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Oudenaarde, november ’18 

 

 

 

Beste vrienden van de Zustersteden 

Hierbij vindt u onze 3de  nieuwsbrief 

Nieuwsbrief 3  

Activiteiten die reeds voorbij zijn: 

 

– 09/09: Dagreis naar BOZ. 

De dagreis “Bergen op Zoom” op 9 september 2018 was een succes. Op die zonnige open 

monumentendag naar onze zusterstad BOZ brachten we een bezoek aan het Ravelijn en de 

synagoge.Na een feestelijke maaltijd konden we genieten van de prachtige musical 

“Shakespeare in love”. 

 

       

 

– 28/10: Muziekvereniging Quilisma Ensemble Oudenaarde in 
BOZ. 

Optreden van het koor van Oudenaarde in Bergen op Zoom, naar 
aanleiding van het jubileumjaar en als geschenk van Oudenaarde aan 
onze partners uit Nederland. Het prachtige optreden werd talrijk 
bijgewoond door onze vrienden van BOZ 
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– 9-11/11: Feste oliolive 

Dit jaar namen we op 9-10 en 11 november voor de elfde  maal deel aan de “Feste Oliolive” in 
Castel Madama . 
Een aantal kernleden verzorgden een stand met diverse Oudenaardse bieren en pralines.  
Onder een stralende zon werden deze lekkernijen gepromoot. 
Een aantal producten uit Castel Madama : olijven  en wijnen uit de regio Lazio  
 zullen geproefd kunnen worden op de kerstmarkt in Oudenaarde. 

     

 

– 5-7/10: Coburgse brandweermannen naar de 24u van Oudenaarde 

24 uren van Oudenaarde en de deelname van brandweer Coburg reeds 6 jaar op rij… een vast 

gegeven. 

De eerste jaren met 4 deelnemers uit onze zusterstad Coburg en de drie voorbije edities -  met 18  

enthousiaste wandelaars/lopers. 

Puik dat ze er telkenjare bijzijn… je moet het maar doen… eerst een 700  km in de auto en dan 24 

uren rondjes afmalen in en rond het centrum van Oudenaarde. En opvallen doen ze … zowel op 

parcours als aan de toog … door steeds  te verschijnen in een  originele outfit!! 

Oudenaarde en Feuerwehr  Coburg…. een geslaagd huwelijk zou ik zeggen!! 
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– 23/09 – 6/10 AB Tentoonstelling: (bussen Arras) – 3/10 (mensen BOZ): 

- Twee groepen uit Arras (leden van “la Maison de l’Europe” en van “l’Association des villes 
jumelées”) hebben de tentoonstelling bezocht met gidsen die hen rondgeleid hebben in het Frans. 
Ze waren heel geïnteresseerd en vol lof. 
Na een uitstekende maaltijd in “la Pomme d’Or” maakten ze nog een geleide stadswandeling langs 
de mooiste plekjes van onze stad. 
Voor hun terugkeer naar Arras werd hen nog een biertje aangeboden, een “Adriaen Brouwer” 
natuurlijk, om in het thema van de dag te blijven. 
- 54 enthousiaste leden van Basboz ( Bewuste actieve senioren uit BOZ) brachten een bezoek aan 
Oudenaarde en de tentoonstelling van A. B. 
 

– 11/10 – 15/10: Nocturnes AB tentoonstelling voor kernleden en  

8/11 – 15/11: Bezoeken AB tentoonstelling voor leden 

De Raad van Bestuur van de vzw Oudenaarde en Zustersteden bood aan haar kernleden en leden 
een bijzondere mogelijkheid om de unieke  tentoonstelling van een aantal kunstwerken  
van Adriaen Brouwer te bezoeken . 
De respons was boven de verwachtingen  ! 
Alle deelnemers waren in de wolken over de deskundige beschrijvingen van de meesterwerken 
door de gidsen . 
Ook de babbel na het bezoek met een AB-biertje werd met genoegen gesmaakt . 
Dit was een ideale gelegenheid om onze eigen mooie Stad Oudenaarde te waarderen . 
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– Overlijden Dirk De Bock: kernlid kern Hastings 

Hierbij wil de VZW zijn welgemeende deelname aanbieden aan de familie. 

 

         

 

– 11 november herdenking 2018 

Naar aanleiding van de 100e herdenking van het einde van Wereldoorlog I konden wij een delegatie 

van zeven personen uit onze zusterstad Hastings verwelkomen op deze herdenking.  

Reeds meer dan vijfentwintig jaar is er een delegatie uit Hastings op de herdenking aanwezig.  

Op 11 november stapten zij mee op in de stoet naar de diverse oorlogsmonumenten. Er werd een 

bloemenkrans neergelegd aan het nationaal gedenkteken door Margaret O'Connor, dit in naam van 

het verbroederingscomité Hastings - Oudenaarde. Speciaal, ter nagedachtenis van ons betreurd 

voormalig kernlid, Dirk De Bock, legde Margaret een Brits kruisje neer aan het nationaal monument. 

John Chinn, Navy Lieutenant-Commander en  voormalig bevelhebber van de Sea Cadets van 

Hastings, legde in naam van de Sea Cadets een krans neer aan het Brits monument. Daarna volgde 

een korte gebedsdienst in het College. Ook onze Engelse genodigden werden, in het Engels, bij de 

plechtigheid betrokken, hetgeen ten zeerste door hen werd gewaardeerd.  

Vervolgens optocht naar de Markt en ontbinding van de stoet. 's Avonds werd in De Woeker, de 

prachtige voorstelling bij van HELDENTROOST, gebracht door het  Oudenaards mannenkoor 

TEBASCO, bijgewoond.    

Op maandagvoormiddag brachten zij een fel gesmaakt bezoek aan de tentoonstelling : Adriaen 

Brouwer, Meester van Emoties. 
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Komende activiteiten 

 

– 30/11 – 2/12: Kerstmarkt Coburg 

De kern Coburg verkoopt er bieren uit Oudenaarde en pralines op de sfeervolle kerstmarkt. 
Terzelfdertijd worden Coburgse specialiteiten meegebracht om hier te verkopen op de kerstmarkt in 
Oudenaarde. 

 

– 2/12: Cross Valentine De Smet 

Dit is één van de oudste veldlopen van het land die sinds 2009 doorgaat onder de naam ‘Memorial 
Valentien De Smet”, ter nagedachtenis van een beloftevolle KASVO-atlete. Een groep atleten uit Arras 
zal opnieuw deelnemen aan deze veldloop. 

 

– 14-16/12: Kerstmarkt Oudenaarde 

De VZW Oudenaarde en Zustersteden zal 3 chalets bemannen met typische streekproducten uit onze 
zustersteden. Wij kijken uit naar uw bezoek aan onze stand. 

 

 

 

De fotoreportages, waarvan een aantal foto’s te zien zijn op de website en in deze nieuwsbrief, 
zijn verzorgd door dhr. Ronny Rogiers. 
De volledige fotoreportages kunnen dan ook bij dhr. Ronny Rogiers aangevraagd worden via 
saronneke_999@hotmail.com 

 

Voorzitter       Secretaris 

Jozef Snauwaert      Anja Van Acker 
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