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Stad Oudenaarde maakt zich klaar voor een sfeervol weekend met
jubileumviering, historisch spektakel en Europese specialiteitenmarkt
Dit weekend is er in Oudenaarde heel wat te beleven. Van vrijdag tot en met zondag kan je genieten
van een vakantiesfeer met Europese specialiteiten tijdens Fiesta Europa, een internationale markt.
Zondag viert stad Oudenaarde niet alleen een halve eeuw verbroedering met het Duitse Coburg,
maar tegelijkertijd op Bevrijdingsdag de vrede in de Hoogstraat met een historisch spektakel.
In Oudenaarde staat in het tweede weekend van mei heel wat op het programma, te beginnen met
de gouden jubileumviering van de verbroedering tussen Oudenaarde en de Duitse zusterstad
Coburg op zaterdag 7 mei. Dan is het bijna dag op dag 50 jaar geleden dat de eerste
verbroederingsakte werd ondertekend, nadat in 1971 de eerste contacten werden gelegd tussen het
95ste Infanterie Regiment van Coburg en de Kring van Reserveofficieren van Oudenaarde. “Een
mijlpaal die de grens van het verleden en de toekomst markeert”, zegt schepen van Zustersteden
Sybille De Vos. “Tot op de dag van vandaag vinden we het in samenwerking met vzw Oudenaarde
en Zustersteden belangrijk om de banden met onze zustersteden te blijven aanhalen. Het bezoek
van ontelbare Oudenaardse scholengroepen, verenigingen en jeugdbewegingen de voorbije jaren
aan Coburg en vice versa is daar het levende bewijs van.”
Historisch spektakel
Zondag 8 mei staat de stad Oudenaarde stil bij het belang van vrijheid en vrede en viert ze – na twee
jaar uitstel om de intussen welgekende reden - op Bevrijdingsdag de 75-jarige viering van het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Naast een officiële plechtigheid en kransneerlegging, wordt de
Hoogstraat ingehuldigd als ‘Bevrijdingsstraat’. Er is in samenwerking met de vaderlandslievende
verenigingen en Remember Belgium een historisch spektakel gepland met voor elk wat wils. “Tussen
10 en 18 uur is er een openluchtmuseum met meer dan 70 exclusieve militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog, van tanks en jeeps tot moto’s en fietsen, vergezeld van 160 re-enactors die
het verleden tot leven zullen brengen. Je kan er ook een operatiekwartier te velde en een veldkeuken
uit die tijd ontdekken.”
Voor culinaire verwennerijen met specialiteiten van over heel Europa kan je terecht op de Markt van
vrijdag 6 tot en met zondag 8 mei tijdens Fiesta Europa. “De streekproducten en souvenirs uit alle
hoeken van Europa prikkelen de zintuigen en geven in combinatie met livemuziek meteen het ultieme
vakantiegevoel in eigen land”, besluit schepen John Adam. “De kinderen kunnen zich dan weer
onder toezicht uitleven in het kinderdorp.”

