
Volop gezelligheid in Oudenaarde!
#BeleefEindejaar

Schaatspiste       Kerstmarkt   Shoppen         

14 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019
Info op www.oudenaarde.be



Kersthappening in Oudenaarde
De gezelligste tijd van het jaar komt eraan … de winkels 
inspireren je met de nieuwste kerstartikelen, overal klinken 
Jingle bells en je denkt waarschijnlijk al aan de versiering 
voor je kerstboom.

Ook onze stad wordt weer één van de sfeervolste plekjes 
in de streek! Kom vanaf 14 december de eindejaarssfeer  
op snuiven op onze jaarlijkse kerstmarkt, je wandelt langs 
meer dan 40 chalets met heerlijke hapjes en drankjes, en 
t.e.m. 30 december is er in Oudenaarde heel wat te  bele ven.

Kerstplezier voor jong en oud! 

OPENINGSUREN KERSTMARKT 
Tijdens het weekend van 14-16 en 21-23 december  
(Grote Markt, Kleine Markt en Droesbekeplein)  
en 28-30 december 2018 (Grote Markt): 
  Vrijdag van 18 tot 23 u.  
  Zaterdag en zondag van 14 tot 23 u. 
 Verschillende chalets zijn in deze periode ook op  
 weekdagen open.

ANIMATIE    
Tijdens  de verschillende eindejaarsweekends valt opnieuw 
heel wat te beleven: 
  Belleman 
 Opening van de Kerstmarkt op de ijspiste op 14/12 om 19 u. 
  Creatieve workshop knutselen voor kinderen 
 Thema: kerstversieringen voor in de kerstboom.  
  Locatie: Droesbekeplein. 
 Op zaterdag 15/12, zondag 16/12, zaterdag 22/12  
 en zondag 23/12, telkens van 15 tot 19 u. 
  Draaiorgelmuziek doorheen de straten van de stad 
 Op zaterdag 15/12, zondag 16/12, zaterdag 22/12  
 en zondag 23/12, telkens van 14 u. 30 tot 18 u. 30.  
  Kerstkindergrime door de leerlingen van PIVA  
 Oudenaarde – afdeling Grime en make-up 
 Kindjes krijgen een kerstmuts als souvenir en gaan op  
 de foto met de Kerstman. 
  Locatie: Droesbekeplein. 
 Op zaterdag 15/12, zondag 16/12, zaterdag 22/12  
 en zondag 23/12, telkens van 15 u. tot 19 u. 
  Lichtjesstoet met tractoren door het centrum van  
 de stad 
 Vang zeker de snoepjes die uitgegooid worden, want je  
 kan prijzen winnen! 
 Op zaterdag 15/12 en zaterdag 22/12 om 19 u. 
  Gratis rondrit door het centrum met huifkar 
  Vertrekpunt: aan restaurant Cesar op de Markt.  
 Op zaterdag 15/12, zondag 16/12, zaterdag 22/12,  
 en zondag 23/12, telkens van 15 u. tot 19 u. 
  ‘Theater Stam vertelt’ – Voorleessessies  
 kerstverhaaltjes 
  Locatie: Vlakbij de ingang van de Sint-Walburgakerk. 
 Op zaterdag 15/12, zondag 16/12, zaterdag 22/12  
 en zondag 23/12, telkens van 15 u. tot 19 u.
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OPENING VAN DE KERSTMARKT  
MET IJSPISTE OP VRIJDAG 14 DECEMBER: 

18.30 u.   Verwelkoming door roep van de  
   Belleman + toespraak van de burgemeester  
   en schepenen 

19 u.   Kunstschaatsshow door Team Temptation  
   o.l.v. Candy Mulder, gevolgd door  
   discoschaatsen (20 tot 23 u.)

WORKSHOPS 
  Actieve BBQ kookcursus met Kookclub El Bollie  
 Incl. wijndegustatie en proeverij van ambachtelijke  
 Italiaanse en Spaanse vleeswaren. 
 Op donderdag 20 december om 15 u.  
  Locatie: Kleine Markt.  
 Inschrijving verplicht bij traiteurmatthias@telenet.be  
 (€ 50 per persoon).  
  Kids BBQ  
 Kinderen leren omgaan met vuur/veiligheid,  
 fruitspiesjes maken, worstjes en marshmellows  
 grillen.   
 Op woensdag 19 en woensdag 26 december van 15 u. 
 tot 16 u. 30 op de kleine Markt.  
 Inschrijving verplicht bij  traiteurmatthias@telenet.be  
 (€ 5 per persoon). 
  Ladies night met bubbels en hapjes en tips &  
 tricks van de chef 
 Op donderdag 27/12 van 18 u. om 20 u. 
 Inschrijving verplicht bij  traiteurmatthias@telenet.be  
 (€ 10 per persoon). 
  Gratis BBQ kookdemo door wereldkampioen BBQ  
 Kurt Dekoninck 
 Op zaterdag 29/12 van 15 u. tot 16 u. 
  Locatie: Kleine Markt.

DOORLOPENDE ANIMATIE TIJDENS BEIDE  
WEEKENDS:  
  Kerstmannen bezoeken de kerstmarkt en  
 winkelstraten  
  Viskraam op de kleine Markt (vissen naar eendjes  
 en kerstballen) 
  Kijk vanuit de loungeruimte naar de schaatsers  
 die hun beste kunstjes tonen op de ijspiste.

In samenwerking met o.a. Theater Stam, PIVA Oudenaarde -  
afdeling Grime en make-up, Kappersschool PVCO Dender en Schelde, ’t 
Perdegedoe en de Materse Oldtimervrienden. 

Opening kerstmarkt 
14 december 



Tijd om je schaatsen aan te trekken!
Maar liefst 12.000 schaatsers brachten vorig jaar een be-
zoekje aan onze 600 m² grote ijspiste. Een overweldigend 
succes! Dit jaar openen we de ijspiste opnieuw met een 
adembenemende schaatsshow. Wil je dit niet missen? Zorg 
dat je erbij bent op 14 december.

Heb je zin om te schaatsen, maar heb je het nog niet ge-
noeg onder de knie? Of ben je al een echte pro? Iedereen 
is welkom tijdens de eerste week van de kerstvakantie, we 
organiseren verschillende schaatsinitiaties voor beginners 
en gevorderden. Doe je mee? Schrijf je dan snel in bij de 
Sportdienst via 055 31 49 50. 

Wat nog? 
  Discoschaatsen: elke vrijdagavond van 20 tot 23 u. 
  Kleuterglibberen: de ijsbaan is elke zondag van 10  
 tot 12 u. voorbehouden voor kleuters en hun ouders 
  After examen schaatsen: tijdens de week vóór de  
 vakantie kunnen studenten van de middelbare  
 school zich na de examens ontspannen op de ijspis- 
 te, van 12 tot 13 u.

Even uitblazen na je schaatsbeurt? Kom tot rust in onze ge-
zellige loungeruimte en geniet bij een hapje en een drankje 
van de kunsten van andere schaatsers.

Je hoeft niet vooraf te reserveren, maar we vragen groepen 
vooraf iets te laten weten om een vlot verloop te garande-
ren. Scholen kunnen de laatste week vóór de kerstvakantie 
hun schooluitstap op onze ijspiste organiseren.
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Prijs per schaatsbeurt (incl. schaatsverhuur)

Individuele schaatser € 5,00
Scholen en groepen vanaf 20 personen € 2,50
OK-pas en sociale kaart OCMW € 2,50
DJ-schaatsen € 6,00

Beurtenkaarten/pakketten (incl. schaatsverhuur)

Meerbeurtenkaart (10 beurten) € 40,00

Schaatsinitiaties (incl. schaatsverhuur) 24 t.e.m. 29 dec.: 
beginners 9.30-10.30 u., gevorderden 10.30-11.30 u.

Inwoners € 35,00
Inwoners (meerdere kinderen uit 1 gezin) € 30,00
Niet-inwoners € 45,00
Niet-inwoners (meerdere kinderen uit 1 
gezin)

€ 40,00
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  OPENINGSUREN PUBLIEK IJSPISTE - SPECIALE ACTIES                                                                     

vr 14 dec 2018 20 - 23 u. (discoschaatsen 20-23 u.) 18.30 - 19 u.: Opening kerstmarkt en ijspiste 
19 - 20 u.: Schaatsshow 
20 - 23 u.: Discoschaatsen

za 15 dec 2018 10 - 23 u.  
zo 16 dec 2018 12 - 21 u. (10 - 12 u. kleuters) 10 - 12 u.: Kleuterglibberen

ma 17 dec 2018 16 - 21 u. (scholen 8.30 - 16 u.) 8.30 - 12 u.: Schaatsen voor scholen 
12 - 13 u.: After examen schaatsen 
13 - 16 u.: Schaatsen voor scholen

di 18 dec 2018 16 - 21 u. (scholen 8.30 - 16 u.) 8.30 - 12 u.: Schaatsen voor scholen 
12 - 13 u.: After examen schaatsen 
13 - 17 u.: Schaatsen voor personen met een  
beperking

wo 19 dec 2018 13 - 21 u. (scholen 8.30 - 13 u.) 8.30 - 12 u.: Schaatsen voor scholen 
12 - 13 u.: After examen schaatsen

do 20 dec 2018 16 - 21 u. (scholen 8.30 - 16 u.) 8.30 - 12 u.: Schaatsen voor scholen 
12 - 13 u.: After examen schaatsen 
13 - 16 u.: Schaatsen voor scholen

vr 21 dec 2018 15.30 - 23 u. (scholen 8.30 - 15.30 u.) (disco-
schaatsen 20 - 23 u.)

8.30 - 12 u.: Schaatsen voor scholen 
12 - 13 u.: After examen schaatsen 
13 - 15 u.: Schaatsen voor scholen 
20 - 23 u.: Discoschaatsen

za 22 dec 2018 10 - 23 u.  
zo 23 dec 2018 12 - 21 u. (10 - 12 u. kleuters) 10 - 12 u.: Kleuterglibberen

ma 24 dec 2018 12 - 21 u. (initiaties 9.30 - 11.30 u.) 9.30 - 11.30 u.: Schaatsinitiaties
wo 26 dec 2018 12 - 21 u. (initiaties 9.30 - 11.30 u.) 9.30 - 11.30 u.: Schaatsinitiaties
do 27 dec 2018 12 - 21 u. (initiaties 9.30 - 11.30 u.) 9.30 - 11.30 u.: Schaatsinitiaties
vr 28 dec 2018 12 - 23 u. (initiaties 9.30 - 11.30 u.)  

(discoschaatsen 20 - 23 u.)
9.30 - 11.30 u.: Schaatsinitiaties 
20 - 23 u.: Discoschaatsen

za 29 dec 2018 10 - 23 u.  
zo 30 dec 2018 12 - 21 u. (10 - 12 u. kleuters) 10 - 12 u.: Kleuterglibberen

ma 31 dec 2018 10 - 21 u.  
wo 2 jan 2019 10 - 21 u.  
do 3 jan 2019 10 - 21 u.  
vr 4 jan 2019 10 - 23 u. (discoschaatsen 20 - 23 u.) 20 - 23 u.: Discoschaatsen
za 5 jan 2019 10 - 23 u.  
zo 6 jan 2019 12 - 21 u. (10 - 12 u. kleuters) 10 - 12 u.: Kleuterglibberen

Opening 14 december 
met adembenemende schaatsshow!



Boetiek Biade Factory
Leuk eindejaarsgeschenk  
voor elke kopende klant. 

Schoenen Spazio
Eindejaarsactie!

Tine.B
In de kijker: de Tine.B

GESCHENKBON!

Boetiek Accento
Op 23 en 30/12 toasten we  
met een glaasje champagne  

en een gebakje op het  
nieuwe jaar 2019! 

La Luna
Tijdens de maand 

december verwennen 
wij onze klanten 

met een leuk geschenk.
Hair & Make-up Evelien
2, 24 & 31/12 ook open, 

enkel op afspraak. 
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Game Mania
Demo’s  & promoties. 

Centrum RVV
1 toegangsticket kopen 

= 10% korting op aankopen 
in de Rondeshop. 

FEYS BOUTIQUE
Geniet bovendien van  

een heerlijke koffie  
of glaasje bubbels.

Veritas
Leuke kadootjes om 

te geven maar ook om zelf te 
krijgen! Superchique panty’s 

en accessoires voor de 
dames, maar ook stijlvolle

sokken voor de heren 
en de kids.

Collin Wijnen
Elke week leuke promoties  

en lekkere wijnen te proeven  
in het weekend!

OPEN OP 16 DEC 23 DEC 30 DEC ZONDAGSOPENINGSUREN
DIENSTEN
Centrum RVV Markt 43    10 u. - 18 u. 
Game Mania Tacambaroplein 8   12 u. - 17 u. 
Ladbrokes Tussenbruggen 5    10.30 u.  - 18 u. 
Orange Nederstraat 22   13.30 u.  - 17.30 u. 
Telenet Nederstraat 35  14 u.  - 18 u. 
Tik-Tax Taxi Markt 59    9 u. - 01 u. 
FASHION&BEAUTY
Absolu Nederstraat 31   14 u.  - 18 u. 
Andrews Voorburg 2-4   15 u.  - 18 u. 
Boetiek Accento Hoogstraat 49    14 u.  - 18 u. 
Boetiek Biade Factory Hoogstraat 39    13 u.  - 18 u. 
Boetiek Vivaldi Nederstraat 70    14 u.  - 18 u. 
Boutique 9 by Impulse Tussenbruggen 9    14.30 u.  - 18 u. 
Carlo Herenkleding Markt 23    10 u.  - 12 u.  & 14 u.  - 18 u. 
Dugardein 24 Broodstraat 24   14 u.  - 18 u. 
Esprit Nederstraat 43-45   14 u.  - 18 u. 

Fashion Antero Krekelput 1   
10 u.  - 18 u.  
+ ma 31/12 10 u.  - 17 u.

Feys Boutique Nederstraat 7    11 u.  - 18 u. 
Glynis Nederstraat 41    14 u.  - 18 u. 
Hair & Make-up Evelien Beverestraat 3  Enkel op afspraak
Hunkemöller Nederstraat 13    14 u.  - 18 u. 
Ici Paris XL Nederstraat 61    14 u.  - 18 u. 
Instituut Faye Beverestraat 60   10 u.  - 16 u. 
Juwelen Celine Roelens Broodstraat 23    14 u.  - 18 u. 
Juwelier Vande Velde Markt 14    14 u.  - 18 u. 
K. De Lathauwer Broodstraat 20    14.30 u.  - 17.30 u. 
Kinderkorf Nederstraat 3    14 u.  - 18u
La Luna Beverestraat 91  10 u.  - 16 u. + ma 24/12
Le.Ca Textiel Broodstraat 10    14 u.  - 18 u. 
Lingerie Herman / Puur Nederstraat 18/26    14 u.  - 18 u. 
New DC Broodstraat 3-5-7   14.30 u.  - 18 u. 
Optiek Van de Velde Nederstraat 33    14 u.  - 18 u. 
Per L’Uomo Krekelput 10    10 u. - 18 u. 
Rogge Juweliers Nederstraat 15    alle dagen vanaf 10 dec
Schoenen Spazio Nederstraat 54 - Hoogstraat 51    14 u.  - 18 u. 
Senza Schoenen Broodstraat 4    14.30 u.  - 17.30 u. 

Sloane Nederstraat 44   
16 + 23/12: 13 u.  - 17 u. 
& 30/12: 11 u.  - 15 u. 

Smalville Herenkleding Hoogstraat 57    14 u.  - 18 u. 
Stiletto Shoes RVVplein 11,13,15    15 u.  tot 18 u. 
Tine.B Markt 8    14 u.  - 18 u. 
Van Wambeke Markt 34   15 u.  - 18 u. 

Veritas Nederstraat 5   14 u. - 18 u. 

Yves Rocher Nederstraat 51   14 u.  - 17 u. 
Zeeman Textielsupers Beverestraat 7   11 u.  - 16 u. 
Zorya Beverestraat tss. 1 en 3    14 u.  - 18 u. 
FOOD&DRINKS
‘t Soethuys Nederstraat 58    14 u. - 18 u. 
Bakkerij Burez Beverestraat 80    7 u.  - 17 u. 
Bakkerij Panda Hoogstraat 29    7 u.  - 12 u.

Bakkerij Rogge Markt 29    7 u.  - 18 u. 

Callebaut - Vanhaver Kaasmeesters Burg 14    9 u.  - 18 u. 

Collin Wijnen Krekelput 17    10 u. - 12 u.  & 14 u.  - 18 u. 

= acties vind je terug op de volgende bladzijde6  #BeleefEindejaar

Van Wambeke 
Bij aankoop van een 

kostuum vanaf € 250 krijgt 
u een 2e broek of giletvestje 

gratis. Actie loop tot 
eind december.

Winters winkelplezier
Het Winterwarmte-vuur blijft branden in het 
centrum van de stad!

Alle handelaars & ondernemers & horeca-uitba-
ters staan ook tijdens de mooiste weken van het 
jaar met passie en goesting voor jou klaar.  Maar 
liefst 3 zondagen op rij kan je terecht voor heerlijk 
eindejaarsshoppen met veel extra’s. 

Zet zondag 16, 23, 30 december met stip in je 
agenda. Niet alleen op zaterdag maar ook op  
ZONDAG is het dan volop winkelen en puur  
genieten in een stad die bruist van de KERSTSFEER. 
Kijk op de lijst op de volgende bladzijden om te  
ontdekken wie precies wanneer OPEN is.

Volg de Facebookpagina www.facebook.com/ 
OudenaardeWinkelStadvzw om geen enkele up-
date te missen. 
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Matrassen Foucart
Acties op donsdekens.

Music House 
Per aankoop van 25 euro  

een cd gratis, te kiezen
uit voorgeselecteerd 

aanbod.

Qlinaire  
Slagerij/Traiteur Sylvie  

Gratis geschenk bij plaatsing 
van uw eindejaarsbestelling 

voor 16 december!

Brasserie Peloton Café
Tijdens de kerstperiode: 

Tongerlo Christmas 
van ‘t vat, met bijhorende 

kaas!

‘t Verloren Hart
Steak menu aan € 29.

Hobby Kiekeboe
Klein attentie 

bij een aankoop.

Atmosvert
5% korting tijdens  

de maand december!

16 DEC 23 DEC 30 DEC ZONDAGSOPENINGSUREN
Leonidas Broodstraat 14   8 u.  - 17.30 u.

Patisserie Tearoom Verlinden Nederstraat 34    13.30 u.  - 18.30 u. 

Qlinaire Slagerij/Traiteur Sylvie Beverestraat 54    8 u.  - 12.30 u. 

Slagerij Van den Bulcke Markt 12   8 u.  -13 u. & 14 u. - 18 u. 

Slagerij/Traiteur De Bever Beverestraat 124    8 u.  - 13 u. & 16 u. - 19 u. 

‘t Winkelke Beverestraat 74   
16/12: 9 u.  - 12 u.  
& 23 + 30/12: 9 u. - 17 u.

Tijd voor Koffie Krekelput 2    14 u.  - 17.30 u. 

HORECA

Adriaen Brouwer Markt 20    13 u. - ...

Brasserie Cesar Markt 6    10 u. - 21 u. 

Brasserie Le Rubin Markt 17/1  11 u. - 21 u. 

Brasserie Peloton Café Markt 43    10 u.  - 22 u. 

De Carillon Markt 49    9 u.  - 22 u. 

Frituur De Markt Markt 28   11.30 u.  - 14 u. & 17.30 u.  - 22 u. 

Gelateria Da Romeo Markt 16    9.30 u.  - 21 u. 

Hotel Steenhuyse Markt 37   
8 u. - 10 u. ( mog. tot ontbijten  
ook voor niet hotelgasten)

Huis van Parma Markt 33    13 u.  - 18 u. 

Hyppo Sint-Walburgastraat 17    16 u.  - …

Koffiehuisje Beans & Dreams Hoogstraat 65   10 u. - 17 u. 

Leopold Hotel De Ham 14    7 u. - 24 u.  (heel het jaar)

Matagalpa Bakkerij & Tearoom Hoogstraat 17    7 u. - 17 u. 

Pagora Markt 50    10 u. - 18.30 u. 

Sushi Bar Markt 25    12 u.  - 14 u. & 17 u. - 22.30 u. 

‘t Verloren Hart Stationsstraat 40    12 u.  - 15 u. 

LIFESTYLE

Artistic G. Antheunisplein 4    8.30 u.  - 18 u. 

Atmosvert Stationsstraat 31    14 u.  - 18 u. 

Bloemen De Potter Hoogstraat 45    10 u. - 18 u. 

Boekhandel Beatrijs Hoogstraat 37 - Nederstraat 42    14 u.  - 17 u. 

D&M Beeld-en Klankstudio Beverestraat 4C    14 u.  - 18 u. 

HD Master Stationsstraat 30    Enkel op afspraak

Henriette & Juliette Broodstraat 25    14 u.  - 18 u. 

Hobby Kiekeboe Beverestraat 57   9.30 u.  - 17 u.  + ma 24 & 31/12

Matrassen Foucart Gentstraat 2    11 u.  - 17 u. 

Music House Krekelput 20   10 u.  - 12.30 u. & 13.30 u.  - 17 u. 

Økkerennoot Nederstraat 8   14 u.  - 18 u. 

Oxfam Wereldwinkel Kattestraat 9   10 u.  - 18 u. 

Pand Diependaele Ruttemburgstraat 48    14u - 18u + 2 & 9 december

Pimpel & Mees Krekelput 16   
16 + 30 / 12: 13 u.  - 17.30 u.  
& 23 / 12: 10 u. - 17.30 u. 

Pretty Things Nederstraat 36 - 38    10 u. - 18 u. 

Rituals Cosmetics Nederstraat 57   
16 / 12: 14 u.  - 18 u.   
& 23 + 30/12: 10 u.  - 18 u. 

Spiers Slaap Broodstraat 13   14 u.  - 18 u. 

Standaard Boekhandel Nederstraat 59    14 u.  - 18 u. 

WARENHUIS

Casa Nederstraat 59    14 u.  - 18 u. 

Colruyt Tacambaroplein 3   8.30 u.  - 17 u. 

Hema Hoogstraat 18    14 u.  - 18 u. 

Kruidvat Nederstraat 47    11 u.  - 18 u. 
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Oxfam Wereldwinkel 
We houden dit jaar  

de cadeaudagen terug in de 
brandwoeker van 15  

december t.e.m. zaterdag  
29 december en dit tot 20 u. 

We zijn doorlopend open  
van 10-18 u.

D&M Beeld-en  
Klankstudio

Demo’s home cinema, 
streaming, audio beeld -en  
projectie, degustaties Jura  

espresso machines, 
Bamix ...

= acties vind je terug op de volgende bladzijde

Hotel Steenhuyse
Gratis glaasje cava voor 

wie komt ontbijten op één 
van deze drie zondagen. 
Reservatie noodzakelijk
met mededeling OWS!

Open zondagen 
16, 23, 30 december 2018



Beste Sprinkhaan,

Ik wil iets bestellen.
Ik wil graag een bank op mijn rug.
Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning.
Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank.
Een fontein heb ik al.
Ik kan niet goed naar je toe komen.
Kun jij alles hier bezorgen?
Ik woon midden in de oceaan.

De Walvis

Kostprijs:  
volwassenen: 10 euro 
-12 j.: 7 euro 
 
Tickets & info: 
www.dewoeker.be 
cc.de.woeker@oudenaarde.be  
055 30 13 66
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Parkings tijdens 3 weekends van de Kerstmarkt:
1: Parking De Ham
2: Parking Smallendam (B)
3: Minderbroedersplein (B)
4-6: Parking Minderbroederstraat
7: Meerspoort
8: Markt (kort parkeren) (B)
9: Administratief centrum, Tussenmuren (voet-
gangersdoorgang via trap M. Casteleinstraat)
10: Abdij Maagdendale, Maagdendale
11: Tussenbruggen (B)
12:  Bekstraat
13: Woeker
14: Tacambaroplein (B)
15: Gobelinstraat
16: Bernarduscollege, Neringstraat
 B= betalend parkeren, van ma-za, van 8.30-18.30
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Markt, kleine Markt, Droesbekeplein: 
kerstdorp met 40 kerstchalets, 
met ijspiste en tent schaatsverhuur

 Kerstshoppen in de winkelstraten, 
winkels ook open op zondag 16, 23 en 
30 december tijdens de Kerstmarkt

Kom op vrijdag 28 december om 14.30 u. naar cultuur- 
centrum De Woeker voor de familievoorstelling ‘De tuin van 
de walvis’ van meesterpointillist Toon Tellegen. De pracht-
vertelling werd bekroond met de Zilveren Griffel 2016. 

 Waarover gaat de vertelling?
Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin 
de walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat 
hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat 
op weg. 

Maar … waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot 
bevrediging? Tot het grote geluk? In deze allegorische vertel-
ling wordt ons consumptiegedrag op een minzame manier 
onder de loep genomen.

Oudenaarde
bereikbaar?
reken maar!

Dit jaar is het de beurt aan Nederename om als  
Oudenaardse deelgemeente een kerstmarkt te organise-
ren. Kom langs op 22 december van 16 tot 22 u. en bezoek 
heel wat kerstkraampjes vanaf de Oudstrijdersstraat tot 
aan de voet van de Ohiobrug.

Ook Feestcomité Volkegem organiseert i.s.m. de plaatselij-
ke verenigingen een kerstmarkt op het De La Kethulleplein. 
Kom langs op zaterdag 15 december van 16 tot 00 u.

Wij wensen
 jullie alvast een 

voorspoedig 
2019!

Voorstelling ‘De tuin van de walvis’ 

Kerstmarkt 
in de deelgemeenten   
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OUDENAARDEBON: SCHENK  
HONDERDEN CADEAUTJES IN ÉÉN BON!

Dit jaar duurt je zoektocht naar het perfecte cadeautje 
slechts 1 minuut! Want met de Oudenaardebon pak je uit 
met een originele cadeaubon die de gelukkige ontvanger 
kan inruilen in alle deelnemende zaken in Oudenaarde. 
Eén bon, honderden cadeau-ideetjes … En je steunt ook 
nog eens onze lokale handelaars. Leuk gegeven, toch?

MEER INFO 
Alle praktische info vind je op www.oudenaarde.be  
of via Toerisme Oudenaarde (Stadhuis, 055 31 72 51,  
toerisme@oudenaarde.be)


