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Zet je!
Elke maandagavond zal onze strandstoel verschijnen op een bepaalde locatie in onze
stad. Via sociale media worden er tips gegeven. Het is aan jullie om de locatie te vinden, hier zo snel mogelijk naartoe te komen en de gevraagde spullen mee te
brengen. De winnaar ontvangt telkens een geschenk.

Theaterverhalen in openlucht
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De podcast Het Bankje brengt theater - zelfs in coronatijd - tot bij het publiek. Je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje en je bent getuige van de meest intieme, bizarre, aangrijpende
dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit.
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Het Bankje, naar een idee van Wim Chielens, is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief
Schrijven en Kunstwerkt. Het audioproductiehuis Huis van Eustachius brengt alles samen in een wervelde
podcast waarbij je helemaal in het verhaal kan kruipen.
Om Het Bankje te realiseren, werken acteurs, schrijvers en beeldende kunstenaars (M/V/X) samen. Meer
dan 80 liefhebbers kregen de kans om mee te werken aan deze podcast met 20 originele dialogen. Die
zullen deze zomer van 1 juli tot 30 september 2021 te beluisteren zijn op 10 verschillende locaties/bankjes
in Oudenburg.
Meer info: www.oudenburg.be/hetbankje

Belpop Bonanza fiets- en wandelroute
De muzikale geschiedenis van ons land is rijk en bijzonder. In iedere stad en gemeente
vallen er schatten aan Belpop-verhalen te rapen, ook in onze hometown Oudenburg.
Hoog tijd om die rijkdom in kaart te brengen dus.
Vanaf 1 juli kan je genieten van een heerlijke fietstocht of wandeling langs unieke
stukjes Belpop-geschiedenis in onze stad. Op 10 verschillende locaties worden verhalen verteld over de geschiedenis van de pop- en rockmuziek in Oudenburg.
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De fiets- en wandelroute is uitgestippeld door dé vakmannen bij uitstek: Jan Delvaux en
Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing). De twee hebben zich helemaal ingewerkt in het muzikale erfgoed
van Oudenburg. Zij zijn deze zomer, en ook daarna, onze gidsen.
Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen, en een smartphone. Op verschillende locaties hangt een
bordje met een QR-code. Achter elke code wacht een mooi verhaal in woord en beeld. Het routeplan kan je
afhalen aan de balie van het RAM of downloaden via de website.
Meer info: www.oudenburg.be/belpop

Poëzie- en kunstroute
De bib en Kunstkring Roderick sloegen weer de handen in elkaar en
presenteren een nieuwe poëzie- en kunstroute in het centrum van
Oudenburg en Ettelgem. Verspreid over de etalages kun je genieten
van mooie poëzie en kunstwerken die passen in het gekozen thema. Op een aantal locaties vind je ook panelen
met gedichten in openlucht.
Dit jaar werd niet alleen aan de kinderen gedacht, maar ook voor volwassenen is er een ruim aanbod. Er is
zowel een wandel- als fietstocht uitgewerkt: de wandeling start aan de bib, de fietstocht aan ipso facto. Op beide
locaties kan je de brochure met de nodige info en routebeschrijving gratis afhalen.

Wandel of fiets vanaf 15 juli langs een uitgestippelde route aan de hand van foto’s door Roksem en Westkerke. Onderweg ontdek je heel wat leuke plekjes en
monumenten. Los de vragen en opdrachten op en leer
zo een aantal interessante weetjes! Vraag de brochure bij de infobalie van het RAM. Downloaden kan ook via
www.oudenburg.be/zomerzoektocht.
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Onbekend Oudenburg
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ODB ROCK RALLY
•

UiT-agenda

•

Fototentoonstelling IMPACT
•
•
•
•

WANNEER: tot en met 24 oktober
WAT: tentoonstelling over de impact van de coronacrisis
WAAR: RAM, Marktstraat 25
MEER INFO: www.ram.oudenburg.be/impact
•
•

LICHT-IN-ZICHT
•
•
•
•

WANNEER: tot en met 27 juni
WAT: Mie Ghesquiere en Chris Wuytack tonen
nieuw werk van porselein, collages en filmpjes.
WAAR: Romaans kerkje Ettelgem, Oudekerkstraat 6
MEER INFO: www.mieghesquiere.com /
www.chriswuytack.blogspot.be

NOCTURNE MET BEZOEK AAN MUSEUMSCHIP
TORDINO EN ’T SPAANS TOLHUIS
•
•

ROMAN DUO RACE
•
•
•
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•
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WANNEER: tot en met 4 juli
WAT: loopparcours met verschillende hindernissen doorheen Oudenburg
WAAR: start aan De Groene Wandeling
MEER INFO: www.romanduorace.be

•
•

•
•

•
•

WANNEER: 3 juli van 10 tot OUD
ENBURG
17 uur
WAT: kom proeven van streekproducten en Belgische muziek vanop het terras
van ipso facto.
WAAR: ipso facto, Marktstraat 25
MEER INFO: www.oudenburg.be/belpop

WANNEER: 15 juli, 31 juli, 12 augustus en
28 augustus, telkens van 19 tot 22 uur
WAT: stap aan boord van het museumschip Tordino, ontdek alle bezienswaardigheden die het
schip te bieden heeft en sluit de mooie avond af
in ’t Spaans Tolhuis.
WAAR: ’t Spaans Tolhuis, Vaartdijk-Zuid 12
MEER INFO: www.spaanstolhuis.be

STUUTJES MET AUGUSTIJN
•

BELPOP TERRAS

WANNEER: 10 juli vanaf 14 uur
WAT: J.O.C. ’t Scharnier geeft drie bands de kans
om te strijden voor eeuwige roem. De jury van ’t
Scharnier zal beslissen wie de grootste vedetten
zijn en de openingsact mogen zijn voor het jaarlijks event: Rock Oudenburg. Er wordt afgesloten
met twee optredens van eigen bodem: Moonray J
en Phantom Avenue. Dit alles in combinatie met
een vriendelijke topservice van vrijwilligers die
niets liever doen dan de dorst te helpen lessen en
er zal ook een foodtruck zijn die jullie met plezier
de hele dag lang zal bedienen.
WAAR: J.O.C. ’t Scharnier, Hoogstraat 17
MEER INFO: www.facebook.com/tscharnieroudenburg

•

WANNEER: 11 juli om 12 uur
WAT: de Raad voor Cultuur
verzorgt op zondag 11 juli
naar aanleiding van Vlaanderen Feest een picknickconcert in
het Abtspark. Kom langs met je bubbel, breng
je picknickkleedje mee en geniet van de muziek
van Augustijn. We trakteren iedere deelnemer
met een gratis aperitief (onder voorbehoud). De
toegang is gratis! Indien de coronamaatregelen
het toelaten, openen we het terras en de cafetaria
van ipso facto.

OPEN MONUMENTENDAG: HET ORGEL VAN DE
SINT-ELIGIUSKERK

•
•

Augustijn groeide als zoon van Willem Vermandere op in een muzikale omgeving. Als singer-songwriter heeft Vermandere zijn stem gevonden, als
componist zijn talenvorm, als arrangeur zijn stijl.
Zijn invloeden gaan van de onvermijdelijke Beatles tot A-Ha, van Chris Isaak tot Eels, van Ben
Folds tot Bach. In zijn voorlaatste album ‘Echt’
keerde Augustijn terug naar zijn West-Vlaamse
roots.
LOCATIE: Abtspark ipso facto, Marktstraat 25
MEER INFO: cultuur@oudenburg.be

•
•

TENTOONSTELLING MIA MOREAUX EN
GASTKUNSTENAAR CHIHIRO KONDO
•

•
•
•

WANNEER: 17 juli t/m 29 augustus, elke zaterdag en zondag van 14 tot 19 uur
WAT: atelier en beeldentuin zijn
gratis te bezoeken
WAAR: Eernegemsestraat 120
MEER INFO: www.miamoreaux.com

•
•

•
•

WANNEER: 8 september van 14 tot 16.30 uur
WAT: naar aanleiding van de Maand van de Sportclub krijgen verschillende sportclubs een stand
om zo hun aanbod te tonen. Daarnaast wordt er
ook randanimatie voorzien voor de kinderen.
WAAR: in en rond de sporthal Ter Beke, Bekestraat 16
Meer info volgt via de website en sociale media.

•

In Oudenburg zetten we op 12 september het
orgel in de Sint-Eligiuskerk van Ettelgem in de
kijker. Dit orgel werd ontworpen door de welbefaamde meester orgelmaker Louis Hooghuys uit
Brugge. Meer kom je te weten tijdens de rondleidingen. Wees er snel bij want de plaatsen zijn
beperkt!
WAAR: Sint-Eligiuskerk Ettelgem, Dorpsstraat 63
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DOE AAN SPORTBEURS

WANNEER: 12 september om 14 uur, 15 uur en
16 uur
WAT: Open Monumentendag 2021 wordt niet alleen een dag om naar uit te kijken, maar vooral
ook een dag om te luisteren. De Ginter- en Polderrandgemeenten slaan dan de handen in elkaar
en brengen een waaier aan boeiende activiteiten
rond het thema ‘Orgel- en Marktliederen’. Onze
regio beschikt immers over heel wat waardevolle
orgels die van een rijke orgelgeschiedenis getuigen en vaak door gerenommeerde orgelbouwers
gemaakt zijn. Deze orgels laten niet alleen knappe staaltjes van vakmanschap en techniek zien,
maar vertellen ook het verhaal van de muziek die
zij laten weerklinken of van de kerk waarin ze zijn
ondergebracht. Laat je verrassen door deze bijzondere instrumenten!
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OPEN MONUMENTENDAG IN ’T SPAANS
TOLHUIS EN SLUIZENCOMPLEX
•
•

•
•

WANNEER: 12 september van 11 tot 18 uur
WAT: op Monumentendag ontrafel je met je
smartphone of tablet tijdens een speurtocht de
geschiedenis van het tolhuis en het sluizencomplex van Plassendale. Je kunt er even binnenpiepen in de oude gelagkamer van het tolhuis dat
nog altijd volop in restauratie is. Breng ook zeker
een bezoek aan het museumschip Tordino.
WAAR: ’t Spaans Tolhuis, Vaartdijk-Zuid 12
MEER INFO: www.spaanstolhuis.be

SPEELPLEINWERKING DE TUNNE
•
•

•
•

SWAP
•

ODB BEACH PART X
•
•

•
•

WANNEER: 17 en 18 september
WAT: dit alom bekend evenement kon in 2020
niet plaatsvinden, maar het staat dit jaar terug op
de planning! Het jeugdhuis en het Zuidpoortplein
zal een tropisch paradijs worden voor jong en
minder jong. Hoe het er precies zal uitzien zal nog
afhangen van de maatregelen, maar één ding is
zeker: dit jaar wordt het meer dan ooit een weekend om U tegen te zeggen!
WAAR: J.O.C. ’t Scharnier, Hoogstraat 17
MEER INFO: www.facebook.com/tscharnieroudenburg

•
•
•
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WANNEER: 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 12
augustus, 19 augustus en 26 augustus.
WAT: tienerwerking voor alle jongeren van 10 tot
en met 15 jaar
WAAR: verschillende locaties in Oudenburg
MEER INFO: www.oudenburg.be/swap

FUNTOUR
•

•
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WANNEER: 1 juli – 31 augustus (niet op 21 juli)
WAT: dynamisch speelplein waar kinderen van
maandag tot en met vrijdag buiten kunnen ravotten in een open speelaanbod.
WAAR: De Tunne, Bekestraat 18
MEER INFO: www.oudenburg.be/de-tunne

•

WANNEER EN WAAR:
 woensdag 14 juli: Abtspark Oudenburg
 woensdag 28 juli: aan de markt van Westkerke
 woensdag 11 augustus: op het speelveld
naast KVK Ettelgem
 woensdag 25 augustus: aan het geboortebos in Roksem
 telkens tussen 13.30 en 16.30 uur
WAT: tijdens de zomer gaat de Funtour weer
langs in de verschillende deelgemeenten van
Oudenburg om een leuke plek in Oudenburg
om te toveren tot een plaats waar kinderen zich
volle bak kunnen uitleven. De animatoren brengen allerhande speelmateriaal mee zoals ballen,
kubb, frisbees, ... Uiteraard voorzien ze ook iets
‘speciaals’.
MEER INFO: www.oudenburg.be/jeugdaanbod/
funtour

Tijd voor een terrasje!
Na maanden takeaway kunnen we eindelijk weer
terecht in onze favoriete horecazaken! Geniet deze
zomer op één van onderstaande adresjes!

BIKES & BITES
POP-UP langs de fietsroute het Groen Lint
Groenedijkstraat 5a
bikesandbitesfoodanddrinks
Check zeker ook de evenementen voor deze zomer
op www.bikesandbites.be.

BRASSERIE JAKRI
Marktplein 18
cafebistrojakri

CAFETARIA LDC BIEZENBILK
Ettelgemsestraat 24

DE COMMANDERIE
Gistelsesteenweg 6

BAR ABBAYE & PLAGE ABBAYE

projectabbaye
Check zeker ook de evenementen voor deze zomer
op www.barabbaye.be.

DE CHARGEBUZE
Stationsstraat 104
CafeDeChargebuze

DE NIEUWE GAPAERT
Marktplein 16

BIE PATJE
Stationsstraat 67
Bie-Patje

DE REISDUIF
Mariastraat 19

ZOMERPROGRAMMA 2021

POP-UP
1 juli t/m 29 augustus
(Plage Abbaye al vanaf juni)
Site Abdijhoeve, Marktstraat 1

CommanderieOudenburg
www.restocommanderie.be
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DE SPORTVRIEND
Dorpsstraat 67

DERBY
Ettelgemsestraat 15

EETKAFFEE ’T NESJE
Dorpsstraat 62
Eetkaffee-t-nesje

J.O.C. ’T SCHARNIER
Hoogstraat 17

tSpaansTolhuis
Check zeker ook de evenementen voor deze zomer
op www.spaanstolhuis.be.

SPORTCAFÉ TER BEKE
Bekestraat 16

‘T KROEGJE

LA MAISON DU TERROIR

‘T STEEDJE

restaurantlamaisonduterroir
www.lamaisonduterroir.be

PLASSENDALE
Oudenburgsesteenweg 123
Plassendale-Restaurant
www.restaurant-plassendale.be

SALONS PROVOOST
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Fiets-, wandel- en vaarstop aan het water
Vaartdijk-Zuid 12

tscharnieroudenburg
Check zeker ook de evenementen voor deze zomer
op www.tscharnier.be.

Vijfwegstraat 6
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’T SPAANS TOLHUIS

Vaartstraat 69
salonsprovoost
www.salonsprovoost.be

SHIFTING GEARS CAFFEE
POP-UP langs het kanaal Brugge-Oostende
Vaartdijk-Noord 30
intpulletong
www.pulletong.com

Gistelsesteenweg 7

Weststraat 8
steedje

‘T VIELOOTJE
Zandvoordsestraat 93
T-vielootje
www.tvielootje.be

‘T VOORLAND
Gistelsesteenweg 68

