
OP STAP MET DE GIDS
2023

Laat je verleiden en verrassen door het charmante Ronse 
tijdens de gegidste rondleidingen van ‘Op stap met de 
gids’. Onze gediplomeerde gidsen nemen jou mee op een 
interessante tocht die jou ongetwijfeld zal omtoveren tot 
een fan van Ronse.

Praktische info: zie achterkant

Charmant Carpentier 

Hét toonmodel van art 
nouveau in Ronse is de fabu-
leuze Villa Carpentier. Leer 
meer over de impressionante 
architectuur en binnenhuisin-
richting van dit zomerverblijf 
van Victor Horta. 

30 april, 30 juli,  
24 september en 26 november

Bezoeken om 10u en 14u

Navenant Nitterveld

Naar de Pyreneeën

Touch of glass

Exploreer het prachtige land-
huis Villa Te Nitterveld. Tijdens 
dit bezoek passeer je het 
stijlvolle interieur en waan je 
jezelf in een andere wereld in 
de imposante tuin met onge-
looflijk uitzicht.  

Wist je dat je ook in Ronse de 
Pyreneeën kan ontdekken? 
Stap tijdens deze natuurwan-
deling mee langs uitdagende 
wegen en ontdek onder andere 
het historische Mijnwerkers-
pad.

Deze buitengewone kunstroute leidt jou langs de knapste glas-
ramen en smeedijzerwerk in het centrum.  
Start aan de Sint-Martinuskerk en eindig in het atelier van glas-
kunstenaar Elisabeth Leenknegt.

16 april en 22 oktober

23 juli en 3 september

25 juni en 10 december2 juli en 29 oktober

Bezoeken om 10u en 14u

Art deco

De Ronsese textielindustrie 
is innig verweven met de 
prachtige art-decokunst.  
Volg onze gids langs het 
fraaie art-decokwartier en 
dompel jezelf onder in dé 
kunststijl van het interbel-
lum.  

21 mei en 13 augustus

Ontdek de enorme muzikale 
creativiteit die Ronse rijk 
is. Tijdens deze rondleiding 
neemt onze gids jou mee 
langs de belangrijkste  
muziekhistorische plekken in 
het centrum. 

Ronse muzikaal

Beste bezoeker



Magnifiek Madonna

Begin in het Malanderpark 
en leer meer over de eclec-
tische parel Villa Madonna 
op de bel-etage met prachtig 
bewaarde pronkstukken. Na 
het interieur bezoek je de 
reusachtige tuin die voortdu-
rend evolueert.

7 mei en 5 november

Bezoeken om 10u en 14u

Kunstenwandeling Nacht van de duisternis

Deze artistieke rondleiding 
legt de link met het immate-
rieel erfgoed en de stads-
geschiedenis en schenkt de 
nodige aandacht aan een 
heleboel kunstenaars en hun 
eigenzinnige kunstwerken. 

9 juli, 1 oktober en  

3 december Dag van de trage weg: 15 oktober

Parkenwandeling

Dag van de trage weg

Zot zijn is van alle tijden

Ronse kent heel wat natuur-
gebieden, maar ook in het 
centrum tref je heel wat unieke 
groene plekjes. Laat je verlei-
den door al dat moois in het 
hart van de stad.

Tijdens de Nacht van de duisternis worden jouw zintuigen op een 
zaterdagavond geprikkeld. Natuurfans genieten van al het moois 
dat Ronse te bieden heeft tijdens de Dag van de trage weg.

In Ronse leven de ‘Zotten’, 
maar vanwaar komt die bena-
ming precies? Deze wandeling 
biedt je inzicht in de verschil-
lende zotte aspecten die Ronse 
als stad tekent. 

16 juli en 20 augustus

Nacht van de duisternis: 7 oktober 

27 augustus en 19 november
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Bois Joly

Bezoek met onze natuurgids 
een van de rijkste bronbos-
sen van de regio en bewon-
der de weelderige fauna en 
flora in dit erkend natuur-
reservaat. Misschien spot je 
wel een vos of oehoe.

18 juni en 6 augustus


