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BLIKVANGER
Dat Ronse een prachtige, dynamische en groene stad is, moet je de Ronsenaar niet meer vertellen. Toch laat 
de redactie van INzicht niet na om dit geregeld aan te tonen in woord en beeld. Wat die beelden betreft, 
zijn originele, hartverwarmende, kleurrijke, grappige of ontroerende foto’s altijd welkom. Bovenstaand beeld, 
gemaakt door een drone van Icarus, toont de stad eens van een andere kant. Maar het hoeft niet zo spec-
taculair te zijn. Ben jij een fotografisch talent of heb je per toeval een prachtig kiekje geschoten van je stad? 
Bezorg de beelden dan aan de dienst Communicatie. Mooie foto’s komen altijd van pas voor de website, de 
sociale media, INzicht of andere publicaties. Uiteraard word je als fotograaf steeds bij je foto vermeld. Deel 
jouw mooiste beelden met je mede-Ronsenaars en laat iedereen meegenieten!

Foto’s mag je sturen naar communicatie@ronse.be
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KUNSTACADEMIE 
VLAAMSE ARDENNEN 
HEEFT NIEUWE DIRECTEUR

Sinds 1 september 2016 is Pascal De-
vreese directeur van de Kunstacade-
mie Vlaamse Ardennen. Als zoon van 
twee accordeonisten zitten muziek en 
kunst hem in het bloed. Al van kinds-
been was hij “thuis” in de Academie, 
eerst als leerling en later als docent. 
Deze directeur loopt duidelijk over van 
trots en “goesting”. Trots op zijn school, 
zijn docentenkorps, zijn leerlingen en 
zijn stad. Vol goesting om verder aan 
de openheid van de Academie te 
bouwen en de lat voor kwaliteit nog 
dat tikkeltje hoger te leggen. 

Hoe situeer je de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen in Vlaanderen?
Pascal Devreese: “Wij zijn één van 

de 13 kunstacademies in Vlaanderen 
en daar zijn we fier op. Je bent maar 
een Kunstacademie als je de vier 
domeinen “dans”, 
“beeldende kun-
s ten”,  “woord” 
en “muziek” aan-
biedt. Onze 1500 
leerlingen zitten 
verspreid over de 
hoofdvestiging in 
de Wolvestraat en 
onze afdelingen in 
Brakel, Maarkedal 
en Kluisbergen. We 
bestrijken dus een 
groot gebied binnen de regio Zuid-
Oost Vlaanderen.”

Je bent werkelijk opgegroeid in 
de Academie
Pascal Devreese: “Ik heb les gevolgd 

in de Academie 
vanaf mijn acht-
ste jaar, eerst no-
tenleer en daarna 
piano en zang. 
Het is inmiddels al 
zo’n 25 jaar gele-
den dat ik gestart 
ben als docent. Ik 
kom ook uit een 
muzikale familie. 
Vanuit mijn raam 
hier zie ik bijna het 

huis van mijn grootouders, waar mijn 
vader opgegroeid is. Het feit dat ik 
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nu directeur ben geworden… het is 
alsof het zo moest zijn. Ik geloof meer 
en meer dat de dingen nooit zonder 
reden gebeuren. Het is mijn lot.”

Hoe zie je de toe-
komst van de Aca-
demie? Waar wil je 
vooral voor gaan?
Pascal Devreese: “Ik 
wil echt verder werken 
aan de openheid van 
de school. Ik wil dat ie-
dereen, ongeacht zijn 
afkomst of zijn kleur, 
zich hier welkom voelt. Kunstonder-
wijs is een recht voor iedereen. Het is 
onze taak om iedereen in contact te 
brengen met kunst en mensen zelfs 
missionaris te maken binnen hun leef-
gemeenschap. Dat is een moeilijke 
taak, onze leerlingenpopulatie is nog 
te homogeen, maar ik engageer me 
voor die missie. Er zijn ook concrete 
plannen voor nauwere samenwerking 
met het leerplichtonderwijs. Waarom 
zouden wij na vier uur niet naar de 
scholen toegaan, gebruik maken 
van de lokalen die daar dan toch 
leeg zijn, zodat kinderen op school 
kunstonderwijs kunnen genieten? Ik 
ben er ook van overtuigd dat jonge-
ren die ooit kunstonderwijs kregen, 
een voorsprong hebben in het latere 
beroepsleven, ongeacht het beroep 
dat ze kiezen. Wie zijn talenten kan 
ontplooien – en iedereen heeft een 
talent – zal sterker in zijn schoenen 
staan, beter kunnen communiceren, 
expressiever zijn en dit komt iedere 
arbeidskracht ten goede.” 

Is er iets wat de Academie ken-
merkt, anders maakt dan andere 
academies?
Pascal Devreese: “Onze Academie is 
echt gekend voor domeinoverschrij-
dend werken. Vraag in Brussel naar 
de Academie in Ronse en ze zullen 
dat meteen beamen. Mijn voorgan-
ger Filip Brys heeft dat in de jaren ’90 

al geïntroduceerd en ik wil dat blijven 
uitdiepen. Toen ik met mijn zangklas 
musicals regisseerde, werd er bijvoor-
beeld steevast samengewerkt met 

“dans”, met “woord” 
en met de “beelden-
de kunsten”. Dat is 
hier een evidentie. 
Wij willen echt trend-
setter zijn en staan 
voor experimenteren 
en vernieuwing. Kunst 
evolueert. Je mag 
niet blijven stilstaan.”

Viel het niet zwaar om je rol als 
docent op te geven?
Pascal Devreese: “Ik mis mijn leer-
lingen zeker en vast, ook al zien we 
elkaar nog. Je bouwt immers een 
hechte band op met een klas. Dus 
gemakkelijk was dat niet. Ik ben wel 
nog verbonden aan het Conserva-
torium in Brussel, waar ik professor 
solozang ben. Dat compenseert wel 
een beetje. Ik vind het belangrijk om 
contacten te onderhouden met het 
hoger kunstonderwijs. Het merendeel 
van mijn studenten zijn internationaal.  
Ik heb enkele van hen al als docent 
geëngageerd in de Academie. Ik wil 
die mensen naar hier trekken en hen 
tonen hoe mooi Ronse is. Misschien 
blijven ze dan wel hangen. Om op ni-
veau te kunnen blijven werken, moet 
je weten en voelen wat er in de we-
reld gebeurt.”

Zijn er specifieke plannen in ver-
band met jullie aanbod?
Pascal Devreese: “Wij waken er so-
wieso over dat ons aanbod heel ruim 
is, maar dat is constant in beweging. 
Onze jazz en pop-afdeling kent bij-
voorbeeld een sterke groei. Daarvoor 
hebben we erg gespecialiseerde do-
centen nodig. Ook oude muziek leeft 
heel erg in Ronse. Logisch ook, want 
we zijn de stad van Cypriaan De Rore. 
Er is bijvoorbeeld vraag naar klave-
cimbel en dat willen we in de nabije 
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OM OP NIVEAU TE 
KUNNEN BLIJVEN 

WERKEN, MOET JE 
WETEN EN VOELEN 

WAT ER IN DE 
WERELD GEBEURT.
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toekomst ook gaan aanbieden. Ook 
in de andere takken is er steeds ver-
nieuwing. Zo kochten we recent een 
oven aan om lessen keramiek te or-
ganiseren. Je ziet dat we op verschil-
lende sporen blijven groeien en ont-
wikkelen. De verhuis naar dit nieuwe 
gebouw, gedeeld met CC De Ververij, 
was ook een positieve vernieuwing, 
hoewel ik vind dat de Zuidstraat ook 
een mooie ziel had. Maar we hadden 
de ruimte nodig en zijn de stad dank-
baar voor deze locatie. We kijken ook 
al uit naar een nieuwe concertzaal. 
De omgeving heeft nood aan een 
mooie multifunctionele zaal met een 
goede akoestiek.”

Meer info: Kunstacademie Vlaamse 
Ardennen, Wolvestraat 37, 9600 Ronse
055 23 28 85
kunstacademie@ronse.be

AANBOD

Beeld
De lessen beeldende kunsten bieden 
een gevarieerd aanbod voor alle leef-
tijden, zowel kinderen als volwassenen. 
Wil je graag tekenen, schilderen en wer-
ken met vormen en kleuren? Droom je 
van werken met kleurpotlood, penseel, 
inkt, klei, druktechnieken, waterverf…
Vanaf 14 jaar kan je ook inschrijven voor 
het ‘Digitaal Atelier’.

Dans
Voel je kriebels om te bewegen en te 
dansen? Vanaf 6 of 7 jaar volg je dans- 
initiatie en ontdek je spelenderwijs je 
lichaam, de ruimte, nieuwe bewegin-
gen en ritmes. Vanaf 8 jaar volg je een 
uur klassieke dans en een uur artistieke 
training. Vanaf 12 jaar kun je instromen 
in een klas met leeftijdsgenoten als je 
al wat ervaring hebt met dans. 

Muziek
Droom je ervan een instrument goed 
te kunnen bespelen? Wil je zingend 
schitteren op een podium of je uitle-
ven in een swingende jazzband? Er 
zijn flexibele instapmogelijkheden op 
elk niveau. Vanaf 8 jaar kan je starten 
met Algemene Muzikale Vorming en 
leer je de wereld van noten, ritmes en 
klanken kennen. Het volgende jaar 
kies je een eigen instrument.

Woord 
Wil je graag op een podium staan? Wil 
je leren toneelspelen? Hou je van taal 
en vertellen en wil je gevoelens uitdruk-
ken met je lichaam of je stem? Dan 
ben je welkom vanaf 8 jaar. Ook voor 
volwassenen zijn er lessen op maat.

Voor alle info: www.kunstacademie-
vlaamseardennen.be
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MILIEU
OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE FIETS 
IN RONSE
Elektrische fietsen worden steeds vaker gebruikt om zich op een 
duurzame wijze te verplaatsen voor korte én langere afstanden 
zowel voor woon-werkverkeer als recreatief. Voor de fietsers 
die een langere tocht maken, wil de stad de nodige service 
bieden door oplaadpunten te voorzien. Er was reeds een gratis 
oplaadpunt aan de fietsenstalling bij sportcomplex ‘t Rosco. 
Recent werd er een tweede oplaadpunt geïnstalleerd aan de 
fietsenstalling bij het stadhuis op de Grote Markt. Dit oplaadpunt 
is ideaal voor wie zijn elektrische fiets wil opladen tijdens een 
welverdiende drank- of eetpauze bij de horecazaken in de buurt 
of ondertussen een winkelbezoek wil doen in het centrum. Het 
gebruik van deze laadpunten is gratis. Het zijn gewone stop-
contacten op 220 V. Indien nodig moet de gebruiker zelf een 
adapter voorzien, maar voor de meeste fietsen is dit niet nodig. 
Het laadpunt kan je herkennen aan het bijhorende logo.
Een overzicht van alle oplaadpunten voor elektrische fietsen in 
Vlaanderen kan je terug vinden op www.oplaadpunten.org of 
www.fietsoplaadpunten.be.  

Meer info: dienst Mobiliteit & Duurzaamheid, 055 23 27 76, 
duurzaamheid@ronse.be

Elektrische fietsen zijn erg populair. Vanaf 1 oktober 2016 zijn er enkele zaken veranderd in de wetgeving. 
Een elektrische fiets wordt wettelijk als een fiets beschouwd als hij aan drie voorwaarden voldoet. Het moet gaan om 
een Pedelec: een e-fiets met trapbekrachtiging. Zo’n fiets levert enkel ondersteuning wanneer je zelf mee trapt. Het 
maximale geleverde vermogen bedraagt 250 Watt. De elektrische fiets levert slechts ondersteuning tot 25 km/u. Je 
mag dus sneller fietsen maar dat gebeurt zonder elektrische ondersteuning. Voor een dergelijke elektrische fiets zijn een 
helm of rijbewijs niet verplicht. De familiale verzekering dekt normaal gezien de mogelijke aansprakelijkheid.

Speed Pedelecs (tot 45 km/u)
“Speed pedelecs” geven ondersteuning tot hogere snelheden dan 25 km/u. De speed pedelecs die ondersteuning ge-
ven tot 45 km/u worden beschouwd als een bromfiets klasse B. Er bestond veel onduidelijkheid over de speed pedelecs. 
Ze moesten eigenlijk voldoen aan dezelfde regels als een bromfiets klasse B, maar in de praktijk werd de wet vaak niet 
gevolgd. Sinds 1 oktober 2016 voert de Belgische overheid een nieuwe categorie in, specifiek voor de speed pedelecs: 
de bromfiets klasse P (“P” van Pedelec) ). Een fiets wordt beschouwd als bromfiets klasse P als het een pedelec is, als 
hij ondersteuning geeft tot maximaal 45 km/u én als het vermogen tussen de 250 W en de 4 kW ligt.

Om met een speed pedelec te rijden moet men in het bezit zijn van een rijbewijs. Een AM-rijbewijs (bromfiets) is het 
minimum, maar eender welk andere rijbewijs voldoet eveneens. Speed pedelecs moeten ingeschreven worden bij de 
DIV en krijgen een nummerplaat. De nummerplaat is 10 cm op 12 cm en is dus kleiner dan een motoplaat. Eigenaars 
met een speed pedelec die reeds op de baan is, krijgen tot 31 december 2016 de tijd om zich in regel te stellen.

Voorlopig is er geen specifieke BA-verzekering verplicht voor een speed pedelec. Het wordt wel aangeraden om een 
familiale verzekering af te sluiten. De kans is groot dat er in 2017 wel een verplichting komt voor een BA (burgerlijke 
aansprakelijkheid verzekering). Het is verplicht om een helm te dragen op een speed pedelec. De helm moet gekeurd 
zijn en de slapen en het achterhoofd moeten beschermd zijn.

WETGEVING ELEKTRISCHE FIETSEN
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RONSE WINTERLICHT
Ronse wordt vanaf half december tot begin januari omgetoverd tot een echte winterstad. Verschillende stadsdiensten, de 
Unie der Handelaars en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen hebben de handen in elkaar geslagen met als resultaat 
een mooi en gevarieerd aanbod voor jong en oud. Leerlingen van de Kunstacademie fleuren een aantal handelspanden 
in het centrum op door ze origineel aan te kleden in de eindejaarssfeer.

Koop, spaar en win een weekendje weg of één van 
de Ronsese cadeaucheques. Koop je tussen 16 no-
vember en 18 december bij één van de deelnemende 
handelszaken voor minimum 5 euro, dan krijg je een 
sticker op de spaarkaart. Als je vier stickers hebt ver-
zameld, kan je de spaarkaart deponeren in één van 
de wedstrijdboxen. Op zondagavond om 19 u. zullen 
de winnaars geloot worden tijdens de kerstmarkt op 
de Grote Markt. 
Let op: de winnaar moet aanwezig zijn op de prijsuit-
reiking! Afspraak om 19 u. aan de chalet van de dienst 
Toerisme Ronse.

CC De Ververij programmeert de familiemusical 
“Skroetsj” op 17 december: een voorstelling voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Tickets: cultuur@ronse.be – 055 23 
28 01 – www.ronse.be.
Toerisme Ronse zorgt ervoor dat zowel de Crypte als 
het Must – Museum voor textiel - extra open zijn voor 
de bezoekers. Liever op stap met de gids? Dat kan! 
Op 18 december vindt een midwinterwandeling plaats 
om 15 u. en een bezoek aan de Sint-Hermescrypte om 
18.45 u. Beide wandelingen starten aan de chalet van 
Toerisme Ronse en kosten 5 euro per persoon. Inschrij-
ven via Toerisme Ronse – toerisme@ronse.be – 055 23 
28 16 – www.visitronse.be

SHOP IN RONSE EN WIN! EEN STREEPJE CULTUUR
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RONSE WINTERLICHT

Een personal shopper staat klaar 
om samen met jou te gaan winke-
len. Na persoonlijk kleuradvies en 
een stijlscreening gaan jullie samen 
op stap. Wil je graag met een per-
sonal shopper gaan winkelen op 
zondag 18 december? Stuur dan 
snel een mailtje naar economie@
ronse.be met een tweetal foto’s 
van jezelf. Er worden twee dames 
en twee heren geselecteerd die 
op stap mogen met de personal 
shopper. 

Loop op zondag 18 december zo-
veel mogelijk rondjes. Start op de 
kerstmarkt. De origineelst verklede 
deelnemer krijgt een geschenk. 
Schrijf in via kerstloop@ronse.be

Vanaf 16 december tot en met 18 december kan je 
genieten van een sfeervolle kerstmarkt op de Grote Markt. 

Meer dan 35 chalets staan opgesteld rond de versierde 
kerstboom. Kom de kerstsfeer opsnuiven, ontdek er leuke 

kerstspullen, geniet van heel veel sfeer en een streepje muziek 
bij een lekkere glühwein of een warme chocolademelk. Check 

de openingsuren en het uitgebreid programma op: www.ronse.be.

Toerisme Ronse is dit jaar opnieuw aanwezig met een standje op de 
kerstmarkt. Kom gerust eens snuisteren aan de chalet en ontdek er 

naast het assortiment gastronomische mandjes met streekproducten 
ook tal van nieuwe gadgets of de cadeaucheque van Ronse. Koop eens 

een leuk Ronsisch geschenk en promoot op deze manier je eigen stad!

Op zaterdag 17 december in de namiddag kan je dankzij de Unie der Hande-
laars samen met de kerstman en een kerstelfje een ritje maken met de koets door 

de winkelstraten van Ronse. Een mobiele kerst-DJ zorgt voor passende sfeermuziek 
in de winkelstraten. Wil je samen met de kerstman of de foto? Dat kan, een mooi 

versierde koets is het ideale decor! Je krijgt bovendien de foto’s onmiddellijk mee. 
Op zondag 18 december is het Koopzondag en dan zijn verschil-

lende winkels geopend. Benieuwd bij welke winkeliers je kan binnen-
stappen? Een lijst van de deelnemers vind je op www.ronse.be.

OP STAP MET EEN 
PERSONAL SHOPPER

KERSTLOOP

KERSTMARKT



10

KORT NIEUWS
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TIJDELIJKE VERHUIS DIENST 
TOERISME

Vanaf midden januari 2017 neemt de dienst Toerisme tijdelijk 
afscheid van hun Hoge Mote, want dan gaan de restauratie-
werken aan de site van start!
Het resultaat zal gezien mogen worden: een nieuw ambitieus 
onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ar-
dennen. De opening is voorzien in het najaar van 2018. Tijdens 
de werken aan de Hoge Mote, kan je de dienst Toerisme te-
rugvinden in het “Spanjaardenkasteel”, centraal gelegen in 
het Bruulpark. 

Leuk weetje: Het Spanjaardenkasteel kreeg zijn naam omdat 
er op het einde van de 16de eeuw Spaanse soldaten werden 
ondergebracht die de protestanten moesten bekampen. 

AFVALKALENDER 2017
Tegen eind december zal iedereen 
een nieuwe afvalkalender voor 2017 
ontvangen. Wie er tegen het einde 
van het jaar geen gekregen heeft, 
kan een exemplaar afhalen aan het 
onthaal van het stadhuis. 

Je vindt de afvalkalender ook op 
www.ronse.be. 

RECYCLAGEPARK: 
SLUITING EINDEJAAR
Van zaterdag 24 december 2016 tot 
en met maandag 2 januari 2017 is 
het recyclagepark gesloten.

Ieder gezin krijgt 6 gratis punten voor 
het recyclagepark. Dit gebeurt auto-
matisch begin januari. Je hoeft daar 
niets voor te doen. Niet gebruikte 
punten van 2016 vervallen. 

JE BENT MEER BRANDWEER DAN JE DENKT
Om burgers nog sneller te kunnen helpen, is de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen op zoek naar 30 vrijwillige brandweermannen (m/v) en 5 vrijwillige 
hulpverleners ambulancier (m/v).
De 30 brandweermannen vrijwilligers (m/v) worden gezocht voor volgende 
posten: Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.

De 5 vrijwillige hulpverleners ambulancier (m/v) worden gezocht voor de vol-
gende posten: Herzele en Kruishoutem.
Je bent sociaal, hulpverlenend, sportief en je houdt van uitdagingen? Je pres-
teert onder druk en in moeilijke omstandigheden? Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen biedt je een degelijke opleiding, tal van doorgroeimogelijkheden 
én een pak toffe collega’s. 

Meer info: jobs@bvlar.be of surf naar www.bvlar.be/vacatures, 
zich kandidaat stellen kan tot 9 januari 2017. 
www.ikwordbrandweer.be



VRIJE TIJD IN RONSE

De laatste zaterdag van januari or-
ganiseren de stedelijke sportraad 
en de Sportdienst van de stad Ron-
se voor de 10de keer het jaarlijks 
“Sportgala”. Daarom wordt deze 
editie een “best off” van de afge-
lopen jaren. Het sportgala vindt 
plaats in sporthal ‘t Rosco en staat 
opnieuw garant voor een boeien-
de avond met muziek, spektakel, 
sportieve acts en spannende mo-
menten. Die avond worden ook 
de “Trofee voor sportverdienste”, 
“Jeugdtrofee voor sportverdienste” 
en de titel van “Sportclub van het 
jaar” uitgereikt. 
Deze onderscheiding bekroont de 
sporter, ploeg, club of vereniging 
die het voorbije jaar een uitzonder-
lijke prestatie heeft neergezet of 
sport in Ronse op een bijzondere 
manier in de kijker heeft geplaatst. 
Een jury beslist over de uiteindelijke 
laureaten.
Kandidaturen mogen ingediend 
worden tot 31 december ‘16 via 
sport@ronse.be. 
Tijdens het Sportgala worden ook 
een aantal vrijwilligers die zich in-
zetten voor hun vereniging in de 
bloemetjes gezet. Naast al deze 
huldigingen zijn er nog spectacu-
laire en muzikale optredens die er 
een wervelende show van maken. 
Een avond om niet te missen! 
Inkom voor deze sportavond is 
gratis. Vooraf haal je wel best je 
kaarten af bij de sportdienst.

Meer info: dienst Sport, 
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse, 
055 33 99 21, sport@ronse.be

SPORTGALA



BRENG JE ACTIVITEIT IN VOOR 
27 JANUARI 2017 VOOR DE 
VOLGENDE EDITIE VAN INZICHT. 
DAT KAN VIA 
WWW.UITDATABANK.BE

VRIJE TIJD IN RONSE

BELGISCHE JAZZ VANDAAG 

Lezing door gepassioneerd jazz‑
kenner Frederik Goossens
ma 05.12.16 en ma 12.12.16, 
van 19.30 tot 21.30 u.  
CC De Ververij, JazzLab Series, Vorming-
plus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Wolvestraat 37
09 330 21 30, vlad@vormingplus.be, 
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

RONSE DRAWING PRIZE

vr 9.12.2016 van 20 tot 22 u.
Cultuurcentrum De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

BLOEMSCHIKKEN VOOR KERST

zo 11.12.16 van 9.30 tot 12 u. 
Tuinhier
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be
 

DOUBLE BILL: NATHALIE 
LORIERS, TINEKE POSTMA, 
NIC THYS & SCHNTZL

Jazz en blues ‑ concert 
zo 11.12.16 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij 
Wolvestraat 37 
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

“SKROETSJ” KERSTMUSICAL

Theatervoorstelling 
za 17.12.16 van 15 tot 16 u. 
CC De Ververij 
Zuidstraat 19 
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

VLAANDEREN ZINGT KERST 

Ma 26.12.2016 om 15 u. 
Davidsfonds Ronse 
St.‑Hermescollegiaal, Kaatsspelplein
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net 

RONSE@THEMOVIES

za 21.01.17 en 18.02.17 om 20 u. 
Davidsfonds Ronse  
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13 
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

TOAST LITERAIR - DE LITERATUUR
IN HET INTERBELLUM

Ontbijt met als gast David Vandekerck‑
hove over de literatuur in het interbel‑
lum. Aansluitend nieuwjaarsreceptie.
zo 22.01.2017 om 9 u. 
Hotel Remington 
J. Ferrantstraat 10
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

LASERWORKSHOP 

Voor iedereen met een interesse in 
textiel en graag een nieuwe tech‑
niek wil leren. 
vr 16.12.2016 van 9 tot 13 u. 
TIO3 
O. Delghuststraat 60
www.tio3.be

TINY LEGS TIM & BAND 
STEPPING UP

Jazz en blues ‑ concert
vr 16.12.16 van 20 tot 22 u. 
CC De Ververij 
Wolvestraat 37 
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

DRAADWERK, BORDUREN OP 
TULLE, MESH EN TAPISSERIE 

za 17.12.16 van 9.30 tot 16.30 u. 
TIO3
Fab(ric)Lab, 2e verdiep
www.tio3.be

RONSE@THEMOVIES 
FORBIDDEN GAMES 1940

za 17.12.16 om 20 u.
Davidsfonds Ronse  
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net 
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IN DE KIJKER

Als uitloper van de seniorenweek or‑
ganiseren Dienstencentrum De Hoge 
Winde en de ouderenraad een show‑
namiddag met optreden van Alain 
Des en zijn orkest met danseressen 
(imitator van Claude François).
Alain Des brengt een hommage aan 
de populairste zanger aller tijden: een 
optreden dat de nummers van Clau‑

de François tot zijn recht laat komen. 
Het voorprogramma bestaat uit live 
liedjes uit de jaren ’70, ’80 en ‘90. 
Deze avondvoorstelling vindt plaats 
op vrijdag 9 december 2016 om 20 u. 
in het COC.

Meer info en tickets: Dienstencentrum 
De Hoge Winde, 055 20 70 73

G R O T E  P R I J S  T E K E N K U N S T  2 0 1 6

S H O W N A M I D D A G  S E N I O R E N

13

De “Ronse Drawing Prize” of de “Gro‑
te Prijs voor Actuele Tekenkunst van de 
stad Ronse” heeft sinds jaar en dag een 
sterke artistieke uitstraling in de Vlaamse 
kunstwereld. De wedstrijd werd in 1969 
opgestart als “Prijs Plastische Kunsten”, 
waarbij naast schilderijen ook tekenwer‑
ken werden ingestuurd.

Begin jaren ‘80 werd beslist om de Gro‑
te Prijs specifiek te richten naar de pure 
hedendaagse tekenkunst. Deze eigen‑
zinnige keuze heeft ertoe geleid dat de 
“Grote Prijs voor actuele Tekenkunst van 
de Stad Ronse” uitgegroeid is tot de eni‑
ge jaarlijkse nationale wedstrijd autono‑
me tekenkunst van hoog artistiek niveau.

Cultuurcentrum De Ververij stelt ieder 

jaar een jury samen met de nodige aan‑
dacht voor de bijzondere artistieke ver‑
diensten van de juryleden. Voor de 48ste 
editie werden Joost Declercq, Bart Lode-
wijks, Mark Manders en Pjeroo Roobjee 
gevraagd om de jury te vormen.  

De tentoonstelling van de geselecteerde 
werken vindt plaats in de hedendaagse 
tentoonstellingsruimte van CC De Ver‑
verij. Het Cultuurcentrum heeft steeds 
gewaakt over de anonieme beoorde‑
ling door de jury waardoor er steeds een 
integere en eigenzinnige selectie van de 
tekenwerken ontstaat.   

Er kunnen één of meerdere eervolle ver‑
meldingen worden toegekend aan wer‑
ken die zich onderscheiden van de an‑

dere geselecteerde werken. Bovendien 
wordt een Tweede Prijs toegekend ter 
waarde van 1000 euro. De laureaat die 
de Eerste Prijs wint, ontvangt 3000 euro en 
staat één werk af aan de stad. Hierdoor 
bezit de stad inmiddels een bijzondere 
collectie van autonome hedendaagse 
tekenkunst. In 1993 won niemand minder 
dan de internationaal gerenommeerde 
kunstenaar Michaël Borremans de Eerste 
Prijs!

MEER INFO:
Vernissage met prijsuitreikingen en per‑
formance: vrijdag 9 december, 20 u.

Tentoonstelling van 10 december tot 15 
januari 2017 op woensdag, zaterdag en 
zondag, van 14 u. tot 18 u.
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BOMMELS 2017
PROGRAMMA

Zaterdag 07.01.2017
10.15 u.: vertrek ochtendstoet met halt aan “den Bonmo”.
11 u.:  machtsoverdracht aan de Koning en de Koningin,  
 op de Grote Markt. 
15 u.:  het koningspaar bezoekt rusthuis De Linde. 
18 u.:  vertrek Bommelstoet met apotheose op de Grote  
 Markt om 19.30 u.
20.30 u.: de Gouden Bommelworp, gevolgd door een 
 optreden van Sam Gooris.
21 u.:  vuurwerk op de Grote Markt.

Zondag 08.01.2017: Kidsdag
11 u.:  ontvangst van het Hof op de afdeling pediatrie van  
 het AZ Glorieux.
13.30 u.: bal der Bommelkies in het COC.

Maandag 09.01.2017: Zotte Maandag
8.15 u.:  het Hof bezoekt alle basisscholen.
14 u.:  Zotte Maandagbal voor senioren met Elke Taelman,  
 Eveline Cannoot  en Luc Steeno. Verkiezing van de  
 Schoonste Bommel.
23 u.:  verbranding van de Bommelspop op de Grote Markt.

D E  B O M M E L S :  7 ,  8  E N  9  J A N U A R I  2 0 1 7

Bommelen is niet alleen feesten. Het Koninklijk Hof en de 
Raad nemen ondanks het drukke programma de tijd om 
‘jongeren’ en ‘ouderen’ die niet naar de feesten kunnen 
komen persoonlijk te bezoeken.

Het bezoek van het Koninklijk Hof op zaterdagnamiddag 
aan het OCMW rust‑ en verzorgingstehuis is al jarenlang 
een traditie.

Maar er is meer. Op zondagmorgen bezoeken het Koninklijk 
Hof en de Raad de pediatrie van het ziekenhuis. Omstreeks 
11 u. wordt het gezelschap ontvangen door de hoofdver‑
pleegkundige. De zieke kinderen kunnen het Koninklijk Hof 
en Raad ontvangen, mogen samen met de koning en ko‑
ningin op de foto en krijgen een zak vol lekkers en gadgets. 
Indien tijdens de nacht een ‘bommelkindje’ geboren wordt, 
feliciteert het Hof graag de ouders op de materniteit.

Op de Zotte Maandag worden de scholen bezocht. Om 8.15 
u. vertrekken het Koninklijk Hof, de Raad en groepering van 
het koningspaar met een bus om alle basisscholen in onze 
stad een bezoekje te brengen. In elke school is het feest 
reeds aan de gang en wachten de kinderen op hun komst. 
Het feest bereikt zijn climax wanneer het Koninklijk Hof zijn 
intrede doet en voor de nodige animatie zorgt. Tijdens het 
bezoek wordt een prins en prinsesje van de school verkozen. 
De gelukkigen krijgen een kroontje, een pin en een zak vol 
lekkers.
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JE ZANGSTEM ONTDEKKEN: 
“DENK JE DAT JE NIET 
GOED KAN ZINGEN?  

Workshop
wo 15.02.17,  wo 22.02.17,  
wo 08.03.17 en wo 15.03.17 
van 19.30 tot 22 u. 
CC De Ververij 
Wolvestraat 37
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

COMPLEMENTAIRE MUNTEN:
“KAN GELD DE WERELD REDDEN?

do 16.02.17 van 20 tot 22 u. 
CC De Ververij 
Wolvestraat 37
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be
 

IN HET SPOOR VAN DE RECHTERS 

di 21.02.17 om 20 u.  
Brouwerij De Keyser 
Priestersstraat, www.davidsfonds.be,
ronse@davidsfonds.net

VOORLEZEN IN DE BIB

Iedere eerste wo van de maand 
van 14.30 tot 15.30 u. Iedere derde 
za van de maand van 10.30 tot 
11.30 u. Vooraf inschrijven verplicht. 
Openbare bibliotheek Ronse
Eugène Soudansquare z/n,
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be

BABBELONIË RONSE

Iedere di van 9 tot 11 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-
Dender vzw 
Spinstersstraat 36
09 330 21 30, vlad@vormingplus.be, 
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

KOFFIENAMIDDAG

Iedere ma van 14 tot 16.30 u. 
Samenlevingsopbouw Oost- Vlaan-
deren, Ontmoetingsruimte 
Bredestraat 82, 055 21 49 63
barbara.verhaeghe@samenle‑
vingsopbouw.be

NAAIATELIER 

Iedere ma van 10 tot 12.30 u. en do 
van 13.30 tot 16 u.
Samenlevingsopbouw Oost -Vlaan-
deren
Spinstersstraat 36 
055 30 53 66, barbara.verhaeghe@
samenlevingsopbouw.be

MOVE WITH MUSIC 

Iedere vr van 9.30 tot 11 u. 
Sporthal ’t Rosco 
Leuzesesteenweg 241
09 386 79 65
carine.mastin@telenet.be

VRIJE TIJD IN RONSE

ZANGUURTJE DE 
VROLIJKE NOTEN

Iedere tweede en vierde vr van de 
maand  
De Vrolijke Kring vzw 
Priestersstraat 38
www.devrolijkekring.be, leen.van‑
denhaute@devrolijkekring.be

PETANQUE

Iedere ma en wo van 13.30 tot 17.30 u.  
Di vanaf 19.30 en vr van 13.30 tot 18 u. 
en vanaf 19.30 u. Iedere za van 14 tot 
18 u. voor de jeugd
Lokaal De Ronsische Senioren VZW 
Ninovestraat 135
info@de‑ronsische‑senioren.be 
www.de‑ronsische‑senioren.be 
PC.DRS.VZW@outlook.be

BABBELONIË

Iedere di van 9 tot 11 u.
Basisvoorziening  
Spinstersstraat 36
vlad@vormingplus.be, 09 330 21 30, 
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

PERRONGELUK

Tocht tussen Ronse en Oudenaarde 
met dieseltrein. Ontdekkingstocht in 
beide steden. 
Gidsen Vlaamse Ardennen 
W. Churchillplein 6
info@gidsenvlaamseardennen.be
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MY TOURS: GEKTOR, 
EEN BEETJE GEK OP RONSE

Stadswandeling voor kinderen 
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2 
www.ontdekronse.be

OP STAP MET ROSALIE:
ROSALIE IS JARIG 

Zoektocht voor kinderen 
Mogelijk van wo tot zo van 10 tot 
12 u. en van 14 tot 17 u. Oktober, 
november en feestdagen: enkel 
tijdens het weekend van 14 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2
www.ontdekronse.be

GEZELSCHAPSSPELLETJES-
AVOND 

Iedere derde vr van de maand 
vanaf 19 u. 
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

VRIJE TIJD IN RONSE

BRENG JE ACTIVITEIT IN VOOR 
27 JANUARI 2017 VOOR DE 
VOLGENDE EDITIE VAN INZICHT. 
DAT KAN VIA 
WWW.UITDATABANK.BE



EVENEMENTEN- 
KALENDER  

2017
7 - 8 – 9 JANUARI  BOMMELSFEESTEN

26  JANUARI  GEDICHTENDAG 

28  JANUARI  SPORTGALA

2 APRIL  RONDE VAN VLAANDEREN

19  APRIL  BUITENSPEELDAG 

28 APRIL - 7 MEI WAK

10 JUNI - 19 JUNI ZOMERKERMIS 

11 JUNI FIERTELOMMEGANG

19 JUNI BRADERIE

1 JULI SIERK  MASJIEK 

11 JULI VLAAMSE  FEESTDAG 

JULI & AUGUSTUS BRUULCONCERTEN 

25 & 26 AUGUSTUS RONSE  OPSCENE 

2 SEPTEMBER BEVRIJDINGSFEESTEN 

9 & 10 SEPTEMBER SEPTEMBERFEESTEN 

10 SEPTEMBER OPENMONUMENTEN  

17 SEPTEMBER RONSE  RUN 

OKTOBER HOTOND CROSS 

20 OKTOBER DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

22 OKTOBER – 1 NOVEMBER WINTERKERMIS  

19 NOVEMBER KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 

15 - 16 – 17 DECEMBER KERSTMARKT  

DECEMBER GROTE  PRIJS  TEKENKUNST 

D E C E M B E R 

NATHALIE LORIERS, TINEKE POSTMA & NICK THYS- SCHNTZL- 
DOUBLE BILL (JAZZ) 
Tickets : € 14  / € 12 (-26, 55+, groepen) 
Zondag 11 december 2017 – 20 u.

Sinds eind jaren ‘90 groeide pianiste Nathalie Loriers uit tot de “leading 
lady of Belgian jazz”. Tineke Postma is één van de grootste exporthits 
van de Nederlandse jazz en wordt dan ook tot ver buiten de eigen 
landsgrenzen gelauwerd. Voor deze tournee nemen beide jazzladies 
bassist Nic Thys onder de arm, één van de meest gevraagde bassisten 
in België. 
Pianist Hendrik Lasure en drummer Casper Van De Velde van SCHNTZL 
volgden een jazzopleiding aan de conservatoria van Brussel en Antwer‑
pen, maar in hun muziek vind je minstens evenveel sporen van klassieke 
en elektronische muziek en zelfs singer‑songwriter. 

TINY LEGS TIM & BAND- STEPPING UP (BLUES)
Tickets: € 16 / € 14 (55+, -21, groepen)
Vrijdag 16 december 2017 – 20 u.

Na drie succesvolle albums en 
met een uitstekende live repu‑
tatie bewijst Tiny Legs Tim dat 
hedendaagse blues veel meer 
kan zijn dan het herkauwen 
van de bestaande vormen. Hij 
ontwikkelde op korte tijd een 
zeer persoonlijke stijl en inhou‑
delijk overstijgt hij moeiteloos 
alle clichés. 

GEERT BEULLENS & JOHAN DE KORT- SKROETSJ KERSTMUSICAL 
(FAMILIEVOORSTELLING, + 6 JAAR) 
Tickets :  € 8 (volw.) / € 6 (kind) 
Zaterdag 17 december 2016 – 15 u.

Geert Beullens en Johan De 
Kort, bekend van de Pietje 
Puk‑voorstellingen, bewerkten 
het wereldbekende kerstver‑
haal “A Christmas Carol” van 
Charles Dickens. De voorstel‑
ling vertelt het verhaal van de 
bekende gierigaard en Kerst‑
mishater Ebenezer Scrooge.

Reservaties: cultuur@ronse.be – 055 23 28 01

J A N U A R I  2 0 1 7
Vanaf de 2e week van januari 2017 mag je de nieuwe kalender 
“voorjaar 2017” in de brievenbus verwachten. Wie graag het uitge‑
breid programmaboekje ontvangt, kan dit aanvragen via cultuur@
ronse.be 

Hou nu al zondagnamiddag 22 januari 2017 vrij voor het jaarlijks Nieuw-
jaarsconcert met het Ensemble Panache en sopraan Astrid Stockman. 
De jaarlijkse Gedichtenwandeling met als thema “Vuur” en muzikale af-
sluiter Martine De Kok vindt dit jaar plaats op donderdag 27 januari 2017. 
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KORT NIEUWS
58 NIEUWE 
“DOOR-
LOPENDE 
STRATEN” 
IN RONSE

In Ronse worden binnenkort 58 “dood-
lopende straten” herkenbaar gemaakt 
als “doorlopende straten” voor voet-
gangers en fietsers en dit door het nieu-
we verkeersbord dat daarvoor in de 
wetgeving werd voorzien.
Het nieuwe bord moet bijdragen tot 
een beter gebruik van onze wegen. Het 
is bedoeld om het stappen en fietsen als 
duurzaam vervoermiddel te bevorde-
ren als alternatief voor het autogebruik. 
Fietsers en voetgangers die een buurt 
niet kennen, zullen immers geneigd zijn 
om wegen die aangeduid zijn als dood-
lopend niet te gebruiken, terwijl er voor 
hen toch vaak een doorgang is. Uit een 
steekproef van de Voetgangersbewe-
ging blijkt dat 70 tot 75% van de 27.104 
doodlopende straten in ons land eigen-
lijk doorlopend is.

70 KM/U BUITEN BEBOUWDE KOM  
VANAF 1 JANUARI 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom 
die geen autosnelweg of 2x2 weg met middenberm zijn, zoals bijvoorbeeld 
de N60, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u. Hiermee wil de Vlaamse 
Overheid de verkeersveiligheid verhogen en het aantal verkeersborden langs 
de weg verminderen. 
De algemene snelheidsbeperking tot  
90 km/u op de openbare wegen buiten de 
bebouwde kom werd ingevoerd in 1975 en 
bleef sindsdien ongewijzigd. De ruimtelijke 
structuur in Vlaanderen is ondertussen echter 
ingrijpend gewijzigd. De toenemende be-
bouwing, de stijging van de bevolkingsdicht-
heid, de toegenomen intensiteit van het ge-
motoriseerd verkeer, de bewustwording qua 
mobiliteit en de toegenomen aandacht voor 
de zwakke weggebruiker zetten de overheid 
aan tot een aanpassing van de limieten.
Op heel wat wegen buiten de bebouwde 
kom is de snelheid reeds beperkt tot 70 km/u door verkeersborden. Nu wordt de 
wetgeving aangepast aan de toestand op het terrein. Aan de snelheidslimieten 
zelf zal in de praktijk dus meestal weinig veranderen. Op de wegen waar een 
limiet van 70 km/u geldt, moeten vanaf 1 januari 2017 niet langer borden staan. 
De borden worden in de loop van 2017 verwijderd. Buiten de bebouwde kom 
geldt dan als algemene snelheidslimiet 70 km/u, tenzij anders aangeduid.

SPORTIEVE VERJAARDAGSFEESTJES IN ‘T ROSCO
Op zoek naar een tof en creatief concept voor een verjaardagsfeestje waarbij sport centraal staat? De sportdienst 
biedt verschillende sportieve formules aan. Verjaardagsfeestjes zijn mogelijk op zaterdag van 14 tot 17 u. op basis van 
de beschikbaarheid van de zaal. Reserveren kan minimum drie weken op voorhand. De prijzen zijn inclusief begeleiding, 
drankje met ijsje of pannenkoek in de cafetaria en sportief geschenkje. 

KLIMPARTY
Voor sportievelingen vanaf het derde leerjaar. Prijs: 12 euro per kind – minimum 10 kinderen.
Onder toezicht van een professioneel begeleider trotseren de feestende klimmers de 11-meter hoge klimmuur. Na een 
welverdiende pauze volgt een sportieve sessie met een mix van sporten en new games. 

SPORTPARTY 
Voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Prijs: 10 euro per kind – minimum 10 kinderen. De sportmonitor stelt twee toffe 
sportsessies samen. Er komt een combinatie van sporten en new games aan te pas waarbij rekening kan gehouden 
worden met de voorkeur van de jarige. 

KLEUTERPARTY 
Voor de allerkleinste feestvierders vanaf het tweede kleuterklasje is er de kleuterparty. Een toffe namiddag met klauteren 
langs het bewegingsparcours, kunstwerkjes knutselen, spelletjes,… Prijs: 10 euro per kind – minimum 8 kinderen.

Meer info: dienst Sport, 055 33 99 21, sport@ronse.be
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PROJECTEN

Vandalisme, sluikstort, zwerfvuil 
en graffiti: zinloos en asociaal 
Een tijdje geleden kende Ronse een 
graffiti-plaag. Straatnaamborden, 
muren, stadsmeubilair en beelden 
werden ontsierd door zogenaamde 
tags. Verschillende buurten worden 
geplaagd door steeds terugkerend 
sluikstort. Mensen deponeren afval-
zakken en zelfs groot huisvuil aan 
glas- of andere containers, of zo-
maar ergens langs de weg. Afgelo-

pen zomer werden pas aangeplante 
boompjes in de Stadstuin ontschorst 
door vandalen. Deze bomen waren 
voorgoed verloren. Ook de verlich-
ting in de Stadstuin werd zomaar ka-
pot gestampt. Al deze vormen van 
vandalisme of asociaal gedrag ge-
tuigen van weinig respect voor het 
openbaar domein, medeburgers en 
de stadsdiensten die iedere dag in 
de weer zijn om de stad schoon te 
houden.

Grote kost voor de samenleving
Vandalisme en sluikstort zijn niet en-
kel vervelend omdat ze het straat-
beeld ernstig ontsieren, ze kosten 
ook handenvol geld. Voor het graffi-
tiprobleem kocht de stad een zand-
straalmachine aan van 10.000 euro. 
Op jaarbasis komt hier een kost bij 
van 1.500 euro voor het straalmiddel 
en maar liefst 31.050 euro aan perso-
neelskost. De stadsdiensten halen per 
jaar gemiddeld maar liefst 131.767 kg 

VANDALISME, GRAFFITI EN SLUIKSTORT KOSTEN 
STAD HANDENVOL GELD
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zwerfvuil en sluikstort op! De kosten 
hiervoor bedragen 22.481 euro. Daar-
bovenop komen de personeelskosten 
ten bedrage van 32.662 euro. 

De stad voert een driesporenbeleid 
als het over graffiti gaat. Het curatief 
luik betekent dat graffiti altijd zo snel 
mogelijk verwijderd wordt. Het repres-
sief luik staat voor het optreden van 
de politie, die ieder geval van graffiti 
onderzoekt. Het educatief-artistiek 
luik betekent dat er in Ronse twee 
plaatsen bestaan waar graffiti spuiten 
mag: op een daarvoor vrijgehouden 
muur in de Vanhovestraat en aan de 
basisvoorziening waar onder andere 
Samenlevingsopbouw gehuisvest is in 
de Spinstersstraat. Mensen die zich 
artistiek willen uitleven mogen dat 
daar doen. Hiermee wil de stad ver-
mijden dat de meer artistieke spuiters 
ook overgaan tot vandalisme.

Laten verwijderen van graffiti op 
privé-eigendom
Je kan aan de stad vragen om gratis 
graffiti te verwijderen op je privé-ei-
gendom. De stad staat enkel in voor 
de verwijdering van het deel van 
de graffiti dat zichtbaar is vanaf het 
openbaar domein. Als deze werken 
aanleiding zouden geven tot blijven-
de zichtbaarheid van de graffiti en/
of schade aan gevelbekleding, poor-
ten, deuren,… dan is de stad hiervoor 

niet aansprakelijk. Van zodra de scha-
deveroorzaker gekend is, kan de stad 
de kosten voor de graffitiverwijdering 
via de eigenaar recupereren. Is jouw 
privé-eigendom beklad door een 
graffitispuiter en wil je de stadsdien-
sten inschakelen om de graffiti weg 
te halen, neem dan contact op met 
Rik Spileers: rik.spileers@ronse.be.

Aangifte doen heeft zin!
In 2015 waren er 90 aangiftes van 
vandalisme op onroerende goede-
ren. Dit kunnen echte vernielingen 
zijn, maar ook graffiti. Er waren ook 91 
aangiftes van vandalisme op voertui-
gen (roerende goederen). Het is altijd 
nuttig om aangifte te doen. Je geeft 
best zo veel mogelijk aanwijzingen en 
details (juiste uur, aantal daders, juiste 
plaats). Zelfs als de feiten pas ach-
teraf worden vastgesteld is het zinvol 
aangifte te doen tegen onbekenden. 
Er worden wel degelijk taggers ge-
vat en gestraft, onder meer omdat 
er intergemeentelijke samenwerking 
is tussen verschillende politiezones. 
Soms opereren taggers immers in 
verschillende steden en kunnen ze 
gevat worden omdat de politie van 
verschillende zones samenwerkt en 
informatie uitwisselt. 

Schade na vandalisme herstel je best 
zo vlug mogelijk. Een gebroken ruit 
bijvoorbeeld zet aan om andere rui-

ten ook te vernielen. Graffiti-gevoe-
lige plaatsen, zoals banken, kunnen 
behandeld worden. Losse voorwer-
pen kun je aan je eigendom vastma-
ken en ’s nachts binnen zetten. Sluit 
je eigendom goed af en laat niets 
slingeren dat kan gebruikt worden om 
schade te berokkenen (bakstenen, 
flessen, ijzeren staven,...). 

Ook als je in je buurt last hebt van 
sluikstort, is het zinvol om oren en 
ogen goed open te houden en de-
tails te verzamelen: wanneer wordt 
het sluikstort er geplaatst? Heb je een 
vermoeden wie de sluikstorter kan 
zijn? Met deze info kun je de politie 
verwittigen. Die neemt sluikstort wel 
degelijk ernstig! Sowieso wordt ieder 
sluikstort dat door de stadsdiensten 
opgeruimd wordt, geopend en on-
derzocht op identificatiegegevens 
die naar de dader kunnen leiden. 

Meer info: Technische dienst, 
055 23 27 58, td@ronse.be
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Op de begraafplaats van Hogerlucht is een afscheids-
ruimte geplaatst, waarin nabestaanden beschermd 
worden tegen weer en wind tijdens de afscheidsplech-
tigheid. De rouwhal staat aan de voet van de groenzone 
en kijkt uit op het erepark, aan de zijde van Hogerlucht. 
De rouwhal straalt de rust van de natuurlijke omgeving uit 
en is zo opgevat dat ze gebruikt kan worden door mensen 
van alle geloofsovertuigingen.
Het dak is voorzien van een eco-groendak, met een ver-
luchte lichtstraat. Het groendak integreert mooi in het reliëf 
van het kerkhof en haar groene omgeving.
In de openingen in de zijwanden is veiligheidsglas ge-
plaatst. Hierdoor kunnen de wanden volledig gesloten 
worden zodat de bezoekers beschut zijn tegen regen en 
wind. De voor- en achterzijde zijn volledig open om zoveel 
mogelijk de voeling met de natuur te behouden.
Middenin de hal staat een betonnen massief waarop de 
overledene kan opgebaard worden. Aan de zijwanden 
zijn er zitbanken voorzien. De rouwhal is een realisatie van 
de Technische Dienst van de stad.

ROUWHAL KERKHOF HOGERLUCHT 

WELZIJN
INFOPUNT LEVENSEINDE IN DE 
HOGE WINDE 

Infopunt Levenseinde... Misschien 
klinkt het wat raar. Waarom zou je 
nu al nadenken over je levensein-
de? En toch hoor je steeds vaker 
mensen zeggen: “Zo zou ik niet 
willen leven” of “Ik heb mijn pa-
pieren in orde gebracht”. Meer en 
meer willen mensen ook vooraf - 

in goede gezondheid - nadenken over wat ze belangrijk 
vinden in het leven en bij het levenseinde. Ze zijn op zoek 
naar toegankelijke informatie en ondersteuning bij ethische 
en medische beslissingen. Bijvoorbeeld voor het geval ze 
dement zouden worden of om een andere reden hun wil 
zelf niet meer kunnen verwoorden. Ze willen zelf de regie 
over hun leven in handen houden, of ze willen niet dat hun 
naasten moeilijke beslissingen moeten nemen in hun plaats.

In het Infopunt kan je terecht met al je vragen omtrent mo-
gelijke beslissingen bij het levenseinde. Er wordt geluisterd 
naar je verhalen, vragen en bezorgdheden. Samen wordt 
bekeken wat voor jou de mogelijke keuzes of antwoorden 
zijn. Informatie en advies zijn gratis. 

Elke eerste vrijdag van de maand kan je terecht in het Dien-
stencentrum De Hoge Winde, Bredestraat 256. Je kan vrij 
binnenlopen tussen 9.30 en 11.30 u. Je hoeft dus niet vooraf 
een afspraak te maken. 
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TIO3
TIO3 staat voor een sterke visie, 
waar creativiteit, onderzoek, weten-
schap én industrie samenkomen om 
kruisbestuiving te ondersteunen en 
te versnellen.  

Event Locatie
TIO3 biedt als event locatie plaats 
voor congressen, seminaries, ten-
toonstellingen en workshops. Het 
gebouw heeft verschillende ruimtes 
uitgerust met de allerlaatste audiovi-
suele toepassingen, aangevuld met 
een perfecte service en uitsteken-
de cateringformules. Vele bedrijven, 
vak- en opleidingsorganisaties ma-
ken gebruik van deze unieke locatie. 

Business Center
Het TIO3 Business Center is ideaal 
voor bedrijven die zich vanuit een 
prestigieuze locatie willen ontwikke-
len en doorgroeien. TIO3 biedt een 
inspirerend kader in combinatie met 
design en creativiteit. Het business 
center biedt een uitstekende uitvals-

basis voor deze bedrijven met een 
professionele onthaalservice voor 
klanten én bezoekers. Vandaag zijn 
er reeds een 15-tal bedrijven geves-
tigd in het Business Center van TIO3.

Textiel Innovatiecentrum - 
Fab(ric)Lab
Ronse kiest vanuit zijn textielverle-
den resoluut om via het Textiel In-
novatiecentrum het centrum van de 
knowhow te zijn.

Het biedt inspiratie op vlak van ma-
terialen, processen en technologie-
en en stimuleert het experiment in 
zijn Fab(ric)Lab. Georganiseerde 
workshops kennen een grote op-
komst van professionelen én het 
grote publiek. TIO3 bezit tevens de 
gerenommeerde Materio-textielstof-
fencollectie, die gegeerd is door 
textielbeurzen in binnen- en buiten-
land. Het uitgebreide machinepark 
kreeg onlangs een unieke professio-
nele laser, waarmee opleidingen 

voor de industrie kunnen worden 
georganiseerd.

In het Textiel Incubatiecentrum ge-
niet men van professionele begelei-
ding voor de opstart van een bedrijf 
of een nieuwe productlijn. 

Wie in TIO3 een event of vergade-
ring plant of een workshop bijwoont, 
komt terecht in het hart van een 
unieke plek. Niet alleen door de in-
spirerende locatie, maar ook door 
de frequente tentoonstellingen door 
studenten of ontwerpers, die de lo-
catie met hun creatieve aanwezig-
heid nog een extra dimensie geven. 
TIO3 is een plek waar “goesting” ge-
creëerd wordt en ondernemerspas-
sie aangewakkerd.

Meer info: TIO3, Oscar Delghuststraat 60,
055 21 80 07
www.tio3.be, events@tio3.be, 
fablab@tio3.be

PERFECT VOOR JOUW EVENT!  
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GEDICHTENDAG 2017

24

Donderdag 26 januari 2017 is gedichtendag: hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen en het begin van de poëzieweek. 
Op school, in de bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat wordt onze rijke poëtische ge-
schiedenis in de kijker gezet. Die dag organiseert de “werkgroep Gedichtendag” onder de naam “Muzen in de stad” zijn 14de 
poëtische happening. De brandweerkazerne wordt het decor voor een gevarieerd en kleurrijk festival van woord en muziek. 
’s Avonds worden in CC De Ververij de laureaten van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt en kennen we het gedicht van 
de stad Ronse. Zangeres Martine De Kok en haar band brengen poëzie en muziek, in een unieke aanpak met piano en blazers. 

Reserveren is noodzakelijk: vanaf 3 januari, dienst Cultuur, Wolvestraat 37, 055 23 27 94. 

Het thema van de wedstrijd voor het gedicht van de stad Ronse 
is “Vuur”. Het winnend gedicht krijgt een plaats op de poëzie-
boulevard tussen het station en het Delhayeplein. Lees alvast 
twee gedichten uit de inzendingen van de vorige editie om in 
poëtische sferen te komen. 

Vervlogen
Ik snuister in het ouderlijke huis,

zie mijn kamer van toen

stilstaan

onder de dakpannen van nu.

Ik ruik er vroeger en oude dromen.

Sommige heb ik weggejaagd,

andere hangen als achtergelaten ballonnen

tegen het plafond.

Het behangpapier krult

als de nieuwsgierige neus

van een giechelend tienermeisje

en onder het hoofdkussen

ligt het nog altijd vol

onbeantwoorde levensvragen.

Ellen Lanckman (Brakel)
NOMINATIE CAT. VOLWASSENEN

Grond
Je zei dat je ging en niet terugkwam.

Zodra je weg was, bleef je nog meer 

verkleefd. Je was de hoek pas om

of ik zag je weer zitten in de tuin.

Je haalde nerven uit de zuring en legde

nieuwe dweilen in de kast. Vreemd

hoe na warme dagen eerste regen ruikt

naar grond. Ik ben bodemloos van jou

en kan je altijd meer.

Kris De Lameillieure (Wingene)
 NOMINATIE CAT. VOLWASSENEN
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JUMELAGE

Naam:  Saint-Valery sur-Somme
Land:  Frankrijk
Wapenschild:    
 

Website: www.saint-valery-sur-somme.fr 
Aantal inwoners: 2760
Afstand Ronse – Saint-Valéry-sur-
Somme: 197 km.
Ligging: 
In het westen van Frankrijk, aan de At-
lantische oceaan, in het Franse depar-
tement de Somme
Verbroederd met Ronse sinds: 
11 juli 2005
Historische en culturele band 
met Ronse: geen

IDENTITEITSKAART ZUSTERSTAD: 
SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME

Saint-Valéry-sur-Somme is een be-
zoekje meer dan waard vanwege:
Saint-Valéry-sur-Somme is een prach-
tig stadje met een middeleeuws 
gedeelte en een nieuwere kern. 
Het oude stadsgedeelte heeft nog 
veel kronkelende straatjes en mid-
deleeuwse stadspoorten. De baai 
waaraan het toeristische St-Valery is 
gelegen werd uitgeroepen tot een 
van de 5 mooiste baaien ter we-
reld. Samen met het natuurgebied 
biedt St-Valery een ideale locatie 
voor prachtige wandelingen. Op 
2,5 uur rijden van Ronse houdt het 
Middeleeuwse stadje begin juli haar 
“Guillaume Le Conquérant”-feesten. 
Op dat moment staan de straten 
vol bloemen die hun uitloper vin-
den in de Botanische tuin. Andere 
feestelijkheden zijn onder andere 
“Les journées peintres dans la rue” 

en “Le festival de l’oiseau”. Ben je 
eerder een waterrat, dan kan je er 
terecht voor “Les fêtes de la Mer” 
en de kajakwedstrijden. Of ga er 
zelf kajakken tussen de zeehonden. 
Verder kan je de stad en de omge-
ving verkennen per boot of met de 
toeristische stoomtrein.

Weetje:
De lekkerbekken onder ons mogen 
bij hun bezoek zeker “l’agneau des 
prés salés” niet laten voorbijgaan. 
De weiden waar deze lammeren 
staan, lopen immers enkele keren 
per jaar vol zeewater. Het zoute 
water wordt achtergelaten op de 
zoutwaterplanten die de lammeren 
opeten. Daardoor heeft het vlees 
van deze dieren een heel bijzondere 
smaak. 
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VERKEER

26

VERKEERSVEILIGHEID IN DE BUURT 
VAN ZEBRAPADEN

OMLEIDINGSINFO VAN DE LIJN

Jaarlijks raken er meer dan 200 voetgangers gewond tijdens 
het oversteken. Ook in de politiezone Ronse gebeurden de 
afgelopen jaren een aantal ernstige verkeersongevallen in 
de buurt van zebrapaden. Bijna 1 op de 3 ongevallen met 
voetgangers doet zich voor op een (al dan niet bescherm-
de) oversteekplaats, terwijl die net bedoeld is om hen te 
beschermen!

Je bent gehaast en je komt net op tijd toe aan de bushalte. Je merkt dat de halte 
is afgeschaft door wegenwerken. Je zit op de bus en plots volgt die een omleiding 
omwille van een wielerwedstrijd. Aan welke halte moet je nu afstappen? Herken 
je deze situaties? Schrijf je dan nu in op de digitale omleidingsnieuwsbrief. Bij elke 
geplande omleiding op jouw buslijn ontvang je een e-mail met het overzicht van de 
afgeschafte haltes en de vervanghaltes. 

Bekijk de korte instructiefilm op www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief

Gouden regels voor de voetganger 
1.  Oversteekplaats = de juiste oplossing
 Als er zich op minder dan 30 meter een oversteek-

plaats bevindt, ben je verplicht om die te gebruiken. 
2.  Niet blindelings
 Voorrang hebben betekent niet dat je blindelings 

mag oversteken. Wees voorzichtig als je je op een 
oversteekplaats begeeft en hou rekening met na-
derende voertuigen.

3.  Zoek oogcontact!
 Als je oogcontact hebt met de bestuurder, weet hij dat je 

hem gezien hebt en weet je dat je veilig kunt oversteken.
4.  Wees op je hoede!
 Blijf tijdens het oversteken naar links EN naar rechts 

kijken. Het is immers mogelijk dat voertuigen uit één 
richting stoppen, maar dat de voertuigen uit de an-
dere richting gewoon doorrijden. 

5.  Wees zichtbaar!
 Bij slecht weer of in het duister is een donker geklede 

voetganger zelfs voor een oplettende automobilist zo 
goed als onzichtbaar. 

Gouden regels voor automobilisten
1.  Voorrang voor voetgangers
 Verleen voorrang aan de voetganger die oversteekt 

of op het punt staat om dit te doen. Hij heeft daar 
recht op.

2.  Vertraag!
 De wegcode geeft aan dat je een oversteekplaats 

slechts met matige snelheid mag naderen. Je moet 
kunnen stoppen vóór de oversteekplaats.

3.  Inhalen bij het naderen van een oversteekplaats, is 
verboden.

 Het is verboden om een bestuurder links in te halen 
als deze een onbeschermde oversteekplaats voor 
voetgangers nadert of ervoor stopt.

4.  Afslaan? 
 Bij het afslaan in straten met een oversteekplaats voor 

voetgangers is dubbele voorzichtigheid geboden. 
5.  Zoek oogcontact! 
 Probeer oogcontact te maken met de voetganger. 

Zo weet hij dat je hem gezien hebt en weet je dat hij 
wil oversteken.

6.  Stoppen op een oversteekplaats: gevaarlijk en irritant.
 Je mag geen kruispunt oprijden als je waarschijnlijk 

zult moeten stoppen op de oversteekplaats.
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WIST JE DAT…

STAD RONSE
Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
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•  INzicht 62 verschijnt eind februari 2017
• Voor informatie over INzicht: Dienst Communicatie • 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Elke Busselen (cover, p. 4, 5), Icarus Projects (p. 2), 
 Erwin Huyghe (p. 6, 13, 22), Fabrice Gevaert (p. 9, 11), Peter Malaise (p. 15), 
 David Stockman (p. 17), TIO3 (p. 23), Eddy Coppens (p. 24).
• Ver. Uitg.: Luc Dupont Burgemeester • Grote Markt 12 • 9600 Ronse
•  INzicht is een realisatie van 
 De Riemaecker Printing • Nukerkeplein 9 • 9681 Maarkedal (Nukerke)
• Ronse is een Vlaamse stad. Inwoners die het Nederlands nog onvoldoende kennen, 
 kunnen op eenvoudige aanvraag een Franstalige tekst bekomen. 

Openingsuren stadhuis Ronse:
 

iedere dag van 8.30 u. tot 12 u. 
en woensdag ook van 13.30 u. tot 16 u. 

In juli en augustus: 
woensdagnamiddag gesloten 

Dienst Burgerzaken ook open elke 
tweede en vierde zaterdag 

van 9.30 u. tot 11.30 u. 

…de doorsteek tussen het stadhuis en de Harmonie, die de Grote Markt en het 
erfgoedkwartier “De Vrijheid” met elkaar verbindt, bijna klaar is? 
In het kader van de herwaardering van “De Vrijheid” werd een nieuw mobiliteitsplan 
opgesteld met veel aandacht voor voetgangers en fietsers. Een van de doelstellin-
gen was het creëren van nieuwe doorsteken van en naar De Vrijheid. De verbinding 
tussen de Grote Markt en De Vrijheid aan de hand van de doorsteek tussen het 
stadhuis en de Harmonie wordt zeker één van de belangrijkste.
Nadat de stad een recht van doorgang had bekomen, werd onmiddellijk werk 
gemaakt van de heraanleg van deze doorsteek. Er kwam een nieuwe muur om de 
scheiding te maken met de eigendom van de Harmonie en de bestaande muren 
werden vakkundig hersteld. Daarna kreeg het geheel een likje verf. De oneffen 
vloer van klinkers en tegels werd vervangen door een laag uitgewassen beton om 
een groter loop- en fietscomfort te garanderen.
In de komende weken en maanden wordt er werk gemaakt van het aankleden 
van de doorgang. Zo zal de doorgang worden voorzien van gevelgroen en frames 
waarop informatie over evenementen geplaatst kan worden. Lokale kunstenaars 
zullen het overdekt gedeelte aanpakken.  
Om gebruikers ook ’s avonds een veilig gevoel te geven, komt er degelijke verlich-
ting en camerabewaking in de doorgang.
Het zijn de eigen stadsdiensten die het geheel realiseerden. 
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met muziek en animatie in de centrumstraten  
kerstmarkt  •  kerstmusical ‘Skroetsj’  •  kerstloop 
winterwandelingen  •  koopzondag  •  spaaractie
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