
Tijdens het hemelvaartweekend (van 30 mei tot 
2 juni 2019) vindt de tiende editie plaats van de 
1000 km voor Kom op tegen Kanker. Vier dagen 
lang fietsen duizenden zielsgenoten voor het 
goede doel. 
Op zondag 2 juni is Oudenaarde middagstad. 
Als dé fietsstad kunnen we dit niet zomaar 
laten voorbij gaan. Voor en na de doortocht van 
de renners kan je genieten van verschillende 
optredens, straatanimatie, eten en drinken in 
en rond het evenementendorp op de Markt. … 

We maken er een echt volksfeest van, waarvan 
de opbrengst volledig naar Kom op tegen 
Kanker gaat. Stad Oudenaarde doet daarvoor 
beroep op haar verenigingen en organisaties. 

2019

VORM MEE DE LANGSTE EREHAAG 

Oproep aan allen:  onze stad wil zich niet 
laten kennen, en gaat de uitdaging aan met 
andere gaststeden in de strijd om de trofee! 
Om 11u30 wordt een lange mensenketting 
gevormd op en rond de Markt om de 
pelotons van de 1000 km warm te onthalen. 
Iedere toeschouwer ontvangt een fietsbel 
om de fietsers met de nodige luister te 
onthalen. Minstens 3500 mensen zijn er 
nodig om het vorige record te breken.
Mobiliseer vrienden, familie en buren 
of breng je hele vereniging mee en kom 
allemaal in dezelfde outfit! Maak spandoeken 
en zorg dat je gezien wordt!

Oudenaarde
verwelkomt met de langste 

     erehaag

zondag
2 juni 

2019



Koninklijke Harmonie De Eendracht uit Mater zet de toon in

optreden

welkomstwoord door Marnic De Meulemeester, Burgemeester van Oudenaarde

oproep door de Belleman van Oudenaarde tot vorming erehaag op de Markt

vorming erehaag, gevolgd door telling gerechtsdeurwaarder

beiaardier Lode Schynkel brengt een ode aan de 1000 km Kom op tegen 

Kanker. Verwelkoming internationaal peloton uit Lyon (Frankrijk)

aankomst pelotons uit gaststad Mechelen en internationaal peloton

vertrek pelotons richting Mechelen

Start slotfeest om 17u00
Het slotfeest van de 10de editie in gaststad 
Mechelen start om 17u00. Tussen 18u00 en 20u00 
komen alle pelotons aan in Mechelen. Alle fietsers, 
familieleden en sympathisanten worden op zondag 
2 juni verwelkomd onder muzikale begeleiding van 
coverband SmashDance.
Dit feest omvat verder volgende ingrediënten: 
swingende muziek, interviews ter plaatse met 
deelnemers, door presentator Olivier Schalbroeck 
en sidekick Cathérine Vandoorne (De Madammen), 
uitreiking trofee van de langste erehaag en 
huldiging van de teams.
Wil je mee supporteren en deze mooie prestatie 
niet missen? Beleef het dan op de Markt van 
Oudenaarde vanop de eerste rij. Via live-projectie 
wordt de show van begin tot einde uitgezonden. 
Ook onze Burgemeester zal Oudenaarde 
vertegenwoordigen op het podium in Mechelen. 

Meer info: www.oudenaarde.be
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Animatie

Van 10u00 tot 17u00 is er doorlopend (straat)animatie
*  Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia uit Eine én de Einse Majoretten gaan de pelotons vooraf in de corridor 

van de langste erehaag. 
*  Knotsgekke mobiele animatie ’Allez Réné’: Réné en zijn twee companen op de fiets zullen een 

legendarische spurt uitvoeren tijdens de langste erehaag. Kom dat zien en schreeuw het uit… ‘Allez 
Réné’!!!

*   Maak ’s middags kennis met ‘Velodrum’: Eddy & Roger, twee oud wielrenners, gaan helemaal op in 
hun nieuwe passie. Ze hebben hun fietsen omgebouwd tot mobiele drumkits om jou een spetterende 
drumanimatie te kunnen brengen. 

*   Spectaculaire fiets attractie Super Space Bikes: fiets zo hard als je kunt en fiets jezelf letterlijk over de kop! 
Wie durft?

*  In het kinderdorp zijn er voor de allerkleinsten springkastelen en grime

Daarbovenop…
* Foodtrucks met drinken en eten op de Markt
*     Horeca van Oudenaarde verwelkomt graag iedereen  

op hun terras of in hun zaak

live 
op de Markt

Volg de slotshow

10u00
10u30-11u25

11u25
11u30

 DJ El Rubio en speakers Christoph Caluwé en Olivier Schalbroeck zorgen voor gezellige 

ambiance tussendoor

Oudenaardse eigenzinnige coverband Rund Funk brengt een instrumentale mix van rock, 

blues, jazz en funk

Laureaat showcase Oudenaardse Band

Live uitzending op de Markt van de slotshow van gaststad Mechelen 

11u35-15u00

15u00

16u00
17u00-21u30

Evenementendorp
programma podium

Markt

10u00-17u00
op en rond de Markt

11u30
11u45

12u00-13u00
13u45-14u45



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!

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!

INFO & PROGRAMMA : WWW.RETRORONDE.BE

Zaterdag: Koppenberg & Paterberg Vintage Ride
Zondag: Retro Ronde van Vlaanderen (40, 80 & 120 km)
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praktische info
Locatie evenementendorp
Markt
9700 Oudenaarde

Locatie rennersdorp
Bernarduscollege
Hoogstraat
Opgelet! Supporters hebben geen 
toegang tot het rennersdorp. 
Wil je met vrienden of familie 
afspreken, begeef je dan naar de KBC 
ontmoetingsruimte in de Hoogstraat 
(thv n° 8) of spreek af in het 
evenementendorp.

Parkeren
Er zijn voldoende 
parkeermogelijkheden in het centrum. 
De NMBS parking wordt op zondag 
2 juni ikv de 1000 km Kom op tegen 
Kanker gratis ter beschikking gesteld. 
Overige parkeermogelijkheden: 
Parking Prins Leopoldstraat (thv 
voetbalstadion/sportsite), Site 
Santens, Sint-Jozefplein, Jacob 
Lacopsstraat… 
volg de signalisatie ‘parking 
bezoekers’.

Rookvrij evenement
Oudenaarde kiest er bewust voor 
om van de 1000 km een rookvrij 
evenement te maken. Alvast dank 
voor je medewerking.

Meer info
Toerisme & Evenementen 
Stadhuis 
Markt 1
9700 Oudenaarde
055 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be

met dank aan deze lokale partners:


