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TEXTIELWEEKEND
FUTUROTEXTILES: 
OPENING TIO3, EEN NIEUW EN 
UNIEK TEXTIELCENTRUM (B)
OPENINGSWEEKEND 
3 T.E.M. 4 DECEMBER 2011

Alles wat maar iets met textiel te maken heeft, vindt u in december in Ronse! 
De feestelijke opening van TIO3 fungeert als kloppend hart tijdens dit textielweekend.

Op je eentje, met vrienden of met het gezin, op zaterdag 3 december of zondag 4 december 
beleef je in Ronse een onvergetelijke dag! Samen met heel wat enthousiaste partners 
bieden we jou en je vrienden en familie een mix van gezellige textiel-winterwandelingen, 
feeërieke tentoonstellingen en interessante workshops voor jong en oud (hightech of leuk 
creatief) in het hart van de Vlaamse Ardennen. Start je traject op www.textielweekend.be, 
kom op zaterdag 3 december of zondag 4 december naar TIO3, en ontdek van daaruit de 
stad Ronse. Enkele leuke weetjes:

-       Technopolis komt op zaterdagnamiddag en zondagnamiddag naar TIO3! Beleef 
(gratis!) een uur vol weetjes en proeven waarin het mysterie van textiel wordt ontrafeld…

-       Kinderen gaan onder de creatieve begeleiding van Etoile Cirée en Creasis aan de slag 
… Volledig in het thema van de Goede Sint maken we een stokpaard. Of liever een echt 
winters thema? Wat dacht je van een sneeuwpop?

-       Ben je 10 jaar of ouder? Test je gaming skills in het textielgame (dankzij Texstream.be)!   

-       Wil je wel eens zien hoe high-tech textiel kan zijn? In de tentoonstelling Futurotextiles 
zie (en voel) je een aantal internationale topcreaties. In de workshop Smart Textiles gaan 
we met aan de slag met geleidend garen…

-       Schrijf alvast in voor de workshops want de plaatsen zijn beperkt!

Ben je zelf professioneel of creatief bezig met textiel? Het openingsweekend van TIO3 
biedt jou de unieke gelegenheid om interessante en fi jne mensen uit het internationale 
netwerk van TIO3 te ontmoeten: T/U Eindhoven (NL), CIDM (FR), UCA (GB), Integria 
(UK), ACTE (EU). Breng zeker ook een bezoekje aan de tentoonstelling Futurotextiles, 
een samenwerking tussen ACTE, TIO3 en Lille3000; en aan de Crysalis Lounge, waar 
je meer kunt ontdekken over het Interreg IVA 2 Zeeën project Crysalis dat in 2012-2014 
een interessante activiteitenkalender voorstelt over textiel, erfgoed en innovatie. Boeiende 
workshops geven je een voorsmaakje van wat je in 2012 van TIO3 mag verwachten!

In Ronse na het weekend van 03 en 04 december? Nog tot en met 15 januari 2012 kan 
je in TIO3 de tentoonstellingen Futurotextiles en T-Lab bezoeken. Het Parcours Ronse 
Textielstad laat je een stad ontdekken met winters ingepakte accenten. Gallerij Lightcube 
toont elk weekend de tentoonstelling Con-textures. Er blijft genoeg te doen dus maak er een 
fi jn weekendje weg van met het Arrangement Textiel! Alle info op www.textielweekend.be
Welkom! 

Locaties:

TIO3 – Oscar Delghuststraat 60 – 9600 Ronse  E: info@campustio3.be 
T: 055/235 018 - Lunchen of koffi e nemen kan in Bistro Ateljee (verdiep 00)

Lightcube – Sint-Martensstraat 12 – 9600 Ronse - T: 0497/754763   

Point of View – Priesterstraat 17 – 9600 Ronse - T: 0474/463958

MUST – Bruulpark – 9600 Ronse - T: 055/232 816

>



ZATERDAG 03/12/2011
 
TENTOONSTELLINGEN
 
10:00 – 17:00 Futurotextiles TIO3 – (Panorama Ateliers - verdiep  6 en 7)
10:00 – 17:00 T-Lab TIO3
14:00 – 18:00 Con-Textures Lightcube
13:00 – 16:00 Museum voor Textiel - MUST
10:00 – 18:00 Artistiek collectief - Point of View
 
 
WORKSHOPS/LEZINGEN (BLAUW: KINDERPROGRAMMA)
 
10:00 - 10:45 Campus TIO3: Opening Keynote TIO3 - Aula (verdiep 0)
10:00 – 17:00 Doorlopend: verken TIO3 en ontdek het programma voor 2012. 
  Wandel op verdiep 01 binnen in de MaterialenKamer, de Smart Room, 
  de Crysalis Lounge of het TIC-Kantoor!
10:00 – 17:00 Wie wordt Textielexpert? - Texstream.be (10 – 14 jarigen)
  Neem jij het op zaterdag 3 december 2011 en zondag 4 december op
  tegen je vrienden in een echte textiel-game?
  TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)
11:00 - 12:00 Crysalis: Crossborder partnership for economic revival of textiles
  TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)
11:00 - 11:30 TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
  TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)

LUNCH?  Bistro Ateljee
10:00 - 17:00 TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)

13:30 - 16:30 Workshop - We maken een stokpaard! 
  (NL, 6+, vooraf inschrijven verplicht) – Etoile Cirée
  TIO3 - WerkKamer (verdiep 01)
14:00 - 15:00 Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
  TIO3 - Aula (verdiep 0)
14:00 - 15:30 Workshop – Smart Textiles: Geleidende zachte materialen
  TIO3 - Smart Room (verdieping 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)
14:00 - 18:00 Workshop - Kaartjes maken met textiel
  Point of View, Priesterstraat 17
14:30 - 16:00 Workshop - Zijden sjaaltje wordt trendy accessoire! 
  (NL, 16+, vooraf inschrijven verplicht) – Creasis
  TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)
15:00 - 15:30 TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
  TIO3 - TIC-Kantoor (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)
15:30 - 16:30 Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
  TIO3 - Aula (verdiep 0)

ZONDAG 04/12/2011
 
TENTOONSTELLINGEN
 
10:00 – 17:00 Futurotextiles TIO3 – (Panorama Ateliers - verdiep  6 en 7)
10:00 – 17:00 T-Lab TIO3
14:00 – 18:00 Con-Textures Lightcube
13:00 – 16:00 Museum voor Textiel - MUST
10:00 – 18:00 Artistiek collectief - Point of View
 
 
WORKSHOPS/LEZINGEN (BLAUW: KINDERPROGRAMMA)
 
10:00 - 10:45 Campus TIO3: Opening Keynote TIO3 - Aula (verdiep 0)
10:00 – 17:00 Doorlopend: verken TIO3 en ontdek het programma voor 2012. 
  Wandel op verdiep 01 binnen in de MaterialenKamer, de Smart Room, 
  de Crysalis Lounge of het TIC-Kantoor!
10:00 – 17:00 Wie wordt Textielexpert? - Texstream.be (10 – 14 jarigen)
  Neem jij het op zaterdag 3 december 2011 en zondag 4 december 
  op tegen je vrienden in een echte textiel-game?
  TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)
10:00 - 11:30 Workshop – Kleur en Stijl (NL, volwassenen, vooraf inschrijven) – Re-Style
  TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)
10:30 - 12:00 Workshop – Sneeuw…Sneeuw…Sneeuwpop! 
  (NL, 9-14 jarigen, vooraf inschrijven) – Creasis
  TIO3 - WerkKamer (verdiep 01)
11:00 - 12:00 Crysalis: Crossborder partnership for economic revival of textiles
  TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)
11:00 - 11:30 TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
  TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)

LUNCH?  Bistro Ateljee
10:00 - 17:00 TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)

13:30 - 16:30 Workshop - We maken een stokpaard! 
  (NL, 6+, vooraf inschrijven verplicht) – Etoile Cirée
  TIO3 - WerkKamer (verdiep 01)
14:00 - 15:00 Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
  TIO3 - Aula (verdiep 0)
14:00 - 15:30 Workshop – Smart Textiles: Geleidende zachte materialen
  TIO3 - Smart Room (verdiep 01, 10:00 - 17:00 vrij te bezoeken)
14:00 - 18:00 Workshop - Kerstballen breien
  Point of View, Priesterstraat 17
14:00 - 16:00 Workshop - Haute-Couture technieken Broderie en Perlage
  E&A Fashion Institute
  TIO3 - WerkKamer (verdiep 01)
15:30 - 16:30 Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
  TIO3 - Aula (verdiep 0)



Zin in een gezellige daguitstap met familie en vrienden? Kom dan zeker op 3 en 4 december 
naar het Textielweekend in Ronse. Voor de opening van TIO3 maken we er een feestelijk 
weekend van! In TIO3 is er een boeiend programma van workshops en lezingen (vooraf 
inschrijven via www.textielweekend.be), de tentoonstellingen Futurotextiles en T-Lab (gratis 
toegang voor Ronsenaars), de wetenschapsshow van Technopolis, binnenwandelen in het 
Textiel IncubatieCentrum, koffie en lichte lunch in Bistro t’Atelier en nog veel meer – genoeg 
voor een vol weekend ontdekken en inspiratie!

Zaterdag 
03/12/2011: 
Programma lezingen en workshops

Doorlopend: 10:00 – 17:00 
bezoek aan de tentoonstellingen Futurotextiles en T-Lab; Con-Textures (Lightcube);  het 
gebouw TIO3; het MUST; koffie en lunch in Bistro Ateljee

10:00 - 10:45 
TIO3 - Aula (verdiep 0)
 
Campus TIO3: Opening Keynote
TIO3 is een uniek concept in België. In de Opening Keynote schetsen we het ruimere 
internationale kader van textiel en innovatie en presenteren we de speerpunten van het 
programma voor 2012.

11:00 - 12:00
TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken)
 
Crysalis: Crossborder partnership for economic revival of textiles
Textiel is al eeuwenlang een vast gegeven in het economische landschap van Europa. Dat 
blijft ook zo in de toekomst, al is dat in een andere vorm dan de grootschalige productie die 
we in de vorige eeuw allen kenden. In de periode 2011-2014 werkt Stad Ronse samen met 
UCA (UK), Integria (UK) en Calais/CIDM (FR) aan de uitbouw van een grensoverschrijdend 
netwerk, een combinatie van infrastructuur en expertise, gesteund door het Interreg IVA 2 
Zeeën programma van de Europese Unie. In deze lezing presenteren we de kalender voor 

2012 en praten we over de meerwaarde van deze grensoverschrijdende samenwerking 
voor onze regio’s én voor alle textielpassionata’s.

11:00 - 11:30
TIO3 - TIC-Kantoor (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken) 

TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
Vanaf 03 december vind je in Campus TIO3 ook de NV Textiel IncubatieCentrum. Het 
Textiel IncubatieCentrum wil mensen begeleiden in het op de markt brengen van nieuwe 
textielgerelateerde ideeën, en biedt daar ook kantoorruimte en een op-maat-dienstverlening 
voor aan. In een exclusieve preview stellen we je de bedrijven en organisaties voor die hun 
schouders onder dit project hebben gezet. 

13:30 - 16:30
TIO3 - WerkKamer (verdiep 01)

Workshop - We maken een stokpaard! 
(NL, 6+, vooraf inschrijven verplicht) – Etoile Cirée

14:00 - 15:00
TIO3 - Aula (verdiep 0)

Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
Dacht je dat snit en naad enkel voor grootmoeder bestemd is? De show ‘Textiel ontrafeld’ 
blaast zonder meer al het stof van het verouderde imago. Speciaal voor jou toont 
Technopolis® de allernieuwste mode, mooi afgewerkt met thermo- en fotochrome stoffen. 

Doorlopend. 
TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00) 

Wie wordt Textielexpert? – Texstream.be (10 – 14 jarigen)
Neem jij het op zaterdag 3 december 2011 en zondag 4 december op tegen je vrienden 
in een echte textiel-game?  

14:00 - 15:30
TIO3 - Smart Room (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken)

Workshop - Smart Textiles: Geleidende zachte materialen
Afspraak op zaterdag 03 december en zondag 04 december in de Smart Room, waar we 
je meer vertellen over een van de ontwikkelingen op textielvlak die tot ieders verbeelding 
spreekt: textiel en elektronica. Je IPOD bedienen op de mouw van je jas, behangpapier 
dat de luchtzuiverheid in je huis analyseert, een sportoutfit met hartslagmeter die gewoon 
in de wasmachine kan … 

>



Het klinkt allemaal nog erg onwennig maar heel wat dingen kun je al gewoon in de winkel 
vinden! Op 3 en 4 december geven we een van de zalen in TIO3 de naam ‘Smart Room’: 
gepassioneerde mensen geven er met veel plezier een demo van hun eigen werk, hoe ze 
te werk gaan met textiel en technologie. Loop dus zeker eens langs voor een praatje.

14:00 - 18:00
Point of View, Priesterstraat 17

Workshop - Kaartjes maken met textiel 
Brunilde Borms en Julie Tavernier, auteurs van het boek www.beeldiggevonden.be, 
begeleiden op zaterdag 3 december een workshop. Ontdek hoe je superleuke kaartjes 
kunt maken met textiel. 
Gratis deelname, wandel gewoon even binnen in Point Of View.

Doorlopend 
TIO3 - MaterialenKamer (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken)

In de tentoonstelling Futurotextiles kun je heel wat traditionele en nieuwe textielmaterialen 
zien en voelen. Stap daarna ook even binnen in de MaterialenKamer op de eerste verdieping.

14:30 - 16:00 
TIO3 - Bistro Ateljee. Workshop 

Workshop - Zijden sjaaltje wordt trendy accessoire! 
(NL, 16+, vooraf inschrijven verplicht) - Creasis

15:00 - 15:30 
TIO3 - TIC-Kantoor (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken)

TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
Vanaf 03 december vind je in Campus TIO3 ook de NV Textiel IncubatieCentrum. Het 
Textiel IncubatieCentrum wil mensen begeleiden in het op de markt brengen van nieuwe 
textielgerelateerde ideeën, en biedt daar ook kantoorruimte en een op-maat-dienstverlening 
voor aan. In een exclusieve preview stellen we je de bedrijven en organisaties voor die hun 
schouders onder dit project hebben gezet. 

15:30 - 16:30 
TIO3 - Aula (verdiep 0)

Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
Dacht je dat snit en naad enkel voor grootmoeder bestemd is? De show ‘Textiel ontrafeld’ 
blaast zonder meer al het stof van het verouderde imago. Speciaal voor jou toont 
Technopolis® de allernieuwste mode, mooi afgewerkt met thermo- en fotochrome stoffen.  

Zondag 
04/12/2011: 
Programma lezingen en workshops

Doorlopend: 10:00 – 17:00 
bezoek aan de tentoonstellingen Futurotextiles en T-Lab; Con-Textures (Lightcube);  het 
gebouw TIO3; het MUST; koffie en lunch in Bistro Ateljee

10:00 - 10:45
TIO3 - Aula (verdiep 0) 

Campus TIO3: Opening Keynote
TIO3 is een uniek concept in België. In de Opening Keynote schetsen we het ruimere 
internationale kader van textiel en innovatie en presenteren we de speerpunten van het 
programma voor 2012.

11:00 - 12:00 
TIO3 - Crysalis Lounge (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken) 

Crysalis: Crossborder partnership for economic revival of textiles
Textiel is al eeuwenlang een vast gegeven in het economische landschap van Europa. Dat 
blijft ook zo in de toekomst, al is dat in een andere vorm dan de grootschalige productie die 
we in de vorige eeuw allen kenden. In de periode 2011-2014 werkt Stad Ronse samen met 
UCA (UK), Integria (UK) en Calais/CIDM (FR) aan de uitbouw van een grensoverschrijdend 
netwerk, een combinatie van infrastructuur en expertise, gesteund door het Interreg IVA 2 
Zeeën programma van de Europese Unie. In deze lezing presenteren we de kalender voor 
2012 en praten we over de meerwaarde van deze grensoverschrijdende samenwerking 
voor onze regio’s én voor alle textielpassionata’s.

10:00 - 11:30
TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00)

Workshop – Kleur en Stijl 
(NL, volwassenen, vooraf inschrijven) - Re-Style
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10:30 - 12:00 
TIO3 - WerkKamer (verdiep 01) 

Workshop – Sneeuw…Sneeuw…Sneeuwpop! 
(NL, 9-14 jarigen, vooraf inschrijven) – Creasis
In deze kinderworkshop maken we samen een sneeuwpopje. Wedden dat dit sneeuwpopje 
een speciale plaats krijgt onder de kerstboom?

11:00 - 11:30
TIO3 - TIC-Kantoor (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken) 

TIC: Preview Textiel IncubatieCentrum
Vanaf 03 december vind je in Campus TIO3 ook de NV Textiel IncubatieCentrum. Het 
Textiel IncubatieCentrum wil mensen begeleiden in het op de markt brengen van nieuwe 
textielgerelateerde ideeën, en biedt daar ook kantoorruimte en een op-maat-dienstverlening 
voor aan. In een exclusieve preview stellen we je de bedrijven en organisaties voor die hun 
schouders onder dit project hebben gezet. 

14:00 - 15:00
TIO3 - Aula (verdiep 0)

Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
Dacht je dat snit en naad enkel voor grootmoeder bestemd is? De show ‘Textiel ontrafeld’ 
blaast zonder meer al het stof van het verouderde imago. Speciaal voor jou toont 
Technopolis® de allernieuwste mode, mooi afgewerkt met thermo- en fotochrome stoffen.  

Doorlopend
TIO3 - Bistro Ateljee (verdiep 00) 

Wie wordt Textielexpert? – Texstream.be (10 – 14 jarigen)
Neem jij het op zaterdag 3 december 2011 en zondag 4 december op tegen je vrienden 
in een echte textiel-game? 

14:00 - 15:30
TIO3 - Smart Room (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken) 

Workshop - Smart Textiles: Geleidende zachte materialen
Afspraak op zaterdag 03 december en zondag 04 december in de Smart Room, waar we 
je meer vertellen over een van de ontwikkelingen op textielvlak die tot ieders verbeelding 
spreekt: textiel en elektronica. Je IPOD bedienen op de mouw van je jas, behangpapier dat 
de luchtzuiverheid in je huis analyseert, een sportoutfit met hartslagmeter die gewoon in de 
wasmachine kan … Het klinkt allemaal nog erg onwennig maar heel wat dingen kun je al gewoon 
in de winkel vinden! Op 3 en 4 december geven we een van de zalen in TIO3 de naam ‘Smart 

Room’: gepassioneerde mensen geven er met veel plezier een demo van hun eigen werk, 
hoe ze te werk gaan met textiel en technologie. Loop dus zeker eens langs voor een praatje.

14:00 - 16:00
TIO3 - WerkKamer (verdiep 01) 

Workshop - Haute-Couture technieken Broderie en Perlage
E&A Fashion Institute
Esther Christiaans en Annie Martens wensen de haute couture technieken opnieuw leven 
in te blazen. De docenten volgden een opleiding bij Ecole Lesage in Parijs. Tijdens deze 
workshop maken de deelnemers een broche met linten, pluimen, parels, pailletten....

14:00 - 17:00
TIO3 - verdiep 03

T-Lab Performances

14:00 - 18:00
Point Of View, Priesterstraat 17

Workshop – Kerstballen breien
Saskia Baele geeft op zondag 4 december een workshop in Point Of View. Gratis deelname, 
wandel gewoon even binnen in Point Of View.

Doorlopend
TIO3 - MaterialenKamer (verdiep 01, van 10:00 tot 17:00 vrij te bezoeken)

In de tentoonstelling Futurotextiles kun je heel wat traditionele en nieuwe textielmaterialen 
zien en voelen. Stap daarna ook even binnen in de MaterialenKamer op de eerste verdieping.

15:30 - 16:30
TIO3 - Aula (verdiep 0)

Wetenschapshow Textiel Ontrafeld – Technopolis/Texstream.be
Dacht je dat snit en naad enkel voor grootmoeder bestemd is? De show ‘Textiel ontrafeld’ 
blaast zonder meer al het stof van het verouderde imago. Speciaal voor jou toont 
Technopolis® de allernieuwste mode, mooi afgewerkt met thermo- en fotochrome stoffen. 



Programma 
03/12/’11-15/01/’12 
PARCOURS RONSE TEXTIELSTAD
Trek vanuit TIO3 de stad in en ontdek het off-site programma!

Bezoek MUST – Museum voor Textiel
Locatie: Bruulpark, 9600 Ronse (gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden) In de periode 
03/12/2011 tot en met 15/01/2012 elk weekend open behalve het Kerstweekend en het 
Nieuwjaarsweekend. Van 13 tot 16 uur. 
Meer info: www.ontdekronse.be

Geleide Textielwandeling
Zondag 04 december. Vertrekuur: 14 uur - Vertrekpunt: Toerisme Ronse, De Biesestraat 
2, 9600 Ronse Prijs: 1 euro per persoon, ter plekke te betalen aan de gids - Duur: ca. 2 
uur Info via +32 55/232816 of www.ontdekronse.be Ronse heeft sinds vele eeuwen een 
sterke reputatie als textielstad opgebouwd. In het kader van het openingsweekend rond 
TIO³ willen we het verleden en de toekomst met elkaar verweven aan de hand van een 
wandeling. Bovendien nemen we ook een kijkje in het Must, het museum voor textiel.

Arrangement Textiel!
Zin om er een leuk weekendje weg van te maken? Van 2 december tot en met 15 januari 
kun je het Arrangement Textiel! boeken. Geniet van 2 overnachtingen in een van de vele 
charmante adresjes, laat je onderdompelen in het rijke textielaanbod met gratis inkom in 
musea en tentoonstellingen, geniet van een frisse winterwandeling langs het textielparcours 
in de stad, en ga vol inspiratie naar huis na een persoonlijk stijladvies. Meer info en boeken: 
www.ontdekronse.be

Tentoonstellingen 01/12/2011 – 15/01/2012

Futurotextiles 
Campus TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse. 
Dinsdag-zondag van 10 tot 17 uur. 
Gesloten op maandag, tijdens het Kerstweekend en tijdens het Nieuwjaarsweekend

T-Lab 
Campus TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse. 
Dinsdag-zondag van 10 tot 17 uur. 
Gesloten op maandag, tijdens het Kerstweekend en tijdens het Nieuwjaarsweekend

Con-textures 
Lightcube, Sint-Martensstraat 12, 9600 Ronse. 
Donderdag 1 december 2011 tot en met zondag 15 januari 2012. 
Elke vrijdag, zaterdag, zondag telkens van 14u tot 18u. 
Openingsvernissage op donderdag 1 december 2011 vanaf 19u30.

Ook niet te missen 
Tentoonstelling Grote Prijs Tekenkunst van de stad Ronse van 26 november 2011 tot 8 
januari 2012 elke woensdag, zaterdag en zondag van 14-18u. 
Locatie: CC De Brouwerij - Priestersstraat 13 - Ronse

Alter-NATIVE
Locatie: Dienst Toerisme (Hoge Mote), De Biesestraat 2 
of Campus TIO3, Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse

Niets leuker op een frisse winterdag dan samen met vrienden of met het gezin een 
verwarmende winterwandeling te stappen! Zeker als er voldoende gezellige adresjes op 
de route liggen om het extra warm te krijgen bij een glas en een babbel. Speciaal voor 
Textielweekend/Futurotextiles2011 kan je op 03 december en 04 december 2011 bij de 
dienst toerisme of bij Campus TIO3 een alternatieve wandelkaart doorheen Stad Ronse 
afhalen. 
De route brengt je langs plekjes die deel uitmaken van de rijke textielgeschiedenis van 
de stad, zoals de steegjes en de mooie textielvilla’s, maar we nemen je ook mee langs 
de bijzondere plekjes, gekozen door Ronsenaars, die een winters textieljasje aankregen! 
Het parcours geeft ook een overzicht van adressen in de stad die gelinkt zijn aan textiel, 
zoals gallerijen, een hippe stoffeerderwinkel, workshops of cursussen, de meeste op 
loopafstand; ondermeer: 
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Creasis – workshops en creatief-materialenwinkel (Siegried Vervaeke) 
Adres: Jan Van Nassaustraat 10, 9600 Ronse

Creasis organiseert creatieve workshops voor kids, teens en volwassenen. Alle materialen 
om creatief aan de slag te gaan zijn te verkrijgen in de winkel. Op zaterdag 3 december 
vind je Siegried Vervaeke van Creasis in de Bistro Ateljee van Campus TIO3. Van 14:30 tot 
16:00 uur gaat ze samen met jou aan de slag met een zelf meegebracht (zijden) sjaaltje en 
transformeren jullie dit tot een origineel juweel of een trendy broche! Meer info en inschrijven 
op www.textielweekend.be. Voor alle creatieve meiden en jongens tussen 9 en 14 jaar is 
op zondag 4 december de WerkKamer van Campus TIO3 de place to be … Van 10:30u 
tot 12:00u neemt Siegried je mee in een winterse knutselsessie en maken jullie een coole 
sneeuwpop. Meer info en inschrijven op www.textielweekend.be. 

E&A Fashion Institute 
Adres : S.M. Glorieuxlaan 19, 9600 Ronse

Esther Christiaans en Annie Martens wensen de haute couture technieken opnieuw leven 
in te blazen. De docenten volgden een opleiding bij Ecole Lesage in Parijs. Daarom zijn zij 
gestart met het E&A Fashion Institute, zowel in Ronse als in Gent. De meeste haute-couture 
technieken komen aan bod. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de gepersonaliseerde 
omkadering van de cursisten tijdens de opleiding. De lessenpakketten zijn modulair 
opgebouwd, zodat elke cursist, onafhankelijk van haar of zijn niveau van voorkennis, 
steeds zijn aangepaste cursus vindt. 

Op zondag 4 december kunt u in de WerkKamer van Campus TIO3 kennismaken met deze 
technieken. In een workshop maakt u een broche met linten, pluimen, parels, pailletten. 
Meer info en inschrijven op www.textielweekend.be. 

Etoile Cirée (Ilse Dekens)
Adres: Lucien Vandefonteynelaan 19, 9700 Oudenaarde (Edelare)

Is je dochter, zoon, kleinkind 6 jaar of ouder? Kom op zaterdag 3 december om 13.30 naar 
de WerkKamer van Campus TIO3 voor een leuke namiddag knutselplezier! Samen met Ilse 
Dekens van Etoile Cirée toveren jullie een bezemsteel en een oude sok om … tot het (stok)
paard van Sinterklaas! Lees meer en schrijf je hier op www.textielweekend.be.

Point Of View – nieuw collectief creatief (Inge Claus)
Adres: Priesterstraat 13 9600 Ronse

Op zaterdag 3 december om 10 uur opent in Ronse een nieuw pand: Point of View. 
In Point Of View zullen mensen uit verschillende disciplines tentoonstellen: Inge Claus: 

RETHINK textiel: bestaand textiel krijgt een nieuwe bestemming. Sjaals, oude schilderijen 
worden handtassen, dassen, BH-sluitingen worden verwerkt in kettingen,... Op 3 en 
4 december geeft Inge een rondleiding langs de werken. Er is ook een mooie collectie 
vintage kleding te koop - te huur. Andere deelnemers in het pand zijn Leentje Geiregat 
van Cirkeltje (fairtrade kinderkleding), Cindy Iwens van Lovely Mariquita (hippe retro-style 
kleedjes), Waldo De Groote (lichtcreaties), Inge Decuypere (schilderkunst), Priscilla Bistoen 
(fotografie), Merel De Vilder van Les six reines, Malvine Marischal (juwelen). Brunilde Borms 
en Julie Tavernier, auteurs van het boek http://www.beeldiggevonden.be/, begeleiden op 
zaterdag 3 december van 14 tot 18 uur een workshop Kaartjes maken met textiel (gratis 
deelname).

Saskia Baele geeft op zondag 4 december een workshop Kerstballen breien van 14 tot 18 
uur (gratis deelname). 

Kom dus zeker even binnenwandelen in Point Of View. Na de winterse koude zal een kopje 
koffie in de Koffie Hoorens bar voor local heroes zeker smaken!

Openingsuren: 
Zaterdag 3 december van 10 tot 18 uur, zondag 4 december van 14 tot 18 uur.
Zaterdag 10 december van 10 tot 18 uur, zondag 11 december van 14 tot 18 uur.
Zaterdag 17 december en zondag 18 december: ontdek een sfeervolle wintermarkt in en 
rond het pand. 

Re-Style (Mieke Deschaumes)
www.re-style.eu
Adres: Wijnstraat 23, 9600 Ronse

Haal het beste uit jezelf met de juiste kleur en stijl. Bij Mieke Deschaumes kun je niet alleen 
terecht voor leuke accessoires en handtassen, je wandelt er na een kleur of stijladvies 
ook weer vol stralend zelfvertrouwen buiten. Schrijf je nu in voor een korte KleurSessie op 
zondag 04 december! Afspraak om 10 uur tot 11:30 in de Bistro Ateljee van Campus TIO3. 
Meer info en inschrijven op www.textielweekend.be.

Lady At Sofa
www.ladyatsofa.be
Adres: Gefusilleerdenlaan 29, 9600 Ronse

Op zaterdag 3 december valt er nog een nieuw adresje te ontdekken. Lady At Sofa is een 
echt meubelstoffeeratelier. 0499/26.21.29 - info@ladyatsofa.be.



Met dank aan al onze partners:
 
MEDIAPARTNERS

Campus TIO3 is een infrastructuurproject (2009-2011) onder EFRO doelstelling 2. 

Crysalis is een interregionaal samenwerkingsproject (2011-2013) onder Interreg IVA 2Zeeën.

PARTNERS Futurotextiles/Textielweekend

design: www.postvorm.be


