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1 mei wandeling 

 

1 mei is een dag van feest en dat laten we in Ronse niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Traditiegetrouw doen we dit in de voormiddag met strijdvaardige toespraken en een 

optocht. In de namiddag houden we dan een groot feest met een kilometerlange brocante 

en onze muziekwedstrijd voor lokaal talent: ‘Music Mayday’. 

Ook dit jaar kunnen we 1 mei niet op de gewone manier laten doorgaan. Maar opgeven, dat 

zit niet in ons woordenboek. Dus passen we onze organisatie aan hebben we voor jou een 

leuke wandeling door Ronse in elkaar gebokst. 

 

In de volgende pagina’s vinden jullie meer info over de verschillende stops. Jullie zullen ook 

een aantal iconen zien terugkomen: 

Hiermee duiden we leuke weetjes aan over plekken en personen 

 

Hiermee duiden we leuke weetjes aan over plekken en personen 

 

Hiermee duiden we onze leuke opdrachten. Vervul ze allemaal en ontvang een mooie 

beloning op het einde van de wandeling. 

Hiermee duiden we aan dat we graag een persoon of organisatie extra in de verf 

zitten voor haar verdiensten. Zij verdienen een pluim op hun hoed. 

 

 Scan de QR codes in naar de digitale versie van deze bundel met extra info te surfen. 
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De wandeling is ongeveer 3,8 km en heeft heel wat rustplekjes. 
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1. Feestpaleis 

Stationsstraat 21 

 

Welkom in het Feestpaleis. Rare naam voor de lokkettenzaal van de vakbond? Dat komt 

omdat het gebouw in 1923 werd opgericht als de spektakelzaal van de socialistische 

coöperatieve ‘De Verbroedering – La Fraternelle’. Naast deze zaal beschikte De 

Verbroedering in 1932 over een bakkerij, 11 winkels en 8 volkshuizen. Ze stelde in deze 

periode meer dan 40 personen tewerk. 

Pas in 1991 werd het gebouw omgebouwd tot de lokettenwerking van het ABVV.  

 

Wist je dat de vorige zaal tot 1.000 mensen kon ontvangen? Dat is meer dan 

tweemaal zo groot als de grootste podiumzaal waarover Ronse vandaag beschikt. 

 

Wist je dat de podiumzaal na de tweede wereldoorlog werd omgebouwd tot cinema? 

Toen moest je nog niet naar Kortrijk of Gent om de laatste films te zien. 

 

Door corona zit feesten er al een tijdje niet meer in. Neem de krijtstift en schrijf of 

teken op het raam wat jij gaat doen zodra corona het land weer uit is. 

 

Scan de QR code hieronder in om Freddy te horen vertellen over de voorstellingen in 

het feestpaleis. Je vindt er ook extra fotomateriaal 
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-> Klik hier om deze video te bekijken: 

https://youtu.be/kC_reh5zt3s 

  

https://youtu.be/kC_reh5zt3s
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2. Station 

Winston Churchillplein 6 

 

In 1857 werd de spoorwegonderneming Compagnie du chemin de fer Hainaut et 

Flandres opgericht met als doel het bouwen van een spoorlijn tussen Gent en 

de Borinage teneinde de steenkool uit de Borinage via de haven van Gent te kunnen 

verschepen. 

In 1879 werd het eenvoudig bakstenen station vervangen door het station van Brugge. Op die 
manier bespaarde men ontwerp en materiaalkosten. In 1881 werd het nieuw station van 
Ronse ingehuldigd. De gehele site geniet sinds 1999 het statuut van beschermd monument. 

 

Wist je dat het station van Ronse het oudste stationsgebouw van het Europees 

vasteland is? 

 

Scan de QR code hieronder in om de foto’s te bekijken van het masterplan dat 

Vooruit in 2010 liet opstellen voor een nieuwe stationsomgeving. Hopelijk maakt de 

stad hier snel werk van. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borinage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Gent
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De NMBS heeft aangekondigd dat de loketten geleidelijk aan zullen sluiten en het 

gebouw dus leeg zal komen te staan. Schrijf hieronder jouw idee op voor een nieuwe 

invulling van dit mooi stuk erfgoed. Wie weet, wordt je voorstel aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 
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3. Textielstad 

Gyselingssteegje – Boudewijnpark – Charles Vandoorenstraat 

 

Het textielverleden van Ronse kan je soms aflezen van de muren. We beginnen ons verhaal 

bij de arbeiders die net als in de steegje Gyselinck dicht bij elkaar gepakt woonden in kleine 

huizen. De goot in het midden was toen niks meer dan een open riool. Vandaar trokken ze 

naar de fabriek die jullie nu naast de parking aantreffen. Dit gebouw van 1878 werd prachtig 

gerestaureerd door het architectenbureau Demeestere Garmyn die er zijn kantoorruimte 

van gemaakt heeft. 

Hierna volgen jullie de Sint-Martinuskerk om te eindigen in de Charles Vandoorenstraat waar 

de rijke textielbaronnen talrijke herenhuizen lieten bouwen. 

 

Wist je dat de Gyselingssteeg oorspronkelijk slechts één gemeenschappelijke 

waterpomp en toilet had? Niet erg coronaproof :-( 

 

Wist je dat Ronsenaars nooit het noorden kwijt zijn? We hoeven maar te kijken naar 

de typische sheddaken (zaagtanddaken) van de vele textielfabrieken. Die waren altijd 

naar het Noorden gericht zodat de zon het textiel niet kon laten verkleuren. Diezelfde 

structuur zit ook in het nieuw logo van de stad. 
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4. Grote Markt 

Edouard Anseelestraat – Grote Markt 

 

Op 1 mei moeten we in Ronse wel door de Edouard Anseelestraat. Deze kleine straat naast 

de post is genoemd naar de politicus die zowel de socialistische coöperatieve Vooruit als de 

Belgische Werkliedenpartij oprichtte. De nieuwe naam van de socialistische partij is dus niet 

toevallig gekozen. 

Midden op de Grote Markt vinden jullie de obelisk terug die sinds 1817 op deze markt staat. 

Bovenop dit 11 meter hoog document stond vroeger een kroon met de letter W. Dit verwees 

naar Willem I, koning der Nederlanden, die toen heerste over deze contreien. Bij de 

onafhankelijkheid van België in 1830 werd de kroon gesloopt. 

 

Wist je dat op een oorspronkelijk wapenschild van onze stad een naakte vrouw stond 

afgebeeld. Koning Willem I kon echter niet om met de onzedige vrouw en liet ze 

 vervangen door een keurig kroontje. Zou u hetzelfde doen? 
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5. Stadstuin 

Spillegem - Stadstuin 

 

Dit stadsvernieuwingsproject is de komende jaren één van de belangrijkste ontwikkelingen 

in Ronse. Het betreft de realisatie van een groot park omzoomd met woningen van 

verschillende types. De aanleg van het park en de straten wordt gefinancierd met de 

verkoop van woningen waarvan de stad, als eigenaar van de grond, steeds 11% ontvangt. 

Het geheel werd ontworpen Robbrecht en Daem die onder meer ook het concertgebouw 

van Brugge en de markt van Gent vorm hebben gegeven. 

 

Wist je dat de stad de ontvangsten uit de verkoop van de stadstuin op 600.000 euro 

raamt?  

 

Wist je dat het totaal project finaal meer dan 300 gezinnen zal huisvesten? Dat is een 

pak volk extra.  

 

Er zijn al sedert 1960 plannen zijn voor de invulling van de Stadstuin. We zijn in de 

archieven gedoken om u een inkijk te geven in de verschillende versies. Kijk zeker de 

extra info na via de QR code 
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Heb je de krijtparachute gevonden? Neem dan een leuke foto van hoe je door de 

stadstuin zweeft. Alternatief: een leuke foto vanop de trappen is ook leuk. 

 

 

Laat het amfitheater het beste in je naar boven halen en laat iemand van jullie groep 

een lied zingen. Let op, we willen graag foto/video als bewijs  
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6. Zorg voor Ronse 

Oscar Delguststraat 62 

 

Op het einde van het park vinden jullie de gebouwen van Woonzorgcentrum De Linde. Een 

complex waar meer dan 150 mensen van de goede zorgen van gedreven personeel genieten. 

Net zoals in andere woonzorgcentra is dit lange tijd het front geweest waar de oorlog tegen 

corona gevoerd is geweest. Tegelijk waren ze vaak nog de enige relatie die de residenten 

nog hadden.  

 

Schrijf een lief woordje op je postkaart of maak een leuke tekening, maak er een foto 

van  en doe het in de bus bij het woonzorgcentrum. Samen zetten we onze schouders 

onder de helden van de zorg. 

 

Wist je dat de stad de voorbije jaren de stedelijke zorgdiensten heeft verkocht aan de 

privé. Deze zou een nieuw gebouw neerzetten, maar zal in ruil hiervoor 300 euro per 

maand meer factureren voor een kamer. Dat wordt een harde dobber voor heel wat 

bejaarden en hun familie 
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7. Armoede 

Stadstuin – Veemarkt – Eugène Soudan Square - Biesestraat 

 

Via de Stadstuin en de Veemarkt, komen we aan de Square Eugène Soudan waar ook de 

bibliotheek gevestigd is. Dit rondpunt werd genoemd de socialist die van 1926 tot 1958 

burgemeester werd van de stad. Tijdens de oorlogsjaren werd hij wel opgepakt door de 

Gestapo en gedeporteerd naar Büchenwald. 

Wat verder bij de bibliotheek staat de armoedesteen. Dit monument werd opgericht door 

vzw De Vrolijke Kring, een vereniging waar armen het woord nemen, naar aanleiding van het 

Europese jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in 2010.  

 

Wist je dat Eugène Soudan naast burgemeester ook meermaals minister was? Van 

Justitie, Financiën, Buitenlandse Zaken en van Onderwijs. Hij kreeg later ook de 

eretitel ‘Minister van Staat’. 

 

Wist je dat in Ronse bijna één op de vijf kinderen wordt geboren in een kansarm 

gezin en dat de armoede bij jongeren (-24 jaar) dubbel zo hoogt ligt als in de rest van 

Vlaanderen? 

 

Armoede kunnen we alleen samen aanpakken. Maak een leuke foto waarin je de 

armoedeblok weg duwt, stampt, schreeuwt, … 

 

Armoede is soms niet zichtbaar, maar goed verborgen achter maskers en geveld. 

Zoek in de omgeving van de steen naar kleine betontegels met getuigenissen over 

armoede. 

 

Armoede is een gewicht dat je verhindert van even snel vooruit te geraken in het 

leven. Een gewicht dat je constant in je rugzak meedraagt. Neem de steen die je 

gevonden hebt terug mee naar het feestpaleis. 
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8. De Vrijheid lonkt 

Kerkhofweg – Albertpark -  Kapittelstraat 

 

We gaan nu resoluut vooruit richting de Vrijheid. Klinkt goed toch na maandenlang 

opsluiting in ons eigen kot, toch? De Vrijheid die we bedoelen is echter het erfgoedkwartier 

van de stad dat stuk voor stuk vernieuwd wordt.

 

Het was tot aan de Franse Revolutie een stadsdeel dat geheel in handen van de clerus was, 

met eigen regels en belastingen. Een stad binnen een stad, zoals Vaticaanstad binnen Rome. 

In die tijd kwamen pelgrims van ver om zich te laten genezen van geestesziektes door heilige 

Hermes. De marktkramers op de Kleine Markt en de vele herbergen hierrond deden gouden 

zaken. We hopen dat ze dit straks na de heropening van de terrassen ook kunnen opnieuw 

kunnen doen. 

 

Wist je dat het gezellig Albertpark vroeger een kerkhof was? De archeologen vonden 

tijdens de opgraving niet minder dan 13 lijken per kubieke meter. De noodzakelijke 

archeologische werken sleepten dan ook maandenlang aan. 

 

Wist je dat de passage niet alleen een kerk is geweest, maar ook een cinema, een 

schrijnwerkerij en een garage? Een voorbeeld dat er heel wat kan georganiseerd 

worden in de vele kerken die vandaag leegstaan. 
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Tijd om de horeca te steunen. Neem je bon en bestel een take-away koffie of 

frisdrank bij Uutverkoren en geniet ervan in het Albertpark.  

 

Pelgrims die zich lieten genezen door Sint-Hermes ondergingen in de crypte een 

zuiverend badritueel. De crypte is momenteel voor herstelwerken gesloten, maar als 

iemand van jullie dringend van zijn gekte genezen moet worden, kan een wandeling 

door de fontein op de Kleine Markt wonderen doen. 

 

Op de website hebben we een aantal foto’s verzameld waarmee je de bepaalde delen 

van de Vrijheid doorheen de tijd kan zien evolueren.  
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9. Op naar het feest 

Rooseveltplein – Abeelstraat - Stationsstraat 

 

We keren nu terug naar het Feestpaleis. Kijken jullie nog eens na of jullie de opdrachten wel 

goed hebben gedaan? Onze mensen aan het onthaal beslissen op basis van de foto’s of er 

voldoende opdrachten tot een goed eind zijn gebracht. Indien dat het geval is, ontvangen 

jullie hiervoor een kleine beloning. Volgend jaar organiseren we opnieuw een groot feest op 

het station. Hopelijk zijn jullie er dan ook bij! 

 

Alvast een pluim voor jullie om ook via sociale media jullie ervaring te delen. 

 


