
SPORT

TOERISME

G

Schooluitstappen
een educatief & sportief aanbod  
voor kinderen in het lager onderwijs
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Ronse … genieten midden in  
de groene heuvels.

 
Welkom in Ronse.

Je zal verrast zijn als je merkt wat er in Ronse allemaal te beleven valt. 
Met deze brochure geven we je een idee van hoe een schooluitstap 
naar Ronse er kan uitzien. Geschiedenis, Natuur, Cultuur, Sport & 
Adventure zijn in deze brochure allemaal door elkaar geweven.

Ronse heeft een rijk textielverleden. In het interbellum schoten in 
honderden textielbedrijven in Ronse de schietspoelen heen en weer. 
Maak dus zeker tijd voor een bezoek aan het Must, Museum voor tex-
tiel, uniek in Vlaanderen. Combineer dit bezoek met een bezoek aan 
onze indrukwekkende St-Hermescrypte, een leuke stadswandeling 
of wat dacht je van een verhalenwandeling in het Muziekbos ?

Ronse beschikt daar bovenop over een moderne sportaccommoda-
tie met veel faciliteiten. Drie grote zalen, danszaal, polyvalente zaal, 
klimmuur,… Veel mogelijkheden voor de organisatie van een uitda-
gende sportdag.

Tenslotte biedt ‘De IJsmolenhoeve’, het ideale decor voor een dagje 
ravotten. Voederen en verzorgen van diertjes, pony-ritten of een 
hoog touwen-parcours zijn maar een paar van de opties waarvoor je 
kan kiezen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze waaier aan diverse activi-
teiten uw leerlingen een onvergetelijke tijd kunnen bezorgen. Alvast 
veel plezier bij het doornemen van deze brochure.
 

Tot binnenkort in Ronse.
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Weekrooster

K Weekje Ronse ? ! L

Dinsdag
Vm  Crypte educatief  Pelgrimspel (p.13)

Lunch  Sportcafetaria Time-Out
Nm  Sportnamiddag ‘t Rosco (p.16)

Donderdag

Vm Muurklimmen,  

hoogteparcours  

& deathride (p.18)

Lunch  Pic-nic ter plaatse

Nm Vlottenbouw & 

 moerasparcours (p.18)

Avondeten Barbecue

Avond-
activiteit Kampvuur

Verder in de brochure kan je alle mogelijke activiteiten bekijken.  
We kozen er echter voor om te starten met een voorbeeld van hoe  

je schooluitstap naar Ronse er zou kunnen uitzien. We stellen je een 
weekrooster voor met overnachting in de IJsmolenhoeve (p. 25).  
Uiteraard hoeven het niet altijd meerdaagse uitstappen te zijn.  

Ook een dagje Ronse is de moeite waard !

Let op : dit is slechts een voorbeeld. Alle combinaties zijn mogelijk !
Dergelijk weekarrangement kost € 159,00 per leerling  

(overnachting + maaltijden + activiteiten)

Maandag

Vm Aankomst verblijfplaats 

(p.25), uitpakken en  

rondleiding

Lunch Pic-nic in het bos

Nm Verhalenwandeling  

muziekbos (p.11)

Woensdag
Vm  Creatieve workshop TIO 3 (p.20)

Lunch  Skybar TIO 3
Nm  Zwemmen

Vrijdag

Vertrek

K

I

Z

K

I

I

I

I

Mmmm...

Z



I
Y

I

Alle arrangementen

SchooluitstappenK K

9



1110

Stadswandeling

K Toerisme L

Deze wandeling speelt zich af in het stadscentrum van Ronse. Tijdens  
deze wandeling leren de kinderen op een leuke manier over de geschiedenis 

van de stad Ronse, maar ook bijzondere verhalen. Een leuke aanrader  
voor schoolexcursies of als alternatieve geschiedenisles !

2u

2de en 3de graad LO

€1,00 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,00 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16

Verhalenwandeling muziekbos

K Toerisme L

2u

2de en 3de graad LO

€1,00 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,00 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16

Tijdens deze wandeling ontdekken de kinderen welke mythen en sagen er 
rond het Muziekbos bestaan. Van een weerwolvenplaag, heksen, kabouters 

tot dwaallichten en elfen. Bovendien leer je iets over de natuur in het bos. Het 
bezoek wordt afgerond met een spannend bezoek aan de Geuzentoren.
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Crypte educatief PelgrimspelTextielwandeling

K Toerisme L K Toerisme L

2u

2de en 3de graad LO

€1,50 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,50 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16

De gids neemt je mee op een ontdekkingstocht in het verleden. Je 
komt te weten wat de middeleeuwse bedevaarder moest doen om van 

krankzinnigheid te kunnen genezen en om Sint Hermes gunstig te stemmen. 
Word zelf pelgrim en speel het boeiende bedevaardersspel ! De opgedane 

kennis wordt hier op een speelse manier toegepast.

De rode draad van deze wandeling is de textielgeschiedenis van de stad en 
dit uit zich in een omvangrijk erfgoed, waar zowel textielarbeiders als rijke 

burgerij naast elkaar woonden. Je komt tal van bijzondere monumenten 
tegen waaronder St-Martinuskerk, de Passerelle, een steegje en fraaie 

burgerswoningen van de 19de eeuw.

2u

2de en 3de graad LO

€1,00 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,00 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16
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Must - volksspelenMust - atelier weefmatjes

K Toerisme L K Toerisme L

2u

1ste graad LO tot LSO

€1,50 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,50 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16

De leerlingen ontdekken spelenderwijs het verleden, maken op een leuke 
manier kennis met de leefwijze van onze overgrootouders en herontdekken 

tal van bizarre voorwerpen. Via diverse spelletjes, in groep of individueel, 
kunnen ze zien of ze even handig en creatief zijn als de kinderen  

van vroeger aan de hand van de volksspelen.

Je volgt van nabij het volledige productieproces van vezel tot afgewerkt 
product. De voorbereiding, spinnerij en weverij geven het productieproces 

weer ; sociale aspecten zoals huisvesting, hygiëne, kinderarbeid en 
vakbonden komen eveneens aan de orde. Na de rondleiding gaan ze de 

creatieve toer op en weven ze een tafelsetje dat ze dan meenemen naar huis.

2u

3de kleuter tot 2de graad LO

€1,50 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,50 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst toerisme Ronse, Hoge Mote,  
De Biesestraat 2, 9600 Ronse, 055 23 28 16
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Sportactiviteiten

K Sport L

 

Halve dag

Kleuter - lager - secundair

€1,00 per leerling voor scholen van Ronse 
€2,00 per leerling voor scholen buiten Ronse

Dienst Sport Ronse, Leuzesesteenweg 241,  
9600 Ronse, 055 33 99 21

De missie van het sportbeleid van de stad Ronse luidt als volgt : Ronse, 
sportief genieten midden de groene heuvels. Ronse biedt bezoekers een 

hedendaagse sportaccommodatie in een mooie omgeving. Om deze missie  
te kunnen uitvoeren blijft de stad de nodige inspanningen leveren.  

Welkom in ’t Rosco (Ronsisch Sport Complex).

Alle sportactiviteiten vinden steeds plaats in 
en rond ’t Rosco. Deze sportaccommodatie is 
uitgerust om een brede waaier aan sporten 
aan te bieden. ’t Rosco bestaat uit één grote 
zaal, welke in drie afzonderlijke zalen geschei-
den kan worden, een klimmuur (11.20m hoog), 
een danszaal, een polyvalente zaal en twee 
klaslokalen. De grote hal biedt de mogelijkheid 
tot het beoefenen van de traditionele sporten : 
badminton, basketbal, tennis, turnen, vol-

leybal, zaalvoetbal, minivoetbal,… Daarnaast 
beschikken wij ook over volgende uitdagende 
new games : tchoukball, bumball, polo sticks, 
hockey, ropeskipping,…

De buitenaccommodatie mag ook gezien wor-
den : een omnisportterrein, een speelpleintje, 
vier petanqueterreinen, een skatepark, toe-
stellen voor street-workout en een Finse piste. 
Alles is voor handen voor een sportieve dag.
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De IJsmolenhoeve

K Toerisme L

Vanaf 1 uur tot 5 dagen

Van 3 tot 90 jaar

Vanaf € 9,00/pp tot € 19,00/pp

info@IJsmolenhoeve.be - 055 609 607 - www.IJsmolenhoeve.be   

Bos-, boerderij- of openluchtklassen in de open natuur, hiervoor moet je  
in De IJsmolenhoeve zijn. Wij bieden je een avontuurlijke overnachting 

middenin een boerderij én adventure park. Je hebt de mogelijkheid  
om te verblijven in een safari- of lodgetent.

Overdag genieten jullie actief in de bossen, op 
de boerderij of in het adventure park. ‘s Avonds 
hebben jullie de mogelijkheid om een hapje 
eten in onze brasserie en af te sluiten met een 
kampvuur onder de sterrenhemel. U bevindt 
zich op één van de mooiste plekken van de 
Vlaamse Ardennen. 

Met plezier stellen we voor u een programma 
op ! Aarzel niet om vrijblijvend even contact op 
te nemen voor meer informatie. Zoals steeds 
is het onze ambitie om een programma samen 
te stellen op uw maat, rekening houdend met 
het beschikbare budget.

We maken een pittige combinatie van ver-
schillende adventure-activiteiten. Naarge-
lang het aantal personen zorgen we voor een 
aantrekkelijk en haalbaar doorschuifsysteem, 
zo kunnen alle leerlingen proeven van de 
diverse activiteiten. We vragen hierbij om 
steeds groepjes te maken van een vijftiental 
leerlingen.

Onze kinderboerderij is het ideale decor voor 
een beestig leuke dag samen met de klasgeno-
ten. Dit zowel voor kleuter- als lageronderwijs.

Hou je wel van een uitdaging maar ben je ook 
graag in de buurt van onze lieve dieren ? Dan is 
het tijd voor een spetterende combi-sportdag.
Een luxueuze mix voor jong en oud.

Deathride • Highropes • Lasershooting • Oriëntatieloop met ezeltjes • Tractorrit • Dieren 
verzorgen • Hiking • Vlottenbouw • Muurklimmen • Teambuilding • Mangrove • Boogschie-
ten • Survivaltechnieken • Brood bakken • Expeditie Robinson • Knuffelpaal • Bigswing • 
Boerderijwerken • Circus

EEN ADVENTUREDAG, EEN BOERDERIJDAG OF EEN COMBI !
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TIO3 Creatieve kids

K Tio 3 L

In het Textiel Innovatie Centrum willen we creativiteit stimuleren zowel bij 
volwassenen als kinderen. We dompelen de kids onder in een wereld van stof, 

garen, wol… en basistechnieken om hier leuke spullen mee te maken zodat 
elke deelnemer met een zelfgemaakt cool aandenken naar huis gaat !

Een halve dag

Van 6 tot 12 jaar

€15,00

www.TIO3.be/kids - jana.delille@tio3.be
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De IJsmolenhoeveJeugdherberg De Fiertel

K Toerisme L K Toerisme L

Totaal aantal plaatsen : 94

Vanaf € 12,00/pp enkel overnachting 
Overnachting vol pension : € 24,00/pp

info@IJsmolenhoeve.be - 055 609 607 - Kanarieberg 1 - 9600 Ronse

Samen met de klasgenootjes kamperen op het domein van De IJsmolenhoeve 
met de eigen tent of in één van onze luxe safari-tenten. Daarnaast kan je 
school ook terecht in Tsjaka+. Deze nieuwe locatie op enkele meters van  

De IJsmolenhoeve biedt logement aan 21 personen en is volledig 
 ingericht met bar, professionele keuken, ontspanningsruimte,  

grote tuin en prachtig zonneterras. 

Een paar dagen Vlaamse Ardennen boeken, hoeft niet duur te zijn. Wie naar 
het zuiden van Oost-Vlaanderen afzakt om de streek actief te ontdekken, 

heeft aan een comfortabel bed en een (h)eerlijke maaltijd voldoende. 
Jeugdherberg de Fiertel is de ideale plaats om ongecompliceerd te genieten en 

plezier te maken. Wij beschikken over 169 bedden, verdeeld over 33 kamers, 
een slaapzaal met 26 bedden en nog eens 13 bedden in een bijgebouw.

Totaal aantal plaatsen : 169

Overnachting met ontbijt : € 14,80 per kind 
Overnachting vol pension : € 26,80 per kind

ronse@vjh.be - 055 21 19 26 - Ruddersveld 7 - 9600 Ronse
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LunchBereikbaarheid

K Praktische info L K Praktische info L

Ronse is centraal gelegen in de Vlaamse Ardennen en makkelijk bereikbaar. Zowel 
met de auto(bus) als met het openbaar vervoer. 

MET DE AUTO(BUS)

Vanuit Gent 41 km 40’

Vanuit Kortrijk 34 km 40’

Vanuit Antwerpen 90 km 1u10’

Vanuit Brussel 70 km 1u

OPENBAAR VERVOER

In de stad Ronse zorgen De Lijn, TEC en NMBS voor het aanbod van het openbaar ver-
voer. Verschillende busdiensten doen Ronse aan. Voor verdere info verwijzen we je naar 
de Lijninfo : +32 (0)70 220 200 (bereikbaar op weekdagen van 7 tot 19 uur, weekend en 
feestdagen van 10 tot 18 uur. Naast de gewone busregeling naar de andere steden heb je 4 
stadslijnen. Een overzicht kan je vinden op www.ontdekronse.be. 

MET DE TREIN

Dan kom je in Ronse toe in één van de oudste stationsgebouwen van Europa. Het station 
ligt op 10 minuten wandelen van de Grote Markt. Aan het station zijn aansluitingen met 
bussen van De Lijn.

www.belgianrail.be • Meer info via toerisme@ronse.be

Lunchen kan steeds in ons Sportcafetaria Time-Out. Leuzesesteenweg 241.  
Verschillende horeca-zaken ontvangen je graag.  
Alle info via www.ontdekronse.be.

Bij mooi weer hebben wij een paar toplocaties voor een leuke pic-nic.  
Wij helpen je graag verder.

Meer info via sport@ronse.be

I

I

Goede reis !
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Klaslokaal & reservaties

K Praktische info L

KLASLOKAAL

De sportaccommodatie omvat ook 2 klaslokalen,  
waar je gebruik kan maken van beamer, projector en internet.

RESERVATIES*

Via schoolklassen@ronse.be    of

Via Sportdienst Ronse, Sporthal 't Rosco, Leuzesteenweg 241, 9600 Ronse     of 
055 33 99 21, sport@ronse.be

Via Dienst Toerisme, Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse 
055 23 28 16,  toerisme@ronse.be, www.ontdekronse.be

* Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tariefwijzigingen of  
prijsstijgingen die zich voortdoen na uitgave van deze brochure.
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Dienst Sport

Sporthal ‘t Rosco
Leuzesesteenweg 241 

9600 Ronse
055 33 99 21

sport@ronse.be 

  Sportdienst Ronse

Dienst Toerisme

Hoge Mote
De Biesestraat 2

9600 Ronse
055 23 28 16

toerisme@ronse.be 
www.ontdekronse.be

  Toerisme Ronse


