
OPEN BEDRIJVENDAG DEELNEMENDE BEDRIJVEN RONSE
Zondag 6 oktober 2019, van 10 tot 17 u.
Op zondag 6 oktober kan je tijdens Open Bedrijven-
dag een kijkje nemen achter de schermen van maar 
liefst vijf Ronsese bedrijven. 

Toerisme Ronse - De Biesestraat 2: Breng een bezoek aan Toerisme Ronse en laat je ver-
rassen door het nieuw onthaal- en belevingscentrum Ronse en de Vlaamse Ardennen. Zin in 
een nieuwe uitdaging? In het belevingscentrum maak je kennis met de openstaande vacatures 
van het lokaal bestuur en de politiezone Ronse. Ook het aanpalende Museum voor textiel zet 
trouwens de deuren open, gedreven textiliens geven er demonstraties op de weefgetouwen.

Biozendo Infraroodcabines - Blauwesteen 80: Tijdens Open Bedrijvendag kan je alle ca-
bines 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: 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 nati-
onale trots: de Belgische praline. Een unieke kans om het proces te volgen van ruwe chocolade 
naar een glanzende, gevulde lekkernij. Proeven, kijken en genieten!

TIO3 Business Center & Eventlocatie - Oscar Delghuststraat 60: Ontdek de 9 verdiepin-
gen van het Business Center en Eventlocatie en ontmoet DirectIT, Acomodata, BFC, Retex en 
Enervest Belgium. Kom het verhaal van TIO3 te weten en geniet van een drankje aan de bar. 

Compressor and Machine Controls NV - Klein Frankrijkstraat 40: CMC ontwikkelt en 
produceert industriële, multifunctionele elektronische sturingen, specifiek voor fabrikanten en 
onderhoudsfirma’s van persluchtcompressoren. Aan de hand van interactieve demo’s en een 
verslavende game laat het team zien waartoe de controllers in staat zijn. 



FIETSPLAN DEELNEMENDE BEDRIJVEN VOKA OPEN BEDRIJVENDAG

Ga een fiets ophalen bij Toerisme Ronse, of neem je eigen fiets. Start bij Toerisme Ronse, ga vervolgens proeven bij Dockers 
Chocolade en ontspan daarna eventjes bij Biozendo. Weer opgeladen kan je de 9 verdiepingen ontdekken bij TIO3 om af te 
sluiten bij  Compressor and Machine Controls. Veel plezier! 

7,1 km

24 minuten

1u20 minuten

6/10/2019 van 10u - 17u 

 A      Toerisme Ronse - De Biesestraat 2

 B      Biozendo Infraroodcabines - Blauwesteen 80

 C      Dockers Chocolade - Peperstraat 33

 D      TIO3 Business Center & Eventlocatie - Oscar Delghuststraat 60

 E      Compressor and Machine Controls NV - Klein Frankrijkstraat 40


