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Ontdekken met
StadsgidsStadsgids

Onze stadswacht Hanske De Krijger zag ze in de 16de eeuw van boven 
op de belforttoren allemaal passeren: vorsten, landvoogdessen, heren en 
dames, tapijtwevers, brouwers en drinkers, reizigers...

Slechts 1 keer viel Hanske in slaap en stond niemand minder dan  
Keizer Karel voor een gesloten stadspoort. De Keizer gaf hem toen een 
bril! Sindsdien staat de poort wijd open; ook voor jou en jouw groep! 

Op bezoek in het MOU of op verkenning doorheen het stadscentrum; 
overal zijn tastbare getuigen van wat hier de voorbije eeuwen is gebeurd. 
Zijn rijke historie weerhoudt de stad niet om ook te schrijven aan een  
toekomstverhaal… Zo voegen we sinds een aantal jaren nieuwe hoofd-
stukken toe aan de ‘Ronde van Vlaanderen’. Het sportieve volksfeest 
waar het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen een heldenrol 
vertolkt. 

Het zal je niet verrassen als we stellen dat Oudenaarde veel te bieden 
heeft. Denk boeiende rondleidingen in stad en deelgemeenten, musea 
en brouwerijen, maar ook avontuur en spel. 

Zit je met vragen. We helpen je graag verder!

Het Oudenaards Bruyn staat fris.

Kom binnen,
onze poort staat open!onze poort staat open!



Duur: 2 uur
Prijs: € 60 per gids + € 4 inkom per 
persoon

max. 20 personen per gids

Bezoek omvat:
• Volks- en Schepenzaal

• wandtapijten- en zilvercollectie

Bezoek niet mogelijk op maandag en 
onder voorbehoud van verhuur van 
Volks- en Schepenzaal voor ontvang-
sten, jubilea en huwelijken.

Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51

Het MOU –museum van Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen- is gehuisvest in een van 
de mooiste stadhuizen van België en ademt 
geschiedenis van kelder tot nok. Kan ook 
moeilijk anders, als iconisch 16e-eeuws mo-
nument, met belforttoren die behoort tot 
UNESCO werelderfgoed. En laten we de  
lakenhalle niet vergeten; een prachtige ruimte 
waarin zo’n 19 wandtapijten uit de 16e en 17e 
eeuw de muren sieren. 

Ook geklasseerd in de categorie “om u te-
gen te zeggen”: een aanzienlijke collectie  
zilverwerk geschonken door familie De Boever- 
Alligoridès met de bedoeling iedereen te laten 
meegenieten van absolute topstukken uit elf Eu-
ropese landen.

Verder op het programma staan een smidse op 
zolder, een indrukwekkende volkszaal, versierd 
met muurschilderingen en glasramen die ver-
wijzen naar Keizer Karel, en de rijkelijk versierde 
schepenzaal met renaissanceportaal en portret-
galerij. Een M(O)Ust see! 

Bezoek 
      het MOU      het MOU
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Volkse verhalen 
         van Oudenaardevan Oudenaarde

Duur: 2 uur zonder stop 
Prijs: € 60 per gids

Duur: 3 uur met stop

Prijs: € 90 per gids (excl. consumptie)

max. 20 personen per gids

Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51

Geïnteresseerd in het verleden van de stad 
aan de hand van straffe verhalen? Zoek niet 
verder! Onze gids neemt je mee op sleeptouw 
en brengt jullie het relaas van kwade pastoors, 
onfortuinlijke slagers en andere volkse figuren 
uit onze kronieken. 

Ook de oude legendes van “Hanske de Krijger”,  
Keizer Karel en Adriaen Brouwer passeren de 
revue. Allemaal kleurrijke figuren die de stad haar 
aangezicht gegeven hebben, maar terzelfdertijd 
leer je Oudenaarde ook kennen als stad van 
monumenten en brouwerijen

Alles laten bezinken kan – met een 
“Oudenaardsen bruynen’ -  tijdens een stop in 
een plaatselijke kroeg.

Als Oudenaarde je overdag al de moeite lijkt, moet je be-
slist eens blijven plakken tot de avond valt. ‘Atelier Jeol’ 
werkte op onze markt een lichtplan uit waardoor die ook in 
het donker baadt in gezelligheid. Ideaal om op een andere 
manier kennis te maken met onze historische monumen-
ten. Via de markt wandel je naar het begijnhof om zo de 
verlichte Scheldekaaien en de wijk van Pamele te bereiken. 
De wandeling brengt je via fraai verlichte pleinen terug 
naar het startpunt.

Oudenaarde 
                       By night                       By night

Monumenten 
                   wandeling                   wandeling
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Het stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele en de 
Sint-Walburgakerk zijn en blijven onze ‘gouwe ouwe’, maar 
de Scheldestad is meer dan dat. 

Met meer dan 100 geklasseerde monumenten schuilt er om 
elke hoek wel een indrukwekkend pand met een interes-
sante geschiedenis. Denk een pittoresk begijnhof, statige 
huizen zoals Huis Margaretha van Parma en Huis de Lalaing, 
de Boudewijntoren (uit de 12e eeuw) enz..

De monumentenwandeling brengt je langs verrassend ver-
scholen en minder verscholen hoekjes. Gezellig flaneren 
langs de Schelde en een adempauze in het stadspark staan 
ook op het programma.

max. 20 personen per gids

Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51

Duur: 2 uur
Prijs: € 60 per gids 

Duur: 3 uur met bezoek aan de kerken
Prijs: € 90 per gids

Duur: 2 uur
Prijs: € 60 per gids
max. 20 personen per gids

Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51



Tijdens deze wandeling laat je het stadscentrum 
achter je en steek je de Schelde over om neer te 
strijken in de wijk Pamele voor een verhaal apart. 

Afgesneden van de historische kom door de  
Schelde, was het tijdens de middeleeuwen een 
onafhankelijk stadje. Meteen de reden waarom 
je er ook grootse gebouwen aantreft: de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk bijvoorbeeld: een prachtig 

voorbeeld van Scheldegotiek, neergeplant in 
1234. Ook de abdij Maagdendale en het Huis de 
Lalaing hebben hun geschiedenis te vertellen. En 
nieuwe verhalen zijn in de maak: met het stads-
vernieuwingsproject Scheldekop waait een nieu-
we wind door de buurt.

Geïnteresseerd in de woelige, rebelse geschiede-
nis van de wijk? Groot gelijk!

Pamele, 
     een verhaal apart     een verhaal apart
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Een iets minder gekend stukje Oudenaarde is 
de Gevaertswijk. Een van de best bewaarde 
geheimen van de stad ligt aan de rand van het 
fraaie stadspark Liedts, wat op zijn beurt weer 
grenst aan pittoreske volkstuintjes. 

Op het einde van de 19e eeuw ontwikkelde 
onze stad 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 textielfabriek Gevaert en een 
wijk met typische fabriekshuizen. De eerste in 
de stad met elektriciteit!

Deze wandeling vertelt het boeiend verhaal 
van het leven in een arbeiderswijks én belicht 
de sociale verschillen in het 19e eeuwse 
Oudenaarde.

Duur: 2 uur
Prijs: € 60 per gids

max. 20 personen per gids
Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51

Van arbeiders 
            en baronnenen baronnen
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Was dichter en cultfiguur Jotie T’Hooft een Ou-
denaardist, vraag je? Jazeker! Jotie –een typisch 
Oudenaardse roepnaam voor Johan- woonde 
het leeuwendeel van zijn korte leven (1956-
1977) in zijn geboortestad Oudenaarde, en vond 
hier ook zijn eeuwige rustplaats.

Op minder dan tien jaar schreef de ‘treurige 
prins’, die als een komeet in de Nederlandse let-

teren binnenkwam, duizend pagina’s zwarte ro-
mantische poëzie en proza. De beste bladzijden 
daaruit horen vandaag nog steeds bij de meest 
gelezen gedichten. 

De gids neemt je mee naar relevante plaatsen 
die over hem vertellen, van zijn geboorte tot zijn 
graf, met zijn poëzie als rode draad.

Poëziewandeling                                               
                            Jotie T’HooftJotie T’Hooft

“Dat de mens een naald is 
zoekend naar een ader

Zoekend naar de kiespijn 
van zijn ver verleden.”
- Jotie T’Hooft -
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Oudenaarde telde heel wat belangrijke en in-
teressante vrouwen, het was dus niet enkel 
Margaretha van Parma! Beperkte de rol van 
adellijke vrouwen zich tot mooi zijn naast hun 
echtgenoot? En was “coopwijf” een verne-
derende benaming? Abdissen, priorinnen en 
kloosterzusters deden echt wel meer voor de 
Oudenaardse samenleving dan bidden, en hoe 

zat het met begijnen? Oudenaarde leverde de 
eerste vrouwelijke minister en de eerste vrou-
welijke brouwmeester…

Wil je Oudenaarde leren kennen door een 
vrouwenbril, dan is deze wandeling echt iets 
voor jou!

Vrouwenverhalen
over jonkvrouwen, coopwijven   over jonkvrouwen, coopwijven   
en andere damesen andere dames

Duur: 2 uur
Prijs: € 60 per gids

max. 20 personen per gids
Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51
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Laat een gids 
           plaatsnemen in jouw bus           plaatsnemen in jouw bus

Duur: 3 uur (met stop), 50 km
Prijs: € 90 (excl. consumptie)

Vertrek en aankomst: Markt Oudenaarde

De Vlaamse ArdennenrouteArdennenroute

De ronde van VlaanderenrouteVlaanderenroute

De landelijke OudenaarderouteOudenaarderoute

Laat je verrassen door wisselende panorama’s en groene heuveltoppen 
en indrukwekkende vergezichten! Schilder Valerius De Saedeleer liet zich  
destijds maar al te graag door de ongerepte schoonheid van de Vlaamse  
Ardennen inspireren. De rondrit brengt je langs charmante dorpjes zoals 
Etikhove, Maarke-Kerkem, Nukerke, Louise-Marie, Kwaremont…

Fan van het parcours van de Ronde van Vlaanderen, maar minder van het 
‘trappen’? Onze gids rijdt graag met jullie mee om je zo langs de voornaam-
ste hellingen uit de wielerklassieker te leiden. Je bestijgt o.m. de Pater-
berg, Taaienberg en Eikenberg. Uiteraard schijnen we ook ons licht op de  
pittoreske dorpjes en het natuurschoon van de Vlaamse Ardennen.

Een rondrit langs de mooie deelgemeenten van Oudenaarde, door prach-
tige landschappen, langs charmante dorpskernen: Kerselare met zijn  
bijzondere kapel, Mater met zijn brouwerij en legende van Sint-Amelberga, 
Ename en zijn Ottoonse kerk, Mullem met het authentieke dorpsplein…

We stappen een paar keer van de bus voor een bezoek aan een historische 
kerk, een mooie kapel, een korte wandeling.

Indien de bus langer is dan 12 meter, wijken 
we het van het klassieke traject af.

Info en boekingen: 
visit@oudenaarde.be | 055 31 72 51

Duur: 2 uur zonder stop 
Prijs: € 60 per gids

Duur: 3 uur met stop
Prijs: € 90 per gids (excl. consumptie)
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Daguitstap de toppers 
                     van Ronse & Oudenaarde van Ronse & Oudenaarde

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 per gids + € 2,5 inkom per persoon voor het MUST - Museum voor Textiel

max. 25 personen met gids

Duur: 2 uur

Prijs: € 60 per gids + € 4 inkom per persoon voor het MOU

max. 20 personen met gids

Stadswandeling ‘Ronse All-in’‘Ronse All-in’
Deze populaire formule biedt je de mogelijkheid om Ronse en haar mooiste be-
zienswaardigheden in een kortere tijdsspanne te ontdekken onder leiding van 
onze ervaren gidsen. In een notendop bezoek je het belevingscentrum Hoge 
Mote, het MUST – Museum voor Textiel, de Sint-Martinuskerk en wandel je door 
de authentieke site ‘De Vrijheid’, waar je alles verneemt over de restauratiewer-
ken in de Sint-Hermesbasiliek en de eeuwenoude crypte.

MOUMOU
Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen brengt de 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.
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Dorp vol
erfgoederfgoed
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Ename is een deelgemeente van Oudenaarde en wat voor één! Met een geschiedenis 
die een millennium terug gaat in de tijd.  Je kan er slenteren langs ruïnes van een be-
nedictijnenabdij (archeopark) of onder het bladerdek van het beschermd Bos t’Ename, 
ooit eigendom van de abdij. In het dorp vind je dan weer de prachtig gerestaureerde 
Sint-Laurentiuskerk. En dan zwijgen we nog over wat je niet ziet: ooit stond hier een 
burcht die de grens van het Duitse keizerrijk moest beschermen. 

Maak kennis met het pam Ename | Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename
Als verzamelpunt van alle informatie kan je terecht in het provinciaal archeologisch mu-
seum, het pam Ename. Hier ontdek je het boeiende erfgoed van een unieke historische 
locatie en word je ondergedompeld in het verleden aan de hand van virtuele realiteit en 
verhalen van bewoners door de eeuwen heen. 

Maak kennis met het PEC Ename | Lotharingenstraat 1, 9700 Ename
Op een steenworp van pam Ename en aan de rand van het archeopark opende in fe-
bruari 2012 het Provinciaal Erfgoedcentrum. Van op de tweede verdieping krijg je een 
prachtig panorama op de archeologische site en de brede omgeving. Hier ontwikkelt 
Erfgoedsite Ename een werking met focus op het Enaamse erfgoed. In het erfgoeddepot 
(kelderverdieping) wordt het onroerend erfgoed uit Oost-Vlaanderen tijdelijk onderge-
bracht en verzorgd. Regelmatig worden er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. 

Wandel doorheen 1000 jaar 
        geschiedenis in Enamegeschiedenis in Ename

Info en boekingen: 

pam Ename: 
reservatie.pam-ename@oostvlaanderen.be  | 055 30 90 40 
www.pam-ename.be

PEC Ename: 
erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be  | 055 30 04 44  
 www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum
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Tarief: € 7 voor all-in bezoek aan de erfgoedsite Ename 
(reductietarieven beschikbaar)

Prijs groepen: € 60 per gids 

Prijs scholen: € 30 per gids 

max. 20 personen per gids

In een notendop:
• 3 unieke erfgoedsites op wandelafstand die samen één verhaal vertellen
• een interactief en speels pam Ename als uitvalsbasis
• ervaren gidsen die op maat van het publiek werken

Een bezoek behind the scenes of aan de tentoonstellingen?
De medewerkers van de Provinciale Erfgoedsite Ename staan je graag te woord!



Huis Beaucarne – intussen erkend als Open Erfgoed – wordt sinds 1748 tot vandaag door dezelfde 
familie bewoond, maar staat voor de nieuwsgierigen onder ons open voor bezoek. Ontdek de col-
lectie van de abdij van Ename, een buste geschonken door Napoleon, de oudste druivenserre van 
Europa en meer verhalen over dit uniek pand, jullie verteld door de huidige generatie bewoners. 
Daarnaast kan je op de sfeervolle binnenkoer of in de voormalige orchideeënserre genieten van 
heerlijk gebak of aperitief.

Huis BeaucarneBeaucarne

Info en boekingen: 

 info@huisbeaucarne.be 
0476 30 77 36 | www.huisbeaucarne.be 
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Info en boekingen: 

stonesandstories@outlook.com | https://info275505.wixsite.com/stonesandstories

max. 25 personen per groep

Stones and Stories brengt historische evenementen met een klemtoon op archeologie. Er zijn ac-
tieve (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 middel-
eeuwse 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. 

Historische evenementen  
                                                            stones and storiesstones and stories



Santé met een
schuimkraagschuimkraag
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Brouwerij  RomanRoman

Brouwerij Roman
Hauwaart 105
9700 Oudenaarde

Info en boekingen: 
visit@roman.be | www.roman.be | 055 45 54 01

Brouwerij Cnudde
Fabrieksstraat 8
9700 Eine (Oudenaarde)

Info en boekingen: 
info@brouwerijcnudde.be | www.brouwerijcnudde.be

Laat je rondleiden in de oudste familiebrouwe-
rij 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 ± 2u en omvat:

• rondleiding met gids

• degustatie van het Roman gamma

• geschenkset

• € 10/persoon op weekdagen 

(groepen van minimum 15 personen)

• € 12/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 trap-
pen overwonnen worden. Voor mensen die 
slecht te been zijn of rolstoelgebruikers is het 
helaas niet mogelijk om de toer te volgen.

Voor € 8,00 krijg je een rondleiding van ± 2 uur met gids en 
aansluitend 2 degustaties naar keuze: Cnudde bruin en/of 
Cnudde Bizon.

Reserveren is verplicht en kan via visit@brouwerijcnudde.be 

De rondleiding gebeurt met groepen van minimum 15, maxi-
mum 20 personen,  dagelijks van maandag tot en met zaterdag 
en dit om 10u en om 14u.

Betalen gebeurt ter plaatse, enkel cash.
Voor mensen die slecht te been zijn of voor rolstoelgebruikers 
is het helaas niet mogelijk om deel te nemen.

Brouwerij  CnuddeCnudde

Brouwerij LiefmansLiefmans

Brouwerij Liefmans
Aalststraat 200

9700 Oudenaarde

Info en boekingen:  
brouwerijbezoek@liefmans.be | www.liefmans.be/nl-be/brouwerij | 03 860 94 00

Een monument in het Belgisch bierpatrimonium aan de oevers van de Schelde. In de gerenoveerde 
originele brouwerij kun je als bezoeker in een hedendaagse creatieve omgeving het authentieke 
brouwersambacht (her)ontdekken. 

• Historische uitleg over het ontstaan van Oudenaards Bruin

• Een duik in de geschiedenis van brouwerij Liefmans en rondleiding in de originele brouwerij 

• € 12 per persoon inclusief 2 consumpties 

• Duur: 2 uur

• Groepen van 15 tot 35 personen. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

• Bezoek mogelijk van maandag tot en met zaterdag, telkens om 10u, 14u, en 17u.



Lekker en
LokaalLokaal
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Foto nodig

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

Graanstokerij BraeckmanBraeckman

Braeckman Graanstokerij

Berchemweg 61
9700 Oudenaarde

Info en boekingen: info@braeckman.eu | www.braeckman.eu | 055 30 08 88

Fabrieksbezoek   Camp’sCamp’s
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 ar-
chitectuurwedstrijden. Een bezoek aan Camp’s is een aanrader voor de hobbykoks én voor liefhebbers 
van architectuur.

• € 15 pp (incl. goodiebag met Camp’s-producten ter waarde van + € 15) 

•  maximaal 30 personen per gids 

•  er wordt minimaal €250 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 ben@vancamps.be 

Camp’s 
Coupure 1 
9700 Oudenaarde 

Info en boekingen: ben@vancamps.be | www.vancamps.be | 055 21 27 21
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Boerderijbezoek  
    stal Blockeelstal Blockeel

Stal Blockeel

Prins Leopoldstraat 65
9700 Oudenaarde

Info en boekingen: 

info@slagerijblockeel.be | www.slagerijblockeel.be | 0473 26 46 45 

Enkel op afspraak, van februari tot en met november. Bezoek elke dag mogelijk,  
met uitzondering van donderdag.

Klein tot groot is welkom op de boerderij Blockeel. Met passie voor de landbouw verwelkomen de ei-
genaars 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! 

De arrangementen zijn:
Op school bij de boer, van boer tot bord, op pitstop bij de boer, huren van locatie bij de boer, ... 
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Actie en
avontuuravontuur
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Het centrum 
         Ronde van VlaanderenRonde van Vlaanderen

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.

een uniek bezoekers- en belevingscentrum in Oudenaarde

Centrum Ronde van Vlaanderen 
Markt 43
9700 Oudenaarde

Info en boekingen: 
info@crvv.be | www.crvv.be | 055 33 99 33 

Openingsuren: 
dagelijks van maandag t/m zondag open van 
10 tot 18 uur

363 dagen per jaar geopend, enkel gesloten 
op 25/12 en 01/01

Tarieven:
 Volwassene: €12 

Groep (vanaf 15 pers.): €7,5 

Studenten: €6 

Kinderen onder 6j: gratis
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Buitensportorganisator The Outsider is al jaren 
de vertrouwde partner voor scholen, bedrijven 
en verenigingen die op zoek zijn naar een 
avontuurlijke activiteit of teambuilding in de 
gezonde buitenlucht van de Vlaamse Ardennen.

Adventure park ‘The 7 Summits’  7 adrenaline-
pieken van The Outsider aan de Donkvijver

The Outsider organiseert avontuurlijke dag-
trips 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, sport-
kampen, milieuklassen of events op maat. Maar 
ook met jouw gezin, je partner of een klein 

groepje vrienden kan je hier terecht voor een 
dagje plezier. Hiervoor reserveer je jouw plekje 
makkelijk online.  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 , bij de 
Summerbar  of op de  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 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. Dit kan al vanaf 7jaar en is dus 
ideaal als origineel verjaardagsfeestje!
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The Outsider 
  Vlaamse ardennenVlaamse ardennen

The Outsider Vlaamse Ardennen
Donkstraat 50 

9700 Oudenaarde

Info en boekingen: 
info@outsider.be | www.theoutsidervlaamseardennen.be | 055 20 70 30
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The Outsider & Den Donk
Voor adrenaline op het water ben je bij The 
Outsider Cablepark 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 professioneel team die voor de nodige 
begeleiding instaat. Vanaf april zal de kabelbaan 
weer volop draaien en is iedereen welkom voor 
enkele rondjes kneeboard, waterski of wakeboard, 
tijdens de openingsuren of in alle exclusiviteit bij 
het afhuren van de kabel. 

Outsider escape met twee uitdagende rooms
Doorzoek het appartement van de beruchte 
wielrenner Bob en ontdek zijn geheim om de 
overwinning te halen in de Ronde Van Vlaanderen. 
Bij ‘De Laatste Ronde’ zal teamwork en een 
uitmuntende speurneus de doorslag geven. Vind jij 
wat er aan de hand is voordat de klok 60 minuten 
heeft afgeteld? Of pak het nóg grootser aan en 
overval eens een bank, tijdens ‘La Casa De Dinero’! 
Hierbij combineer je raadsels in de echte wereld 
met clues in een virtuele wereld, dankzij een VR-
bril. Opnieuw zullen de wegtikkende seconden je 
de nodige adrenaline bezorgen… 

Reserveren kan via www.outsiderescape.be

Touwenpiste  “Blue Diamond ”
In het avonturenpark The 7 Summits is de 
15-meter-hoge klimtoren de grootste uitdaging. 
Drie verdiepingen met steeds moeilijkere 
touwenbruggen bezorgen je ongetwijfeld 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 trapladdertjes …

Activiteiten aanbodaanbod
Touwenpiste Blue Diamond € 18 pp 

Moerasparcours € 12 pp

Blote voetenpad € 6

huur kajak € 10 per uur 

huur pedalo € 20 per uur

waterski vanaf € 28 pp

Laser Battle € 30 pp 

Laser Battle for kids (7j-14j) € 20 pp

Escaperoom vanaf € 22,5 pp

Bijlwerpen € 60 per uur per baan
en zoveel meer…

Of een combinatie van verschillende 
activiteiten zoals Via Ferrata, (aqua) Death 
Ride, teamtocht... 

€15 pp + € 180 per begeleidende monitor



Vespatrippen in de
           Vlaamse ArdennenVlaamse Ardennen
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De Vlaamse Ardennen, Vlaanderen’s mooiste regio, ontdekken in al zijn fa cetten op een  
leuke, avontuurlijke ma nier? Zonder zorgen? Het kan: met de vespa’s van RefugeTrips. We heb-
ben diverse veilige, pittoreske routes: de Ronde van Vlaanderenroute, de Water molenroute 
(Zwalmstreek), Geraards bergen (de Muur) én zelfs een route die jullie door het Pays des  
Colinnes leidt naar Ath & Doornik. Na jarenlange ervaring, kennen we de mooiste baantjes, de lekkerste 
en gezelligste stopplaatsen. En voor wie dat wenst, voorzien we zelfs een gids voor stadswandeling of 
bezoek aan het MOU.

Refuge Kapelleberg - Refuge Trips
Kapelleberg 16 
9680 Maarke-Kerkem

Info en boekingen:
info@refugetrips.be | www.refugetrips.be  

De te huren vespa’s zijn 10x50cc en 12x125cc. Vraag zeker ook naar ervaren begeleiders. 

Met de 2PK
           Hop met de geitHop met de geit

Op zoek naar een te gekke teambuilding of unie-
ke uitstap met collega’s, vrienden of familie? Dan 
moeten we eens klappen. Waarom? Omdat we pal 
in het hart van de Vlaamse Ardennen 25 Citroën 
2pk’tjes vertrekkensklaar hebben staan. Op onze 
parking staan 2pk’tjes in de vrolijkste kleuren, 
maar ook onder andere een Mehari, een Burton, 
een bakkersgeit en een Citroën ID met iconische 
looks.

Plezier gegarandeerd! Onze zelf uitgestippelde 
routes (met of zonder extra activiteiten) leiden 

je naar de oevers van de Schelde, naar prachti-
ge bossen en over legendarische wielerheuvels. 
Klinkt dat als een pas gesmeerd 2pk’tje in de 
oren? Dak eraf, in eerste gooien, voet op het gas 
en hop met de geit. Maak je er graag een halve of 
volledige dag van met tal van activiteiten en ani-
matie? Surf dan snel naar onze website en bekijk 
alvast onze verschillende teambuilding formules. 
Quizzer, sportieve bende of echte levensgenieter, 
voor iedereen hebben we een formule op maat. 
We zorgen ervoor dat het een onvergetelijke dag 
wordt!

2CV & CO BV 
Pladutse 3
9700 Oudenaarde

Info en boekingen: 
info@2cv-co.be | www.2cv-co.be | 055 59 51 00



City golf OudenaardeOudenaarde
Beleef de parel van de Vlaamse Ardennen op een unieke manier met City Golf! Speel met vrienden, 
familie of collega’s een partijtje stadsgolf in het historische hart van Oudenaarde. Geniet tijdens 
deze tour van een ontspannende activiteit en ontdek de leukste weetjes en verhalen over de stad. 
Tussendoor schotelen wij 6 of 9 holes voor en ga je de uitdaging aan met uw tegenspelers. Mikken 
doe je naar fonteinen, standbeelden en heuvels en op het einde is de winnaar die met het minst 
aantal slagen. Fun verzekerd! 

Formules: 

6 holes (2u) – 20 euro pp. 
9 holes (3u) – 25 euro pp.

Groepskortingen vanaf 10 personen voor City Golf tours. 

Min. aantal deelnemers is 8 personen. 

Liefhebber van Oudenaardse bieren? Kies dan voor City Beer Golf en proef de lekkerste streek-
biertjes onderweg. 

Wil je Oudenaarde op een actieve, ludieke en originele manier ontdekken tijdens jouw teambuilding, 
familieuitstap, schoolreis, vriendenuitje of vrijgezellenfeest? 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? 

Ook met je bubbel kun je coronaproof op stap in Oudenaarde met unieke en uitdagende on- en offline 
 selfplay citygames!”

Voor groepen van 3 tot 1000 spelers, vanaf 12 jaar. 

3u per event waarvan 2u effectieve spelduur. 

Korting voor scholen en jeugdbewegingen. 

Spannende CitygameCitygame

Info en boekingen: 
info@city-golf.be | www.city-golf.be | 0498 39 56 94

Info en boekingen: 
info@ichallenge.be | www.ichallenge.be | 0478 07 66 79
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Oudenaarde in de 
V laamse Ardennen


