
januari - april 2023

jeugd & sport
sociaal huis 
bibliotheek
cultuur
kunstacademie



beste jongere,

We verzamelden in deze Kidsgids alle 
activiteiten die de Stedelijke diensten  
voor jou organiseren voor de  
periode januari tot en met april. 

Blader er eens door, je vindt zeker een  
activiteit die jou op het lijf geschreven is.

Veel sportieve, culturele en 
speelse kriebels toegewenst!

Aaron Demeulemeester, Schepen van Jeugd
Joris Vandenhoucke, Schepen van Cultuur & Sport
Wim Vandevelde, Schepen van de Zorg en  
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst 

algemeen



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

Ronse: inschrijven vanaf 29/01/2023  
Niet-Ronse: inschrijven vanaf 5/02/2023 

Online inschrijvingsmoment (krokus) 
(20/02/2023-24/02/2023)

Ronse: inschrijven vanaf 26/02/2023  
Niet-Ronse: inschrijven vanaf 5/03/2023 

Online inschrijvingsmoment (pasen) 
(03/04/2023-14/04/2023)

Online  
inschrijvingsmoment 

 kampen 



Kleuters en kinderen lager onderwijs



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



Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse



€ 12 of € 15 per kind,  
afhankelijk van de gekozen formule
(inclusief begeleider, drankje 
en pannenkoek/ijsje).
Minimum 10 kinderen  
(kleuters of lager onderwijs).

Verjaardags- 
feestjes

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.

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!

Check alle formules en  
het aanvraagformulier  
op www.ronse.be of  
scan deze QR-code.

   meer info 

Dienst Jeugd en Sport
Leuzesesteenweg 241, Ronse
055 232 890
sport@ronse.be

Schrijf in je 
agenda !

Opgelet

Inschrijven kan enkel via de webshop  
https://webshopronse.recreatex.be





Jongeren van het secundair onderwijs



Na de schooluren (niet tijdens de 
vakanties en examenperiodes)



Sportaccommodaties en clubs  
in de buurt



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



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.

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.

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)

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

   nieuwsgierig? 

Kijk op www.sportnaschool.be



Kleuters, kinderen en jongeren



Met uitzondering van schoolvakanties 
en feestdagen



Sporthal 't Rosco 
Leuzesesteenweg 241, Ronse



Afhankelijk van de activiteit



Inschrijven gebeurt bij voorkeur  
via de webshop

Lessenreeksen Sport
Breakdance, Parkour, 
Multimove, Multisport, 
Everybody moves, ... 

Zin in sport? In het voorjaar 
worden weer heel wat sportieve 
lessenreeksen georganiseerd 
voor kinderen en jongeren.  

   meer info 

Dienst Jeugd en Sport
Leuzesesteenweg 241, Ronse
055 232 890
sport@ronse.be

Bekijk ons volledig aanbod 
op www.ronse.be of scan 
deze QR-code.



GRATIS VOOR KWETSBARE GEZINNEN ÉN EXTRA KORTINGEN

Voor kwetsbare gezinnen in Ronse (OMNIO-statuut, schuldbemiddeling…) doet de 
stad een extra inspanning met de VT1-pas. Deze VT1-pas is uniek omdat deze niet 
alleen kortingen biedt op de activiteiten georganiseerd door de stad, maar ook op 
jaarabonnementen of inschrijvingen bij de deelnemende lokale sportclubs, cultuur- 
en jeugdverenigingen.

Op vertoon van de VT-pas krijg je een korting op:

• Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij.
• Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur.
• De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het 

lokaal bestuur.
• Alle activiteiten georganiseerd door de dienst toerisme.
• Alle activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.
• Inschrijvingsgelden bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
• Inschrijvingsgelden of jaarabonnementen van de deelnemende verenigingen. 

Een overzicht hiervan kan u terugvinden op onze website www.ronse.be.

Jaarlijks ontvangen de mensen die in aanmerking komen voor de VTP1 automatisch 
de VT-pas samen met een brochure die informeert over de kortingen waartoe de 
pas recht geeft. Bewoners die na de periode van de automatische verdeling in 
schuldhulpverlening of bijzonder omstandigheid terechtkomen, krijgen na evaluatie 
door de sociale diensten een VT-pas in het Sociaal Huis. 

Deze pas is steeds geldig vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar tot en met  
31 augustus van het volgende jaar.

Heb je vragen over het gebruik van de pas? Aarzel dan niet om contact op te nemen 
met ons team via vtpas@ronse.be. Je kan ook steeds terecht aan het loket van één 
van de vrijetijdsdiensten: jeugd, sport of cultuur. 

Aarzel dus niet en neem volop deel aan de vele vrijetijdsactiviteiten van onze stad.  
Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Stuur dan je mailadres door naar vtpas@
ronse.be en dan zorgen we ervoor dat je steeds de laatste nieuwe informatie krijgt.

Geniet ervan!

   meer info 

www.ronse.be

SPORT • CULTUUR • JEUGD
EN ZOVEEL MEER …

De Vrijetijdspas

DE KORTINGPAS VOOR ALLE VRIJE TIJD

De stad Ronse investeert veel in een sterk vrijetijdsaanbod. Cultuur, sport en spel 
zijn immers zeer belangrijk voor de ontplooiing en het welzijn van de bewoners. Vrije 
tijd verbindt jong en oud en versterkt het samenzijn in een diverse stad. Daarom 
is het belangrijk dat deelname aan vrije tijd voor alle bewoners toegankelijk is. 
Een kortingspas kan hierbij helpen: de VrijeTijds-pas. Deze VT-pas kan door alle 
Ronsenaars worden aangekocht voor 5 euro en geeft toegang tot een korting op tal 
van activiteiten van de stad.

Op vertoon van je VT-pas krijg je een korting op:

• Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij.
• Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur.
• De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door 
het lokaal bestuur.

De VT-pas kan aangevraagd worden bij de verschillende vrijetijdsdiensten of bij 
de inschrijving voor een bepaalde activiteit.

Deze pas is steeds geldig vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar 
tot en met 31 augustus van het volgende jaar.





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 
euro. 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 per mail 
bezorgd, dit is in de maand volgend op 
de gefactureerde maand.

Tarief 1: 1,00 euro per begonnen half uur

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



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 of terugvinden op de website 
van Ronse.



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, adreswijzigingen 
en wijzigingen in de gezinssituatie, 
(medische) gegevens van de kinderen, 
kan er contact worden opgenomen op 
het nummer 055 23 56 45 op dinsdag, 
donderdag of vrijdag telkens in de 
voormiddag of via mail bko@ronse.be

   voor alle verdere inlichtingen   

Lokaal Bestuur Ronse - Sociaal Huis 
O. Delghuststraat 62, Ronse 
055 23 56 25 
bko@ronse.be 
www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang

Buitenschoolse
kinderopvang

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



   info & inschrijvingen 

Sociaal Huis | Cel Kinderopvang 
Oscar Delghuststraat 62, Ronse 
055 23 56 25 
bko@ronse.be

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. In 2e 
instantie voor kleuters vanaf +4 jaar.



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.  

De schriftelijke overeenkomst dient 
eveneens te worden ondertekend. Deze 
kan verkregen worden via de coördinator 
door een email te sturen naar bko@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 bko@ronse.be. Bij afwezigheid 
zonder medische reden, wordt 
het dagbedrag van de reservatie 
aangerekend via de factuur.

START INSCHRIJVINGEN

Voor kinderen jonger dan 4 jaar 
starten de inschrijvingen ongeveer  
6 weken voor de start van de 
geplande vakantie. Voor alle kleuters 
starten de inschrijvingen enkele 
dagen later.

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



Voor schoolgaande kleuters van 2,5 tot 
en met 5 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.



Elke schoolvakantie met uitzondering 
van de kerstvakantie en wettelijke 
feestdagen. Er is opvang voorzien  
van 7u00 tot 18u00. 



Internaat De Vlaamse Ardennen, 
Ninovestraat 169, 9600 Ronse



Meer dan 6 uur aanwezig: 12,50 euro 
Tussen 6 en 3 uur aanwezig: 6,50 euro 
Minder dan 3 uur aanwezig: 4,50 euro 
(Water is inbegrepen in de prijs. 
Tussendoortjes, lunchpakket en 
drankjes moeten zelf meegebracht 
worden.)

Vakantieopvang 
IBO De  
Pipompuulekies 

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



januari





Familievoorstelling (3+)



Zondag 29 januari, 15u00



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene: € 10
Kind: € 8
VT-pas cat. 2 - volw.: € 9
VT-pas cat. 2 - kind: € 7
VT-pas cat. 1: € 3

https://webshopronse.recreatex.be

Puree kan je  
hier niet eten
Zannemie en de bende

Waar gaan Zannemie en de bende 
vandaag kamperen? Wie is er eerst 
wakker? En wie ligt er nog te snurken? Is 
er iemand jarig? Of was dat morgen pas? 
Wat gaan we eten? Toch iets lekkers? 
Puree kan je bij de bende alvast niet eten, 
maar moet je doen!

Een hele dag loopt Zannemie te zingen. 
Over de zotste dingen. Stil blijven 
klinkt bij Zannemie nogal uitbundig en 
ruziemaken doet ze al lachend. En hoe 
maak je het weer goed? Al dansend! 
Zoals gewoonlijk doet ze dat samen 
met Veston, Toetermans, Klopterop en 
d’Onderlaag, een bende om ‘a’ en ‘i’ en ‘U’ 
tegen te zeggen. En met jullie! 
Jullie komen toch ook kamperen?

   meer info 

CC De Ververij
Wolvestraat 37, 9600 Ronse
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be
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Familievoorstelling (4+)



Zaterdag 11 februari, 17u



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene / kind: € 3 
VT-pas cat. 2: € 2 
VT-pas cat. 1: € 1

https://webshopronse.recreatex.be 



Familievoorstelling (6+)



Woensdag 22 februari, 14u



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene / kind: € 3 
VT-pas cat. 2: € 2 
VT-pas cat. 1: € 1

https://webshopronse.recreatex.be

Pim & Pom, 
het grote avontuur
Cinema9600

Moonbound
Cinema9600

Pim en Pom, twee katten, worden 
door de nichtjes van hun baasje 
meegenomen naar het park. 
Wanneer Pim en Pom proberen te 
ontsnappen, verdwalen ze.  
Het wordt een groot avontuur!

Tijdens de krokusvakantie organiseert 
CC De Ververij een gezellige 
filmnamiddag voor het hele gezin met 
de film 'Moonbound'.

Peter vertrekt op een magisch avontuur 
om zijn kleine zusje te redden van het 
verschrikkelijke maanmonster.

   info & reservatie 

055 23 28 85 
kunstacademie@ronse.be
www.kunstacademievlaamseardennen.be

   meer info 

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





Kinderen van 4 tot 9 jaar



Woensdag 1 februari, 14u30-15u30
Zaterdag 18 februari, 10u30-11u30



Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse



gratis



Inschrijven is noodzakelijk via 
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be  
of in de bibliotheek.

Voorlezen in de bib 

Zaterdag 11 februari, 10u30-16u00

10u30-11u30: Optreden Recupboys
11u30-12u30: 10 jaar OCTOPUS  
Plechtige herdenking + receptie
13u-16u: Toonmomenten Muziek/
Woord/Dans/Beeld/Octopus



Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Gratis

Dag van de  
academies: Present!

Op de ‘Dag van de academies’ -  
een initiatief van de academies in het 
Deeltijds Kunstonderwijs - zet ook de 
kunstacademie de deuren wagenwijd open. 

Met het thema 'Present' staat het 
10-jarig jubileum van Octopus - de 
domeinoverschrijdende lessen voor  
6- tot 8-jarigen - volop in de kijker. 
In de voormiddag wordt op de feestelijke 
herdenking een heuse ‘Kiosktopus’ 
onthuld, samen met spannende ‘kijkkasten’ 
met creatieve doe-opdrachten voor 
kinderen! Ontdek de kijkkasten in de 
namiddag. Bovendien pakken leerlingen  
uit met bruisende optredens, 
voorstellingen en tentoonstellingen. 
Wees present!

   meer info 

055 23 28 85
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Heb je het al gehoord? Er wordt  
weer voorgelezen in de bib! 
Voorlezen is leuk en gezellig én 
het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. 
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).

  meer info  

Meer info over alle 
activiteiten in de 
bib vind je hier!



Speelpleinwerking 'Pagadders'

Krokusvakantie? 
Op het speelplein 
natuurlijk!

Op de stedelijke Speelpleinwerking 
Pagadders kunnen kinderen terecht 
voor een dag boordevol leuke 
activiteiten onder de begeleiding van 
gebrevetteerde animatoren. 



Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. 
Voor de allerkleinsten is zindelijkheid 
een voorwaarde.



Maandag 20 februari t/m vrijdag  
24 februari van 08u00 tot 17u00  
met activiteiten van 09u00 tot 16u00.



Da Vinci Campus, Ronse 
Ingang via de Engelsenlaan

!
Medische fiche en huishoudelijk 
reglement zijn terug te vinden op de 
website van Stad Ronse.



De inschrijvingen starten op 29 januari 
voor inwoners van Ronse en op  
5 februari voor niet-inwoners van 
Ronse. Inschrijven kan via mail naar 
speelpleinwerking@ronse.be of aan de 
balie van 't Rosco



Er moet op voorhand ingeschreven en 
betaald worden. Om de kwaliteit van de 
werking te garanderen, wordt het aantal 
inschrijvingen beperkt.

Alle verdere details kan je downloaden  
via www.ronse.be/nl/speelpleinwerking- 
pagadders.

Ouders die hun kind inschrijven op de 
Speelpleinwerking verklaren zich akkoord 
met het huishoudelijk reglement.

   meer info 

Speelpleinwerking@ronse.be
055 232 881

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.)





Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 
februari van 08u00 tot 17u00  
met activiteiten van 09u00 tot 16u00.



Sporthal ’t Rosco 
Leuzesesteenweg 241, Ronse



Gewone prijs: € 65 
VT Pas cat. 2: € 60
VT Pas cat. 1: € 20



Inschrijven voor de sportkampen via  
de webshop van de stad Ronse.  
Alle info via www.ronse.be

Sportkampen  
Krokusvakantie

Kleuterkamp: 4-6 jaar
Indianenkamp: Uch Uch! Maak de 
indianengroet, dans rond de totempaal, 
zend rooksignalen uit, verzin je eigen 
totemnaam en roffel samen met het 
opperhoofd en de Kleine Indiaan op de 
tamtam. Wil je ervaren wat het is om een 
echte indiaan te zijn? Schrijf je dan nu in!

Lager: 7-14 jaar
Funtastisch : Dit al te gekke kamp is 
ideaal voor iedereen die van fun en sport 
houdt. Het kamp omvat veel te veel om 
op te noemen. We gaan vijf dagen lang 
uit de bol met allerlei sporten, spelletjes, 
sportieve uitdagingen… een knotsgekke 
cocktail van beweging, sport en spel.    meer info 

Dienst Jeugd en Sport
Leuzesesteenweg 241, Ronse
055 232 890
sport@ronse.be

maart





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



Deadline: Je kan jouw kunstwerk 
indienen in de bibliotheek tot 21 april 



Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse



gratis



Papierformaat: Enkel kunstwerken op 
A3-papier worden aanvaard

Tekenwedstrijd  
Jeugdboekenmaand

Opdracht: Geluk! Het klinkt heel groot 
en belangrijk en toch kan het ook heel 
onopvallend zijn. Soms schuilt geluk in 
een heel klein hoekje op een onverwacht 
moment. Wat maakt jou gelukkig? Waarvan 
krijg jij een blij gevoel? Teken jouw kleine 
gelukje en deel het met de wereld. Daar 
worden we allemaal gelukkiger van!  

Let op: je mag maar 2 kleuren en al hun 
schakeringen gebruiken. Kies wijs!

  meer info  
  meer info  



Kinderen van 4 tot 9 jaar



Woensdag 1 maart, 14u30-15u30
Woensdag 15 maart, 14u30-15u30
Zaterdag 18 maart, 10u30-11u30



Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse



gratis



Inschrijven is noodzakelijk via 
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be  
of in de bibliotheek.

Voorlezen in de bib

Iedereen Leest 
presenteert

JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31 
MAART 
2023 

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Trui Chielens — vorm Kris Demey

Heb je het al gehoord? Er wordt  
weer voorgelezen in de bib! 
Voorlezen is leuk en gezellig én 
het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. 
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).

Meer info over alle 
activiteiten in de 
bib vind je hier!

Vermeld jouw gegevens  
op de achterkant van  
de tekening of download  
het deelnameformulier 
op de website.





Vrijdag 3 maart, 18u00 (generale 
repetitie open voor publiek) & 19u30
Zaterdag 4 maart, 14u00 & 16u00



Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



5 euro
Generale repetitie op vrijdag 3 maart, 
18u00: 2 euro



Reserveren via  
https://webshopronse.recreatex.be/

Dansshow: Reis 
rond de wereld

De dansers van de academie treden op 
in een spetterende dansshow. 

Van de kleuter dansertjes tot de 
jongeren uit de optie Klassiek, 
Hedendaagse dans en Urban klassen; 
ze nemen je allemaal mee op reis door 
verschillende landen over de hele 
wereld. Fris en fleurig wervelen ze 
samen doorheen verschillende culturen!

   meer info 

055 23 28 85
www.kunstacademievlaamseardennen.be



Zaterdag 11 maart t/m zondag 19 maart

Opening op zaterdag 11 maart om 11u30
Open op woensdag, zaterdag en 
zondag van 14u00 tot 17u30



Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Gratis

Tentoonstelling 
KIJK!

Ben je nieuwsgierig naar wat onze 
jonge kunstenaars van 6 tot 12 jaar 
zoal maken? Grijp je kans en bezoek 
de expo KIJK! De leerlingen van de 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen  
laten kijken en verwonderen.

   meer info 

055 23 28 85
www.kunstacademievlaamseardennen.be





Familievoorstelling (5+)



Zondag 26 maart, 15u00



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene: € 8
Kind: € 6
VT-pas cat. 2 - volw.: € 7
VT-pas cat. 2 - kind: € 5
VT-pas cat. 1: € 2

https://webshopronse.recreatex.be

GRATIS CHIPS!
compagnie barbarie

   meer info 

CC De Ververij
Wolvestraat 37, 9600 Ronse
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be
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Deze voorstelling gaat over feminisme.
Over de strijd om gelijke rechten voor 
vrouwen én mannen. En dat voor 
vijfjarigen. En volwassenen. Al van voor 
de geboorte schrijven we een individu tal 
van eigenschappen toe: ‘Is het een jongen 
of een meisje?’ Want bij elke soort horen 
aparte gedragingen, verwachtingen, … 
Nochtans blijkt dat verschillen tussen 
mensen onderling véél groter zijn dan de 
verschillen tussen jongens en meisjes. Toch 
vinden we het als mensheid blijkbaar erg 
nuttig om iedereen in een hokje te stoppen.

In ‘GRATIS CHIPS!’ gaan we stevig rammelen 
met de bestaande genderstereotypen. 
Want al draagt An al lang de broek, Jan 
draagt nog steeds geen rok. En wat dit alles 
met chips te maken heeft? Daarvoor zal je 
moeten komen kijken...



Kinderen van 6 tot 9 jaar



Zondag 26 maart, 10u-11u30 



Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse



gratis



Inschrijven is noodzakelijk via 
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be  
of in de bibliotheek.

Illustreren met 
Joris Thys

Zondag 26 maart komt illustrator 
Joris Thys naar de bib voor een 
illustratieworkshop. Aan de hand van 
zijn boek ‘Zebra zoekt het geluk’ gaat 
Joris samen met de deelnemers aan de 
slag om eigen illustraties en creaties 
te maken. Word jij ook gelukkig van 
tekenen en verhalen? Dan is deze 
illustratieworkshop zeker iets voor jou. 

Iedereen Leest 
presenteert

JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31 
MAART 
2023 

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Trui Chielens — vorm Kris Demey

  meer info  

Meer info over alle 
activiteiten in de 
bib vind je hier!



april


Kinderen van 4 tot 9 jaar



Woensdag 5 april, 14u30-15u30
Zaterdag 22 april, 10u30-11u30



Bibliotheek 
De Biesestraat 4, 9600 Ronse



gratis



Inschrijven is noodzakelijk via 
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be  
of in de bibliotheek.

Voorlezen in de bib

Heb je het al gehoord? Er wordt  
weer voorgelezen in de bib! 
Voorlezen is leuk en gezellig én 
het stimuleert de fantasie en 
taalontwikkeling van kinderen. 
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).

  meer info  

Meer info over alle 
activiteiten in de 
bib vind je hier!



Speelpleinwerking 'Pagadders'

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 kinderen van 
het 5e en 6e leerjaar 
zullen er tijdens deze 
weken enkele gratis 
workshops techniek 
aangeboden worden in 
samenwerking met de 
Arteveldehogeschool.



Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar. 
Voor de allerkleinsten is zindelijkheid 
een voorwaarde.



Maandag 3 t/m vrijdag 7 april
Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 april, 
van 08u00 tot 17u00 met activiteiten 
van 09u00 tot 16u00.



Da Vinci Campus, Ronse 
Ingang via de Engelsenlaan

!
Medische fiche en huishoudelijk 
reglement zijn terug te vinden op de 
website van Stad Ronse.



De inschrijvingen starten op  
26 februari voor inwoners van Ronse 
en op 5 maart voor niet-inwoners van 
Ronse. Inschrijven kan via mail naar 
speelpleinwerking@ronse.be of  
aan de balie van 't Rosco.



Er moet op voorhand ingeschreven en 
betaald worden. Om de kwaliteit van de 
werking te garanderen, wordt het aantal 
inschrijvingen beperkt.

Alle verdere details kan je downloaden  
via www.ronse.be/nl/speelpleinwerking- 
pagadders.

Ouders die hun kind inschrijven op de 
Speelpleinwerking verklaren zich akkoord 
met het huishoudelijk reglement.

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.)

   meer info 

Speelpleinwerking@ronse.be
055 232 881

Nieuw!

woensdag  
19 april 

14-18u

 Hou onze facebookpagina   

 in de gaten voor verder nieuws!  





Maandag 3 t/m vrijdag 7 april (5 dagen) 
Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 april (4 dagen),
van 08u00 tot 17u00 met activiteiten 
van 09u00 tot 16u00.



Sporthal 't Rosco 
Leuzesesteenweg 241, Ronse



Week 1
Gewone prijs: € 65
VT-pas cat. 2: € 60
VT-pas cat. 1: € 20



Inschrijven voor de sportkampen via de 
webshop van de Stad Ronse. Alle info 
via www.ronse.be

Week 2
Gewone prijs: € 52
VT-pas cat. 2: € 48
VT-pas cat. 1: € 16

Sportkampen
Paasvakantie

1e week kleuters: Zwemkriebels 

 Kinderen: 4 tot 6 jaar
 Periode: 3/04/23 – 7/04/23

De ideale sportmix voor zowel de kleuter die zich als een vis in het water voelt of toch 
eerder met de voetjes in de sporthal staat. Tijdens dit kamp combineren we enerzijds het 
spelenderwijs watervaardigheden aanleren/verbeteren met een dagelijkse portie multisport 
activiteiten in de sporthal. 

1e week lager: American Games + Techniek 

 Kinderen: 7 tot 14 jaar
 Periode: 3/04/23 – 7/04/23

‘You got the skills, but do you got the brains?’ Onder het motto niet enkel spierballen 
maken je sterk want kennis is ook macht! We ontdekken niet enkel sporttakken die 
bijzonder populair zijn bij onze Amerikaanse buren. We laten jullie ook proeven van de 
wereld van techniek. Laat je zowel sportief als technisch inspireren tijdens dit sportkamp! 
Voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar zullen er tijdens deze week enkele gratis 
workshops techniek aangeboden worden in samenwerking met de Arteveldehogeschool.

   meer info 

Dienst Jeugd en Sport
Leuzesesteenweg 241, Ronse
055 232 890
sport@ronse.be

2e week kleuters: Sporthelden

 Kinderen: 4 tot 6 jaar
   Periode: 11/04/23 – 14/04/23

‘Ben jij de sportieve held(in) die we 
zoeken?’ Tijdens dit sportkamp zal 
jouw kleuter ontdekken welke sportieve 
superkracht hij of zij bezit. Is jouw 
kleuter de nieuwe Messi, Remco 
Evenepoel of Rafael Nadal,...  
Wij geloven dat er in elke kleuter  
een ware sportheld(in) schuilt!

2e week lager: Aquatopia

 Kinderen: 7 tot 14 jaar
   Periode 11/04/23 – 14/04/23

De ideale sportmix voor zowel het 
kind dat zich als een vis in het water 
voelt of toch eerder met de voetjes 
in de sporthal staat. Tijdens dit 
kamp combineren we enerzijds het 
spelenderwijs onze grenzen verleggen in 
het zwembad met een dagelijkse portie 
multisport activiteiten in de sporthal. 

Nieuw!





Familievoorstelling (6+)



Woensdag 12 april, 14u



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene / kind: € 3 
VT-pas cat. 2: € 2 
VT-pas cat. 1: € 1

https://webshopronse.recreatex.be

De Flummels
Cinema9600

Tijdens de paasvakantie organiseert 
CC De Ververij een gezellige 
filmnamiddag voor het hele gezin 
met de film 'De Flummels'.

1835, de Galapagoseilanden. Ed en 
zijn zus Bo zijn Flummels - schattige, 
pluizige beestjes in de vorm 
van een donut. Ze zijn onhandig, 
allesbehalve populair en doen heel 
erg hun best om erbij te horen.

   meer info 

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



Familievoorstelling (7+)



Zondag 23 april, 15u00



CC De Ververij 
Wolvestraat 37, 9600 Ronse



Volwassene: € 10
Kind: € 8
VT-pas cat. 2 - volw.: € 9
VT-pas cat. 2 - kind: € 7
VT-pas cat. 1: € 3

https://webshopronse.recreatex.be

Sinbad
kunstZ & Mohanad 
Mukhtar

Mohanad Mukhtar creëerde een visuele 
voorstelling waarin hij het jonge publiek 
meeneemt in zijn eigen avontuur. 
Geïnspireerd door ‘Duizend-en-een-
nacht’ vertelt hij met ‘Sinbad’ een verhaal 
over een jongen die voor het eerst in 
zijn leven zijn verjaardag kan vieren. 
De jongen is erg benieuwd maar ook 
zenuwachtig voor het feest. Hoe bereid je 
een verjaardagsfeest voor zonder ouders 
en familie om je heen? Want iedereen 
is achtergebleven in Bagdad. Mohanad 
nodigt je uit op zijn verjaardagsfeestje. 
Vier je mee?

Na de voorstelling gaan de kinderen 
samen aan de slag: door verhalen te 
delen, te tekenen, samen te dansen en 
plezier te maken, werken ze samen aan 
Sinbads verjaardagscadeau.

   meer info 

CC De Ververij
Wolvestraat 37, 9600 Ronse
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be
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Dienst jeugd en sport
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse | 055 23 28 90 
 www.facebook.com/jeugd.ronse | jeugd@ronse.be 
 www.facebook.com/sport.ronse | sport@ronse.be

Het Sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse | 055 23 56 00 | 0800 11 906 

www.ronse.be/nl/naschoolse-kinderopvang 
cel kinderopvang: 055 23 56 25

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

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

Cultuurdienst 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

Webshop van Stad Ronse 
https://webshopronse.recreatex.be


