
                            
  

www.vtbKultuur.be/damme 

Dagtrip ‘Knipoog-dag’ 

Oudenaarde & Vlaamse Ardennen   
Zondag 05 mei 2019  

Deelnameprijs: €55 of €45 vr. leden vtbKultuur / VAB  
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

Vroege vogels zijn er als de kippen bij. De jaarlijkse nationale Knipoogdag als culturele hoogmis van het  
vtbKultuur-jaar komt eraan: ook dit keer een “smaak”-maker van formaat ! Niet  eind maart maar dit jaar 
begin mei leggen we ons ei om niet in het vaarwater van de Ronde van Vlaanderen te verzeilen. We 
rijden comfortabel met de autocar heen en terug. Het provinciaal bestuur vtbKultuur W-Vl. betaalt 

grotendeels de bus om de prijs democratisch te houden.  

Programma: 

 08u00: vertrek Sijsele – Lindenplein (Kloosterstraat) ! 

 10u00-12u00: “Ronse als aperitief” – wandel rustig mee in het culinair Ronse. Je komt niet 
alleen meer te weten over de geschiedenis van deze historische stad maar ook waarom er 
net in Ronse zoveel meer “foodies” zijn. Deze begeleide wandeling met gids voorziet enkele 
proevertjes en een bezoekje aan een van de beschermde cafés. SMAAK is onze joker ! 

 12u30-14u00: “Adriaen Brouwer”-lunch  (3 gangen + drankje) in de gerenommeerde Salons 
Mantovani in Oudenaarde ! 

 14u15-17u00: Cultureel stadsfestival in de kunststad Oudenaarde als hoofdgerecht. Met 
programmablad en button opgespeld zijn we gratis welkom in verschillende bezoekpunten 
met toelichting, gidsen en vrij bezoek. Geniet van passende muzikale omlijsting en 
boeiende ingrediënten. Hieronder een klein smaakvol keuzemenu… 

 Kleurrijke bloemenmarkt op en rond de Grote Markt. Bewonder de fonkelende 
zilvercollectie en statige wandtapijten in het prachtige gotische stadhuis 

 Laat je verrassen door verschillende straatanimaties, swing mee tijdens mini-
jazzconcerten in cultuurcentrum ‘De Woeker’ 

 Wie weet luister en beleef je de heroïsche verhalen van de Ronde in het Centrum van de 
Ronde van Vlaanderen 

 Wandel met Margaretha van Parma, Lodewijk XIV of Adriaan Brouwer door de 1000 
jarige geschiedenis in het ‘MOU’ 

 Kom op adem in het stille Begijnhof met de stemmige neogotische kapel 

Vanaf 17u00 volgt het toetje in de wijk “Pamele” met de abdij Maagdendale voor een gezamenlijke 
nationale apotheose + slotdrankje (streekbier of frisdrank). Om 18u00 rijden we huiswaarts. De 
deelnameprijs omvat busreis, LUNCH, info en documentatie met toelichting van de uitzonderlijk 
geopende locaties in de NAM., gidsbeurten, proevertjes tijdens wandeling in de VM, slotdrink in de 
namiddag en muzikale afsluiter. 

Max. aantal deelnemers: 35 - BETAALVOLGORDE is bepalend voor deelname 

Betalen via IBAN: BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME -  TOT  EN MET 10 april a.s. ! 

Annuleringen worden na deze datum niet terugbetaald. 

Contact: willysoenens@telenet.be of tel. 050 350 574  

 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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