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Ronse Hotspot 
 

Op zondag 6 oktober kan je tijdens Open Bedrijvendag een kijkje nemen achter de schermen van 

maar liefst vijf Ronsese bedrijven. Ronse is dit jaar immers een Hotspot. Je krijgt de unieke kans 

om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven tewerk gaan of waar 

je buurman werkt.  

 

Toeristisch Onthaal- en Belevingscentrum Ronse en Vlaamse Ardennen 
De Biesestraat 2 
De stad Ronse toont met veel trots haar onthaal- en belevingscentrum, midden in de site van de 

Hoge Mote. Dit is éen van de best bewaarde historische plekken van Ronse. Aan de hand van 

interactieve panelen, luisterverhalen, filmpjes en virtual reality kunnen bezoekers meer ontdekken 

over Sint-Hermes, de ontwikkeling van Ronse en textiel en Vlaanderens mooiste landschap. Het 

aanpalende Must-Museum voor textiel zet met veel enthousiasme de deuren open. Gedreven 

textiliens geven er demonstraties op de weefgetouwen. Op de binnenkoer van de Hoge Mote kan je 

terecht voor een hapje en een drankje. Je kan op de binnenkoer van het belevingscentrum een fiets 

lenen waarmee je je tocht naar de andere bedrijven kan voortzetten. 

 

Het lokaal bestuur Ronse en de politie Ronse maken van de gelegenheid gebruik om jou te 

informeren over de lopende en toekomstige vacatures. Je kan een spontane sollicitatie afgeven of 

een blanco sollicitatieformulier invullen. 

 

TIO3 

 O. Delghuststraat 60 
TIO3 is een business center en eventlocatie waar je terecht kan voor kwaliteitsvolle kantoren en 

vergaderzalen op maat. TIO3 verleent ook tal van praktische diensten aan de bedrijven die binnen 

haar muren gehuisvest zijn. Voor alle bedrijfs- of privé-events is er de panoramazaal met 

adembenemend uitzicht of de gezellige zaal Bistro met toegang tot de tuin. Tijdens Open 

Bedrijvendag kan je het verhaal en karakter van het gebouw ontdekken. Je krijgt ook de kans om 

verschillende bedrijven te bezoeken die gevestigd zijn in TIO3 zoals Accomodata, Belgian Fuel Card, 

DirectIT en het innovatief Interreg-project RETEX. Achteraf kan je blijven hangen voor een drankje 

aan de bar.  

 

 

 

 



 
Biozendo, de no-nonsense infraroodcabine 

Blauwesteen 80 
 

Op 16 jaar tijd groeide deze speciaalzaak uit tot hét adres bij uitstek voor degelijke infraroodcabines. 

Dit kleinschalig bedrijf staat dicht bij de klant, dankzij haar atypische commerciële aanpak. Er is 

immers geen dealernetwerk en er wordt rechtstreeks aan de klant verkocht. In het atelier gebeuren 

allerhande aanpassingswerken en worden cabines omgebouwd voor gebruik door mensen met een 

beperking.  

 

Tijdens Open Bedrijvendag kan je alle cabines bekijken en wordt er om het uur een infosessie 

gegeven. Hierbij wordt uit de doeken gedaan hoe infraroodtherapie  pijnverlichtend en ontspannend 

kan werken. Elke bezoeker krijgt een lekkere kop koffie en een leuk presentje. 

 

Dockers chocolade 

Peperstraat 33 
Benieuwd hoe artisanale pralines gemaakt worden? Vader en zoon, Piet en Roberto Dockers, 

zetten de deuren van hun atelier in Ronse open, en geven je een demo over het vervaardigen van de 

nationale trots: de Belgische praline. Een unieke kans om het proces te volgen van ruwe chocolade 

naar een glanzende, gevulde lekkernij. Proeven, kijken en genieten! 

 

CMC 

Klein Frankrijkstraat 40 
Compressor & Machine Controls, kortweg CMC, ontwikkelt en produceert industriële, 

multifunctionele elektronische sturingen, specifiek voor fabrikanten en onderhoudsfirma’s van 

persluchtcompressoren. Het bedrijf opende haar deuren in 1985 en is vandaag de grootste 

onafhankelijke producent van controllers. Het bedrijf verkoopt producten aan alle fabrikanten van 

luchtcompressoren ter wereld. Dankzij de vaardigheden en expertise van haar R&D-team, heeft CMC 

oplossingen ontwikkeld op basis van wereldwijde industrietrends, onderzoek en feedback van 

klanten. Op die manier beschikt de onderneming over het vermogen om niet alleen de uitdagingen 

van vandaag aan te pakken, maar ook die van morgen. Met inbegrip van de vestigingen in China, US 

en UK telt de groep in totaal een 50-tal medewerkers. Aan de hand van interactieve demo’s en een 

verslavende game laat het team zien waartoe de controllers in staat zijn. Er wordt een springkasteel 

en een drankje uit de streek voorzien.   

 

Zondag 6 oktober 2019, van 10 tot 17 u.  
www.openbedrijvendag.be 

GRATIS FIETSEN TE HUUR – Startplaats: binnenkoer Toeristisch Onthaal-en 

Belevingscentrum- De Biesestraat 2 te Ronse. 

http://www.openbedrijvendag.be/

