
De Geuzentoren in
het Muziekbos, de
plek waar de term
VIaAmse Arden-
nen'werd bedacht.
Foto: .TOV - David Samgn

l!.Shoppers
Zowel Oudenaarde als
Ronse hebben op hun
websiteb pagina,s met

De etfdê-e euwse
naleis onder de grond. Foto: Toerisme Ronse

Met de erfgoedapp maak je een stadswandeling langs

aft-decogebouwen' Foto: T0erisme Ronse

l"roti. vyi* T"4iät iançrer i,vil birjven
E Kinrle¡en
Ðe lJsmolenhoeve aan de
KanarieberginRonse is
meer dan een kinderboer-
derij. Het jonge volkje kan
er zelfs leren brood bak-
ken Verder tal van out-
dooractiviteiten als
paintballen en muurklim-
men. Openoþwoensdag,
zaterdag en zondag van
lL tot LB uur.
wvwrvgamole¡¡bo eve.D e

lijkt met zijn32 zuilen wel een

adressen van handelsza-
ken Je kan je kåuze at
g¡qkençoor je de straat
op gaat.
www.oudanae¡de.bs
www.shopÈenfnronse.be

* i.elckerbekken
De microbrouwerij Keun
in Ronse heeft een ei-
gen hopveld, En dat is
maar één van de adres-
sen op de lange lijst van
hoeve- en streekpro-
ducten.
mwv.lelrla¡oostvlaams.Del .

vlaamgea¡den¡eu
wlrrw.vlaltas.bo

ËsitËtiKi

sche woord voor moeras.
In dit wandelwalhalla ver-
trekt de beweglräzerde
Muziekboswandelroute
aan de kerk van Louise-
Marie, waar ook parkeer-
gelegenheid is. Louise-Ma-
rie is een gehucht op de
gfens van Ronse en Maar-
kedal dat genoemd werd
naar de eerste Belgische
koningin. Het terrein is
hellend en de wegen zijn
onverhard. Stevige stap-
schoenen komen dus van
pas. Op eenvan de hoogste
punten van het Muziekbos
staat de ronde, middel-
eeu\rs lijkende' Geuzento-
ren. Op einde van de ne-
gentiende eeuwwas dit een
pelgrimsoord voor natuur-

kunstenaars.
alerius De Saedeleer en

Herman Teirlinck vonden
er inspiratie. Het is hier
dat diehter Pol de Mont te-
gen zijn wiend schrijver
Omer'Watt ez, zei:'Maar
dit zijn hier de Vlaa'nse A¡-
dennen." En zo heet de
streek vandaag nog.
www.¡outEnåe/muzlekbos-
wgndeboute

Middeúinhet
Muziekbos
kunnenwede

benen ondertafel steken in
Bistro Boekzitting. Hoofd-
gerechten vanaf 1Z euro.
wwwåoekztttlng-be

'Werijdennaar

Oudenaarde en
stoppeninEna-

De laatste uren'\¡an 
onze twee-

daagse in de
Vlaamse Ardennen spende.
ren we in Oudenaa¡.de. Bü-
voorbeeld met een etentje

. in het Huis van parrna op de
Ma¡kt en een overnachting
in Leopold Hotel, op ü¡an-
delafstand van het histo-
rischcentrum.
wt'vtv.bulavanp armab e
www.leopoldhoteloud6neat-
de.be

len, luisterverhalen en
filmpjes de geschiede-
nis van de stad ontdek-
ken. Letwel zolangde
coronamaatregelen gel-
den, zijn de eerste ver-
diepingen de uitkükto-
ren niet toegankelijk.
Hiervindènwe ook
Must, hettextielmuse-
um met zo'n veertighistori-
sche getouwen die nogwer-
ken. \MeI enkel te bezoeken
tädens de vaste rondleidin-
gen, te reser.véreri via Toe-
risme Ronse.
De Hoge Mote is de ideale
start voor een stadswande-
ling die natuurlük naar de
Sint-Hermesbasiliek en
haar crypte leidt. Cryptes
zijn tSryische verschünsels
var,r de romaans-gotisehe ar-
chitectuur. Ze dienen als
bewaarplaats voor relikwie-
en v¿ì"n een plaatselijke hei-
lige. Hieris dat dus Sint-
Hermes, patroonvan de ze-

nuq¡- en geesteszieken. Het
elfde-eeuwse bouwwerk telt
32 zanlen,heeft prachtige "

muren in nâtuursteen en
bevat een lrâter?ut met
badkamers voor de bede-
vaarders die er in de mid-
deleeuwen toestroomden
om hulp en genezingte vra-
gen. Hetlijktwel een sier-
lijk paleis onder de gfond.
Naast de permanente ten-
toonstelling met historische
voot¡fr¡er?en is er een he-
dendaagse evocatie die de
bezoekers een beeld geeft
van de cultus van Sint-Her-
mes. Open van donderdag

tot zondag, van 18 tot
17uur. Toegang: 5 earo.Zo-
Iang de coronamaatregelen
gelden, is het aantal bezoe-
kers beperkt tot tien en zijn
tickets enkel te koop via de
dienst toerisme.
www.vlsltronsE.be

Napratenbij een
streekbiertje in
eengebouwvan

het begin van de twintigste
eeurnr met jachttaferelen op
geglazuurde tegels aan de
muren. We zitten in de Har-
monie op de Grote Markt.
www.braes Erle-harmonle.b e

Panacée Guest-
houses in de

pas rn
geopend Iiç op een kleine
heuvel, \Ãrat een panora- -

mEch zicht op de omgeving
oplevert. Naast de gasten-
verbläven'tiny boshuis, en
þoolhouse' voor twee per-
sonen is er een appartement
voor drie personen. prijzen
vanaf 100 euro. B&B Mu-
zieklo in de Populierstraat
is ideaal voorr¡¿ie de volgen-
de voormiddagwil gaan
wandelen in Ìiet nab[igele-
gen Muziekbos. Twee-
persoonskamer met ontbljt:
95 euro.
www.muzleHo.be
ürw'w.panacee- gruesthou-
aeaåe/nl

Fag Ê

Hetknisperen
van gevallen
bladeren onder

de voeten klinkt misschien
als muziek in de oren, maar
de naam van het Muziekbos
komtvan muz,hetKelti-

me, eeh klein dorp mei een
grote geschiedenis.
Op de Provinciale Erfgoed-
site Ename zijn de funde-
ringen te zien van de abdü
die tot de achttiende eeuw
het leven in de streek domi.
neerde. Van de woegrnid-
deleeuwse handelsneder-
zetting blijft niets ove¡
maar er zijn noggrondspo-
ren. Om de bezoeker een le-
vendig beeld te geven van
het woegere leven op deze
plek werden speciale pre,
sentatietechnieken ontwik-
keld die het toelaten de ge- '

bouwen te bekijken zonãer
dat ze er nog staan . Zolang
de coronamaatregelen gel-
den, moeten bezoekers on-
line êen didslot reserveren.
www.pam-en¡mg.be
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