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KNIPOOGDAG 
Cultureel stadsfestival van vtbKultuur
Welkom in Oudenaarde en Ename, parels in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen.  
In dit programmablad vind je de bezoekpunten van de KnipoogDag. Met je vtbKultuur-button opgespeld,  
ben je welkom op de verschillende locaties waar je kan genieten van rondleidingen en culturele activiteiten.  
Maak ook zeker gebruik van de gratis pendelbus die je van Abdij Maagdendale naar Ename brengt en terug.  
vtbKultuur zorgt in Oudenaarde en Ename voor boeiende ingrediënten. Aan jou om het meest smaakvolle  
menu samen te stellen! Tussen 17 u. en 18 u. sluiten we de KnipoogDag feestelijk af aan Abdij Maagdendale  
waarbij je de vtbKultuur-button kan inruilen voor een hapje of een drankje.

1  STATION EN GEVAERTSWIJK

3

CC DE WOEKER

Op het einde van de 19de eeuw 
ontwikkelde Oudenaarde zich tot een 
bloeiende nijverheids- en industriestad. 
Het toen nog middeleeuwse stadsbeeld 
wijzigde ingrijpend door de bouw van een 
station in Vlaamse renaissancestijl, de 
aanleg van nieuwe lanen, de oprichting 
van de textielfabriek Gevaert en een 
wijk met typische fabriekshuizen. De 
Gevaertswijk is een van de best bewaarde 
geheimen van het Scheldestadje en vormt 
een pittoresk stadsdeel, gelegen aan de 
rand van het stadspark Liedts.

Activiteiten
• Miniparcours Gevaertswijk o.l.v. een 

gids met vertrek aan het oud station 
tot aan CC De Woeker om het half uur 
van 14 u. tot 16.30 u. 

2  TACAMBAROPLEIN
Centraal op het plein vind je de sculptuur 
‘De treurende vrouw’ die in de richting kijkt 
van Mexico. Het was de reisbestemming 
van de Belgische vrijwilligers die in 
Oudenaarde verzamelden om in 1864 het 
Mexicaanse keizerrijk van Maximiliaan en 
Charlotte, dochter van Leopold I, te helpen 
redden. Het plein is genoemd naar de slag 
van Tacambaro waar dit vrijwilligersleger 
zijn slagkracht verloor. Het Mexicaanse 
keizerrijk verdween uiteindelijk in 1867.

Activiteiten
• Bloemenmarkt 

3  CC DE WOEKER

3

CC DE WOEKER

 
Cultuurcentrum De Woeker opende in 
september 1995 voor het eerst zijn deuren. 
Het brengt sindsdien een staalkaart van 
het podiumgebeuren in Vlaanderen met 
interessante voorstellingen in een intiem 
kader.

Activiteiten
• Miniconcertjes Febe & the Fuzz, 

een Oudenaards kwartet geleid door 
zangeres Febe Pieters. Miniconcertjes 
tussen 14.15 u. en 16.45 u. 
“De band brengt aangename 
klassiekers van Amy Winehouse tot 
Wanda Jackson. Ook Aretha Franklin 
en Frank Sinatra durven wel eens 
voorbij walsen. Droom weg met de 
jazzy sound van deze band en de 
zwoele soulstem van Febe.”

• Miniparcours Gevaertswijk o.l.v.  
een gids met vertrek aan CC De 
Woeker tot aan het oud station om het 
half uur van 14 u. tot 16.30 u.

 

4  LIEDTSPARK

3

CC DE WOEKER

 
Zoals veel steden werd ook Oudenaarde 
omringd door water en vesten. Deze 
vesten met omliggende landbouwgronden 
werden opgekocht door de heer Liedts, 
gouverneur van Brabant en Henegouwen. 
Hij gaf opdracht om er een grote privé-
tuin aan te leggen, waarvoor men zich 
inspireerde op de Engelse tuinkunst. 

Na het overlijden van baron Liedts  
(in 1907) gingen het park en het kasteel  
bij legaat naar het stadsbestuur en werd 
het park toegankelijk voor het grote 
publiek.

Activiteiten
• Het park is vrij toegankelijk. Het 

kasteel is evenwel niet opengesteld. 

5  MARKT 
Eind 2017 werd de volledig heraangelegde 
Markt geopend. Minder verkeer en minder 
parkeerruimte zorgen voor een heel 
aangename open ruimte. Een opmerkelijke 
blikvanger op het plein is de historische 
fontein. Het beschermde  
17de-eeuwse monument kreeg er 
een extra waterpartij met spuiters 
en vernevelaars bij die in wisselende 
kleuren verlicht worden.

Activiteiten
• Onthaalstand vtbKultuur van 13.30 u. 

tot 16.30 u. voor het stadhuis
• Fleur! verwelkomt je tussen 13.30 u. 

en 15.30 u. met een verrassende act! 
Een XXL driewieler wordt vergezeld 
van stelten, dans, muziek, theater 
en vrouwen. Absurd, sprankelend, 
filmisch, humoristisch!

• Bloemenmarkt 

6  STADHUIS

3

CC DE WOEKER

 
 
Sinds 1538 kijkt Hanske de Krijger van op 
de toren van het stadhuis naar de Vlaamse 
Ardennen. De bouwwerken begonnen 
in 1526, met de eerstesteenlegging door 
stadsgouverneur Philips de Lalaing. 
Bouwmeester Hendrik Van Pede was de 
architect. Het resultaat is een prachtig 
voorbeeld van Brabantse gotiek. De 
realisatie van het stadhuis gebeurde 
op een korte termijn en dat heeft veel 
bijgedragen tot de esthetische eenheid 
van het gebouw waarbij het belfort 
opgenomen is als centrale toren in de 
hoofdvleugel van het stadhuis.

Activiteiten
• Een gids geeft je informatie ter 

hoogte van de vtbKultuur-infostand.
• Vrij bezoek aan zowel de Volks- als de 

Schepenzaal (ingang via het MOU). 

MOU – MUSEUM VAN 
OUDENAARDE EN  
DE VLAAMSE ARDENNEN
Het MOU neemt het oudste deel van het 
stadhuis in: de 14de-eeuwse Lakenhalle, 
symbool voor het roemrijke textiel-
verleden van Oudenaarde. Wie na het 
meanderende parcours de smaak te 

pakken heeft, kan in de bovenlakenhalle 
15 originele Oudenaardse wandtapijten 
bewonderen, en in drie andere zalen de 
collectie De Boever-Alligoridès, een van de 
grootste zilvercollecties van Vlaanderen.

Activiteiten
• Gratis toegang en vrij bezoek.
• Gidsen geven je ter plekke informatie 

bij het meanderend parcours, 
de collectie wandtapijten en 
zilvercollectie.

7  BISSCHOPSKWARTIER

3

CC DE WOEKER

Het Bisschopskwartier is de voormalige 
ontvangstruimte en verblijfplaats voor de 
hoge gasten van het hospitaal. Het pand, 
opgetrokken in 1622-23 door architect 
Simon de Paepe, is een markant voorbeeld 
van Vlaamse renaissance. In 1910 vond een 
doortastende restauratie plaats, waarvan 
de sporen nog goed te merken zijn. Op 
een paar hardstenen elementen komen 
nog merktekens voor.

Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Openstelling van de ontvangstruimte 

met miniconcerten van Notenhouwers 
tussen 14.15 u. en 16.45 u.
“Uit nostalgische diepten werkt 
Notenhouwers een beeld omhoog 
van de belgische gitaartrots, Django 
Reinhardt. Zoals ook hij vinden zij 
muze in de jazz en bebop van weleer 
maar evengoed in de klassieke 
muziek. Een traditionele formatie 
van slaggitaar en contrabas, een rol 
vervuld door Gijs Dhaene en Gertjan 
Alkemade, dient ter anker voor de 
impressionistische sculpturen die Mo 
Vleeshouwers met veel vlijt en smaak 
aan de oren weet te brengen.”

8  ONZE-LIEVE-VROUW   
 HOSPITAAL

3

CC DE WOEKER

Het hospitaal werd in de 13de eeuw 
gesticht. Het was oorspronkelijk buiten 
de stadspoorten gelegen als een 
toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers. 
Na de sloop in 1382 verhuisde het naar de 
huidige plaats en ging men er zich wijden 
aan ziekenzorg. Het huidige pand is het 
resultaat van verschillende bouwfasen 
gaande van de 15de tot de 19de eeuw.

Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke 

informatie.

9  SINT-WALBURGAKERK
De collegiale Sint-Walburgakerk met haar 
majestueuze toren domineert de stad. Van 
de vroeggotische kerk rest nu nog slechts 
het koor in Doornikse kalksteen. In de 15de 
eeuw werd beslist de kerk te herbouwen 
in Brabantse gotiek maar men voltooide 
slechts de toren en de benedenkerk. In 
1534 werden de werken finaal stopgezet. 
Het resultaat is een schitterend spel 
van Doornikse en Brabantse gotiek. 
Het interieur is bijzonder rijk aan 
beeldhouwwerk, polychrome beelden, 

schilderijen en wandtapijten en huisvest 
ook de Oudenaardse beiaard.

Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke 

informatie. 
 

10  CENTRUM RONDE  
   VAN VLAANDEREN

 
Al 103 keer trok de karavaan van de 
Ronde van Vlaanderen over het intussen 
legendarische parcours. Al evenveel 
keren gingen de grootste wielerhelden 
op zoek naar eeuwige roem in wat 
een van de mooiste koersen ter wereld 
is. De tentoonstelling neemt je mee 
doorheen de wonderlijke historiek van 
Vlaanderens Mooiste. Neem plaats naast 
de koersdirecteur en herbeleef de heroïek 
vanaf de eerste rij. Laat je hart nog een 
keer tekeergaan bij de prestaties van Eddy 
Merckx, schreeuw Claude Criquielion naar 
een van zijn grootste overwinningen en 
huil mee met Edwig Van Hooydonck.
Je wilt echt álles te weten komen over 
de Ronde? Laat je dan rondleiden door 
Freddy Maertens of luister naar de 
boeiende verhalen van Ronde-kenner 
Geert Vandenbon.

Activiteiten
• Gratis toegang en vrij bezoek. Opgelet!  
 Het aantal tickets is beperkt.
• Tentoonstelling Koersen in de  
 Groote Oorlog.
• Minirondleidingen door Freddy   
 Maertens om 14.30 u., 15 u. en 15.30 u. 
• Miniconcerten en boeiende  
 Ronde-verhalen in de kleine zaal door  
 Geert Vandenbon, doorlopend tussen  
 14.15 u. en 16.15 u.

11  KLEINE MARKT 

De Boudewijntoren op de kleine 
Markt is een 12de-eeuwse Romaanse 
patriciërstoren. Dit gebouw is het oudste 
monument van de stad. Typerend zijn de 
dikke muren in Doornikse breuksteen, de 
kleine vensteropeningen en de schiet- en 
steigergaten. De toren vormt meteen de 
toegang tot het naastliggende gebouw, 
het huis Margaretha van Parma, wat 
een uniek voorbeeld is van laatgotische 
burgerlijke bouwkunst. 
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Straatanimatie tussen 14.30 u. en 
 16.30 u. met een rondtrekkende 
 tornado van zeepbubbels en vlammen,  
 die niet ongezien passeert en bij ieder  
 een glimlach op het gelaat tovert! Twee  
 artiesten sturen een magische kar  
 en een vliegende antieke bakfiets  
 de ruimte in met maar liefst 36 000  
 zeepbellen per minuut. En dit alles  
 op een bedje van bijhorende magische  
 muziek!

12  VLEESHUIS
Het statige classicistische gebouw werd 
tussen 1779 en 1783 opgetrokken en is 
door zijn gevelcompositie en gebruikte 
materialen een unieke constructie 
in de Zuidelijke Nederlanden. Het 
bouwprogramma was tweevoudig: 
onderaan zou een nieuwe vleeshalle 
komen en bovenaan de tekenacademie. 
Momenteel is de bibliotheek eronder-
gebracht.

13  BEGIJNHOF
 

 
 
 
 

CC DE WOEKER

 
Oorspronkelijk verbleven de Oudenaardse 
begijnen achter de Sint-Walburgakerk. In 
1449 kregen zij een nieuw onderkomen op 
de huidige plaats. Het roodgeschilderde 
poortgebouw met barokke poort draagt 
in het fronton de beeltenis van de 
pestheilige, de Heilige Rochus. Enkele 
witgekalkte huisjes dateren uit de 17de 
eeuw maar het grootste deel van de 
woningen zijn later heropgebouwd. De 
stemmige neogotische kapel is zeker een 
bezoekje waard.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Openstelling van de kapel 

 

14  HUIS DE LALAING

 
Deze statige herenwoning dankt zijn 
naam aan Philips de Lalaing, heer van 
Schorisse en stadsgouverneur, die er 
woonde in de 16de eeuw. Het huis de 
Lalaing is mogelijk de geboorteplaats 
van de onechtelijke dochter van Karel V: 
Margaretha van Parma. In de 18de eeuw 
kreeg de straatgevel en ook het interieur 
een grondige aanpassing in rococostijl 
met toevoeging van diverse versieringen in 
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HALTE PENDELBUS KNIPOOGDAG
• Oudenaarde, Administratief Centrum,  

Tussenmuren 17 (vlakbij Abdij Maagdendale)  
om het half uur tussen 14 en 17 uur.

• Ename, Lijnwaadmarkt (vlakbij pam Ename)  
om het half uur tussen 14.15 en 17.15 uur.
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KNIPOOGDAG 
Cultureel stadsfestival van vtbKultuur
Zondag 5 mei 2019 / Oudenaarde en Ename

Ontdek Oudenaarde en Ename
met het culturele stadsfestival  
van vtbKultuur. Veel plezier!

21

20

18

19

de eerste helft van de 20ste eeuw (Chinees 
salon, enkele schoorstenen, grote trap bij 
inkom). In de grote, ommuurde stadstuin 
waar het heerlijk wandelen is, kan je ook 
een meer dan 150 jaar oude Ginkgo Biloba 
boom bewonderen.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• De ommuurde tuin is toegankelijk. 
• Bezoek aan het ambachtelijk  
 weefatelier van VASA (Vlaamse  
 Ardennen Select Art). 
 
 
15  ZWARTZUSTERKLOOSTER 

 

 
Het Zwartzusterklooster werd in de 13de 
eeuw opgericht. Pas vanaf 1684 zijn er 
preciezere gegevens over de geschiedenis 
van het klooster. Toen werd Oudenaarde 
zwaar geteisterd door een belegering, 
waarbij diverse kloosters in de vlammen 
opgingen of zeer ernstig beschadigd 
werden. Het complex dat je nu nog ziet, is 
het resultaat van talrijke herstellingen en 
verbouwingen die op deze gebeurtenissen 
volgden. Het geheel heeft een L-vormige 
aanleg en is samengesteld uit diverse 
vleugels. De zusters leefden volgens 
de regels van de H. Augustinus en 
stonden in voor ziekenverzorging en 
onderwijs. Opvallend in het interieur is het 
tabernakel van het altaar. Het is gemaakt 
van ebbenhout, ivoor en schildpad en 
geeft een rijke indruk. De zomerkeuken, 
helemaal bekleed met figuratieve wit-
blauwe Delftse steentjes, is zeker ook de 
moeite waard. 

3

CC DE WOEKER

 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Vrij bezoek aan de kapel, kapittelzaal 

en keuken.
• Miniconcertjes van Tr:o tussen 15 u.  

en 17 u.  
“Dit drietal komt in de luwte des 
weekends samen om onterecht verloren 
gegane klassiekers uit de wereld van 
de jazz van onder het stof te halen. 
Ze delen hun passie graag met de 
buitenwereld. Wie geen goesting heeft 
om zelf de stoffer het blik ter hand 
te nemen, is meer dan welkom op dit 
concert.

 Tr:o, dat is Ruben Van Bost (tenorsax), 
Zjef Van Steenbergen (bas) en Jan Van 
Steenbrugge (drums).” 

 
16  ONZE-LIEVE-VROUW 

  VAN PAMELEKERK

3

CC DE WOEKER

De kerk in Doornikse kalksteen vertoont 
alle hoofdkenmerken van de Schelde-
gotiek. De bouwwerken die in 1234 

begonnen, werden in een periode van 30 
jaar voltooid. Aan de buitenzijde van de 
kooromgang verbergt een bronzen plaat 
de authentieke inscriptie van de naam 
van de bouwmeester en de bouwdatum: 
Arnulf van Binche, 1234. Opmerkelijk 
is een laatgotisch en een renaissance 
praalgraf van de baronnen van Pamele en 
hun echtgenotes. Het overige interieur is 
hoofdzakelijk neogotisch.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Pianoconcert door Jan Lust tussen  
 15 u. en 17 u. met 19de-eeuwse  
 transcripties van Bachmuziek.

 
17  ABDIJ MAAGDENDALE 

 
De Cisterciënzerabdij Maagdendale 
werd vanaf 1234 opgetrokken in Pamele 
en was een van de belangrijkste 
vrouwenabdijen in Vlaanderen. Van 
het immens grote complex blijft nog 
een 13de-eeuwse basilicale abdijkerk, 
een 17de-eeuws abdissenhuis met een 
L-vormige vleugel en een poorthuis over. 
De abdij kreeg het zwaar te verduren 
tijdens de bombardementen van de 
Fransen in 1684 en tijdens de Franse 
Revolutie. De gebouwen kregen een 
passende herbestemming als Stadsarchief 
en Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Streekproducten Vlaamse Ardennen  
 (Vlapas).
• Slotmanifestatie met tussen 17 u. en  
 18 u. een hapje en drankje.

In Ename vertellen museum, archeo-
logisch park, keizerlijke kerk en bos 
één verhaal: dat van 1000 jaar leven 
op een plek waar ooit de belangen van 
de Ottoonse keizers werden verdedigd. 
Daarna zwaaiden in dit groene 
Scheldedorp benedictijnen de plak.  

18  PAM ENAME

3
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In het museum krijg je het verhaal van het 
dagelijks leven van heren en knechten, 
abten en lekenbroeders, gravinnen en 
archeologen. Allen zitten er aan de 
‘feestdis van 1000 jaar’ en vertellen over 
hun leven. Het museum bevindt zich in een 
gerestaureerde 19de-eeuwse burgerwoning 
(Huis Beernaert). In de bijgebouwen 
werden in een breigoedfabriekje onder 
andere handschoenen gemaakt.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie.
• Foodarcheoloog – Meikoeckskens uit 

de toertepan 
 “De Foodarcheoloog tovert verse 

“cruydtkoeckskens” uit de toertepan. 
Na maanden opsluiting aan de 
rokerige haarden, treden onze 
voorouders opnieuw in de zon en 
nemen ze hun kookvuur mee naar 
buiten. Met de prille meiproducten 
boter, kaas, honing, eieren en frisse 
wilde kruiden vieren ze de verrijzenis 
van de jonge zomer. Proef van oeroude 
koekjes met de eerste producten die 
de natuur ons biedt. Oeroude rituelen, 
een vergeten kooktechniek en verloren 
gewaande lokale smaakmakers uit 
archeologische afvalkuilen vinden via 
De Foodarcheoloog opnieuw de weg 
tot onze zintuigen.”

• Re-enacters De Liebaert
 “De Liebaart, een groep enthousiaste 

mensen die het leven in de 
middeleeuwen recreëren, geeft een 
impressie van het bereiden van een 
maaltijd rond 1300. Dit doen zij op 
een gereconstrueerde middeleeuwse 
vuurplaats (in de tuin van het pam 
Ename), waar zij op een houtskoolvuur 
in aardewerken potten een recept uit 
die tijd zullen bereiden. De leden van 
de groep zijn gekleed in historisch 
correcte kledij en hanteren replica’s 
van gebruiksvoorwerpen. Bezoekers 
kunnen vragen stellen en meer te 
weten komen over de leefgewoonten 
in die tijd. Ze kunnen proeven van de 
gerechtjes om zo de smaken van de 
middeleeuwen af te toetsen aan onze 
moderne smaakpapillen. Elk uur zal 
een van de leden in het auditorium van 
het pam Ename een uitleg van twintig 
minuten verzorgen over zijn/haar 
kledij.”

• In de museumtuin kan je genieten van 
een fris drankje (tegen betaling).
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19  SINT-LAURENTIUSKERK

 
De Sint-Laurentiuskerk is het enige nog 
bestaande gebouw dat dateert uit de 
Ottoonse periode (974-1047). Deze kerk 
heeft twee koren, een uitzonderlijke 
architectuur en de oudste in Vlaanderen 
bewaarde wandschilderingen, gemaakt in 
pure Byzantijnse stijl.
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie. 

VTBKULTUUR 
Kwam je met een vtbKultuur-afdeling naar de KnipoogDag? Dan hoeven  
we je vtbKultuur wellicht niet meer voor te stellen. Maakte je vandaag voor  
de eerste keer kennis met onze vereniging en smaakt het naar meer?  
Dan vertellen we je graag alles over vtbKultuur aan de infostand op de  
Markt in Oudenaarde. 
www.vtbkultuur.be

Met de medewerking van:

Sinds 1748

Huis Beaucarne

18. PAM ENAME
19. SINT-LAURENTIUSKERK

20. HUIS BEAUCARNE
21. ARCHEOLOGISCH PARK

20  HUIS BEAUCARNE
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Het Huis Beaucarne is een beschermde 
familiewoning die al sinds 1748 wordt 
bewoond door opeenvolgende generaties 
van dezelfde familie. De mooie tuin en de 
bijbehorende, imposante 18de-eeuwse 
druivenserre kan je bezoeken.
 
Activiteiten
• Miniconcertjes van Trio Vandekouter
 “Een trio met gitarist Eddy Berte, 

pianist Koenraad Vanderschaeve 
en contrabassist Jeroen Vanhoorne. 
Complexloze, aangename jazz & latin 
voor een breed publiek dat zich niet 
meteen gespecialiseerd heeft in die 
jazzmuziek maar de jazzklassiekers 
wel kent én herkent. Rustig en 
tegelijk swingend, en waarom geen 
danspasje? Het kan en het mag.”

• Begeleid bezoek aan de tuin en serre
• Op de binnenkoer kan je genieten van 

een fris drankje of een plaatselijke 
specialiteit (tegen betaling).

21  ARCHEOLOGISCH PARK 

 
De archeologische site bevindt zich 
in de weiden langs de rechteroever 
van de Schelde. De opgegraven 
overblijfselen van de vroegmiddeleeuwse 
burcht, de handelsnederzetting en de 
benedictijnenabdij situeren zich hier. 
Dankzij computertechnologie werd deze 
site een openluchtmuseum.  
 
Activiteiten
• Een gids geeft je ter plekke informatie 

over het Archeopark en de abdijtuinen 
“de Loose Hoveniers”.

Bezoekpunten Ename

KNIPOOGDAG 
Cultureel stadsfestival van vtbKultuur

OP STAP
Met je vtbKultuur-button opgespeld 
en het programmablad in de hand kan 
je tussen 14 en 17 uur Oudenaarde en 
Ename ontdekken. Alle activiteiten zijn 
gratis, tenzij anders vermeld. Heb je nog 
vragen? Je bent van harte welkom op onze 
infostand op de Markt in Oudenaarde. 

SLOTEVENEMENT
Tussen 17 u. en 18 u. nodigen we je graag uit voor een afsluitend drankje. In ruil voor  
je KnipoogDag-button ontvang je een biertje, iets fris of een lekker streekproductje  
van de Vlaamse Ardennen. De Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden (Melden)  
zorgt voor de muzikale omlijsting.

OP BEZOEK
Met je vtbKultuur-button ben je welkom op 
verschillende bezoekpunten in Oudenaarde en 
Ename met heel wat rondleidingen en culturele 
activiteiten. Een aantal plekken zetten speciaal 
voor jou hun deuren open. Zijn de rondleidingen 
of activiteiten volgeboekt of wachttijden te 
lang? Ga dan naar een van de volgende 
bezoekpunten of rondleidingen. Er zijn heel  
veel activiteiten en er is voor elk wat wils.

HALTE PENDELBUS KNIPOOGDAG
• Oudenaarde, Administratief Centrum,  

Tussenmuren 17 (vlakbij Abdij Maagdendale)  
om het half uur tussen 14 en 17 uur.

• Ename, Lijnwaadmarkt (vlakbij pam Ename)  
om het half uur tussen 14.15 en 17.15 uur.

Archeologische site Ename

©
 p

am
 E

n
am

e
©

 t
o

v 

©
 t

o
v 

©
 p

am
 E

n
am

e
©

 D
e 

Fo
o

d
ar

ch
eo

lo
o

g

©
 T

r:
o

VERTREK EN AANKOMST
PENDELBUS

©
 t

o
v 

- 
D

av
id

 S
am

yn

©
 t

o
v 

- 
D

av
id

 S
am

yn

Beelden © Toerisme Oudenaarde tenzij anders vermeld


