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Noteer zondag 8 september met stip in jouw agenda! Want dan gaat Open Monumentendag 

opnieuw door. Ook in Ronse openen een aantal monumenten de deuren voor het grote publiek.  

Je kan er een bezoekje brengen aan het onthaal- en belevingscentrum in de Hoge Mote, waar de 

Kwaremont Brothers om 14uur voor een muzikaal intermezzo zorgen. Ook het Must – Museum voor 

textiel, de Sint-Hermesbasiliek en Crypte, de Sint-Hermestoren, De Passage, de Sint-Martinuskerk, de 

Brembosmolen en CC De Ververij zijn die dag doorlopend toegankelijk.  

 

Maar dé hotspot van deze 21ste Open Monumentendag is zonder twijfel, The Be Factory of de 

vroegere weverij Vandendaele in de Ninovestraat. Tissage Mécanique Vandendaele werd in 1882 

opgericht en was één van de eerste gemechaniseerde weverijen in Ronse. In 1883 kocht niemand 

minder dan Ephrem de Malander de fabriek en richtte er een confectie atelier op om hemden en 

broeken te vervaardigen. In 1919 werd de weverij verkocht aan A. Meulenyzer. Vervolgens volgde in 

1971 de stopzetting. Dhr. Marc Remi Duquin kocht de textielweverij in 1974 en richtte er zijn 

meubelzaak in. De winkel bleef er gevestigd tot in 1997. 

De huidige eigenaars kochten het pand in 2016 en ontwikkelen er The Be Factory, een hedendaagse 

onderneming, die creatief en circulair wil bouwen aan natuurlijk stedelijk wonen. De 

instandhoudingswerken zijn achter de rug en de restauratie is volop aan de gang. Het ideale moment 

om de deuren open te zetten! Je leert niet alleen de geschiedenis van de gebouwen en de plannen 

van The Be Factory kennen – de site wordt op Open Monumentendag ook het bijzondere decor voor 

een kunst expo met werken van oa Isabel Devos, Tim Volckaert, Henry Claeys, Simon Laureyns en 

Leen Van Tichelen. Kom op Open Monumentendag dus zeker de werfsite van The Be Factory 

ontdekken, gidsen begeleiden jou langsheen een vast parcours. Mooi bewegwijzerd wandeltraject 

vanaf de Hoge Mote. 

Het volledig programma kan je in het uitgebreid overzicht terugvinden. 

Voor meer info: 

Toerisme Ronse, Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse 

T 055/23.28.16, toerisme@ronse.be, www.visitronse.be 

 

 

 

 

 

 


