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kidsgids



Je hebt de nieuwe editie van de Kidsgids van Ronse vast.  
Een nieuw schooljaar is gestart. De grote vakantie  

zit er weer op, maar dat betekent niet dat we  
geen plezier meer mogen maken !

Integendeel, dit boekje geeft je een overzicht  
van alle activiteiten waar jij als jongere in de periode  
van september tot december aan kunt deelnemen.

Sport, cultuur, spel,… er is voor elk wat wils dus laat  
je maar volledig gaan ! Snuister in de kampen en  

dagactiviteiten en pik er de activiteiten uit  
die geknipt zijn voor jou. 

We wensen je veel plezier !

welkom

Aaron Demeulemeester 
Schepen van Jeugd

Joris Vandenhoucke 
Schepen van Cultuur & Sport

 
Wim Vandevelde 
Schepen van de zorg

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst



september



Vanaf 1 september 2021 

Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Cultuursite De Ververij 
Wolvestraat 37 
9600 Ronse

Hou zeker onze website en Facebook in de gaten !

Inschrijven uiterlijk tot 30 september

INFO & INSCHRIJVINGEN
055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be
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Nieuwsgierig naar wat je allemaal kan leren op onze Kunstacademie ? Kom 
kennismaken op een feestelijke opendeur met kunstparcours ! Weet je nog niet welk 
instrument je wil leren bespelen ? Kom langs en laat je betoveren !

Zaterdag 11 september van 10u00 tot 12u30 
•  10u00 - 11u00 : instrumentenvoorstelling in foyer 
•  11u00 - 12u30 : afspraak in de foyer en kies een atelier 
(open lessen WKD, Dans, BAK of muziek)

Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Cultuursite De Ververij 
Wolvestraat 37 
9600 Ronse

Hou zeker onze website en Facebook in de gaten !

INFO & INSCHRIJVINGEN
055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be
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Start academiejaar 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen

Vanaf 1 september starten de lessen in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Een 
professioneel team Muziek, Woordkunst-Drama, Dans en Beeldende & Audiovisuele 

Kunsten staat voor jullie klaar ! Ontdek het uitgebreide opleidingsaanbod op onze website.

Opendeur met kunstparcours
Wist je dat je Kleuterdans kan volgen op de Kunstacademie ?  

En dat je vanaf 6 jaar creatief aan de slag kan met muziek, beeld, dans  
en woord in de Octopuslessen en vanaf 8 jaar in Danslab, Woordatelier,  
Muziekatelier en Beeldatelier ? Laat elke week de kunstenaar in je los ! 

scan deze QR-code voor alle info  
& tarieven

vanaf  
79 € per  

schooljaar

ook met  
VT-pas



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

De Leesjury 
Ben je 8 jaar of ouder ? Lees je graag ? Schrijf je dan ten laatste tegen 10 september nog in 
voor de Leesjury in Ronse. Je leest 8 boeken tijdens het schooljaar (6 boeken vanaf het 1e 
middelbaar) en je komt maandelijks in de bib samen om met de leesgroep over de boeken te 
praten of op een leuke manier met boeken te werken. Als alle boeken gelezen zijn, kiest de 
groep het leukste boek. Ook op Vlaams niveau worden alle stemmen geteld. We maken de 
winnaars bekend tijdens een spetterend slotfeest waarvoor je persoonlijk wordt uitgenodigd !
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BIBLIOTHEEK

Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Woensdag 8 september 
14u30 tot 15u30

Zaterdag 18 september 
10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Vooraf inschrijven is nodig

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

Voorlezen in de bib 
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). 
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De bib in Ronse begeleidt de volgende leesgroepen : 
Groep 2 : 7 jaar (2e leerjaar) 
Groep 3 : 8 - 10 jaar (3e en 4e leerjaar) 
Groep 4 : 10 - 12 jaar (5e en 6e leerjaar) 
Groep 5 : 12 - 14 jaar (1e en 2e middelbaar) 
Groep 6 : + 14 jaar (3e en 4e middelbaar)

1x per maand vanaf eind september tot maart in overleg met de vrijwilligers die 
de leesgroepen begeleiden. De data worden per leesgroep bekend gemaakt.

Inschrijven kan tot 10 september ! Je kan hiervoor  
het inschrijfstrookje in de bib invullen of mailen 
naar bibliotheek@ronse.be.

TIP 
Vergeet je spaarkaart niet, na 6 stempels krijg je een leuk geschenkje !



Alle jongeren vanaf 8 jaar (minimum 8 deelnemers)

’t Rosco 
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Vrijdag van 17u00 tot 19u00 
Start : 17 september 2021 
Einde : 20 mei 2022 
(Niet tijdens de vakanties)

Basisprijs : 150 euro 
VT-pas Cat. 2 : 120 euro 
VT-pas Cat. 1 : 45 euro

Inschrijven vanaf 1 tot 16 september via https ://webshopronse.recreatex.be

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

Breakdance
Breakdance draait om dansen, maar vooral om het ontwikkelen van een eigen 

stijl. In battles proberen de dansers elkaar te overtreffen met een opeenvolging 
van snelle, krachtige en spectaculaire moves. De bewegingen worden onder-
steund door vette hiphop of r&b muziek. Breakdance vormt samen met rap, 

graffiti en dj’en de vier elementaire onderdelen van de hiphop-cultuur.

10

SPORT

MEER INFO
Buurtsport Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 93 | buurtsport@ronse.be

Parkour / Free running 
Je hebt het wel vast gezien op straat : jongeren die op de straat 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 ?
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10-delige lessenreeks, met lesgever

Alle jongeren vanaf 10 jaar, minimum 8 deelnemers.

’t Rosco 
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

Zaterdag van 17u00 tot 19u00 
Start : 18 september 2021  
Einde : 4 december 2021 
(Geen les op 30/10 en 20/11, wel tijdens de herfstvakantie)

Basisprijs : 50 euro 
VT-pas Cat. 2 : 40 euro 
VT-pas Cat. 1 : 15 euro

Inschrijven vanaf 1 tot 16 september via https ://webshopronse.recreatex.be



MEER INFO
www.ronse.be

Hindernissenloop voor Kids 
tijdens Ronse Run - vanaf 6 jaar

Zondag 19 september 2021 loopt de negende editie  
van Ronse Run door de straten van Ronse !
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De centrumstraten van onze stad verdienen opnieuw een dagje autorust en 
worden heel even een grote loop- en skeelerpiste. We organiseren voor het 
eerst ook en Hindernissenloop voor kids in het Bruulpark en een kortere 
afstand, 3 km. Daarnaast kan je je ook opnieuw inschrijven voor 5 km 
(1 rondje) of 10 km (2 rondjes). Een vernieuwd parcours brengt je langs de 
mooiste plekken van de stad. Er zal er ook een recreatief skeelerparcours 
voorzien zijn. Eigen skeelers en helm zijn hiervoor verplicht !

Zondag 19 september 2021 loopt de negende editie van Ronse Run 
door de straten van Ronse. 

De kostprijs bedraagt 4 euro voor de Kidsrun, 3 km en het skeelerparcours,  
8 euro voor 5 of 10 km (goodiebag inbegrepen) als je vooraf inschrijft.  
Alle deelnemers jonger dan 12 jaar krijgen gratis toegang tot het  
springkastelendorp op de Grote Markt.

Inschrijven en betaling kan via de webshop Ronse : 
https ://webshopronse.recreatex.be

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 tot 14u15 : Onthaal in de cafetaria 
14u15 tot 15u15 : Activiteit 
15u15 tot 15u45 : Pauze met drankje en pannenkoek / ijsje + cadeautje 
15u45 tot 16u45 : Activiteit

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

MEER INFO
Check alle formules op onze website

Verjaardagsfeestjes 
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.
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Scan deze Qr-code en 

bekijk alle formules



SIERK MASJIEK
SIERK MASJIEK
SIERK MASJIEK
SIERK MASJIEK
SIERK MASJIEK
SIERK MASJIEK

Sierk Masjiek of de start van een verhaal. Het verhaal van een kind naar zijn 
grootouder, van een vader naar zijn zoon, een moeder naar haar dochter, van 
geliefden onderling, van beste kameraden of van toevallige passanten die elkaar 
ontmoeten. Sierk Masjiek is hét moment bij uitstek om te gaan dromen : groots 
en mateloos …

Familiaal circusfestival, voor iedereen vanaf 4 jaar tot ... jaar.

Zaterdag 25 september van 14u00 tot 19u00

In het Albertpark, Bruulpark en de site van De Ververij (onder voorbehoud)

Gratis

Hou voor verdere informatie wat het programma van (en mogelijkse reservatie 
voor) Sierk Masjiek betreft de website van Ronse en de Facebookpagina van  
de Stedelijke Jeugddienst in de gaten.

MEER INFO
Stedelijke Jeugddienst | Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 81 | jeugd@ronse.be
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Sierk Masjiek 
zien, beleven, voelen en genieten...

Keer op keer en ten volle, alleen of samen met vrienden, kinderen, familie, …

Trek je stevige stapschoenen aan, volg de wegwijzers doorheen het Hotondbos 
en ontdek aan de hand van QR-codes de 6 fragmenten van het verhaal. 
Over een hongerige vos die zin heeft in een malse eend, over een kip die 
heerlijke stenensoep maakt en over een haas die niet ten onder wil gaan. Over 
een slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk ook over... een wolf ! De Vos... 
in het bos is gebaseerd op bekende en minder bekende fabels. Want, wandelen 
met het gezin wordt pas echt bijzonder als Vos en Wolf mee op pad gaan !

Van 10 juli t.e.m. 7 november

Start van de wandeling :  
Kapel Wittentak 
Kapellestraat 215 
9600 Ronse

Ca. 5 km (niet toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen)

Gratis en op eigen ritme te bezoeken !

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

De Vos … in het bos ! 
Theaterwandeling 6+

Beleef theater met het hele gezin in het Hotondbos !
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oktober

vanaf zondag 
19 september ‘21
inschrijvingen 

voor Speelplein, Herfstsportkamp 
en IBO De Pipompuulekies 

Online inschrijvingsmoment via de webshop
https ://webshopronse.recreatex.be

Alle info betreffende de vakantiewerking is  
te vinden op de website www.ronse.be

Ga rechtstreeks  

naar de webshop om 

in te schrijven

schrijf in 
je agenda !



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

Voorlezen in de bib 
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). 
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Kinderen van 4 tot 9 jaar

In de bib

Woensdag 6 oktober  
14u30 tot 15u30
Zaterdag 16 oktober  
10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Vooraf inschrijven is nodig

Kinderen van alle leeftijden

In de bib

Zaterdag 9 oktober  
09u00 tot 12u00

Deelnemen is gratis

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

Verwendag 
Zonder publiek, geen bibliotheek. Om al onze leners en bezoekers 
in de bloemetjes te zetten, organiseert de bibliotheek opnieuw haar 

verwendag. Ook voor de jongste bezoekers hebben we heel  
wat leuks in petto. Wat dat is, ontdek je op 9 oktober !
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TIP 
Vergeet je spaarkaart niet, na 6 stempels krijg je een leuk geschenkje !



Gevarieerd bewegingsprogramma o.b.v. 12 bewegingsvaardigheden. 
Brede motorische ontwikkeling. Sporttak niet meteen herkenbaar.

Kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar

Start : vanaf zaterdag 9 oktober tot 18 december 
09u30 tot 10u30 : 3 t.e.m. 5 jaar 
10u30 tot 11u30 : 6 t.e.m. 8 jaar 
(Met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen)

Sporthal ’t Rosco

€40 voor lessenreeks

Inschrijven via de webshop van de stad

MEER INFO
www.ronse.be

Multimove 
zet jonge kinderen in beweging

Op regelmatige basis bewegen is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van 
kinderen. Plezierbeleving moet centraal staan. Alle kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar zijn 
welkom op Multimove ! Deze lessen zijn een ideale voorbereiding voor alle sporten.
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Een gevarieerd sportaanbod voor kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar zodoende  
hen een leuke sportbeleving te bezorgen en mogelijks te oriënteren naar  
een bepaalde sporttak.

Kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar

Start : vanaf zaterdag 9 oktober tot 18 december 
12u00 tot 13u00 
(Met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen)

Sporthal ’t Rosco

€40 voor lessenreeks

Inschrijven via de webshop van de stad

MEER INFO
www.ronse.be
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Multisport 
oriënteert kinderen



SPORT

Een gevarieerd sportaanbod voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar met een  
ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD) of een verstandelijke beperking.

Kinderen van 9 t.e.m. 12 jaar

Start : vanaf zaterdag 9 oktober 
12u tot 13u 
(Met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen)

Sporthal ’t Rosco

€3 per les

Inschrijven via de webshop van de stad

MEER INFO
www.ronse.be

Multisport 
voor G-Kinderen
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Kinderen met al enige ervaring met een loopfiets of  
fiets met zijwielen (vanaf 5 jaar).

Op woensdag en zaterdag 
Start : vanaf 6 oktober

€ 30 voor het fietstraject (6 lessen)

Inschrijven via de webshop van de stad

MEER INFO
www.ronse.be
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Fietslessen
Fietsen is leuk en gezond en vaak de snelste manier om je in de stad te  

verplaatsen. Daarom organiseert de sportdienst fietslessen voor kinderen.



Voor de prijs van 30 euro kan je gedurende een semester onbeperkt sporten en 
voor het volledige schooljaar betaal je slechts 45 euro. De meeste mutualiteiten 
betalen dit pasje grotendeels terug ! 

De activiteiten starten in oktober en lopen tot mei.  
(Niet tijdens vakanties en examenperiodes)

Je hebt keuze uit een heleboel hippe activiteiten en ook dit jaar zijn er weer 
nieuwe mogelijkheden ! Je kan met je SNS-pas ook deelnemen aan de 
activiteiten elders georganiseerd in Oost-Vlaanderen (bv. Oudenaarde).

Alle activiteiten vinden plaats in de sportaccommodaties en clubs in  
de buurt en sluiten bijna allemaal aan op de schooluren. Vooraf inschrijven  
voor de sportactiviteiten is zelfs niet nodig. Met je sns-pas mag je alles  
proberen, zoveel je maar wil !

Inschrijven kan via een brief die je zal krijgen van je leerkracht LO. 
(Alle deelnemers zijn verzekerd.)

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

INFO & INSCHRIJVINGEN
X

SPORT

SNS - sport na school  
secundair onderwijs

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.
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NIEUWSGIERIG ?
Kijk al eens op www.sportnaschool.be

Familievoorstelling 2+

Zondag 10 oktober om 15u00

Volwassene : 8 euro 
Kind : 6 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 2 (volwassene) : 7 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 2 (kind) : 5 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 1 : 2 euro

CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

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

Zeep 
Het WOLK

Het WOLK maakt een zeepzoete en betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen 
de zaal onder in een waterwereld waar alles mogelijk is. Meezwemmen met de vissen, racen op 
zeepaardjes, dansen tussen de kwallen. Hopelijk kunnen jullie lang genoeg jullie adem inhouden ? 
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Soms wil ik gewoon verdwalen,de weg kwijt zijn in ‘t grote bad.Dan zou ik stiekem onderduiken,stil verdwijnen langs dat gat.
In dat gaatje loopt een glijbaan,met bestemming blauwe zee.Heerlijk roetsjen, lekker gillen.Heb jij ook zin ? Kom maar mee !

Weet jij welke kant we moeten ?Links of rechts, da’s moeilijk , zeg.Zullen we ‘t vragen aan de vissen,die weten vast de juiste weg. 
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MEER INFO
Facebookpagina van de jeugddienst

Dag van de Jeugdbeweging 
‘Dag van de Jeugdbeweging’ wil de meer dan 250.000 jongeren vieren 
die elke week naar hún jeugdbeweging gaan. Hún jeugdbeweging waar 

ze hun vrije tijd doorbrengen, vrienden voor het leven maken.
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MEER INFO
055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Huldiging van laureaten 
van de Kunstacademie

Leerlingen Muziek en Woordkunst-Drama die afgestudeerd zijn in 2021
worden op de feestelijke diploma-uitreiking gehuldigd.
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Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Cultuursite De Ververij 
Wolvestraat 37 
9600 Ronse

Zaterdag 16 oktober om 17u00

Met de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ willen het stadsbestuur Ronse en de jeugd-
dienst de jeugdbewegingen én de vrijwillige inzet van de leiding én iedereen die 
lid is én de vele vrijwilligers achter de schermen in de kijker plaatsen. Want geen 
jeugdbeweging zonder leiding, zonder leden.

Op vrijdag 22 oktober kleuren we het straatbeeld opnieuw in, palmen we met 
onze jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes de publieke ruimte in. Zit jij 
in een jeugdbeweging en ben je hier apetrots op ? Start deze feestdag dan in vol 
ornaat én in jeugdbewegingsuniform en kom samen met je collegajeugd- 
bewegingsleden de sfeer opsnuiven in het Bruulpark van 07u00 tot 08u30.

Er is achter de schermen nog veel meer aan de hand maar we gaan dit nog niet 
aan de grote klok hangen. Hou de Facebookpagina van de jeugddienst met 
argusogen in de gaten om het volledige programma te ontdekken. Wat wij wel al 
kunnen verklappen is dat het een supereditie belooft te worden !

De Dag van de Jeugdbeweging wordt omwille van COVID-19 
voorlopig onder voorbehoud aangekondigd. 



november



Voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar.  
(Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde !)

Van woensdag 3 november t.e.m. vrijdag 5 november 
van 08u00 tot 17u00 met activiteiten van 09u00 tot 16u00.

De Speelpleinwerking Pagadders gaat door op de  
Da Vinci Campus (ingang via de Engelsenlaan) te Ronse.

De medische fiche dient volledig ingevuld en ten laatste de eerste deelnamedag 
aan onze speelpleinwerking meegebracht te worden. Deze medische fiche kan je 
via de website downloaden of afhalen op de Jeugddienst of aanvragen via mail.

MEER INFO
Facebookpagina van de jeugddienst

Speelpleinwerking Pagadders  
Herfstvakantie ? Op het speelplein natuurlijk !

Op de Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar terecht voor 
een dag boordevol leuke activiteiten onder de begeleiding van gebrevetteerde animatoren.
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MEER INFO
Facebookpagina van de jeugddienst
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Basisprijs VT-pas Cat. 2  VT-pas Cat. 1  

Volledige dag 
eigen lunchpakket 10 euro 7 euro 3 euro

Halve dag 6 euro 4 euro 1,80 euro

(Verzekering en materiaal zijn inbegrepen in de dagprijs.)

De inschrijvingen starten op maandag 20 september 2021.  
Op voorhand inschrijven is verplicht ! De inschrijvingen verlopen via email naar 
speelpleinwerking@ronse.be (geldig vanaf 09u00) of telefonisch of aan de balie.

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van 1 euro 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/daginschrijving. 
Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van uw kind 
gedaan.

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



INFO & INSCHRIJVINGEN
Sociaal Huis | Cel Kinderopvang | Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 235 625 | ibo@ronse.be
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SOCIAAL HUIS

INFO & INSCHRIJVINGEN
Sociaal Huis | Cel Kinderopvang | Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 235 625 | ibo@ronse.be

Voor schoolgaande kleuters van 2,5 tot 6 jaar  
Er kan voorrang gegeven worden aan kinderen die in Ronse wonen en/of er school lopen  
en aan ouders die werken in Ronse, alsook aan kinderen jonger dan 4 jaar.

Tijdens de herfstvakantie van dinsdag 2 november 2021 tot vrijdag 5 november 
2021, telkens tussen 7u00 en 18u00.

Internaat De Vlaamse Ardennen, Ninovestraat 169, 9600 Ronse

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.)

Er wordt voorrang verleend aan kinderen -4 jaar, dit op volgende wijze :  
De reservering wordt per schoolvakantie opengesteld in 2 inschrijvingsperiodes : 
Voor peuters en kleuters van -4 jaar. Broers en zussen van de kinderen van 4 
jaar krijgen mee voorrang. (= prioritaire doelgroep) In 2de instantie voor kleuters 
vanaf +4 jaar.

IBO De Pipompuulekies 
IBO De Pipompuulekies is een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang  

erkend door Kind en Gezin. We hebben plaats voor maximum 36 kindjes.

Meer info over de inschrijving, zie www.ronse.be  
De inschrijving gebeurt vooraf via : https ://ouderportaal.tjek.be/auth/login 

Voor u kan reserveren, dient u eerst eenmalig een account aan te 
maken op het ouderportaal van Tjek. Hoe dit precies in zijn werk gaat, 
kan u zien op bijgaand filmpje. https ://www.youtube.com/watchtime_
continue=2&v=QZBdwAdJVJk&feature=emb_logo (TIP ! Scan de QR-code 
onderaan met je smartphone !)

De schriftelijke overeenkomst dient eveneens te worden ondertekend.  
Deze kan verkregen worden via de coördinator door een email te sturen  
naar ibo@ronse.be. Na ontvangst van de ondertekende schriftelijke 
overeenkomst en het inlichtingenblad wordt de toegang tot de  
reservering verleend via het ouderportaal. 

De reservatie gebeurt per opvangperiode. Voor de start van elke 
reservatieperiode, ontvangt u een mailing om u hiervan op de hoogte te stellen. 

Er zijn 2 dagdelen die u kan reserveren. Na de opvangperiode ontvangt  
u een factuur op basis van de geregistreerde aanwezigheid. 

ANNULATIE

De reservatie kan enkel geannuleerd worden indien u voor de afwezigheid een 
medisch getuigschrift kunt voorleggen. Dit dient binnen 48u aan de opvang 
bezorgd worden of via ibo@ronse.be Bij afwezigheid zonder medische reden, 
wordt het dagbedrag van de reservatie aangerekend via de factuur.

START INSCHRIJVING

Er wordt voorrang verleend aan kinderen jonger dan 4 jaar (= prioritaire doelgroep)

• voor kinderen jonger dan 4 jaar : half september 2021 
• voor alle kleuters : 7 dagen na startdatum prioritaire doelgroep

Opgelet : Elke gereserveerde dag is een betalende dag.  
Annulering kan enkel via medisch getuigenschrift.

Bekijk het filmpje om je account aan te maken op het ouderportaal van Tjek



VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN

Lokaal Bestuur Ronse - Sociaal Huis | O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 235 625 
bko@ronse.be | www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang
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De Buitenschoolse Kinderopvang (opvang voor en na school) wordt 
georganiseerd tijdens de schooldagen op 5 verschillende locaties :

VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

Dr. O. Decroly kleuterscholen (Germinal)  
Geraardsbergenstraat 221, 9600 Ronse 

BSGO Decrolyschool  
Koningin Astridplein 1, 9600 Ronse 

VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS RONSE

Campus Glorieux Kleuter 
Sint-Pietersnieuwstraat 4, 9600 Ronse

Campus Glorieux Lager 
Stefaan Modest Glorieuxlaan 40, 9600 Ronse

Campus Sint-Antonius 
Charles De Gaullestraat 10, 9600 Ronse

VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN

Lokaal Bestuur Ronse - Sociaal Huis | O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 235 625 
bko@ronse.be | www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang
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Er is opvang voorzien vóór en na schooltijd en op woensdagnamiddag. 
We zijn open vanaf 06u45 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 wordt 
een tweede tarief gehanteerd. 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 :  
Op maandag en dinsdag tussen 8u30 en 16u00  
Op vrijdag tussen 8u30 en 12u00  
U kan steeds telefonisch een afspraak maken. 

Voor vragen omtrent facturaties, eventuele foutieve registraties, adres- 
wijzigingen en wijzigingen in de gezinssituatie, (medische) gegevens van  
de kinderen, kan er contact worden opgenomen op het algemeen nummer  
van het Sociaal Huis 055 23 56 00 of via mail bko@ronse.be



Soul vertelt het verhaal van muziekleraar Joe die ervan droomt om professioneel 
jazzmuzikant te worden. Door een ongelukkige val raakt hij in coma en belandt 
zijn ziel in het Hiervoormaals waar nieuwe zielen worden voorbereid op hun 
leven op aarde. Joe wordt mentor van ziel 22, maar die heeft helemaal geen  
zin om mens te worden.

Familiefilm

Woensdag 3 november om 14u00

Volwassene / Kind : 3 euro   
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 2 : 2 euro  
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 1 : 1 euro

CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

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

Soul 
Cine@CC

Tijdens de herfstvakantie organiseert CC De Ververij 
een gezellige filmnamiddag voor het hele gezin met 

Soul, een Pixarfilm vol humor, ontroering en jazz !
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 | bibliotheek@ronse.be
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BIBLIOTHEEK

Voorlezen in de bib 
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). 

Kinderen van 4 tot 9 jaar

In de bib

Woensdag 3 november  
14u30 tot 15u30

Zaterdag 20 november  
10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Vooraf inschrijven is nodig

TIP 
Vergeet je spaarkaart niet, na 6 stempels krijg je een leuk geschenkje !



Sporthal ’t Rosco 
Leuzesesteenweg 241, Ronse

Start : van woensdag 3 november tot en met vrijdag 5 november,  
van 9u tot 12u en van 13u tot 16u (3 dagen).  
(Er is opvang voorzien vanaf 8u tot 17u en onder de middag)

Gewone prijs : 40 euro  
VT-Pas cat. 2 : 35 euro 
VT-Pas cat. 1 : 12 euro

Inschrijven voor de sportkampen kan pas vanaf zondag 19 september

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, 12 jaar

INFO & INSCHRIJVINGEN
X

SPORT

Sportkampen 
(herfstvakantie)
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MEER INFO
Sportdienst Ronse | Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90

kunstendagvoorkinderen.be

zondag 21 november

10e

EDITIE
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BIBLIOTHEEK

Kunstendag voor kinderen
Ook dit jaar slaan CC De Ververij en de bibliotheek de handen in elkaar.  

Op de ‘Kunstendag voor kinderen’ worden bijzondere activiteiten aangeboden  
aan alle kinderen tot 12 jaar én hun familie. Ook oudere kinderen kunnen  

zich inschrijven, voor hen is een apart aanbod voorzien ! 

Tijdens ‘Kunstendag voor kinderen’ maken de deelnemers kennis met allerlei kunst-
vormen. Ze proeven van muziek en luisteren met hun ogen, ze voelen met hun hele 
lichaam en experimenteren met verschillende technieken. Alle kinderen beleven 
kunst op hun manier ! Ontdek op deze dag welke kunstvorm jou het meeste raakt. 
Wie weet worden hier nieuwe kunstenaars geboren ! Het volledige programma,  
met workshops op maat van verschillende leeftijden, wordt later bekendgemaakt. 

Alle kinderen en hun familie

CC De Ververij, Wolvestraat 37  
De bibliotheek, De Biesestraat 4

Zondag 21 november van 14u00 tot 18u00 

Deelnemen is gratis.

Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijven kan 
vanaf 9 november via www.ccdeververij.be

INFO & RESERVATIE
CC De Ververij | Wolvestraat 37, 9600 Ronse | 055 23 28 01 | info@ccdeververij.be | www.ccdeververij.be
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Wacht niet te lang met inschrijven !



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

Voorleesweek
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BIBLIOTHEEK

Van 21 tot en met 29 november vindt de jaarlijkse voorleesweek opnieuw 
plaats. Ook in de bibliotheek van Ronse zetten we het voorlezen die week 
graag extra in de kijker. We krijgen opnieuw bezoek van gemotiveerde 
studenten en ook ‘Wonderling’ sprenkelt wat voorleesmagie in het rond. Wie 
ons wanneer verwent en andere activiteiten in het kader van de voorlees-
week, ontdek je later ! 

Kinderen van alle leeftijden

Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Van 21 november t.e.m. 29 november

In de nieuwste theaterproductie van Het Scheldeoffensief maakt artistiek bezieler en thea-
termaker Frank Dierens een plastische familievoorstelling met zijn dochter met een beper-
king, op live muziek van Geoffrey Burton. In een fantasierijke associatieve taal confronteert 
WaRaMis 2.0 het publiek met twee leden van een kleurrijke stam, ontrukt van hun familie, 
hun troep. Ze zijn gedoemd om hun eigen nieuwe rode draad te trekken waar realiteit en 
fictie dwars door elkaar lopen en absurditeit en onwezenlijkheid de slappe koord is die 
ze moeten bewandelen. Als bonus krijg je een waanzinnige soundscape, een herkenbaar 
aantrekken en afstoten tussen vader en dochter, een zoeken naar verbondenheid op een 
afstandelijk plateau dat kraakt en jankt om terug op volle toeren te mogen draaien.

Theater 8+ en volwassenen

Vrijdag 26 november om 20u30

Basisprijs : 12 euro 
-26, 55+, combiprijs vanaf 3 voorstellingen : 10 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas cat. 2 : 8 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas cat. 1 : 4 euro

CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse

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

WaRaMis 
Het Scheldeoffensief 

En de Waramis deden hun armen open. De pluimen schoten langs alle kanten, 
zelfs door hun gat, hun lijf werd heeltegans bedekt met een schitterend verenpak…
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‘Koor & Stem Oost-Vlaanderen’ en ‘Herman De Croo Centrum’ organiseert 
in samenwerking met de Kunstacademie een Kinderkorenfestival. Op deze 
ontmoetingsdag krijgen de deelnemende kinderkoren uit Oost-Vlaanderen en  
de kinderen uit de klassen ‘Muziektelier’ van de Kunstacademie een podiumkans. 
Laat je op sleeptouw nemen op deze wervelende middag boordevol muziek !

Zondag 28 november van 15u00 tot 17u00

‘De Klijpe’ 
Mussenstraat 66 
9600 Ronse

Hou zeker onze website en Facebook in de gaten !

MEER INFO
055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Kinderkorenfestival
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INFO & INSCHRIJVINGEN
Openbare Bibliotheek Ronse | De Biesestraat 4, 9600 Ronse | 055 23 28 62 | bibliotheek@ronse.be
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Voorlezen in de bib
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). 

Kinderen van 4 tot 9 jaar

Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse

Woensdag 8 december  
van 14u30 tot 15u30

Zaterdag 18 december  
van 10u30 tot 11u30

Deze activiteit is gratis

Vooraf inschrijven is nodig

Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk vlinders op de wind. De 
sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt ... WIT ! WIT, een streelzacht 
verhaal om met open mond naar te kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs 
holderdebolder ondersteboven. Lichtspel, livemuziek, acrobatie, poppentheater 
en talloze magische voorwerpen. WIT, een interactieve theater- en circusvoor-
stelling voor kinderen vanaf twee jaar en volwassenen van iedere leeftijd.

Familievoorstelling 2+

Zondag 19 december om 15u00

Volwassene : 8 euro 
Kind : 6 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 2 - volwassene : 7 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 2 - kind : 5 euro 
Inwoner Ronse met VT-pas Cat. 1 : 2 euro

CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

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

WIT 
Sprookjes enzo | Pietro Chiarenza

Een ondergesneeuwd sprookje

CULTUUR
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TIP Vergeet je 
spaarkaart niet, 
na 6 stempels 

krijg je een leuk 
geschenkje !



De leerlingen van de Kunstacademie brengen een sprankelende 
winteravond boordevol muziek, woord en beeld.  
Laat je verrassen en ontroeren door dit hartverwarmend evenement !

Donderdag 23 december  
van 19u00

Sint-Antonius 
Elzeelsesteenweg 297 
9600 Ronse

MEER INFO
055 23 28 85 | www.kunstacademievlaamseardennen.be

Winterlicht  
editie 2021
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kidsgids
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

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN
Cultuursite De Ververij | Wolvestraat 37, 9600 Ronse | 055 23 28 85  

kunstacademie@ronse.be | www.kunstacademievlaamseardennen.be 
 www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen

STEDELIJKE JEUGDDIENST
Grote Marijve 133, 9600 Ronse | 055 23 28 80 

 www.facebook.com/jeugd.ronse | jeugd@ronse.be
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Webshop van Stad Ronse 
https ://webshopronse.recreatex.be


