
KIDSGIDS
maart 2020 - augustus 2020

SPORT • cultuur • jeugd 
sociaal huis • bibliotheek



Aaron Demeulemeester, Schepen van Jeugd
Joris Vandenhoucke, Schepen van Cultuur & Sport

Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter & Schepen van Kinderopvang

We verzamelden in deze Kidsgids alle activiteiten 
die de diensten Jeugd, Cultuur, Bibliotheek en Sport 

voor jou organiseren voor de periode februari tot 
en met augustus. Blader er eens door, je vindt zeker 

een activiteit die jou op het lijf geschreven is.

Veel sportieve, culturele, en speelse  
kriebels toegewenst !

beste  
jongere

roar !



maart



Je hebt het vast wel gezien op straat : jongeren die verschillende gymnastische 
sprongen, swings, flips, … gebruiken om verschillende obstakels te overwinnen. 
Deze jongeren beoefenen een sport die freerunning of parkour wordt genoemd. 
Parkour is een combinatie van kracht, lenigheid, coördinatie en snelheid. Maar 
ook je eigen creativiteit kan je ontwikkelen, net zoals respect voor je eigen 
grenzen belangrijk is om de juiste keuzes te maken. Wil jij dit ook proberen ?

Parkour / Free running

10-delige lessenreeks, met lesgever

Jongeren vanaf 10 jaar (minimum 8 deelnemers)

‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Zaterdag van 17u tot 19u 
Start : 15 februari • Einde : 2 mei 2020  
(geen les op 22/02 en 20/03, wel tijdens vakanties))

Basisprijs : € 50,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 40,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 15,00 

 Inschrijven na de startdatum via buurtsport@ronse.be

Inschrijven via de webshop van Stad Ronse 
www.webshopronse.recreatex.be

22 MaarT ‘20
inschrijvingsmoment

voor jeugdkampen ‘Villa Creademie’  
& Sportkampen

Nog geen account ? Vergeet dit niet vooraf aan te maken.  
Wachtwoord vergeten ? Vraag dit opnieuw aan via de webshop.

Online inschrijvingsmoment  
voor alle zomerkampen stad Ronse

Schrijf in  je agenda !
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MEER INFO
Buurtsport Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 33 99 24 | buurtsport@ronse.be

sport
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 93 | buurtsport@ronse.be

Elke laatste zaterdag van de maand vindt er in ’t Rosco  
een sportnamiddag plaats voor mensen met een handicap.  
Ouders, broers, zussen, vrienden en begeleiders zijn uiteraard 
ook welkom. De namiddag start telkens om 14u en we sluiten  
af om 16u met een drankje.

Everybody moves

Sportnamiddagen voor mensen met een handicap.

‘t Rosco 
Leuzesesteenweg 241 
9600 Ronse

Elke laatste zaterdag van de maand :

29/02/2020 Het Grote Fata Morgana spel 
28/03/2020 Drums Alive, Balspelen 
25/04/2020 Netbal, Boccia, Fithockey 
30/05/2020 Oriëntatiezoektocht  
27/06/2020 New Games, Airtrack

€ 5 per les

sport
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Kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar

Start : doorlopend tijdens schooljaar

Maandag voor kinderen van Sancta Maria en Glorieux (16u00- 17u00) 
Dinsdag voor kinderen van St.-Antonius (16u00 - 17u00) 
Donderdag voor kinderen van O. Decroly (16u00 - 17u00)
(Doorlopend gedurende het volledige schooljaar,  
uitgezonderd tijdens schoolvakanties en op feestdagen)

€ 2,00 / les (facturatie via BKO, geen extra kost bovenop BKO-facturatie) 

Inschrijven is verplicht ! De inschrijvingsdocumenten zijn te bekomen bij het Sociaal 
Huis en de begeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang op de verschillende 
locaties. Je kan ze ook via mail aanvragen bij de coördinator van de buitenschoolse 
kinderopvang of via de sportdienst. De kinderen worden opgehaald en teruggebracht 
naar de BKO. Ouders halen hun kinderen dus op in de BKO en niet aan de sportzaal.

INFO & INSCHRIJVINGEN
OCMW Ronse | Sociaal Huis, O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 45 | bko@ronse.be 

Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be

Hou je ook heel veel van sporten maar weet je niet goed wat te kiezen ? 
Zou je liever alle sporten tegelijkertijd doen ? Dan moet je meedoen aan 
de sportacademie ! Hier leer je verschillende sporten op een plezierige 
manier zonder de druk van de competitie te voelen ! 

Sportacademie (lager onderwijs) 

sport

Vergeet je  

sportkledij niet ! 

Alle deelnemers  

zijn verzekerd. 

RAWR !



INFO & RESERVATIE
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Op zoek naar een leuke manier om je verjaardag te vieren ? Kies 
1 van onze formules en laat je vlug inschrijven voor het sportieve 
verjaardagsprogramma van de sportdienst van Ronse. 

Verjaardagsfeestjes 

Een verjaardagsfeestje kan je reserveren op basis van  
beschikbaarheid van de zaal. Inschrijven is noodzakelijk,  
minimum 3 weken op voorhand via de sportdienst (sport@ronse.be).  
De jarige krijgt op het einde van de namiddag een sportief geschenkje ! 

Kleuters en kinderen lager onderwijs

14u00 -  14u15  Onthaal in cafetaria 
14u15 -  15u15  Activiteit 
15u15  -  15u45  Pauze met drankje en pannenkoek of ijsje + cadeautje 
15u45 -  16u45 Activiteit

€ 10,00 of € 12,00 per kind, afhankelijk van de gekozen formule  
(inclusief begeleider, drankje en pannenkoek/ijsje)  
Minimum 8 (kleuters) of 10 (lager onderwijs) kinderen

TIP Op zoek naar leuke 
uitnodigingen voor  
jouw feestje ? Via  

onze website kan je  
ze downloaden !

sport
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INFO & RESERVATIE
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

FORMULE 1 : PARCOURS & MUZIEK
Wil jij klimmen en klauteren in een bewegingsparcours zoals een  
aapje kan ? Heb jij zin om allerlei muziekspelletjes te doen ? In het thema  
‘Parcours & Muziek’ combineren we beide leuke activiteiten.

FORMULE 2 : PARCOURS & SPEL
In het thema ‘Parcours & Spel’ combineren we een bewegingsparcours waarbij  
je kan klimmen, rollen, klauteren, glijden, lopen, met leuke kinderspelletjes.

FORMULE 3 : KLIM & SPRING JE GEK
In deze formule spelen we leuke klimspelletjes op de klimmuur en leren we springen 
als een kangoeroe. Hiervoor trainen we onze springvaardigheden  
op de airtrack en met springtouwen. 

FORMULE 4 : SPORT & PARACHUTE 
In de verschillende sportinitiaties maak je kennis met allerlei toffe sporten. Daarnaast 
spelen we ook leuke parachutespelletjes. 

FORMULE 1 : TEAMSPORTEN (vanaf het 1e leerjaar)
Basketbal, handbal, voetbal, netbal, hockey, honkbal, korfbal, tchoukbal,...  
Allerlei ploegsporten komen aan bod. Ben jij een echte teamsporter ?

FORMULE 2 : SPEEL-JE-ZOT (vanaf het 1e leerjaar) 
Speel je graag allerlei leuke sportspelletjes ? Dan is het ‘speel-je-zot’-thema  
het ideale verjaardagsfeest voor jou.
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sportparty’s

kleuterparty’s



INFO & RESERVATIE
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be
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FORMULE 3 : REUZENSPELEN (vanaf het 1e leerjaar)

Zie je het groots ? Wil je spelen in het groot ? Een leuke mix aan sport en spel in het 
groot. Een levend-3-op-een-rij, golf-voetbal, levende bowling, kinball, reuzenvoetbal, 
ganzenbord,... 

FORMULE 4 : OMNISPORT (vanaf het 1e leerjaar) 

Kan je niet kiezen en wil je allerlei activiteiten doen naar keuze (geen muurklimmen) ? 
Kies dan voor omnisport en ga een competitie aan in het sportfestival. 

FORMULE 5 : NEW GAMES (vanaf het 3e leerjaar) 
Een aanbod van nieuwe sportspelen zoals lacrosse, fling-it, kinball, bumball,  
poull-ball, bounceball, tchoukbal, footbasket, speedminton, ringstick,… 

FORMULE 6 : TEAM CHALLENGE (vanaf het 3e leerjaar) 

Allerlei activiteiten die je uitdagen tot het uiterste te gaan. Durf jij het aan om jouw 
vriendjes uit te dagen in kleine, leuke, sportieve spelletjes ? 

sportparty’s

Kinderen tussen 4 en 15 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Woensdag 04 maart 2020  
doorlopend van 14u00 tot 17u00

Deze activiteit is gratis

De Jeugdboekenmaand start dit jaar met een spetterend feest boordevol 
activiteiten. Vanaf 14 u. gaan de deuren open en kan je doorlopend kennis-
maken met verschillende workshops en ateliers voor kinderen tussen 4 en 
15 jaar. Fiets je schilderij, knutsel jezelf in een bekend kunstwerk of geef een 
professioneel interview over jouw favoriete artiest,… Kom een kijkje nemen  
in ons interactieve bibliotheekmuseum en ontdek wat we voor jou in petto 
hebben. Kijken mag, maar deelnemen is nog plezanter!

Start van de jeugdboekenmaand

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

ZWEMPARTY’S (enkel op woensdagnamiddag)

Voor kinderen vanaf 6 jaar
• 2 uur zwemmen (inclusief recreatie) onder begeleiding van sportmonitor
• 1 uur zwemmen + 1 uur sport (naargelang zaalbezetting)  
 onder begeleiding van sportmonitor

Voor kinderen vanaf 8 jaar
• 2 uur vrij zwemmen (inclusief recreatie) 
 zonder monitor (ouder verplicht aanwezig)

Alle andere  

formules & info  

is te vinden op  

www.ronse.be

zwemparty’s



In het kader van de Jeugdboekenmaand organiseert de bib opnieuw een teken-
wedstrijd voor alle kinderen vanaf het 1e leerjaar t/m het 2e middelbaar. De opdracht 
dit jaar luidt als volgt : Teken- en schilderkunst bestaat in allerlei stijlen, kleuren, vormen 
en groottes. Van Keith Haring tot Monet over Da Vinci en Picasso. Maak zelf een originele 
bewerking van een bestaand kunstwerk dat je in een nieuwe kunststijl giet. Een moderne 
Mona Lisa, een Picasso-aquarel of een abstracte uitvoering van ‘De Schreeuw’. Alles is 
mogelijk, wees creatief ! Wat tover jij op jouw papier ? Wie weet win jij een mooie prijs !

Tekenwedstrijd Jeugdboekenmaand

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

Kinderen van het 1e leerjaar t/m het 2e middelbaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Je kan jouw kunstwerk indienen in  
de bibliotheek tot 22 april 2020 ! 

Deze activiteit is gratis

Enkel kunstwerken op A3-papier worden aanvaard. 
Vermeld je gegevens op de achterkant van de tekening.  
(naam, adres, telefoonnummer/e-mailadres, jouw klas & school)

Leerlingen van het secundair onderwijs

Sportaccommodaties van de deelnemende clubs  
in Ronse en alle andere steden in Oost-Vlaanderen

De activiteiten starten in januari 2020 en lopen tot mei 2020 
Na de schooluren, niet tijdens de vakanties en examenperiodes

€ 30,00 voor het semester (januari 2020 - mei 2020) 
De meeste mutualiteiten betalen dit pasje grotendeels terug ! 

In samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport,  
diverse sportclubs en privé sportcentra

PROGRAMMA & MEER INFO
www.sportnaschool.be

SNS - sport na school (secundair onderwijs)

sport
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Ben jij zo’n sportieveling die graag van alles wat doet ? Of heb je zin 
om met je vrienden eens een andere sport te ontdekken ? Dan is de 
sns-pas op jouw lijf geschreven ! Met deze pas kies je immers wat, 
wanneer, waar en hoeveel je wil sporten.

roar !



Operatheater

Moulinage 
Spinstersstraat 107, 9600 Ronse 

Zaterdag 7 maart om 20u00 
Zondag 8 maart om 16u00 
Vrijdag 13 om 20u00 
Zaterdag 14 maart om 20u00

De voorstelling is op de eerste verdieping (geen lift) en is niet geschikt  
voor buggy’s. Warme kledij en gemakkelijk schoeisel is aan te raden.

Volg ons op Facebook : DIDO 2.0

‘Een koningin sterft, een onderzoek start ... Wie is verantwoordelijk ?’ 
In Dido 2.0 gaan de toeschouwers op onderzoek. Op locatie in een 
stukje industriële geschiedenis van Ronse geniet je van de opera ‘Dido 
and Aeneas’ van Henry Purcell uitgevoerd door leerlingen en docenten 
van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Ronse. Dido 2.0 is een 
domeinoverschrijdende voorstelling met muziek, beeld, dans en woord !

DIDO 2.0

MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

cultuur
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Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

woensdag 11 maart van 14u30 tot 15u30 
zaterdag 21 maart van 10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, op het nummer 
055 23 28 62 of via de webshop. De plaatsen zijn beperkt.

Voorlezen is leuk en gezellig én het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig op 
een voorleesmoment. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan 2 groepjes 
kinderen : een groepje van 4 tot 6 jaar (kleuters) en een groepje van 7 tot 
9 jaar (1e, 2e en 3e leerjaar). In maart staat het voorlezen in het teken van 
de Jeugdboekenmaand : thema kunst !

VOORLEZEN IN DE BIB

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be



Kinderen van 10 t/m 14 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Zaterdagnamiddag 14 maart van 14u00 tot 17u00

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be,  
op het nummer 055 23 28 62 of via de webshop.  
De plaatsen zijn beperkt.

Kunst bestaat in alle vormen, maten, geuren, kleuren en  
stijlen. Ook muziek maken en mixen is een vorm van kunst.  
De bib organiseert een workshop ‘Begin tot DJ’ voor 
kinderen tussen 10 en 14 jaar. Wie weet worden hier  
de nieuwe Avicii en Regi ontdekt ! 

Begin to DJ

Kinderen van 6 t/m 12 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Zaterdagnamiddag 28 maart om 15u00

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be,  
op het nummer 055 23 28 62 of via de webshop.  
De plaatsen zijn beperkt.

Jeugdboekenmaand = kunstmaand ! Naast boeken, muziek, schilder- en 
tekenkunst, staan we in de bibliotheek ook stil bij filmkunst. Heb je zin  
om samen naar ‘Mees Kees op de planken’, een leuke film over kunst,  
te komen kijken ? Breng dan zeker je kussen of dekentje én je  
vrienden mee en wij zorgen voor de rest.

Jeugdfilm in de bib

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

grrrr



april



Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

woensdag 1 april van 14u30 tot 15u30 
zaterdag 18 april van 10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, op het nummer 
055 23 28 62 of via de webshop. De plaatsen zijn beperkt.

Voorlezen is leuk en gezellig én het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig 
op een voorleesmoment. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan 
2 groepjes kinderen : een groepje van 4 tot 6 jaar (kleuters) en een 
groepje van 7 tot 9 jaar (1e, 2e en 3e leerjaar).

VOORLEZEN IN DE BIB

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

sociaal huis

INFO & INSCHRIJVINGEN
Sociaal Huis | Cel Kinderopvang | Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 45 | ibo@ronse.be

IBO De Pipompuulekies is een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang erkend 
door Kind en Gezin. We hebben plaats voor maximum 36 kindjes.

IBO De Pipompuulekies
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Voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 6 jaar

Internaat De Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169, 9600 Ronse

Tijdens de Paasvakantie van maandag 6 april 2020 tot vrijdag 17 april 2020,  
telkens tussen 7u00 en 18u00.

Meer dan 6 uur aanwezig : € 12,50 
Tussen 6 en 3 uur aanwezig : € 6,50 
Minder dan 3 uur aanwezig : € 4,50 
(Een 4-uurtje, koek en drankje, is inbegrepen in de prijs. 10-uurtje, lunchpakket en drankjes  
moeten zelf meegebracht worden.)

In te schrijven via het ouderportaal van Tsjek.  
1 / Via een e-mail die je ontvangt van de opvang met vermelding van een nieuwe vakantie. In deze 
mail staat een code vermeld. Je kunt eenvoudig aanmelden en inschrijven voor de aangekondigde 
vakantie met deze code. Elke vakantie heeft een nieuwe code. 2 / Heb je reeds een account bij het 
Ouderportaal, dan kun je zonder de link gewoon met je wachtwoord aanmelden. Indien niet, surf naar 
ouderportaal.tjek.be om te registreren. 
Inschrijving is pas mogelijk na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst (downloaden op 
www.ronse.be of via de coördinator). Er wordt voorrang verleend aan kinderen tot en met 4 jaar. Start 
inschrijving kinderen tot en met 4 jaar : 17 februari 2020. Start inschrijving voor alle kleuters : 9 maart 
2020. Elke gereserveerde dag is een betalende dag. Annulering kan enkel via medisch getuigenschrift.



MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

SPORTKAMP Watergewenning

Groep blauw : 4 jaar 
Groep geel : 5 jaar 
Groep paars : 6 jaar

Zwembad ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00 

Inschrijvingen reeds gestart vanaf 2 februari zoals vermeld in de vorige editie 
van de Kidsgids. Inschrijven voor de sportkampen kan via de webshop van 
de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be.

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

sport
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Tijdens deze week spelen we elke voormiddag in het water. 
Via de leukste spelletjes voelen we ons als visjes in het water. 
In de namiddag sporten en spelen we in de sporthal. Alles 
staat in het teken van de ‘wondere waterwereld’.
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MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Sportkamp Allrounder 

Groep rood : 7 jaar 
Groep oranje : 8 jaar 
Groep groen : 9 jaar 
Groep roze : 10, 11 en 12 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijvingen reeds gestart vanaf 2 februari zoals vermeld in de vorige editie 
van de Kidsgids. Inschrijven voor de sportkampen kan via de webshop van 
de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be.

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

sport

Hou je ook zoveel van alle sporten ? Kan je echt niet goed blijven stilzitten 
tijdens vakanties ? Dan is dit kamp de oplossing voor jou ! Werkelijk alle sporten 
komen aan bod. We gaan voetballen, tennissen, basketten, badmintonnen…  
En gaan op zoek naar de beste allroundsporter !



MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Sportkamp Teletijdmachine

Groep blauw : 4 jaar 
Groep geel : 5 jaar 
Groep paars : 6 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (4 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 52,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 48,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 16,00

Inschrijvingen reeds gestart vanaf 2 februari zoals vermeld in de vorige editie 
van de Kidsgids. Inschrijven voor de sportkampen kan via de webshop van 
de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be.

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

sport
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We knutselen een teletijdmachine en laten ons transformeren 
naar verschillende tijdsperken. We sporten zoals in het 
verleden maar nemen ook een kijkje naar hoe we gaan 
sporten in de toekomst. Wie reist er mee ?
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MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Sportkamp Aquakamp

Groep rood : 7 jaar 
Groep oranje : 8 jaar 
Groep groen : 9 jaar 
Groep roze : 10, 11 en 12 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (4 dagen)  
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 52,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 48,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 16,00

Inschrijvingen reeds gestart vanaf 2 februari zoals vermeld in de vorige editie 
van de Kidsgids. Inschrijven voor de sportkampen kan via de webshop van 
de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be.

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

sport

We gooien de opblaasbare sportspelen in de strijd en zorgen voor heel wat creatieve zwem-
badopdrachten. Om zo goed mogelijk te slagen in de opdrachten geven wij ook enkele 
zwemtechnieken mee ! Aangezien we niet de hele dag kunnen vertoeven in het zwembad, 
zal dit in de namiddag afgewisseld worden met heel wat sport en spel in de sporthal.



INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

SPEELPLEINWERKING 
‘PAGADDERS’

jeugd
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Paasvakantie ? Op het speelplein natuurlijk ! 
Op de Stedelijke Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen 
terecht voor een dag boordevol leuke activiteiten onder de 
begeleiding van gebrevetteerde animatoren.

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 13 jaar 
Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde

De locatie zal later worden bekend gemaakt via  
de website www.ronse.be

Van maandag 6 april tem vrijdag 17 april  
vanaf 07u30 tot 17u30 met activiteiten van 9u00 tot 16u00 
Opgelet : maandag 13 april is er geen speelpleinwerking !

Basisprijs VT-pas Cat. 2  VT-pas Cat. 1  

Volledige dag 
eigen lunchpakket € 10,00 € 7,00 € 3,00

Halve dag € 6,00 € 4,00 € 1,80

 
Korting per dag voor 2de kind uit zelfde gezin bij gelijktijdige deelname : € 1,00. 
Korting per dag voor 3de kind uit zelfde gezin bij gelijktijdige deelname : € 2,00. 
Deze kortingen gelden enkel voor VT-pas Categorie 2. 
Verzekering, vieruurtje en materiaal zijn inbegrepen in de dagprijs. 

Op voorhand inschrijven is verplicht ! Inschrijvingen starten op woensdag 
4 maart 2020. Dit kan aan de balie van de Jeugddienst, via telefoon of via 
e-mail. Volgende gegevens zijn hiervoor vereist : naam en voornaam van het 
kind, geboortedatum, volledige adresgegevens, rijksregisternummer van het 
kind, contactgegevens ouder(s).

Voorafgaand de eerste inschrijving, dient de medische fiche volledig ingevuld 
en gehandtekend aan de Jeugddienst bezorgd te worden. Deze medische 
fiche kan je via de website downloaden of afhalen op de Jeugddienst of 
aanvragen via mail.

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van € 1,00 per kind en per 
begonnen kwartier gerekend bij het laattijdig afhalen. Deze som dient direct 
betaald te worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient 
de betaling te gebeuren bij de eerstvolgende aanmeldingsbeurt/daginschrij-
ving. Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van 
uw kind gedaan.

Het huishoudelijk reglement kan je via de website downloaden, afhalen op de 
Jeugddienst of aanvragen via mail. Ouders die hun kind inschrijven voor de 
Speelpleinwerking verklaren zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

29



INFO & RESERVATIE
CC De Ververij | Wolvestraat 37, 9600 Ronse | 055 23 28 01 | info@ccdeververij.be | www.ccdeververij.be

Cine@CC - June is verdrietig omdat haar moeder erg 
ziek is. Op een dag komt ze per toeval terecht in het 
pretpark dat ze samen gefantaseerd hebben. Het park 
is in verval en wordt bedreigd door chimpanzombies. 
Kan ze met haar vrienden het park redden ?

Wonder Park

Gezellige filmnamiddag

Voor het hele gezin

CC De Ververij,  
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Donderdag 9 april om 14u30

Volwassene / kind : € 3,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 2,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 1,00

cultuur
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© Paramount Pictures © Circus Noël

Gezellige filmnamiddag

Voor het hele gezin

CC De Ververij,  
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Donderdag 16 april om 14u30

Volwassene / kind : € 3,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 2,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 1,00

INFO & RESERVATIE
CC De Ververij | Wolvestraat 37, 9600 Ronse | 055 23 28 01 | info@ccdeververij.be | www.ccdeververij.be

Cine@CC - Karo (12) loopt weg van huis omdat haar ouders willen scheiden. Ze 
reist mee met haar circusvrienden Victor en Tonie van Circus Noël dat onverwachts 
mee mag doen aan een belangrijk circusconcours. Maar iemand probeert het 
concours te saboteren en Karo, Victor en Tonie moeten alles in het werk stellen om 
het circus te redden, ook al komt hierdoor hun vriendschap onder druk te staan.

Circus Noël

cultuur
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

BUITENSPEELDAG

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen 
en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke 
woonomgeving. Anderzijds willen we als stad ook zo veel mogelijk ouders 
stimuleren om hun kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten 
in die onmiddellijke woonomgeving.

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 14 jaar

Dit jaar verlaten we de Grote Markt. Er zijn immers zo  
veel leuke speelpleintjes te ontdekken in Ronse !

Woensdag 22 april 2020 van 14u00 tot 17u00 
(de eerste woensdag na de paasvakantie)

jeugd
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mei
Goed spelen is grenzen verleggen, experimenteren en de uitdaging opzoeken. 
Al spelend leren kinderen risico’s inschatten en voorzichtig te zijn. Door veel te 
spelen, leren kinderen hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen. In het 
spel ontmoeten kinderen en jongeren elkaar, en leren ze met elkaars eigenheid 
omgaan. Rond de speelruimte van hun kinderen, vinden de ouders momenten 
en plaatsen om sociale contacten te leggen met buurtbewoners of andere 
interessante ouders. Dus, spelen in Ronse is een verhaal van jong en minder jong !



Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

woensdag 6 mei van 14u30 tot 15u30 
zaterdag 30 mei van 10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, op het nummer 
055 23 28 62 of via de webshop. De plaatsen zijn beperkt.

Voorlezen is leuk en gezellig én het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig 
op een voorleesmoment. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan 
2 groepjes kinderen : een groepje van 4 tot 6 jaar (kleuters) en een 
groepje van 7 tot 9 jaar (1e, 2e en 3e leerjaar).

VOORLEZEN IN DE BIB

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

Culturele wandeling 

Start : Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

zaterdag 9 mei in de namiddag

Volwassenen : € 5 
- 12 jaar : € 3

Meer informatie bij Pasar, Dienst Toerisme  
en Kunstacademie Vlaamse Ardennen

MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

cultuur

35

Na groot succes van de vorige editie nodigt de Kunstacademie samen met dienst 
Toerisme en Pasar je uit voor een ‘culturele wandeling’ met rustpauzes in de historische 
binnenstad van Ronse. Gidsen staan voor je klaar met woordje uitleg op verschillende 
locaties. Laat je verrassen door optredens uit de klassen ‘Muziek’, ‘Woordkunst-Drama’ 
en ‘Dans’ Ook de klassen ‘Beeldende en Audiovisuele kunsten’ stellen hun creatieve 
talenten ten toon. Deelnemen aan de de wandeling kan vrij, of begeleid.

Culturele wandeling 
In samenwerking met Dienst Toerisme & Pasar



Op zaterdag 16 mei zet de bibliotheek de allerkleinsten in de kijker ter 
gelegenheid van de nationale ‘Boekstartdag’. De bibliotheek voorziet opnieuw 
workshops voor baby’s, kruipertjes en peuters. De allerkleinsten ontdekken 
muzikale dialogen, de kruipertjes verkennen op creatieve wijze hun stem en 
de peuters maken kennis met een muzikaal verhaal. Dat wordt genieten!

Boekstartdag  
(voor ouders met baby’s en peuters)

Kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun begeleiders

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Zaterdag 16 mei van 9u00 tot 12u00
 9u00 baby’s (0-9 maanden) - Muzikale Dialogen 
 10u00 kruipertjes (10-18 maanden) - Creatieve Stemspelletjes 
 11u00 peuters (19-30 maanden) - Muzikale Kamishibai

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, op het nummer  
055 23 28 62 of via de webshop. De plaatsen zijn beperkt.

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

Eindprojecten leerlingen Woordkunst - Drama

Theaterzaal van CC. ‘De Ververij’ 
Zuidstraat 19, 9600 Ronse

Zaterdag 16 mei om 19u00

MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Acteurs en actrices uit de klassen Woordkunst - Drama 
spelen hun eindprojecten. Verhalen komen tot leven in 
unieke voorstellingen. Zij brengen boeiende producties  
op de theaterplanken.

Inslag- Uitslag, editie 2020

cultuur
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MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Expo ‘Beeldende en  
Audiovisuele kunsten’

Expo ‘Beeldende en Audiovisuele kunsten’

Expo en Foyer 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen  
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

De expo start met een vernissage op vrijdag 29 mei om 19u00.

Zaterdag 30 mei - 6 & 13 juni : 10u00 tot 18u00 
Zondag 31 mei - 7 & 14 juni : 14u00 tot 18u00 
Woensdag 3 - 10 juni : 14u00 tot 18u00

cultuur
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Kom genieten van de artistieke creaties van jonge 
kunstenaars en volwassen studenten. juni



Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

woensdag 3 juni van 14u30 tot 15u30 
zaterdag 20 juni van 10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Inschrijven in de bib, via bibliotheek@ronse.be, op het nummer 
055 23 28 62 of via de webshop. De plaatsen zijn beperkt.

Voorlezen is leuk en gezellig én het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig 
op een voorleesmoment. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan 
2 groepjes kinderen : een groepje van 4 tot 6 jaar (kleuters) en een 
groepje van 7 tot 9 jaar (1e, 2e en 3e leerjaar).

VOORLEZEN IN DE BIB

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

Voorstelling van octopus- en instrumentenlessen

Vanaf 6 jaar kan je inschrijven voor creatieve Octopusles 
Vanaf 8 jaar kan je inschrijven voor instrumentles

Kunstacademie Vlaamse Ardennen  
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Zaterdag 20 juni 2020 
Van 9u30 tot 12u30

MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Octopus & Instrumenten-
voorstelling

cultuur
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Wil je bewegen, spelen met woorden, muziek en beelden ? 
Kom een les proeven en meespelen !

Weet je nog niet welk instrument je wil leren spelen ? 
Kom luisteren, kijken en uitproberen !



MEER INFO
Kunstacademie Vlaamse Ardennen | 055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Vriendjesdag 

Vriendjesdag

Alle kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn welkom om een 
les ‘Woordatelier’ te proeven.

Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 2020

cultuur
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juli



Schatten van Vlieg is een zomeractie in heel Vlaanderen en Brussel. Deze 
zomer kan je in de bib het Vlieg-spel spelen in 2 leeftijdscategorieën : van 
6 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. Het thema dit jaar is ‘Hoor jij wat ik hoor ?’ 
Een uitgelezen kans om op een verrassende manier met het aanbod van 
de bib kennis te maken. Benieuwd ? Kom langs en laat je verrassen !

Schatten van Vlieg

Kinderen van 6 t/m 12 jaar

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

In juli en augustus tijdens de openingsuren van de bib

Deze activiteit is gratis

Inschrijven is niet nodig

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be

Alle geïnteresseerden

Bibliotheek  
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

In juli en augustus tijdens de openingsuren van de bib

Deze activiteit is gratis

Inschrijven is niet nodig

Alle inzendingen van de tekenwedstrijd in het kader van de 
Jeugdboekenmaand 2020 worden tijdens de zomervakantie 
tentoongesteld in de bib. Kom een kijkje nemen naar het 
talent van onze bibliotheekbezoekertjes !

Tentoonstelling 

bibliotheek
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 

bibliotheek@ronse.be | www.webshopronse.recreatex.be



Sierk Masjiek is een intiem familiefestival waar circusacts, interactieve voorstellingen 
en workshops die samen beleefd moeten worden (met je kroost, geliefden, ouders, 
vrienden, toevallige passanten,…) in het middelpunt van de belangstelling staan. 

Bruulpark en nabije omgeving

Sierk Masjiek vindt plaats op zaterdag 4 juli

Sierk Masjiek staat garant voor circus, straattheater, acrobatie, humor en nog zo veel 
meer… Sierk Masjiek speelt met de betekenis van de Franse woorden cirque en  
magique, woorden die allebei vertaald worden als wonderlijk allegaartje. Sierk Masjiek 
betekent ook een schat aan cultuur, circus, kwaliteit, sfeer en bakken talent. Sierk 
Masjiek benadrukt het eigenzinnige karakter van deze namiddag, waar anders - zijn, 
tegendraads doen en buiten de lijntjes kleuren tot een kunst verheven wordt. Sierk 
Masjiek benadrukt anderzijds het allegaartje, het ondeRonsje waarbij de belevings- 
ruimte zo ruim mogelijk wordt en dit in de eerste plaats én voor kinderen én hun  
(groot)ouders. Sierk Masjiek zet zijn zet zijn gezelligheidsfactor echt in de verf. Door  
te gaan voor een zaterdag waarvan zeker is dat de familiale belevingswaarde en gezellig- 
heid centraal staan. Hiervoor wijken we uit naar het gezellige Bruulpark en nabije om-
geving. In en rondom het Bruulpark maken naast enkele straattheatergezelschappen, 
verschillende installaties en funky kapsalons Sierk Masjiek helemaal af.

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

Sierk Masjiek

jeugd

46

IBO De Pipompuulekies is een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang erkend 
door Kind en Gezin. We hebben plaats voor maximum 36 kindjes.

Voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 6 jaar

Internaat De Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169, 9600 Ronse

Tijdens de zomervakantie van woensdag 1 juli 2020 tot vrijdag 28 augustus 2020,  
telkens tussen 7u00 en 18u00.

Meer dan 6 uur aanwezig : € 12,50 
Tussen 6 en 3 uur aanwezig : € 6,50 
Minder dan 3 uur aanwezig : € 4,50 
(Een 4-uurtje, koek en drankje, is inbegrepen in de prijs. 10-uurtje, lunchpakket en drankjes  
moeten zelf meegebracht worden.)

In te schrijven via het ouderportaal van Tsjek 
1 / Via een e-mail die je ontvangt van de opvang met vermelding van een nieuwe vakantie. In deze 
mail staat een code vermeld. Je kunt eenvoudig aanmelden en inschrijven voor de aangekondigde 
vakantie met deze code. Elke vakantie heeft een nieuwe code. 2 / Heb je reeds een account bij het 
Ouderportaal, dan kun je zonder de link gewoon met je wachtwoord aanmelden. Indien niet, surf naar 
ouderportaal.tjek.be om te registreren. 
Inschrijving is pas mogelijk na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst (downloaden op 
www.ronse.be of via de coördinator). Er wordt voorrang verleend aan kinderen tot en met 4 jaar. Start 
inschrijving kinderen tot en met 4 jaar : 10 mei 2020. Start inschrijving voor alle kleuters : 24 mei 2020. 
Elke gereserveerde dag is een betalende dag. Annulering kan enkel via medisch getuigenschrift.

sociaal huis

INFO & INSCHRIJVINGEN
Sociaal Huis | Cel Kinderopvang | Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 45 | ibo@ronse.be

IBO De Pipompuulekies
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

SPEELPLEINWERKING 
‘PAGADDERS’

jeugd
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Zomervakantie ? Op het speelplein natuurlijk ! 
Op de Stedelijke Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen 
terecht voor een dag boordevol leuke activiteiten onder de 
begeleiding van gebrevetteerde animatoren.

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 13 jaar 
Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde

De locatie zal later worden bekend gemaakt via  
de website www.ronse.be

Van maandag 6 juli tem vrijdag 14 augustus  
vanaf 07u30 tot 17u30 met activiteiten van 9u00 tot 16u00 
Opgelet : maandag 21 juli is er geen speelpleinwerking !

Basisprijs VT-pas Cat. 2  VT-pas Cat. 1  

Volledige dag 
eigen lunchpakket € 10,00 € 7,00 € 3,00

Halve dag € 6,00 € 4,00 € 1,80

 
Korting per dag voor 2de kind uit zelfde gezin bij gelijktijdige deelname : € 1,00. 
Korting per dag voor 3de kind uit zelfde gezin bij gelijktijdige deelname : € 2,00. 
Deze kortingen gelden enkel voor VT-pas Categorie 2. 
Verzekering, vieruurtje en materiaal zijn inbegrepen in de dagprijs. 

Op voorhand inschrijven is verplicht ! Inschrijvingen starten op maandag  
27 april 2020. Dit kan aan de balie van de Jeugddienst, via telefoon of via 
e-mail. Volgende gegevens zijn hiervoor vereist : naam en voornaam van het 
kind, geboortedatum, volledige adresgegevens, rijksregisternummer van het 
kind, contactgegevens ouder(s).

Voorafgaand de eerste inschrijving, dient de medische fiche volledig ingevuld 
en gehandtekend aan de Jeugddienst bezorgd te worden. Deze medische 
fiche kan je via de website downloaden of afhalen op de Jeugddienst of 
aanvragen via mail.

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van € 1,00 per kind en per 
begonnen kwartier gerekend bij het laattijdig afhalen. Deze som dient direct 
betaald te worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient 
de betaling te gebeuren bij de eerstvolgende aanmeldingsbeurt/daginschrij-
ving. Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van 
uw kind gedaan.

Het huishoudelijk reglement kan je via de website downloaden, afhalen op de 
Jeugddienst of aanvragen via mail. Ouders die hun kind inschrijven voor de 
Speelpleinwerking verklaren zich akkoord met dit huishoudelijk reglement.

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be
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Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst een brede  
waaier aan sportkampen voor voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

SportkamPEN JULI

We laten de zomer met een knal starten ! Tijdens de Sportdrop genieten we van 
het mooie weer en leven we ons uit tijdens verschillende activiteiten en sporten. 
Zin om de zomer in stijl af te trappen ? Schrijf je dan nu in ! 

Groep blauw : 4 jaar Groep oranje : 8 jaar 
Groep geel : 5 jaar Groep groen : 9 jaar 
Groep paars : 6 jaar Groep roze : 10, 11 en 12 jaar 
Groep rood : 7 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli, van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 
tot 16u00 (5 dagen) (Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 via 
de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be

Sportdrop

MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

sport
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Supersporthelden
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MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

Dit sportkamp is voor alle grote en kleine helden. Kracht, uithouding, team-
building, evenwicht… alle kwaliteiten van de supersporthelden komen aan 
bod. Samen met leuke spelletjes is dit de ideale combinatie voor een week 
vol sportplezier ! 

Groep blauw : 4 jaar 
Groep geel : 5 jaar 
Groep paars : 6 jaar 
Groep rood : 7 jaar 
Groep oranje : 8 jaar 
Groep groen : 9 jaar 
Groep roze : 10, 11 en 12 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 
via de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be

vergeet je  niet in te  schrijven !



INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

Villa Creademie staat voor zomerkampen waarbij de focus ligt 
op het creatieve en de wereld van verbeelding. Denken we maar 
aan dans, theater, muziek, circus,….

KAMPEN Villa Creademie JULI

Beeldende kunstenkamp voor kleuters i.s.m. Toeters en Belle 
Kruip in de huid van Mondriaan, Picasso, Breslin, Van Gogh en word een  
echt groot kunstenaar ! Na dit kleuterkamp schrijven we Kunst alleen nog  
maar met grote K !

4 tot 6 - jarigen (de allerjongsten moeten in 2016 geboren zijn)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

jeugd
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Kunst, Kunstig, rarara ...

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be

53

Textielkamp o.l.v. Corremans Iris 
Scrunchies maken ? Haarbanden leren stikken met de naaimachine ?  
De catwalk inpalmen met een zelfgemaakt rokje of shortje ? Een afgedankte 
jeans nieuw leven inblazen ? Tijdens dit textielkamp komt dit allemaal en  
nog veel meer aan bod.

6 tot 12 - jarigen (1ste t/m 6de leerjaar lagere school)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Danskamp i.s.m. Pa§erelle 
Tijdens deze dansweek gaan we samen met een professionele danscoach 
aan de slag en proeven we van verschillende dansstijlen. We ontdekken onze 
favoriete moves, bouwen ons eigen decor, gaan volledig op in de muziek en 
verrassen iedereen op het einde van de week met een dansvoorstelling.

10’ers (5de leerjaar lagere school t/m 1ste middelbaar)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

SuperStof

Make your Move !
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Textielkamp o.l.v. Corremans Iris 
We maken een popje maar ook nog zoveel meer.  
Denk maar aan een garderobe, een dekentje …

4 tot 6 - jarigen (de allerjongsten moeten in 2016 geboren zijn)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Circuskamp i.s.m. Circus zonder Handen 
Circus dat is jongleren, koordlopen, acrobatentoeren uithalen,  
aan een trapeze bengelen, goocheltrucs uithalen …

6 tot 12 - jarigen (1ste t/m 6de leerjaar lagere school)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Poppen en hun hebbedingen

De Magie van het Circus

roar !

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be
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Theaterspeelkamp i.s.m. Casa Blanca 
Op één week steken we een voorstelling in elkaar. Eentje met alles erop en 
eraan. Muziek ? Check. Licht ? Check. Decor ? Check. We spelen ongetwijfeld 
de pannen van het dak.

4 tot 6 - jarigen (de allerjongsten moeten in 2016 geboren zijn)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Theaterkamp i.s.m. Casa Blanca 
We brengen de acteur of actrice in jou helemaal wakker ! Bedenk zelf kleine 
toneelstukjes, vervorm je stem, zoek naar de juiste houding bij de gekste  
personages. Duik diep in de verkleedkoffer, knutsel -frustsel decor en  
attributen in elkaar.

6 tot 12 - jarigen (1ste t/m 6de leerjaar lagere school)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Tik - Tak - Tijdmachine

Theater, mijn ding
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Fotografiekamp i.s.m. Corremans Iris 
We fotograferen wat we leuk vinden, trekken er op uit om alles op  
een gevoelige plaat vast te leggen. Onszelf, onze lievelingsknuffel,  
beste vriend/in, scherpgesteld, origineel.

10’ers (5de leerjaar lagere school t/m 1ste middelbaar)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Say cheese !

inschrijven  

vanaf 22 maart  

via de webshop !

augustus



Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst een brede  
waaier aan sportkampen voor voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

sport
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SportkamPEN AUGUSTUS

Groep blauw : 4 jaar 
Groep geel : 5 jaar 
Groep paars : 6 jaar

Sporthal ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen)  
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 via 
de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be

In de lucht 

aquakamp

Survivalkamp met  
Reddend Zwemmen

VERGEET JE 

FIETSKAART NIET ! 

Vanaf 5 stempels  

per schooljaar kan je op  

de sportdienst terecht  

voor een sportief  

cadeautje ! 
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MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Groep rood : 7 jaar 
Groep oranje : 8 jaar 
Groep groen : 9 jaar

Zwembad ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 
via de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be

Groep roze : 10, 11 en 12 jaar

Zwembad ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen)  
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 
via de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be



watergewenning

Adventure Avonturendagen : losse sportdagen 

VERGEET JE FIETSKAART NIET ! Vanaf 5 stempels  
per schooljaar kan je op  
de sportdienst terecht  

voor een sportief  cadeautje ! 

MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 | sport@ronse.be | www.ronse.be

Groep blauw : 4 jaar 
Groep geel : 5 jaar 
Groep paars : 6 jaar

Zwembad ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 65,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 60,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 20,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 
via de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be

Groep rood : 7 jaar 
Groep oranje : 8 jaar 
Groep groen : 9 jaar 
Groep roze : 10, 11 en 12 jaar 
t/m 16 jaar

Opgelet deze sportdagen gaan door op verschillende locaties ! 

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus,  
van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (5 dagen) 
(Er is opvang voorzien van 8u00 tot 17u00 en onder de middag)

Basisprijs : € 85,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 80,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 30,00

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 22 maart om 9u00 
via de webshop van de stad Ronse. Alle info via www.ronse.be
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Villa Creademie staat voor zomerkampen waarbij de focus ligt op het creatieve en 
de wereld van verbeelding. Denken we maar aan dans, theater, muziek, circus,….

Danskamp i.s.m. Pa§erelle 
We stappen in onze raket en stijgen op naar de ruimte. We passeren langs 
prachtige sterren, grote meteorieten en planeten. Wie weet wat we allemaal zullen 
tegenkomen op de magische planeten ? Dansend gaan we samen op ontdekking.

4 tot 6 - jarigen (de allerjongsten moeten in 2016 geboren zijn) 
6 tot 12 - jarigen (1ste t/m 6de leerjaar lagere school)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Dansen tussen sterren en planeten

jeugd

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be
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kampen Villa Creademie AUGUSTUS



INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be
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Theaterkamp i.s.m. Casa Blanca 
We worden geïnspireerd door grote kunstenaars of artiesten en proeven van 
dans, theater, beeld, muziek en media ! Let’s kick some art en maken in één 
week samen een schitterende theatervoorstelling !

10’ers (5de leerjaar lagere school t/m 1ste middelbaar)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Circuskamp i.s.m. De Vliegende Mier 
Zet je eerste circusstappen en laat je op sleeptouw nemen in de fantasie- en 
kleurrijke circuswereld. Komen aan bod : acrobatie, jongleren, bal lopen, speel 
en creatief bewegen.

4 tot 6 - jarigen (de allerjongsten moeten in 2016 geboren zijn)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 17 augustus t/m vrijdag 21 augustus

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Kunstkicks

Het kleinste, grootste circus

Onder voorbehoud zal er mogelijks nog een workshopreeks voor +6 en 10’ers 
doorgaan op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 augustus. Meer info is 
terug te vinden op www.ronse.be en de Facebookpagina van de jeugddienst.

workshopreeks

INFO & INSCHRIJVINGEN
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 | jeugd@ronse.be
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Beeldende Kunstenkamp i.s.m. Toeters en Belle 
Je wordt ondergedompeld in een wereld vol kubisme, pointillisme en nog veel 
-ismen. Vormen, lijnen, texturen, kleuren worden op de meeste uiteenlopende 
manieren gebruikt om een prachtige kunstcollectie te creëren.

6 tot 12 - jarigen (1ste t/m 6de leerjaar lagere school)

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Van maandag 17 augustus t/m vrijdag 21 augustus

Basisprijs : € 120,00 
VT-pas Cat. 2 :  € 100,00 
VT-pas Cat. 1 :  € 65,00

Inschrijven vanaf zondag 22 maart (via de webshop)

Buiten de Lijntjes

vergeet je  

niet in te  

schrijven !



algemeen



VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN
Lokaal Bestuur Ronse - Sociaal Huis | O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 45 

bko@ronse.be | www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang

buitenschoolse kinderopvang

De Buitenschoolse Kinderopvang wordt georganiseerd  
tijdens de schooldagen op 6 verschillende locaties :

GO ! (GEMEENSCHAPSONDERWIJS) 

Kleuterschool Decroly (Germinal) 
Geraardsbergenstraat 221, 9600 Ronse

Basisschool Decroly 
Koningin Astridplein 1, 9600 Ronse

KOR RONSE (KATHOLIEK ONDERWIJS RONSE)

Campus Glorieux Kleuter 
Sint-Pietersnieuwstraat 4, 9600 Ronse

Campus Glorieux Lager 
Glorieuxlaan 40, 9600 Ronse 
Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse

Campus Sint-Antonius 
Ch. De Gaullestraat 10, 9600 Ronse

sociaal huis
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VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN
Lokaal Bestuur Ronse - Sociaal Huis | O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 45 

bko@ronse.be | www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang

Er is opvang voorzien vóór en na schooltijd en op woensdagnamiddag.  
We zijn open vanaf 6u45 en ’s avonds eindigt de opvang om 18u30. Een  
half uur vóór en na de lessen wordt de opvang door de school verzorgd en  
is het gratis. Tijdens schoolvrije dagen wordt er geen opvang voorzien.

Per begonnen half uur, betaal je € 1,00. Enkel op woensdagnamiddag 
worden 2 tarieven gehanteerd. Automatisch wordt het meest voordelige 
tarief toegepast voor de berekening van de ouderbijdrage op woensdag-
namiddag. Als minimum 2 kinderen van hetzelfde gezin aanwezig zijn in de 
BKO, geniet u van een gelijktijdigheidskorting van 25% voor elk kind. Indien u 
denkt in aanmerking te komen voor het sociaal tarief kan u contact opnemen 
met de coördinator van de Buitenschoolse kinderopvang. De facturen 
worden maandelijks opgestuurd of meegegeven met de kinderen, dit is  
op einde van de maand volgend op de gefactureerde maand.

Tarief 1 
€ 1,00 per begonnen half uur

Tarief 2 
Ten langste 3 uur aanwezigheid in de opvang : maximum € 4,50 
Tussen 3 en 6 uur aanwezigheid in de opvang : maximum € 6,50 
Meer dan 6 uur aanwezigheid in de opvang : maximum € 12,50

De inschrijvingsdocumenten zijn te bekomen  
bij het Sociaal Huis en de begeleidsters van  
de buitenschoolse kinderopvang op de  
verschillende locaties. Je kan ze ook via mail  
aanvragen bij de coördinator.

De coördinator is telefonisch bereikbaar van  
maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 11u30  
en op maandag, dinsdag en donderdag tussen  
13u00 en 16u00. Indien u wilt langskomen,  
kan dat op afspraak. 



openingsuren zwembad

* Toegang zwembad voor baantjeszwemmen van 7u tot 8u30 op ma / di / do / vr,  
kan enkel met een meerbeurtenkaart, gezien de kassa gesloten is. 

Een half uur voor sluitingstijd wordt de toegang tot het zwembad gesloten.

sport
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SCHOOLPERIODE 

Schoolzwemmen
Baantjeszwemmen

Recreatie

8u - 12u/13u - 15u30
7u - 8u30* 
12u - 13u
15u - 21u
15u30 - 20u30

Schoolzwemmen 
Baantjeszwemmen

 
Recreatie

8u - 12u/13u - 15u30
7u - 8u30* 
12u - 13u
15u - 21u
15u30 - 20u30

Schoolzwemmen 
Baantjeszwemmen 
Recreatie

8u - 12u
13u30 - 21u
13u30 - 20u30

Schoolzwemmen 
Baantjeszwemmen

 
Recreatie

8u - 12u/13u - 15u30
7u - 8u30* 
12u - 13u
15u - 21u
15u30 - 20u30

Schoolzwemmen 
Baantjeszwemmen

Recreatie

8u - 12u/13u - 15u30
7u - 8u30* 
12u - 13u
15u - 21u
15u30 - 20u30

Baantjeszwemmen 
Recreatie 
Familieglijbaan 
gesloten

9u - 18u
9u - 17u30
12u - 13u

Baantjeszwemmen
Recreatie

9u - 18u
9u - 17u30

SCHOOLVAKANTIES 

Baantjeszwemmen 
Recreatie 

10u - 21u
10u - 20u30

Baantjeszwemmen
Recreatie

10u - 21u
10u - 20u30

Baantjeszwemmen
Recreatie

10u - 21u
10u - 20u30

Baantjeszwemmen
Recreatie

10u - 21u
10u - 20u30

Baantjeszwemmen
Recreatie

10u - 21u
10u - 20u30

Baantjeszwemmen
Recreatie

9u - 18u
9u - 17u30
12u - 13u

Baantjeszwemmen
Recreatie

9u - 18u
9u - 17u30
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MEER INFO
Zwembad ’t Rosco | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 99
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INDIVIDUELE TICKETS (toegang voor 2,5u)

Inwoners Ronse + 
intergemeentelijke samenwerking Andere

kinderen < 3 jaar gratis gratis

kinderen < 12 jaar € 3 € 4

volwassenen € 4 € 5,5

grote gezinnen € 3 € 4

mindervaliden € 3 € 4

gepensioneerden (60+) € 3 € 4

erkende zwemvereniging € 3 € 4

groepen min. 20 personen 
(op voorhand te reserveren)

€ 3 € 4

baantjeszwemmers 
(niet toegelaten tot recreatie)

€ 2,5 € 3

MEERBEURTENKAARTEN 

Inwoners Ronse +  
intergemeentelijke samenwerking Andere

25 beurtenkaart baantjeszwemmers
(niet toegelaten tot recreatie)

€ 50 € 65

25 beurtenkaart kinderen < 12 jaar € 65 € 90

25 beurtenkaart gepensioneerden /  
grote gezinnen / mindervaliden /  
erkende zwemvereniging

€ 65 € 90

25 beurtenkaart volwassenen € 90 € 130

100 beurten gezinskaart € 250 € 350



Vrije Tijd voor iedereen met de Vrijetijdspas ! De Vrijetijdspas heeft de bedoeling zoveel 
mogelijk mensen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten op het vlak van cultuur, 
jeugd en sport ! De volgende activiteiten, georganiseerd te Ronse door de stedelijke 
vrijetijdsdiensten, komen in aanmerking voor financiële kortingen op vertoon van de VT-pas :

-  Het volledig aanbod van CC De Ververij georganiseerd door de Cultuurdienst ; 
-  De sportkampen georganiseerd door de Sportdienst ;  
-  De speelpleinwerking en Villa Creademie georganiseerd door de Jeugddienst.

De tegemoetkomingen die sinds een aantal jaren voor bepaalde sportieve en culturele 
activiteiten worden verleend door het Sociaal Huis blijven gelden, met uitzondering van de 
hierboven vermelde activiteiten die nu vervat zijn in de VT-pas. Het kopen van een vrijetijdspas 
(€ 5,00 euro ; € 1,00 euro voor omnio-statuut) gebeurt per persoon op de Cultuurdienst, de 
Jeugddienst of de Sportdienst. De mensen met een omniostatuut brengen hun attest van 
de mutualiteit of sociaal huis mee als bewijs van recht op verhoogde tegemoetkoming. De 
vrijetijdspas is geldig tot 31 augustus 2020 voor de vermelde activiteiten. 

Een geactualiseerde brochure met meer uitleg is te verkrijgen bij de diensten die zijn 
vermeld of te raadplegen op www.ronse.be

MEER INFO
www.ronse.be

De vrijetijdspas
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algemeen sociaal huis

huis van het kind
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Je kan voortaan naar het Infopunt in het Sociaal Huis met je vragen. Het Huis 
van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die 
actief zijn rond kinderen en jongeren. Lokale krachten worden gebundeld om de 
rechten van alle kinderen in Ronse te vervullen. Vanaf 2020 neemt het Sociaal 
Huis de trekkersrol op zich. In het Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen 
terecht met hun vragen rond opvoeden en opgroeien. We helpen je op weg met 
kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, 
workshops en veel meer. 

Samen met de partners neemt het Huis van het Kind initiatieven om ieder 
gezin de zorg te geven die ze nodig hebben en organiseren we interessante 
activiteiten voor gezinnen. We zoeken niet alleen antwoorden op uw vragen. We 
signaleren ook uw noden naar beleid. We bundelen het vrijetijdsaanbod in Ronse, 
organiseren workshops en veel meer. 

Kom eens langs en ontdek wat het Huis van het Kind voor jouw gezin kan 
betekenen ! De ambitie is een geïntegreerd lokaal gezinsbeleid binnen de stad 
Ronse waarin samenwerking zorgt voor maximale kansen voor alle ‘Ronsische’ 
gezinnen, kinderen en jongeren. Bel of mail gerust voor een afspraak. 

MEER INFO
Sociaal Huis Ronse | Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 39 

huisvanhetkind@ronse.be | www.facebook.com/huisvanhetkindronse/



Sportdienst Ronse 
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 

 www.facebook.com/sport.ronse | sport@ronse.be 

het sociaal huis 
Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 28 54 

www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang 
cel kinderopvang : 055 232 845

Stedelijke Openbare Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62  

 www.facebook.com/bibliotheek.ronse | bibliotheek@ronse.be

Cultuurdienst & Administratie CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse | 055 23 28 01  
info@ccdeververij.be | www.ccdeververij.be 

 www.facebook.com/CCDeVerverij

Stedelijke Jeugddienst 
Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 

 www.facebook.com/jeugd.ronse | jeugd@ronse.be

W
W

W
.G

R
A
F
O

M
A
N

.B
E

Webshop van Stad Ronse 
www.webshopronse.recreatex.be
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