SEPTEMBERKERMIS - 43ste VERLICHTE AVONDMARKT - 2de SPORTMARKT te Oudenaarde

Op vrijdag 1 september start de jaarlijkse septemberfoor, locatie: De Ham. Tot en met zondag 11
september kan iedereen er zich uitleven op de vele attracties of smullen van oliebollen en ander
kermis-lekkers.
Maar er is meer, een resem randactiviteiten zorgen voor een goed gevuld programma
Programma randactiviteiten
Vrijdag 1 september
18 uur: Officiële opening Kermis en Avondmarkt in het Centrum Ronde Van Vlaanderen, door
John Adam, schepen van evenementen, in bijzijn van Burgemeester en Schepenen en raadsleden
Huldiging van enkele verdienstelijke inwoners door de stad Oudenaarde en het Feestcomité Oudenaarde Centrum
19 uur: Varkensworp van op het dak van het Centrum Ronde van Vlaanderen, kant ronde van
Vlaanderenplein
Het feestcomité schenkt 300 gratis prijzen, af te halen in de zaal van het CRVV tot 20.30u
De genodigden en het feestcomité trekken in stoet langs de marktkramen en de kermis, onder
muzikale begeleiding van de Vette Pistons.
Avondmark vanaf Pomme d’Or tot en met Droesbekeplein, in samenwerking met de marktkramersvereniging vzw De Vlaamse Ardennen
Op en rond Ronde van Vlaanderenplein:
Vanaf 18 uur:
- 2de editie ‘Sport op de markt’: Oudenaardse sport verenigingen stellen hun sport,
- Kinderboerderij met een 70-tal bijzondere dieren in een aangepast kader, gratis inkom
Op de kleine parking aan de Ham
Vanaf 19 uur: doorlopende dans demonstraties van Oudenaardse dansscholen:
Break and dance, Wim Gevaert, Dance center Ducatillon, Rope Skippers, Malika, Travel
and dance….
om 21.30 uur: Vuurwerk langs de Scheldeoever thv Abdij van Maagdendale (grasplein naast het

Administratief Centrum). Het spektakel bewonderen in veilige omstandigheden kan vanop
de vernieuwde Scheldeoevers (kant Parking De Ham) en vanop de Brug van de M. Casteleinstraat (kant centrum)
Organisatie Stad Oudenaarde

Zaterdag 2 september
In zaal Harmonie: RETROPARTY van 21.30u in samenwerking met Harmonie Oudenaarde.
Kaartenverkoop: www.oudenaarde.org - facebook feestcomité Oudenaarde Centrum,
www.harmonieoudenaarde.be

Dit programma kwam tot stand dankzij het Feestcomité van Oudenaarde, ism met Stadsbestuur

