANDTAPIJTEN MET TEKST EN  
UITLEG BELICHT

Het MOU museum, gehuisvest in het stad-
huis, onthult meer over de rijke geschiedenis 
van Oudenaarde. Van de 15de tot de 18de 
eeuw maakte onze stad furore in de wand-
tapijtkunst. Het museum heeft meer dan 30  
originele wandtapijten in bezit en stelt hiervan 
17 meesterwerken tentoon. Vanaf 1 juli kan 
je een pas gerestaureerd wandtapijt dat nog 
nooit eerder werd tentoongesteld bewonde-
ren en is een nieuwe audiotour in drie talen 
(NL, FR, ENG) beschikbaar. Voor de allerklein-
ste bezoekers is er een MOUse zoektocht 
(zie pag. 10) en een zoektocht naar fantasti-
sche dieren in de wandtapijtenzaal. Bent u  
inwoner van Oudenaarde? Dan heeft u  
gratis toegang tot het MOU Museum. 

Meer info via www.mou-oudenaarde.be of  
reserveer telefonisch 055/31 72 51

DE BEIAARDIER GEEFT HET BESTE 
VAN ZICHZELF

De trouwe fans zullen het weten: elke zondag-
middag geeft stadsbeiaardier Lode Schynkel 
op de toren van de Sint-Walburgakerk het  
beste van zichzelf in een één-uur-durend  
concert. 

Op donderdagmorgen komt er een extra pig-
ment bij: het bij wijlen frivole klokkenspel tilt 
de gezelligheid van de wekelijks markt op 
een merkelijk hoger niveau. Vergeet ook niet 
naar de thema-muziekjes te luisteren die Lode  
Schynkel voor het automatisch beiaardspel 
heeft geprogrammeerd. Klein maar fijn, zor-
gen deze uitgekozen melodietjes voor een 
aangenaam zomers gevoel.

Elke zondagmiddag van 12u tot 13u. 
Elke donderdagmorgen van 10u tot 11u

OntdekOntdek
VERKEN HET HISTORISCHE STADS- 
CENTRUM OP EIGEN TEMPO

In hartje Oudenaarde wandel je langs panden 
in gotische en renaissancestijl, barok en clas-
sicisme. Met meer dan 100 waardevolle cul-
tuurhistorische gebouwen, lijkt de stad wel een 
lappendeken bezaaid met monumenten. En elk 
huisje heeft zijn kroniekje. Zin gekregen om zelf 
op ontdekking te gaan? Toerisme Oudenaar-
de heeft hiervoor een handige stadswandeling 
klaar.

Deze brochure is verkrijgbaar voor €2,50 in het 
infokantoor van Toerisme Oudenaarde of via 
de webshop.

TipTip
Loop tijdens een wandeling even de op de Markt 
gelegen Walburgakerk met haar 88m hoge toren 
of de in de Pamewijk gelegen OLV Pamelekerk 
binnen.  Vooral deze laatste kerk schittert in haar 
glorie aan de rechteroever van de Schelde en is 
een prachtig voorbeeld van Scheldegotiek. Beide 
kerken hun deuren zijn terug open in het week-
end, en op sommige dagen in de week. Door de 
genomen maatregelen is je bezoek aan de kerk 
volledig coronaproof!

Meer info en de openingsuren vind je op:  
visit.oudenaarde.be/kerken 

OP SLEEPTOUW MET EEN GIDS

Ontdek als koppel, gezin, groep vrienden of 
als individu deze gezellige stad in Vlaande-
rens Mooiste landschap. Dompel je onder in 
de legende van Hanske de Krijger en treed in 
de voetsporen van Vlaamse meester Adriaen 
Brouwer, landvoogdes Margaretha van Parma 
of kasteelheer Jan van Pamele. Een gids laat je 
graag kennis maken met deze unieke verhalen 
in het stadscentrum

Elk weekend kan je inschrijven voor een andere 
wandeling, de klassieke erfgoedwandeling op 
zaterdag en/of een themawandeling op zondag:

Klassieke Monumentenwandeling: 
zaterdagen 18 juli – 25 juli – 1 augustus –  
8 augustus – 15 augustus – 22 augustus

Pamele, een verhaal apart: 
zondagen 19 juli - 9 augustus

Van arbeiders en baronnen: 
zondagen 26 juli - 16 augustus

Jotie t’Hooft poëzie wandeling:  
zondagen 2 augustus – 23 augustus

De juke-box-carillon is terug op 10 en 11 juli. 

Vorige zomer konden  onze inwoners verzoek- 
nummers voor de beiaard indienen. Deze Juke 
-Box-Carillon, een programma van in totaal zo’n 
50 minuten, presenteert onze stadsbeiaardier 
twee keer, op vrijdagavond 10 juli om 19u met 
herneming zaterdagmiddag 11 juli 2020 om 
14u

In het kader van Vlaanderen Feest! koppelen 
wij er een leuk wedstrijdje aan: herken zoveel  
mogelijk Vlaamse deuntjes en win een prijs! 
Het deelnameformulier vinden jullie online.

Start om 14u30 uur aan dienst toerisme (stad-
huis, Markt 1). Duur: 2 uur

Prijs: €5,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Inschrijven voor de wandelingen is verplicht en 
kan tot 1 uur voor aanvang via visit@oudenaarde.
be of 055 31 72 51. 

De gids is uitgerust met de nodige corona proof-
voorzieningen en de social distancing maatregel 
wordt gegarandeerd. Uit extra voorzorg wordt 
aan alle deelnemers gevraagd een mondmasker 
te dragen (gelieve eigen mondmasker mee te  
brengen).

Noteer in  Noteer in  
je agendaje agenda

PraktischPraktisch
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ActiefActief
WANDEL EN FIETS MET EEN  
CULTUREEL TINTJE

Zomeren als een god in Oudenaarde: fietsen, 
wandelen en vanuit een ‘andere hoek’ genie-
ten van een verrassend lokaal cultuuraanbod 
- de “Cultuurknooppuntenroute”. Vanaf half juli 
kun je kiezen voor een wandel- of fietsroute en 
onderweg genieten van de creatief-artistieke 
beeld-, geluid- en tekstfragmenten van onze 
Oudenaardse cultuurmakers. Vind de code-
paaltjes onderweg. Scan de QR-code en geniet 
‘in open lucht’ van de korte digitale lees-, kijk- of 
luistergeschenken van die individuele kunste-
naars en de Oudenaardse culturele verenigin-
gen. Zij hebben op jouw wandelweg of fietsrit 
hun exclusieve bijdragen aangeplant, je kunt er 
even verpozen als in een kleine verkwikkende 
cultuuroase. Een zomers ‘en-passant’ cultuur-
podium voor actieve openluchtmensen!

Meer info via 
www.oudenaarde.be/cultuurroute 

AVONTUUR EN NATUUR, ZO DICHTBIJ

Voor wie dol is op avontuur, dan is het outdoor-
park The Outsider aan de Donkvijvers op wan-
delafstand van het centrum een absolute must. 
Het 40 hectare grote recreatiepark belooft niet 
één maar 7 hoogtepunten: de “Seven Summits”. 
Wie minder avontuurlijk aangelegd is, kan even-
goed genieten van deze exclusieve setting. Ook 
mensen die fysiek beperkt zijn in hun moge-
lijkheden, genieten mee van het avontuur. Het 
domein, de taverne en zelfs enkele activiteiten 
zijn drempelvrij. Dat kids op dit attractiepark 
waanzinnige avonturen beleven, daar maken 
we geen tekeningetje bij.

WANDEL- EN FIETSNETWERK 
VLAAMSE ARDENNEN

Met de wandelnetwerken gebaseerd op kno-
pen, is rondtrekken in het groen nóg leuker. Het 
netwerk bestaat uit verschillende kaarten met 
honderden kilometer aan wandelpaden en is de 
meest complete routeplanner van de Vlaamse 
Ardennen. Je stippelt een parcours op maat 
uit en volgt daarna de bewegwijzering. Een-
voudiger kan niet! Je wandelt langs de meest 
schilderachtige plekjes, extra gekruid met een 
snuifje geschiedenis en andere leuke weetjes. 
Je hebt de keuze uit drie netwerken: Getuigen-
heuvels, Zwalmvallei en Bronbossen.

TipTip
Op zoek naar nog meer wandelinspiratie? De 
website https://wandeleninvlaamseardennen.be 
helpt je graag verder. 

De Vlaamse Ardennen, dat is heuvel op – heu-
vel af fietsen door het decor van de legendari-
sche Ronde van Vlaanderen en rustiger trappen 
langs en rond de Schelde. Onderweg verken je 
historische steden en idyllische dorpjes die bol 
staan van cultuur en meeslepende verhalen. 
Dankzij het knooppuntennetwerk, goed voor 
bijna 850 kilometer fietspret, creëer je zelf in 
alle vrijheid je routes en kan je die zelfs tijdens 
het traject veranderen. Pak je kaart en verover 
de mooiste kilometers van Vlaanderen.

De wandelnetwerken en het fietsnetwerk 
Vlaamse Ardennen zijn verkrijgbaar in het in-
fokantoor van Toerisme Oudenaarde, elk aan 6 
euro per kaart.

Met de app Runnin’ City kan je de stad al lopend 
of wandelend ontdekken terwijl je een woord-
je uitleg krijgt bij de toeristische bezienswaar-
digheden. De ideale combinatie van sporten en 
sightseeing! Je kan kiezen tussen drie routes: 
een route van 5 km doorheen het historisch 
centrum of een route van 11 km die start in 
het Liedtspark en je meeneemt naar heel wat 
mooie natuurplekjes zoals ’t Spei en de Donk-
vijver. Tot slot brengt de route van 16 km je van 
park Liedts naar Volkegembos en Bos t’Ename. 

De app is gratis te downloaden via de Apple 
App Store of de Google Play Store. Op weg met Op weg met 

je smartphoneje smartphone

DUIK IN HET VERLEDEN  
VAN ENAME

In Pam Ename kan je opnieuw de boeiende 
Enaamse geschiedenis induiken, in het erf-
goedcentrum leer je in de nieuwe tentoon-
stelling ‘Spoorzoekers’ hoe archeologische 
sporen vanuit de lucht bestudeerd kunnen 
worden en in het archeopark sta je oog in 
oog met het tastbare verleden: de abdij van 
Ename! 

Reserveer telefonisch via 055 30 90 40
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Oudenaarde net wat andersOudenaarde net wat anders De ronde vanop de eerst rijDe ronde vanop de eerst rij
GEOCACHE “HET OUDENAARDE VAN 
ADRIAEN BROUWER”

Ontdek het Oudenaarde van Vlaamse Meester 
Adriaen Brouwer op een leuke en interactieve 
manier. De letterbox geocache ‘Het Oudenaar-
de 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 natuur-
lijk 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 be-
kende 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 geo-
cache-stash vinden, maar mag je ook een leuke 
Brouwerprijs ophalen! 

De geocache vind je op visit.oudenaarde.be/
geocache 

ONLINE ESCAPEROOM

De Oudenaardse Jeugdraad maakte voor ie-
dere Oudenaardist een online escaperoom 
over onze favoriete stad! Hoe kun je hier aan 
meedoen? Heel simpel! Vorm een groep van 
max. 10 personen. Start een videogesprek op 
(best via pc) met jullie groepje en neem pen en 
papier bij de hand. Eén iemand van jullie groep 
stuurt een mail naarescaperoomoudenaarde@
gmail.com. Zet hierin zeker jullie groepsnaam. 
Daarna krijgen jullie meteen een automatisch 
antwoord – check ook je spam - met daarin de 
website naar waar jullie moeten surfen. De es-
caperoom staat 24/7 open voor al wie hem wil 
spelen!

Meer info via visit.oudenaarde.be/escaperoom 

BEZOEK HET CENTRUM RONDE VAN 
VLAANDEREN

De energie voelen van Vlaanderens meest 
iconische wielerklassieker? Ook buiten het  
seizoen? Dan is dit belevingscentrum he-
lemaal jouw ding. Je duikt in de ziel en de  
heroïek van de Ronde. Het Centrum Ronde 
Van Vlaanderen (CRVV) schetst de historiek 
van Vlaanderens meest geliefde koers. Test je 
kennis en voel de adrenaline, de euforie en het 
uithoudingsvermogen van de helden. 

Dankzij de multimediale aanpak, lijkt het alsof 
je het live meemaakt. Beeld, klank en projec-
ties brengen je in de sfeer. Het CRVV is een 
gezellige ontmoetingsplaats voor elke wieler-
liefhebber. 

Zondag gratis inwoners?

Meer info via www.crvv.be 

De Live – Ride – Love app  is dé gids voor de (wieler)
toerist in de Vlaamse Ardennen. Praktisch nut ge-
koppeld aan extra beleving voor de culturele meer-
waardezoeker in de fietsregio bij uitstek. Waar je 
terecht kunt voor fietsvoeding, een goede koffie of 
een heerlijk bord pasta? Wat bij materiaalpech? De 
app vertelt het jou. Laat je inspireren door wielerle-
gendes zoals Johan Museeuw, José De Cauwer en 
Nico Mattan die jou langs de traditionele, maar ook 
minder bekende wegen gidsen. Ze geven onderweg 
tips en tricks over de ideale fietspositie, informeren 
over de mooiste wielerhotspots en waarschuwen 
ook voor gevaarlijke punten onderweg. Kortom: al-
les staat in het teken van unieke fietsbeleving in de 
Vlaamse Ardennen.

De app is gratis te downloaden via de Apple App 
Store of de Google Play Store.

Live - ride - Live - ride - 
love applove app
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Uit met de kinderenUit met de kinderen Stad OudenaardeStad Oudenaarde
KINDERPARCOURS MOUSE

Er is een MOUse in the house! MOUse lijkt 
zich vooral te tonen aan nieuwsgierige kinde-
ren die op een leuke manier meer willen weten 
over de spannende verhalen van lang geleden. 
Driehonderd jaar geleden sloop een kleine jon-
gen het stadhuis binnen om al dat mooi volk te 
bekijken. Helaas werd hij door kasteelheer Jan 
van Pamel omgetoverd in een muis en dwaalt 
hij eeuwig rond in de 14de-eeuwse zalen… Hij 
heeft zijn kennis in een werkboekje verwerkt en 
stippelde ook een mysterieuze MOUse koffer-
zoektocht uit. Ideaal om kinderen spelender-
wijs in de geschiedenis in te werken. 

Meer info via http://www.mou-oudenaarde.be/

OP STAP MET MARILOU 

Marilou -een meisje van 12- zag een tijdje ge-
leden voor het eerst de gedetailleerde maquet-
te van Oudenaarde, gemaakt door Nicolas de 
Nézot in 1746 in opdracht van Lodewijk XV. 
Het stadsplan van Oudenaarde heeft dan ook 
haar nieuwsgierigheid gewekt. Ze wil maar al 
te graag weten of er van de miniatuurgebou-
wen nog sporen terug te vinden zijn vandaag in 
Oudenaarde. Wil je samen met haar op verken-
ning? Kom dan zeker langs en zoek de verschil-
len vroeger en nu.

Meer info via https://faro.be/index.php/ontdek-
meer-met-de-erfgoedapp? 

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 ge-
nieten van een drankje op de omliggende ter-
rassen.

TipTip
Ook op volgende locaties kunnen kinderen naar 
hartenlust spelen op een speelplein: recreatiedo-
mein Donk (nieuw vanaf deze zomer!) en thv het 
zwembad “Sportoase zwem.com”

KOOP LOKAAL

De coronamaatregelen hebben iedereen ge-
troffen maar komen bijzonder hard aan bij de 
lokale ondernemers. Wat zou Oudenaarde zijn 
zonder de ondernemers, winkels, cafés en res-
taurants? Koop een mooi boeketje bloemen of 
een kleedje, sluit je dag af met een pintje of wijn-
tje op café, schuif je voeten onder tafel in een 
restaurant, kortom, geniet van dit extraatje! Je 
lokale winkelier, cafébaas of restauranthouder 
zal je dankbaar zijn. Koop lokaal en steek jouw 
lokale handelaar een hart onder de riem.

DE MARKT, HET KLOPPENDE HART 
VAN DE STAD

Intussen werden de horecaterrassen reeds 
uitgebreid, zijn er plannen voor een zomerbra-
derie en zal er de ganse zomer lang worden 
ingezet op mobiele animatie, op verschillende 
dagen en tijdstippen. Om een grote toeloop te 
vermijden, verklappen we nu nog niet wat er op 
de agenda staat. Volg de verdere ontwikkelin-
gen op de voet via visit.oudenaarde.be

VISIT OUDENAARDE

Stadhuis

Markt 1, Oudenaarde

055 31 72 51

Mail: visit@oudenaarde.be

Website: visit.oudenaarde.be

Facebook: visitoudenaarde

Meer infoMeer info
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