


WELKOM 
 

PROGRAMMA 

OPEN MONUMENTENDAG 

RONSE 



ONTHAAL– EN BELEVINGSCENTRUM 

HOGE MOTE 

De Hoge Mote maakt deel uit van De Vrijheid,  het historisch 

stadsdeel rond Sint-Hermesbasiliek. Je ontdekt er naast de 

toerismeshop ook het verhaal van Ronse en de Vlaamse 

Ardennen aan de hand van verschillende interactieve 

opstellingen.  

 

PRAKTISCH: 

Hoge Mote — De Biesestraat 2 

Doorlopend van 10u — 18u 

Mondmasker verplicht! 



MUST 

MUSEUM VOOR TEXTIEL 

De weverij van het Must, toont aan de hand van 40 werkende 

weefgetouwen de technische evolutie van de textielsector tussen 

1900 en 2000.  

De grote troef van het museum is dat alle weefgetouwen nog 

steeds werken, dit is uniek voor Vlaanderen! 

 

PRAKTISCH: 

Hoge Mote — De Biesestraat 2 

Rondleiding van 30 min. 

      10u30 • 11u30 • 13u • 14u • 15u • 16u 

Mondmasker + vooraf reserveren verplicht! 



SINT-HERMESCRYPTE 

 

De Crypte van Ronse is uniek in België en mag je dus in geen 

geval missen. Bedevaarders kwamen van heinde en verre om 

hulp en genezing te vragen aan Sint-Hermes, de patroonheilige 

van de krankzinnigen. Bij een bezoek krijg je niet alleen een 

overzicht van de bouwgeschiedenis van de Crypte maar ook van 

de verschillende fasen in de behandeling van de pelgrim op zoek 

naar genezing. 

 

PRAKTISCH: 

Sint-Hermesstraat (zijkant Sint-Hermesbasiliek) 

Bezoek van 30 min 

     10u • 10u45 • 11u30 • 12u15 • 13u • 13u45 • 

     14u30 • 15u15 • 16u • 16u45 • 17u30 

Mondmasker + vooraf reserveren verplicht! 



ONTDEK MEER MET 

DE ERFGOEDAPP 



ART DECO 

Tussen de twee wereldoorlogen groeide Ronse uit tot het tweede 

textielcentrum in Vlaanderen. Nergens anders vind je zo een rijke 

concentratie aan erfgoedrelicten uit deze bloeiperiode. 

De stad wordt gedomineerd door kleine en grote 

fabrieksgebouwen, door arbeiderswijken en beluikjes, maar ook 

door riante art-decohuizen en -villa's van de vroegere fabrikanten.  

De rijkdom die dat voor de textielbaronnen meebracht, werd 

vertaald in de art-decowoningen die hier in Ronse werden 

gebouwd. 

 

CYPRIAAN DE RORE 

De componist Cypriaan De Rore is zonder twijfel één van de 

belangrijkste figuren voor de madrigaalkunst van de 16de eeuw in 

Italië. Nog tijdens zijn leven kreeg hij van tijdgenoten de titel 

'Omnium Musicorum Princeps' (De Eerste onder Alle Musici). 

Hij was een uitmuntend componist én Ronsenaar!  

Het verhaal speelt zich af in de Vrijheid die volledig in handen was 

van de clerus. De Vrijheid was als het ware een 

stad binnen de stad. 

DE ERFGOEDAPP 

WANDELINGEN IN RONSE 



MONUMENTENWANDELING 

 

Onze gedreven gidsen nemen je mee op sleeptouw langsheen maar 

liefst twintig verrassende monumenten in het centrum van de stad. 

Op die manier ontdek je de boeiende geschiedenis van onze stad. 

Maak onder andere kennis met de Hoge Mote,  

het Spanjaardenkasteel, de St.-Hermesbasiliek, de vroegere  

Sint-Maartenskerk, het grafdelvershuisje, de St.-Martinuskerk en 

vele andere pareltjes!  

We organiseren deze wandeling corona proof, gaan nergens binnen 

en voorzien audio ondersteuning voor onze gidsen.  

 

PRAKTISCH: 

Hoge Mote — De Biesestraat 2 

Rondleiding van 2u 

     10u • 11u • 13u • 14u • 15u • 16u • 17u 

Mondmasker + vooraf inschrijven verplicht! 





ART DECO WANDELING 

 

Wist je dat veel art-decowoningen het centrum van Ronse sieren? 

Tijdens het interbellum kende Ronse een economische groei 

dankzij de textielindustrie. De kaderleden van deze bedrijven lieten 

hun nieuwe woning optrekken in de meest modieuze stijl van toen, 

namelijk de art deco. 

Tijdens deze themawandeling maak je kennis met prachtige 

architecturale staaltjes.  

PRAKTISCH: 

Station Ronse — W. Churchillplein 6 

Rondleiding van 2u. 

     10u30 (VOLZET) • 14u30 (VOLZET) 

Mondmasker verplicht! 

 



POPPENTHEATER PEDROLINO 

 

Poppentheater Pedrolino brengt klassiek poppentheater voor het 

hele gezin. Telkens beleeft de hoofdfiguur Pierke een spannend 

avontuur dat hij probeert, met de nodige humor én met de hulp van 

de kinderen tot een goed einde te brengen.” 

 

PRAKTISCH: 

Hoge Mote — De Biesestraat 2 

Voorstelling van 30 min 

    14u30 • 15u30 • 16u30 

Voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Mondmasker (vanaf 12 jaar) verplicht! 

Vooraf inschrijven verplicht! 



1. Onthaal– en belevingscentrum Hoge Mote 

2. MUST — Museum voor textiel 

3. Sint-Hermescrypte 

4. Monumentenwandeling 

5. Art deco wandeling 

6. Poppentheater Pedrolino 


