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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, 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 
Adriaen Brouwer u heel graag het verhaal 
vertellen van het roemrijke verleden van 
Oudenaarde. Ze staan u op te wachten in het 
stadsmuseum 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. 
Ideaal om tussendoor ook Oudenaarde als 
hippe shoppingstad te leren kennen.

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 landschap van de Vlaamse 
Ardennen een heldenrol in vertolkt. Het ligt 
hier rondom, verleidelijk uitgestrekt of in 
mysterieuze kronkels te wachten tot u er komt 
van genieten. 

Blijf dus niet staan op de dorpel, kom binnen. 
Ons Oudenaards Bruin staat fris en we hebben 
u heel wat te vertellen!
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Stel je een jongeman voor die verliefd 
wordt op een beeldmooi meisje. Als 
hij voor het eerst uitgenodigd wordt 
om kennis te maken met haar familie, 
merkt hij dat ze tal van zussen heeft. 
Allemaal minstens even mooi. Voor-
aleer u in vuur en vlam wordt gezet 
door het beroemde stadhuis van Ou-
denaarde, doet u er dus goed aan om 
tijdens een stadswandeling kennis te 
maken met de andere parels.
Het is niet zo verwonderlijk dat het 
stadhuis met de meeste aandacht 
gaat lopen. Het schitterende bouw-
werk in Brabantse gotiek domineert 
de Grote Markt. Volgens de 19de 
eeuwse Franse auteur Victor Hugo is 
er “in dit fantastische gebouw geen 
enkel detail dat het niet waard is be-
keken te worden”.

Een beeldschoon lief 

Unesco dacht er trouwens ook zo over. 
De organisatie zette de belforttoren van 
het stadhuis in 1999 op de Werelderf-
goedlijst. Hanske de Krijger, de blinkende 
stadswacht die boven op de belforttoren 
toekijkt, ziet de rij aanbidders almaar 
langer worden, en dat wil wat zeggen. De 
opmerkzaamheid van Hanske, of het ge-
brek daaraan, laat immers soms te wen-
sen over. Ergens diep in de 16de eeuw 
viel hij in slaap nadat hij te veel kroezen 
Oudenaards bier had gedronken. Dat was 
een beetje vervelend want daardoor zag 
hij Keizer Karel niet aankomen. Althans 
zo zegt de legende...

De concurrentie ontlopen

Het is niet zo moeilijk om de concurrentie 
een beetje te ontlopen. De stad kent meer 
dan honderd geklasseerde monumenten 

die minder in het oog lopen. In een straal 
van twee kilometer rond het stadhuis kan 
je een rijkdom aan bezienswaardigheden 
ontdekken die vertellen over een rijke en 
bewogen geschiedenis. De stadswande-
ling ‘Historisch Oudenaarde’ is de ideale 
manier om met de belangrijkste kennis te 
maken.

Oude en jonge liefdes

De vier kilometer lange tocht start aan de 
Koninklijke fontein op de Markt en brengt 
u via de imposante Sint-Walburgakerk 
naar de Kleine Markt waar de historische 
gebouwen, mooi opgemaakt en schou-
der aan schouder naar uw bewonderende 
blikken hengelen. De Boudewijntoren uit 
de 12de eeuw houdt zich kranig naast jon-
kies als het Huis Margaretha Van Parma, 
het Huis Cambier en het Vleeshuis uit de 
respectievelijk 16de en 18de eeuw.

Een onecht kind

Tijdens uw tocht richting begijnhof wan-
delt u voorbij de littekens van de grach-
ten die destijds de stad doorkruisten. Via 
de Smallendam komt u aan de Schelde en 
ziet u rechts van de ophaalbrug de Onze-
Lieve-Vrouwekerk van Pamele al staan, 
gefl ankeerd door het Zwartezusterkloos-
ter en het abdijcomplex Maagdendale. 
Vergeet ook niet naar links te gaan. Daar 
staat Huis De Lalaing waar Margaretha 
van Parma, de onechte dochter van Karel 
V, voor het eerst heeft geschreeuwd. 

De bril

Terug aan de overkant van de Schelde 
maakt u onder meer nog kennis met de 
refuge van de abdij van Ename en huis ‘de 
Pau’ om dan uiteindelijk, langs de Brood-

straat, weer op de Markt te belanden. 
Mocht u er een klein ommetje naar het 
Gentiel Antheunisplein voor over hebben, 
dan kan u daar trouwens zien wat het ge-
volg was van Hanskes keizerlijke onoplet-
tendheid. Voortaan moest Oudenaarde 
een bril in het stadswapen dragen en 
die werd hier kunstig in buxus gesnoeid. 
U komt er voorbij tijdens onze tweede 
stadswandeling ‘Rondom het park’. 

De stadswandeling is te koop voor €150, 
en is verkrijgbaar in het infokantoor 
van Toerisme Oudenaarde of via 
www.visitoudenaarde.com

Wil je kennismaken met ons kerk-
patrimonium? Vraag naar deze folder 
met praktische info. 

stadswandeling
Op

door het 
vrijersvoeten

historisch
centrum
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De kapellen zijn toegewijd aan een bepaalde heilige, vaak de 
patroonheilige van een gilde. Zo hebben de schrijnwerkers  
(Sint-Jozef), de touwslagers (H.Marie-Magdalena) en de met-
selaars (Sint-Jan de Doper) een eigen kapel.
In de noordbeuk van de kerk is er nog steeds een kapel met 
altaar, toegewijd aan de patroonheilige van de tapijtwevers, 
de H. Barbara.
Het tapijtweven was in Oudenaarde gedurende drie eeuwen 
de voornaamste nijverheid en de Sint-Walburgakerk speelde 
in het leven van de tapijtwevers een belangrijke rol; ze vormde 
immers het centrum van hun religieus leven.

Van het middeleeuwse 
meubilair in de kerk is niets 
overgebleven; alles werd ver-
woest tijdens de godsdienst-
troebelen van 1566 en later.  
De huidige meubilering en 
stoffering is vooral in barok- 
en laatbarokstijl uitgevoerd.  
De kerk is bijzonder rijk aan 
beeldhouwwerk, houten en 
stenen polychromie-
beeldjes, historische  
wandtapijten en schil-
derijen. De 14 kapel-
len in de kerk bieden 
naast kunstschatten 
ook een variatie aan 
houten en marmeren 
altaren, overwel-
digend of discreet 
gesculpteerd.
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De Sint-Walburgakerk met haar majestueuze toren 
domineert de stad. Deze collegiale kerk bestaat uit 
twee aan elkaar gebouwde halve kerken.  De naad 
ligt tussen het koor en het transept waarbij het koor 
haast een hallekerk op zich is.

De bouwgeschiedenis vermeldt 1150 als datum van het herbou-
wen van de kerk na de brand van 1126.  Deze nieuwe kerk had een 
groot koor zonder apsis en met vieringtoren.  Het huidige koor in 
blauwe Doornikse steen  is een overblijfsel van dit vroeggotische  
monument. In 1406, wanneer Jan Zonder Vrees in Oudenaarde 
verbleef werd de apsis voor de hertog bijgebouwd.  In 1414 werd 
beslist de kerk te herbouwen, maar door financiële moeilijkhe-
den kregen deze grootse plannen slechts voor de helft vorm en 
werden de werken gestaakt in 1534. De statige toren kende pas 
zijn bekroning toen in 1620 op de gotische romp een barokspits 
werd geplaatst, ontworpen door Simon de Pape.  De spits brand-
de in 1804 af door blikseminslag. 
De gebruikte materialen voor 
de kerk zijn hoofdzakelijk 
Doornikse steen voor het 
oudste gedeelte en Ba-
legemse steen voor 
het laatgotische.  

tapijtweven was in 
Oudenaarde de 
voornaamste nijverheid

twee aan elkaar gebouwde 
halve kerken
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In februari 2012 opende het Provinciaal 
Erfgoedcentrum (PEC) in Ename. Hier 
ontdek en beleef je het Oost-Vlaamse 
erfgoed en erfgoedbeleid. Tijdelijke 
tentoonstellingen en educatieve acti-
viteiten vertellen over de geschiedenis 
en hoe er nu voor de restanten van dat 
verleden wordt gezorgd. Je kan er een 
kijkje nemen achter de schermen van 
een erfgoeddepot. Verpozen gebeurt in 
een wel heel bijzondere foyer: het is een 
installatie van kunstenaar Ben Benaou-
isse. Niet te vergeten: van op de tweede 
verdieping heb je een prachtig zicht op 
de archeologische abdijsite van Ename 
en het Scheldelandschap.  

In Ename ademt zowat het ganse dorp 
geschiedenis uit! Er is de archeologische 
site met de restanten van een benedictij-
nenabdij, iets hogerop is er het bescherm-
de Bos t’Ename dat ooit eigendom was 
van de abdij, in het dorp vind je de prach-
tig gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk 
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 pam vind je 
hier het verhaal van terug.
En veel meer dan dat: je ontdekt het 
“verhaal” als individuele bezoeker met of 
zonder audiogids, 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 wandelaf-

stand die samen één verhaal vertellen
> Een interactief en speelse uitvalsbasis

Nieuw!
Een interactieve, virtuele wandeling 
doorheen de 13de-eeuwse Enaamse abdij 
onder begeleiding van een gids.

een warme thuis
voorerfgoed

uniekeen

erfgoedverhaal

Meer info? 
Provinciaal Erfgoedcentrum
Lotharingenstraat 1
9700 Oudenaarde-Ename

Gratis en toegankelijk voor iedereen.
Open van donderdag tot en met zondag, 
van 10 tot 17 uur en op afspraak.

Tel. +32 (0)55 30 03 44 (wo-zo: 10-17 uur)
of +32 (0)9 267 72 00 (ma-vr: 9-16)
erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

Twitter: @oost_vlaanderen 
  #erfgoedcentrum

pam Ename
Lijnwaadmarkt 20
9700 Oudenaarde-Ename
+32 (0)55 30 90 40
pam-ename@oost-vlaanderen.be

Openingsuren museum
Dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur
weekend en feestdagen van 13 tot 17 uur
Gesloten op maandag

Online
Website: www.pam-ename.be
Facebook: /pamEname
Twitter: @museum_ename

Ename
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Ontdek de Vlaamse Ardennen met je smartphone in de hand.

De Vlaamse Ardennen is een wandelparadijs in Vlaanderen Vakantieland. Je kan er stevig 
doorwandelen of langzaamaan genieten van al het moois in de regio. De gloednieuwe 
‘My Tours’-app voor smartphonegebruikers speelt daarop in. 
Met je slimme telefoon in de hand volg je voortaan routes langs merkwaardige plekjes 
van deze unieke toeristische regio. Onderweg maak je aan de hand van korte teksten, 
foto’s en audio- en videofragmenten kennis met de grote geschiedenissen en kleine 
verhalen.

Hoe werkt het?

Voor je vertrekt volstaat het om de gratis ‘My Tours’-app op je smartphone te 
downloaden. Die kan je vinden in de AppStore of in de Google Play Store.
Zodra dit gebeurd is, kies je een route en begeleidt de gps-functie van je toestel je naar 
het vertrekpunt van de wandeling. 
Onderweg kan je zelf foto’s opladen, vrienden uitnodigen en achteraf je wandeling 
opnieuw beleven of delen via sociale media.

Meer informatie vind je op www.mytours.be

Oudenaarde, beleef het  

Een wandeling langs de historische schatten 
van Oudenaarde moet wel aan het stadhuis 
starten. We wandelen tot diep in de 16de 
eeuw en kruisen onder meer Keizer Karel, 
Lodewijk XIV en enkele vrome begijntjes op 
het trottoir.

Op stap met Marilou

Marilou is 12 jaar oud en een van 
de gastvrouwen van het ‘Mou’, het 
schitterende museum van Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen. Met haar struinen 
we door de historische stadsmaquette die 
destijds in opdracht van Lodewijk XV werd 
gemaakt.

De bierroute

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan bier. In de 
omgeving van de stad waren ooit meer dan 
zeventien brouwerijen tegelijk actief. De 
brouwers lieten in heel de stad hun sporen na… 

Ontdek ook de andere My Tours erfgoedwandelingen
in Geraardsbergen, Ronse en Zottegem. 
Vraag de folder op bij Toerisme Oudenaarde

        My 
Tours

Volgende 
My Tours-routes 
gidsen je digitaal 
door Oudenaarde

Ename
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Recto Verso

Like ons op 
FACEBOOK

En neem deel aan de talrijke  activiteiten 
www.facebook.com/toerismeenevenementenoudenaarde

T 055 31 72 51
 STADHUIS  9700 OUDENAARDE 
TOERISME@OUDENAARDE.BE

 WWW.VISITOUDENAARDE.COM

Geniet van de mooie deuntjes van 
de Beiaard in de Walburgakerk te 
Oudenaarde op vaste tijdstippen

De beiaard in Oudenaarde bestaat al 
meer dan 500 jaar. In 1510 levert een 
zekere Jan van Spiere in opdracht van 
het stadsbestuur ‘een clavier in torrekin 
om te beyaerdene’. 
Zo  spreekt een historisch document 
uit het Stadsarchief… Daarmee bestond 
in  2010 de beiaard in Oudenaarde, en 
meteen in heel de wereld, 500 jaar!
Het blijkt in elk geval de oudste 
vermelding die ooit is teruggevonden.

Bespelingen
-Het jaar door op zondag van 12u tot 13u
-In juli en augustus van 20.30 tot 21.30u
-Vanaf 6 maart tijdens de wekelijkse 
  markt van 10u tot 11u
-En op bijzondere gelegenheden

Luisterplaatsen
-Binnenkoer van het OLV Hospitaal
-Ronde van Vlaanderenplein
-Op één van de terrasjes op de Markt

Beiaard
-Aantal klokke,: 49
-Totaal gewicht: 15 324 kg
-Gewicht basklok: 3 221 kg
-Gieters: Petit & Fritsen (1967)
-Transpositie: C-klaviertoon klinkt C

Beiaardier
Lode Schynkel

Ook in een aantal andere gemeentes 
van de Vlaamse Ardennen (Brakel, 
Geraardsbergen, Herzele, Ronse en 
Zottegem) kan je genieten van het 
klokkenspel van de beiaard, de brochure 
ligt ter beschikking bij de dienst 
toerisme 

Beiaard
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Download de gratis app van de stad Oudenaarde op je smartphone en ontdek wat 
er hier allemaal te beleven valt.

De Oudenaarde app is een gratis mobiele gids voor bezoekers. Deze nieuwe 
applicatie geeft bezoekers alle informatie die ze nodig hebben tijdens een uitstap 
in onze prachtige stad. Er kan gekozen worden uit 5 items: info (praktische info), 
to do (bezoeken en beleven), to see (bezienswaardigheden), to eat (restaurants, 
brasseries, bistro's, ...) en to stay (hotels, B&Bs, vakantiewoningen,...). 

De applicatie is beschikbaar in de App Store (iOS) en de Play Store (Android). 

Oudenaarde
App
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Op amper 250 meter van het gotische 
stadhuis van Oudenaarde kan je 
met je plezierboot aanmeren in de 
pittoreske passantenhaven van de 
stad. De haven zorgt al jaren voor 
een gezellige drukte langs de oude 
Scheldearm.
De Oudenaardse passantenjachthaven 
kent sinds 1999 een stijgend succes. 
Jaarlijks keren ongeveer 1.500 
vrijetijdsschippers hun steven naar de 
Scheldestad om hier aan te meren en 
onze historische stad met zijn groene 
omgeving te verkennen. 

Een schat van een Schelde

De jachthaven werd uitgebouwd aan een 
oude Scheldearm, tussen de ophaalbrug 
en de Scheldesluis. De Schelde was eeu-
wenlang de belangrijkste levensader voor 
Oudenaarde. Het was de ideale weg om de 
bevolking te bevoorraden en ervoor te zor-
gen dat de kostbare tapijten die in de stad 

werden geweven, hun weg konden vinden 
naar kopers over heel de wereld. Eind de 
jaren ’60 werd de stroom echter rechtge-
trokken en ontstond aan de oude meander 
een ideaal biotoop voor pleziervaartuigen.

Op wandelafstand van het 
bruisende centrum

Aanmeren doe je aan een mooie houten 
steiger die zich tegen de groene en lom-
merrijke oever aanvlijt. Van hier wandel 
of fiets je in amper een paar minuten, 
via de Bergstraat en de Krekelput, naar 
het hart van onze bruisende, historische 
stad. Havenmeester Lucien De Waele 
biedt iedereen een warm onthaal en 
staat altijd klaar om vragen te beant-
woorden of praktische problemen op te 
lossen. Op het terras van de havenkan-
tine vind je trouwens altijd wel iemand 
om bij een glas Oudenaards bier stoere 
zeemansverhalen en prettige weetjes 
uit te wisselen.

Aanmeren in alle comfort

Aan de kade kan je zonder problemen 
aansluiten op het stroom- en drinkwater-
net. Er zijn toiletten en je kan er gratis 
douchen. De 350 meter lange en verlichte 
aanlegsteiger biedt plaats voor 60 vaar-
tuigen en is gemakkelijk bereikbaar voor 
rolstoelpatiënten. In de nabije omgeving 
vind je een beenhouwerij, een bakkerij en 
een groenten- en fruitwinkel. Apotheek, 
ziekenhuis of een arts zijn vlot bereikbaar 
op wandelafstand. 

passantenhaven

Meer info:
Lucien De Waele, havenmeester,
Tel +32 (0)475 60 70 53,
lucien.dewaele@telenet.be, 
http://www.vpf.be

Richt je steven
naar de Oudenaardse
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DE WEKELIJKSE MARKTDAG IS OP  
DONDERDAGVOORMIDDAG

UIT - KERMIS TE OUDENAARDE: 
- Septemberkermis

(1ste en 2de weekend van september), 
met vuurwerk en een avondmarkt op de 
vrijdagavond van het openingsweekend 
in september.

- Paasfoor
(Paaszaterdag tot en met het weekend 
daarop)
In de periode van juli tot september zijn 
er verschillende dorpskermissen met al-
lerlei randanimatie. 

Meer info: 
evenementen@oudenaarde.be,
www.oudenaarde.be 

SPORT
Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen
(14de zaterdag van het jaar, dag voor 
Vlaanderens Mooiste)
Dit is dé klassieker onder de wielertoeris-
tentochten en een ideale gelegenheid om 
jouw meefietsende vrienden de loef af te 
steken, je familie te verbazen of gewoon-
weg deze tocht tot een goed einde te bren-
gen. Duizenden wielerfanaten treden die 
dag in de voetsporen van Tom Boonen en 
Fabian Cancellara en rijden zelf hun Ronde 
van Vlaanderen. 
Meer info: 
deronde@oudenaarde.be,
www.beleefjeeigenronde.be/oudenaarde

SPORT
Aankomst Ronde van Vlaanderen
(beroepsrenners en vrouwen – 14e zondag 
van het jaar)
De hoogmis van het Vlaamse wielerjaar. 
Vanaf 2017 is ook de Muur van Geraards-
bergen weer van de partij, die sinds 2011 
van het parcours geschrapt was. Maar de 
winnaar van  Vlaanderens Mooiste wordt  

steevast gekroond in de ware stad van de 
Ronde, Oudenaarde. 
Meer info: 
deronde@oudenaarde.be; 
www.beleefjeeigenronde.be/oudenaarde

SPORT
Vlaamse Ardennenloop
(een zondag in mei)
 Durf jij de bekende heuvels van de Vlaam-
se Ardennen aan als een echte Flandrien 
(M/V)? Half run, half trail! Trotseer de 
Koppenberg, Ladeuze, kasseien, klim én 
daal, volg de voetsporen van de Vlaamse 
klassiekers. 
Meer info: 
www.vlaamseardennenloop.be

UIT
Fiesta Europa
(voorlaatste weekend van april)
Deze meerdaagse feestmarkt strijkt ook 
neer op de Markt in Oudenaarde. Daar 
kan u genieten van de producten die de 
deelnemende Europese landen te bieden 
hebben, of het nu gaat om ambachtelijke 
Franse zeep, een warme trui uit Lapland 
of Griekse olijfolie… 

ERFGOED
Erfgoeddag
(laatste zondag van april)
Op deze dag pakt de stad uit met zijn roe-
rend en onroerend erfgoed, en Oudenaar-
de heeft heel wat te bieden…. Neem deel 
aan de activiteiten, gelinkt aan het jaar- 

lijkse thema, een leer bij over het culturele 
erfgoed van Oudenaarde. 
Meer info: 
cultuur.administratie@oudenaarde.be, 
www.oudenaarde.be

UIT
Bloemenmarkt
(1e zondag van mei)
Wanneer u op zoek bent naar bloemen en 
planten voor in uw huis of tuin, is dit de 
ideale gelegenheid om uit een ruim aan-
bod te kiezen. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

ERFGOED
Bedevaart en autowijding te Kerselare 
(meimaand) 
Op het hoogste punt van Oudenaarde, Ede-
lareberg, ontstond in het midden van de 
15de eeuw het drukbezochte bedevaarts-
oord O.L.V. van Kerselare. Nog steeds is 
de meimaand de bedevaartsmaand bij 
uitstek! Treed in de voetsporen van de 
bedevaarders, geniet er van het wandelen 
langs unieke rustige wegen met eindeloze 
vergezichten, en breng nadien een bezoek 
aan één van de vele kraampjes of kroegen 
en eethuizen op het pleintje. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

Jaarlijkse 
Evenementen



9

Jaarlijkse 

ERFGOED
Open Kerkendagen 
(1e weekend van juni)
De Open Kerkendag is een feestdag voor 
het religieuze erfgoed. Op honderd ver-
schillende locaties in België worden er die 
dag evenementen georganiseerd in en 
rond de gebedshuizen. Met o.a. de Sint-
Walburga – en Pamelekerk, kent ook Ou-
denaarde opzienbarend religieus erfgoed. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

RETRO
Retro Ronde
(2e weekend van juni)
Het retro-eerbetoon aan de Flandriens. 
Trotseer de Patersberg en Koppenberg 
zoals de legendarische wielerhelden uit 
het verleden: op een Achielle-fiets en een 
biefstuk in de broek. 
Meer info: 
info@retroronde.be, 
www.retroronde.be

FEEST
Bierfeesten 
(weekend van de laatste zaterdag van 
juni), gepaard gaande met de Kadeefees-
ten en de jaarlijkse Braderie
Gaat u voluit voor drie dagen sfeer en 
muziek op een mooie locatie? Dan bent u 
aan het juiste adres in Oudenaarde tijdens 
de Bierfeesten. Artiesten die al de revue 
passeerden de voorbije jaren: Milk inc., De 
Kreuners, Gorki, Bart Peeters, Clouseau, 
Kim Wilde, Laïs en zo veel meer… Ook voor 
het jongere publiek is er op zaterdag heel 
wat te beleven, met de Kadeefeesten. De 
hele Hoogstraat wordt dan omgebouwd 
tot een pretpark voor één dag, met attrac-
ties voor kleine en minder kleine kinderen. 
Meer info: 
peter@dequbus.be, 
www.bierfeesten.be

FEEST
Ruiterommegangen St Pieter in Eine dorp
(laatste zondag van juni) en Sint-Amelber-
ga in Mater dorp (10 juli) 
Een ruiterommegang is een aloude traditie 
waarbij paard en ruiter gezegend worden 
alvorens een ommegang in de gemeente 
te doen

UIT
Museumnacht Ename
(NOX.X. - 1e of 2e zaterdag van juli)
Sinds 2002 organiseert het pam Ename 
en VZW Museumnacht een nacht vol met 
woord, muziek en beeld. Dit in de gezel-
lige omgeving van de dorpskom te Ename. 
Ideaal wanneer u op zoek bent naar een 
avond vol gezellig spektakel. 
Meer info: 
pam-ename@oost-vlaanderen.be, 
http://museumnacht-ename.be/

FEEST
Vlaanderen Feest! 
(zaterdag of zondag voor 11 juli)
Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
vertaald in straat- en buurtfeesten, ver-
enigingsactiviteiten, dorpsinitiatieven en 
stadsevenementen. 
Meer info: 
ultuur.administratie@oudenaarde.be,
 www.oudenaarde.be

FEEST
Feeste t’Ename 
(weekend voor de maandag dichtst bij 10 
augustus)
Op de maandag die het dichtst bij 10 au-
gustus valt, wordt de feestdag van de Hei-
lige Laurentius gevierd. De patroonheilige 
van Ename krijgt het voorafgaande week-
end in ieder geval een stevig feest cadeau. 
Het feestcomité zorgt elk jaar voor een 
goed gevuld programma, met een vuur-
werkspektakel op zondagavond en een 
paarden- en kleinveemarkt op maandag. 
Meer info: 
evenementen@oudenaarde.be, 
toerisme@oudenaarde.be,
 http://www.enameleeft.be/feeste-t-ename/

ERFGOED
Open Monumentendag
(2e zondag van september)
Meer dan 500 monumenten zetten op 
deze dag hun deuren open. Zo ook in Ou-
denaarde. Breng een gratis bezoekje aan 
het MOU en maak kennis met Margaretha 
van Parma of Adriaen Brouwer. Of kiest u 
liever voor een van de vele andere monu-
menten van de stad? Aan u de keus. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

SPORT
AAROVA Rallysprint
(2de zondag van september)
De rallycultuur in de Vlaamse Arden-
nen, het is eens wat anders dan de vele 
fietsparcours. Op het grondgebied Ou-
denaarde/Kruishoutem laten de piloten 
hun kunde zien met o.a. haarspeldbochten 
en de zogenaamde ‘dodensprong’. 
Meer info:
info@ypresrally.com, 
www.arsrally.com

SPORT
24 uren van Oudenaarde
(1e weekend van oktober)
Zich op een sportieve manier inzetten 
voor het goede doel: dit wil de organisatie 
van de 24 uur elk jaar opnieuw bereiken. 
De teams lopen en/of wandelen in esta-
fette tweemaal de klok rond doorheen het 
centrum van Oudenaarde. Er wordt niet al-
leen gedacht aan de sportievelingen, maar 
ook aan de toeschouwers: animatie is ook 
voor hen voorzien. 
Meer info: 
24urenvanoudenaarde@gmail.com, 
www.24urenvanoudenaarde.be

SPORT
Mystery Run
(midden oktober).
Een mysterieuze offroad obstacle run 
over een uitdagend parcours en spectacu-
laire hindernissen. 
Meer info: 
info@outsider.be, 
www.mysteryrun.be

SPORT
Koppenbergcross
(1 november)
Sven Nys zal je er niet meer zien winnen, 
maar daarom hoeft het evenement niet 
in te boeten aan spektakel. Ieder jaar op-
nieuw trotseren de veldrijders de gevrees-
de Koppenberg. Crossplezier verzekerd. 
Meer info: 
info@koppenbergcross.be, 
www.koppenbergcross.be

UIT
Winterwarmte
(laatste weekend van november)
Tijdens dit driedaagse evenement verwen-
nen de handelaars hun publiek eens extra. 
Doe mee aan een workshop, proef erop los 
of bekijk eens de exposities die in verschil-
lende winkels te bezichtigen zijn. Want zo 
wordt de sfeer, en de winter, pas extra 
warm. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

UIT
Kerstmarkt Oudenaarde
(2e en 3e weekend van december)
De kerstsfeer weet ook Oudenaarde te be-
geesteren. Een grote kerstboom, chalets 
waar je je handen kan laten opwarmen 
aan een warme kop chocolademelk of een 
beker glühwein, op de achtergrond het he-
melse gezang van het koor… Kortom, ge-
zelligheid troef. 
Meer info: 
toerisme@oudenaarde.be, 
www.visitoudenaarde.com

Kijk voor meer activiteiten, uitstappen, 
rommelmarkten, enz… in Oudenaarde 
even in de UIT databank: 
https://www.uitinvlaanderen.be/ 
agenda/doen/oudenaarde


