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De Picturale zit er weer op. Deze
tweejaarlijkse expo over de illustratiekunst was opnieuw een schot in
de roos met heel wat bezoekers en
een mooie laureaat : Alain Verster.
Traditiegetrouw kreeg ook de winnaar van de vorige editie, Sebastiaan Van Doninck, een levensgrote
illustratie op een muur in de stad. En
zo kan je nu deze kat vinden aan
het begin van het Fabrieksstraatje.
Weet je ook waar de tekeningen
van de 5 andere laureaten zich in
de stad bevinden? Een plannetje
van de wandeling langs de zes geïllustreerde picturale muren kan je
vinden op www.picturale.be.
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Frans

INTERVIEW

JONAS: OPGROEIEN EN ONDERNEMEN IN DE VRIJHEID
 Bastien, Jonas en Elodie van Baguetelle

Jonas Coornaert (32) heeft zijn kindertijd doorgebracht in De Vrijheid,
hoewel hij in Gent geboren is. Zijn
ouderlijk huis staat schuin tegenover
de plek waar hij nu zijn broodjeszaak
“Baguetelle” uitbaat. Jonas herinnert zich dat hij altijd graag in De
Vrijheid gewoond heeft en hij ziet de
toekomst van het Ronsese erfgoedkwartier bijzonder positief tegemoet.

Na je studies in Gent ben je toch
weer naar Ronse getrokken?
Jonas: “Ik ben na m’n studies wel
een paar jaar in Gent gebleven,
maar daarna was terugkeren naar
Ronse vanzelfsprekend voor mij. Ik
was de drukte van Gent beu, de
huurprijzen zijn er veel te hoog… Al
m’n Ronsese vrienden die in Gent

studeerden, keerden trouwens terug.
Ik heb er nooit spijt van gehad en ik
ga hier nooit meer weg.”

Zie je in De Vrijheid een evolutie
van vroeger tot nu?
Jonas: “Ik was een jaar of zes toen m’n
ouders vanuit Kluisbergen naar hier
verhuisden. Mijn ouders hebben me
altijd verteld dat ik in het begin wat
aanpassingsproblemen had omdat
ik een echt buitenkind was. Wij hadden een reusachtige tuin met dieren
in Kluisbergen. Ik herinner me vooral
dat ik me hier altijd goed gevoeld
heb. Qua winkeltjes is er niet zo veel
veranderd. De caféetjes op de Kleine
Markt waren er in mijn herinnering altijd al, Uutvercoren bestond nog, en
ook de bloemenwinkel van Katelijne
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kende ik al want daar heb ik als kind
nog een vakantiejob gedaan. De
komst van De Passage is voor het gebied wel een aanwinst geweest, denk
ik. Niet alleen door de handelszaken
die er bij kwamen, maar ook omdat
het gebouw echt verkommerd was.
Ook het verkeer dat nu een andere
route moet nemen, is volgens mij een
positieve ingreep geweest.”

Jij bent beginnen ondernemen
op de plek waar je opgegroeid
bent. Toevallig?
Jonas: “Had je mij vijf jaar geleden
gezegd dat ik een broodjeszaak zou
runnen: ik had je voor gek verklaard.
Ik heb jaren sportkampen georganiseerd voor Tsjaka. Ik heb immers lichamelijke opvoeding gestudeerd.

Ik wist op een bepaald moment dat
ik het over een andere boeg wilde
gooien. Ik ben aan de praat geraakt
met de vorige eigenaar van Baguetelle, toen nog op de oorspronkelijke
plek in de Cypriaan De Rorestraat,
en van het één kwam het ander.”

“Ik denk dat alle handelaars
en bewoners in De Vrijheid
graag op de fast forwardknop zouden drukken...
maar wat we na de werken
als resultaat zullen krijgen,
zal de moeite zijn.”

Je bent dan vrij snel verhuisd
naar de Sint-Martensstraat. Een
betere locatie, toch?
Jonas: “Toen ik Baguetelle overnam,
was er al sprake van de wijzigingen
in de verkeerssituatie, maar niemand
wist wanneer die doorgevoerd zouden worden. Na zo’n zes maanden
was het al zover. Ik ben, toen de
plannen bekend werden, direct op
zoek gegaan naar een ander pand.
Elisabeth Leenknegt had toen een
pop-up store in de Sint-Martensstraat
in De Passage en ik ben daar kunnen
intrekken. Het is een super-locatie,
een beetje aan de kleine kant, maar
echt een voltreffer!”

Hoe zie jij de toekomst van De
Vrijheid?
Jonas: “Het wordt fantastisch, daar
ben ik zeker van! De plannen zijn
veelbelovend. We moeten natuurlijk
eerst met z’n allen door een moeilijke
periode: de werken. Zelf bekijk ik of ik
enkele maanden kan uitwijken naar
een andere plek, want mijn zaak zal,
zoals vele anderen, tijdelijk onbereikbaar zijn. Hierover heb ik binnenkort
overleg met de stad, die me daarin
wil begeleiden. De stad wil actief mee
naar oplossingen zoeken voor de handelaars die getroffen worden door
de werken. De Vrijheid ligt er nu wat
verloederd bij. Ook de proefopstelling
voor de nieuwe verkeerssituatie heeft
voor improvisatie gezorgd: de weg die
afgezet is met bloembakken en zo.
Dat kan uiteraard allemaal beter. De
werkzaamheden zijn echt nodig. Ik
denk dat alle handelaars en bewoners in De Vrijheid graag op de fast
forward-knop zouden drukken... maar
wat we na de werken als resultaat zullen krijgen, zal de moeite zijn.”

Meer info:
www.baguetelle.be
dienst Projecten
055 23 24 25
projecten@ronse.be
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DE VRIJHEID
DE VRIJHEID KRIJGT HAAR
IDENTITEIT TERUG
De voorbije maanden werkten studiebureau Stramien en
het stadsbestuur verder aan het ontwerp van het historisch
kwartier De Vrijheid. Op basis van de eerste plannen ging de
stad in februari in overleg met diverse gebruikersgroepen:
bewoners, horeca, handel, mensen met een beperking, de
fietsersbond, het kerkbestuur… Op basis van de verkregen
input werd het geheel verder verfijnd. Op 7 maart werd het
resultaat onthuld aan het grote publiek in De Brouwerij. Vooral
de waterpartijen, het bijkomend groen en de grote, verkeersvrije zone staan centraal in de plannen voor de heraanleg
van De Vrijheid.

Verkeersvrije zone met veel groen
Het hart van De Vrijheid wordt een voetgangerszone waartoe
enkel bewoners en leveranciers toegang krijgen. De ruimte
werd ontworpen als een aaneenschakeling van levendige
pleinen die door het bloemenrijk Albertpark met elkaar verbonden worden. Uniek is de manier waarop grote watertrappen het regenwater bovengronds opvangen. Dit zorgt
voor meer beleving en is bovendien een duurzame manier
om regenwater te verzamelen.
Op de twee grote pleinen, de Kleine Markt en het plein voor
De Passage, komt groen met zitbanken. De banken worden
zo geplaatst dat ze het zicht op de torens van de Sint-Hermeskerk en de oude Sint-Martinuskerk niet verstoren.

Woninggevels en geveltuinen
Parallel met het hertekenen van de publieke ruimte werd
ook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied opgesteld
waarin duidelijk staat aan welke criteria woninggevels binnen
De Vrijheid moeten voldoen. Er werd bijzondere aandacht
besteed aan “ensembles”: een geheel van woningen met
vergelijkbare karakteristieken die een plek sterk definiëren. Er
zijn afbeeldingen voorzien die zichtbaar maken welke gevel
elementen versterkend zijn en welke best vermeden worden.
Vanaf dit najaar zal elke bouwaanvraag voor een woning
binnen De Vrijheid hieraan getoetst worden. De bewoners
krijgen de vraag of zij graag een geveltuin wensen. De stad
zal de geveltuintjes kosteloos aanleggen. Op die manier zijn
publieke ruimte en private gevels op elkaar afgestemd en
kan De Vrijheid echt haar identiteit terugkrijgen.
Ook ’s avonds moet de identiteit van De Vrijheid zichtbaar
blijven. Daarom heeft de stad het bureau Radiance aangesteld om werk te maken van een lichtplan voor het gebied.
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Parkeerbeleid
Men nam ook het parkeerbeleid binnen De Vrijheid onder de
loep. Binnen de voetgangerszone zal je niet langer kunnen
parkeren. De parkeerplaatsen rond het Albertpark en op
het Kaatsspelplein zullen plaats ruimen voor meer groen.
Wanneer de nieuwe gratis randparking Familia deze zomer
gebruiksklaar is, wordt de parking achter het stadhuis betalend. Op die manier komt er meer plaats voor bezoekers
van handel en horeca. Ook het stadsbestuur en het stadspersoneel zullen hun wagens vanaf dan parkeren op de
randparkings en niet langer achter het stadshuis. Zo geeft
de stad zelf het goede voorbeeld.
De werken moeten van start gaan in oktober 2017 en zouden zonder tegenslagen begin 2019 afgewerkt moeten zijn.

Meer info:
dienst Projecten,
055 23 27 25,
projecten@ronse.be
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FIERTELOMMEGANG
de organiserende comités. Er ontstond
ook een werkgroep waarin deskundigen zetelen met een wetenschappelijke achtergrond. Er werd gezocht naar
ontbrekende historische bronnen en er
werden nieuwe contacten gelegd met
de Vlaamse expertisecentra Leca (vroeger Volkskunde Vlaanderen) in Gent en
Tapis Plein in Brugge.

Waarom de Fiertelommegang?

Wordt de Fiertel Unesco-erfgoed?

In zijn meer dan 900-jarig bestaan is de
Fiertel uitgegroeid tot dé identiteitsvormende factor van Ronse en de Ronsenaars. Het is een bindmiddel tussen de
inwoners van de stad en hen die sinds

Sinds 2009 is de Fiertelommegang erkend als Vlaams immaterieel cultureel
erfgoed. Immaterieel erfgoed betekent
“levend erfgoed” en omvat sociale gewoonten, rituelen, tradities, bijzondere
kennis of vaardigheden die gemeenschappen overdragen van generatie
op generatie en die belangrijk zijn voor
een gemeenschappelijke identiteit. De
stad wil de erkenning naar een hoger
niveau tillen en streeft naar erkenning
als immaterieel erfgoed door Unesco.
In 2011 werd al een lijvig dossier voorbereid, maar door een verandering
van de erkenningsprocedure kon het
dossier toen niet afgerond worden. In
2016 besliste het stadsbestuur om het
dossier voor Unesco-erkenning nieuw
leven in te blazen. Er werd een taskforce
opgericht met vertegenwoordigers van
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jaren uitgeweken zijn. De ommegang
vindt jaarlijks plaats op Drievuldigheidszondag (een wisselende feestdag in
mei of juni), is 32,6 km lang en loopt
langs de grenzen van de stad. Tijdens
de ommegang worden de relieken van
Sint-Hermes in een schrijn rond de stad
gedragen ter bescherming van al wie
zich binnen de cirkel van de ommegang
bevindt. De talrijke deelnemers, en dat
kunnen er gemakkelijk vijf- à zesduizend
zijn, krijgen tijdens de ommegang de
mooiste plekjes en de meest adembenemende panoramische zichten van de
Vlaamse Ardennen en de Région des
Collines te zien.

ACTIEPLAN
In het kader van de Unesco-erkenning stoomden de werkgroep
en taskforce alvast een actieplan voor 2017 – 2018 klaar:

Alternatieve Fiertelroute
De Fiertelroute is niet altijd dezelfde route geweest dan deze die
anno 2017 gestapt wordt door de “moderne” Fiertelgangers.
Doorheen de tijd is de route gewijzigd. Langsheen de vroegere
Fiertelommegang waren bovendien historische elementen
aanwezig, die nu veelal verdwenen zijn maar vroeger wel betekenis hadden. Dit kan gaan over een galg, grafheuvels, een
boom met een specifieke betekenis… De deskundigen hebben
zich verdiept in de wijzigingen die de Fiertelommegang heeft
ondergaan en in de verdwenen historische elementen. Op 14
mei 2017 wordt al deze kennis samengebracht en zullen de
leden van de taskforce de “alternatieve Fiertelroute” afleggen
via een gecombineerde wandel- en bustocht.

Sterkte-zwakteanalyse van de Fiertel
In de tweede helft van juni 2017 wordt een sterkte-zwakteanalyse gemaakt van de Fiertel en van de organisatie ervan. Sterktes
en zwaktes, kansen en bedreigingen worden in kaart gebracht.
In het najaar van 2017 bouwt de taskforce, samen met het
Fiertelcomité, de Fierteldragers en de Sint-Hermesgilde verder
op deze analyse om nadien een actieplan uit te werken voor
het zorgvuldig bewaren van de Fiertel.

Internationaal wetenschappelijk congres
Op 24, 25 en 26 mei 2018 zal een internationaal congres de
Fiertel van 27 mei vooraf gaan. Deskundigen zullen de Ronsese
Fiertelommegang in een breed internationaal kader plaatsen. Het “rondgaan”, dat bij de Fiertel een grote symbolische
waarde heeft (“rond de stad gaan” om de inwoners te beschermen) is een internationaal en intercultureel gegeven.
Wetenschappers zullen de Fiertel vergelijken met gelijkaardige
fenomenen uit andere culturen en onderzoeken welke thema’s
uniek zijn voor de Fiertel in Ronse en welke aspecten verbonden
kunnen worden met “rondgangen” uit andere delen van de
wereld. Een internationale kadering is immers een voorwaarde
voor erkenning door Unesco. Dit congres zal ook internationale
partners aantrekken om in de toekomst mee samen te werken.

Terugkoppeling naar brede publiek
In het najaar van 2018 maken de organisatoren de resultaten
en bevindingen van het congres bekend aan het grote publiek.
Tijdens een workshop of studiedag zullen de Vlaamse partners
en de geïnteresseerde Ronsenaars feedback krijgen over het
congres en over het erkenningsdossier.
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Meer info:
Archief & Erfgoed
055 31 17 62, conservator@ronse.be

KORT NIEUWS
GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN
Zonnepanelen plaatsen is een duurzame keuze die bijdraagt aan een
klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
Zonnepanelen zijn ook een interessante investering, die meer opbrengt
dan je spaargeld op de bank. Door
samen naar de markt te stappen,
wordt een scherpere prijs verkregen
voor de aankoop en de plaatsing ervan. Daarom organiseert de Provincie voor de tweede keer een groepsaankoop zonnepanelen. Ook Ronse
ondersteunt dit initiatief. Nog tot en

WEGEN- EN
RIOLERINGSWERKEN
GROENEWEG STARTEN
IN VOORJAAR 2017
Het wegdek van de Groeneweg wordt
volledig vernieuwd van gevel tot gevel. De wegenwerken zullen gecombineerd worden met de aanleg van een
gescheiden riolering in de straat. Ook
het deel Fiertelmeers dat aansluit op de
Groeneweg (tussen Opgeëistenstraat
en Fonteinbeek) wordt heraangelegd.
De rioleringswerken zullen uitgevoerd
worden in verschillende fasen. De totale
werkduur is voorzien op 150 werkdagen.
De rioleringswerken starten half juni in
de Fiertelmeers. De nutsmaatschappijen
zijn begin april gestart met een aantal
voorbereidende werken. Tijdens de
werken wordt een omleiding voorzien.

met 9 mei 2017 kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend inschrijven.
Ook zelfstandigen en KMO’s kunnen
deelnemen. Na de veiling op 10 mei
ontvangt iedere deelnemer een persoonlijk voorstel, dat je kunt accepteren tot en met 30 juni. Tijdens de
acceptatieperiode zijn er informatieavonden in verschillende gemeenten, zodat iedereen met kennis van
zaken kan beslissen.

Meer info:
www.oost-vlaanderen.be/
zonnepanelen

Na de heraanleg zal de verkeerscirculatie in de Groeneweg en C.
Buyssestraat wijzigen. In het onderste deel van de Groeneweg (tussen
Fiertelmeers en C.Buyssestraat) zal
éénrichtingsverkeer gelden in de
richting van de Fiertelmeers naar de
C.Buyssestraat. In de C. Buyssestraat
zal éénrichtingsverkeer gelden in de
richting van de Groeneweg naar de
Kruisstraat. In het bovenste deel van
de Groeneweg (tussen C.Buyssestraat en Kruisstraat) blijft tweerichtingsverkeer gelden, maar zal enkel
nog doorgang toegelaten zijn voor
bewoners.

Meer info:
dienst Mobiliteit en Duurzaamheid
055 23 27 53
mobiliteit@ronse.be
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RONSENAAR KOEN
LEPEZ WINT AWARD
JCI OOST-VLAAMSE
JONGE ONDERNEMER
Koen Lepez van DirectIT is de winnaar
van de JCI Award Oost-Vlaamse Jonge
Ondernemer van het jaar 2017. De JCI
Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een
ondernemer, jonger dan 40, die zich
heeft weten te onderscheiden als creatieve en duurzame ondernemer. De jury
koos voor Koen Lepez op basis van zijn
uitstekende prestaties, zijn authenticiteit
en zijn visie als ondernemer. Als laureaat
neemt hij deel aan de verkiezing van
de overkoepelende “Vlaamse Jonge
Ondernemer van het Jaar 2017”, die dit
jaar plaats zal vinden op 19 mei 2017.

ZANDSTRAAT
AFGESLOTEN VOOR
HERSTELLINGWERKEN
VAN 2 TOT 19 MEI
Van 2 tot 19 mei worden, in opdracht
van het Agentschap Wegen en Verkeer,
herstellingswerken uitgevoerd aan het
wegdek van de Zandstraat. Er zal gewerkt worden in het deel Zandstraat
tussen Schavaart en Kruisstraat. Dit wegdeel wordt volledig afgesloten voor alle
verkeer. Er wordt een omleiding voorzien
via Kruisstraat – A.Delhayeplein – Zonnestraat en Berchemsesteenweg.

VRIJE TIJD IN RONSE
POLSBANDJESDAG:

14

JUNI

De zomerkermis vindt dit jaar plaats van 10 juni tot 19 juni 2017.
Op woensdag 14 juni is het polsbanddag. Koop een polsbandje
en maak tussen 15 u. en 21 u. plezier op alle draaimolens. Een
polsband kost 15 euro en is verkrijgbaar bij alle deelnemende
attracties. De kermis garandeert amusement voor groot en klein!
Meer info: dienst Evenementen, 055 23 27 28
evenementen@ronse.be

ZOMERKERMIS
10 j u n i - 19 j u n i 2017

- VRIJE TIJD IN RONSE -

JONCQUIL SOLOTENTOONSTELLING
‘AAP, ZWAAN, MAAN’
Tentoonstelling
09.04.2017 tot 14.05.2017,
van 14 tot 18 u.
Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12
nathalia@grafoman.be

VADIM VOSTERS SOLOTENTOONSTELLING
‘LA NUIT JE DEVIENS FOU’
Tentoonstelling
09.04.2017 tot 14.05.2017,
van 14 tot 18 u.
Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12
nathalia@grafoman.be

SLOW FASHION
ACCESSORIES:
ECO ACCESSOIRES
WORDEN HIP!
Tentoonstelling
Van 22.04.2017 tot 30.05.2017
TIO3
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be, events@tio3.be

WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN THE MAKING OF
Van 29.04.2017 tot 07.05.2017
Zo, wo en za van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

MUSIC MAYDAY
Buurtfeest en podium voor lokaal
talent
Ma 01.05.2017
Curieus en Linx+
Winston Churchillplein
dietlinde.oppalfens@curieus.be

Breng je activiteit in voor 13 juni 2017
voor de volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be

PLANTENBEURS

INITIATIE BOCCIA

Ma 01.05.17 van 9 tot 12 u.
Tuinhier
COC Ronse, Nieuwe Brugstraat 2
patrick.ryckbosch@pandora.be

LOD MUZIEKTHEATER &
ATELIER BILDRAUM – ‘IN
BETWEEN VIOLET & GREEN’

KORTRIJK - REVISITED

Paralympische sport die lijkt op het
meer bekende petanque.
Do 11.05.2017 en 18.05.2017,
01.06.2017, 08.06.2017,
15.06.2017, 22.06.2017 en
29.06.2017 van 14.30 tot 16 u.
’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
PC DRS vzw en dienst Sport
055 33 99 24, buurtsport@ronse.be
info@de-ronsische-senioren.be

Za 06.05.2017, om 9 u.
Gegidst bezoek aan Kortrijk
ww.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

SAMEN WERKEN
AAN TRANSITIE

Voorstelling met Steve Salembier
en Charlotte Bouckaert van Atelier
Bildraum.
Vr 05.05.2017 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

ZAAM - KALF!
Familievoorstelling met Dimitri Leue
en Anastassya Savitsky.
Zo 07.05.17 van 15 tot 16 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

OP STAP MET DE
GIDS 2017: BEZOEK
CHOCOLATERIE HERMES
Zo 07.05.2017 en 21.05.2017, 14 u.
Vertrekpunt: Jan Van Nassaustraat 20
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16, toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

GEZOND OUDER WORDEN:
PRATEN OVER PROBLEMEN
EN MATIGEN MET ALCOHOL
Mini-symposium
Di 09.05.2017, om 13.30 u.
Dienstencentrum De Hoge Winde
Bredestraat 256
055 20 70 73, hogewinde@ronse.be
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Lezing door Dirk Barrez
Do 11.05.2017 van 20 tot 22 u.
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

JUBILEUMTENTOONSTELLING
50 JAAR FOTOCLUB RONSE
Van 13.05.2017 tot 28.05.2017
Zo, wo en za van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

BLOEMSCHIKKEN: LENTESTUK
Zo 14.05.2017, van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

TOON FRET & VERONIKA
ILTCHENKO - ORIËNT EXPRESS
Concert, voorafgegaan door optreden van de klas dwarsfluit van KAVA
Zo 14.05.2017 van 17 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

IN DE KIJKER
TEXTIELTENTOONSTELLING: AANSTORMEND DESIGN-TALENT IN TIO3
stappen op de commerciële bühne van
de internationale modewereld.

Van 22 april tot 30 mei 2017 loopt in
TIO3 een tentoonstelling omtrent aanstormend jong talent uit de Belgische
designwereld. Kristel Peters, Mats Rombaut en het duo Liesbeth Verhelst en
Tim Broothaers zetten reeds hun eerste

Kristel Peters, na een carrière bij Dries
van Noten en Bottega Veneta, kaapte
met haar project “Alice” de “Additive
Design Challenge” prijs weg voor het herdenken van high fashion shoes waarbij
verduurzaming voorop staat. Haar slogan “Rethinking the High Fashion Shoe”
heeft zijn roots in de circulaire economie. Haar productconcept berust op
een “modulaire” schoen bestaande uit
een draagstructuur, geproduceerd via
3D-technieken, met bovenop een uitwisselbare trendy topstructuur, geheel
volgens het zero waste-principe. Tevens
experimenteert ze met “organisch gegroeide” schoenen op basis van mycelium of schimmeldraden.
Na economische studies en stages bij de
Parijse modehuizen Lanvin en Totem besliste Mats Rombaut in 2013 om zijn eigen
schoenenmerk ROMBAUT te ontwikkelen.

WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN (WAK):
“THE MAKING OF”

Hierbij ligt het accent op ledervrije producten. De collectie heeft een veganistische inslag door het gebruik van kurk,
hennep maar ook plastiek en ananas
als basisgrondstoffen. Zijn collecties met
vaak een futuristische look vinden wereldwijd hun weg naar de consument
via de betere luxezaken.
Liesbeth Verhelst en Tim Broothaers startten ZLQ op in 2014 met focus op met de
hand gemaakte handtassen in beperkte reeksen, gerealiseerd volgens aloude degelijke ambachtelijke technieken.
Het accent ligt op duurzame materialen met een uitstraling van degelijkheid
en tijdloosheid. Zij spreken van “slow
fashion”- collecties omdat het maken
van correcte producten nu eenmaal
tijd vraagt. Naast handtassen brengen
ze ook andere lederproducten op de
markt. Voor beide voortrekkers is luxury
geen verboden begrip.

JUBILEUMTENTOONSTELLING:
“5 0 JAAR FOTOCLUB RONSE”

De Week van de Amateurkunsten is een kunstweek voor
en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de
vrije tijd. Ze loopt van 28 april tot en met 7 mei 2017 en
zet overal in Vlaanderen en Brussel de pracht van amateurkunst in de kijker. Dit jaar geven amateurkunstenaars
het beste van zichzelf rond het thema “The Making of”.
Op zaterdag 6 mei vindt vanaf 14 u. het open atelier
plaats met de deelnemers van het WAK. Ook de kleinste
muzikantjes komen aan bod en de dag wordt afgesloten
met een open beat-dag en mic-dag met optredens van
jonge muzikanten. Op zondag 7 mei, tijdens de finissage,
vindt een gesprek plaats over de rol en positie van de
amateurkunsten in de samenleving.
Meer info: dienst Cultuur, 055 23 27 95, cultuur@ronse.be
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De Fotoclub Ronse viert zijn 50-jarig bestaan met een jubileumtentoonstelling van zaterdag 13 mei tot en met zondag 28 mei 2017. Naast werken van eigen leden zijn er ook
werken van vier gastexposanten te zien. Fotografe Lucille
Feremans toont de reeks “Velata”. Emilie Bonjé stelt haar
reeks “De schoonheid van imperfectie” voor. Ludwig Desmet
toont de reeks “Art of beauty portraits” en Anneke Kestelijn
toont “Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen”.
Op vrijdag 26 mei vindt om 19 u. een lezing plaats:
“Beauty portraits achter de schermen” door Ludwig Desmet
(inkom € 10).
Locatie: CC De Ververij – Wolvestraat 37
Gratis toegang tot de tentoonstelling.
Te bezoeken op wo, za en zo van 14 u. tot 18 u.
Vernissage: vrijdag 12 mei 2017 van 20 u. tot 22 u.
(iedereen welkom)
Meer info: dienst Cultuur, 055 23 27 95, cultuur@ronse.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

SIERK MASJIEK
STRAA

TTHE

AT E R ,

WORK
A N I M AT IE &

5

JAA R

SHOP

5 jaar op een rij waar elke toeschouwer iets gezien
heeft, iets beleefd heeft, iets gevoeld heeft maar
ook zal blijven ZIEN, BELEVEN en VOELEN.

SIERK MASJIEK ZAL DI E DROME N

En, voor elkeen was en zal SIERK MASJIEK de start
zijn van een verhaal. Het verhaal dat jong én oud de
voorbije zomers heeft verenigd en deze zomer zal
verenigen; het verhaal van een kind naar zijn
grootouder, van een vader naar zijn zoon, van
geliefden onderling. Het beeld en de passie die hen
aansprak, zal de toon van het verhaal bepalen. We
waren en zijn ervan overtuigd dat ook in de verhalen
de deur open zal staan naar de verbeelding.

speelt met de betekenis van de Franse woorden
cirque en magique, woorden die allebei vertaald
worden als wonderlijk allegaartje.

EE N MAGI SC H KL EURTJE GEVEN.

SI ERK MASJIEK
MASJI EK
SIERK

SI ERK MASJIEK
MASJI EK
SIERK

benadrukt het allegaartje, het ondeRonsje, waarbij
de belevingswaarde zo ruim mogelijk wordt genomen,
en er is voor kinderen én hun (groot)ouders.

SI ERK MASJIEK
MASJI EK
SIERK

Geen beter moment dan de start van de zomer om stil
te staan bij verbeelding. Hét moment voor kinderen
en jongeren dat alles kan, om te gaan dromen:
dromen over wat je straks met je vrije tijd gaat doen,
welke weg je later in wil slaan, hoe je een bijzonder
iemand wil doen perplex staan van jouw kunnen,…

is een schat aan cultuur, circus, kwaliteit, sfeer en
talent.
Absurde humor met veel publieksinteractie wordt
gebracht door Compagnie KRAK en hun voorstelling
“Viva Victor”.
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

SIERK
5
J

AA R

Duo Berlingo staat met “No Way Back” voor
spelen, relativeren, durven, afvragen en
bevragen. Niet oordelen, niet pretenderen, eerder
roeren en beroeren.

STRAA

Verwacht van de voorstelling “Fanfare” een
fanfare zonder instrumenten, hoeden zonder
kostuums, een vlag zonder natie, een clown
zonder woorden die gul is met het onverwachte.

TTHE

AT E R ,

WORK
A N I M AT IE &

SHOP

MASJIEK

Een wereld vol gevoeligheid ontplooit zich
doorheen muzikale en spectaculaire momenten.
Kan jongleren meer zijn dan alleen spectaculair?
Michiel Deprez brengt in zijn voorstelling
“Spectrum” een eigen manier van jonglerie en
circus. Hij speelt met ritme, kleur en
improvisatie. Gebruik makende van elementen uit
het klassieke circus, geeft hij die een nieuwe
interpretatie. Spectrum is een originele, oprechte
en onbevangen voorstelling die thema’s als
vrijheid, vergankelijkheid en levensvreugde
aanraakt.
De show Temple is een wervelende mix van
trampoline, acrobatie, jongleren, vuurjongleren
en humor. Het sprookjesachtige décor dat aan een
oude tempel doet denken vormt de basis
waarrond deze spectaculaire show zich ontplooit.
De acrobaten die deze tempel als hun eigen thuis
beschouwen, zullen groot en klein in vervoering
brengen tijdens hun 20 minuten durende
spektakel.

Doorlopend kan er genot en
worden van poppent heat er
Pedrol ino, Den Draad,
ee n work s hop reuzenzee pbelle n
bl az en, c ircus init iat ie ,
De Autorenbaan, kindergrim e ,
gekke kaps el s, ee n kartonnen
bouwdorp…… .

Feit is dat Cirq’ulation Locale, gekend van
Belgium’s Got Talent, een fascinerende
voorstelling heeft gemaakt die verwondert,
verbaast, verrast en vermaakt.
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SAMUEL IN THE CLOUDS
Film met nabespreking door regisseur Pieter Van Eecke
Wo 24.05.2017 van 20 tot 22 u.
Brasserie Harmonie
Grote Markt 10
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

OP STAP MET DE GIDS
2017: SENIORENFIERTEL

SLOTCONCERT
STUDENTEN MUZIEK

Vr 09.06.2017, 15 u.
Vertrekpunt: dienst Toerisme
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16, toerisme@ronse.be,
www.visitronse.be

Zo 25.06.2017 om 15 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
www.kunstacademievlaamseardennen.be
www.davidsfonds.be, ronse@davidsfonds.net

NOOIT MEER DIËTEN

ZELF ENERGIE PRODUCEREN?

Lezing door Sandra Bekkari
Wo 24.05.2017, 20 u.
Gezinsbond Ronse
CC De Ververij
Zuidstraat 19
ww.gezinsbond.be/ronse, penningmeester.gezinsbondronse@gmail.com

Lezing door John Vandaele
Wo 14.06.2017 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

EXPO BEELDENDE KUNSTEN

JASPER BLOM QUARTET FEAT.
BERT JORIS – ‘POLYFONIE
VAN DE LAGE LANDEN’

Van 02.06.2017 tot 18.06.2017,
zo van 14 tot 18 u., wo van 13
tot 18 u. en za van 10 tot 18 u.
Kunstacademie Vlaamse
Ardennen
Wolvestraat 37
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Concert met Jasper Blom (tenorsax),
Jesse van Ruller (gitaar), Frans Van
der Hoeven (contrabas), Martijn
Vink (drums) en Bert Joris (trompet)
Za 17.06.17 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

OP STAP MET DE GIDS 2017:
BEZOEK VILLA CARPENTIER

GEURENDE PLANTEN

Zo 04.06.2014, 18.06.2017
en 25.06.2017, 14 u.
Vertrekpunt: Engelsenlaan ter hoogte van nrs. 312-310.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16, toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

KENNISMAKING
MET FACEBOOK
Cursus
Di 06.06.2017 en 13.06.2017
van 9.30 tot 12 u.
Bibliotheek Ronse en Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Bibliotheek Ronse
Eugène Soudansquare
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

Zo 18.06.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

OMNISPORT 55+
Iedere di van 10 tot 11 u.
Gemeentebestuur Maarkedal
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be

OP STAP MET ROSALIE
Van wo tot zo van 10 tot 12
u. en van 14 tot 17 u.
Dienst Toerisme
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
www.ontdekronse.be

STAY FIT - 50+GYM
Iedere ma (behalve schoolvakanties) van 14 tot 15 u.
en do van 9.30 tot 10.30 u.
Dienst Sport
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be
veerle.laurier@ronse.be

YOGA

BRADERIE
Ma 19.06.2017 vanaf 8 u.
Ronse centrum		
www.udh-ronse.be
info@grafoman.be

SNEUKELAVOND
KLUISBERGEN
Sneukelavond met workshops: instrument bespelen, dansen, toneel…
Vr 23.06.2017
CC De Ververij
Wolvestraat 37
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
www.kunstacademievlaamseardennen.be
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Iedere ma (behalve schoolvakanties) van 9.30 tot 10.30 u.
Dienst Sport
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be
veerle.laurier@ronse.be

STAY FIT - 50+AEROBIC
Iedere di (behalve schoolvakanties) van 15.15 tot 16 u.
Dienst Sport
‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be
veerle.laurier@ronse.be

FIERTELOMMEGANG
PROGRAMMA

DE FIERTEL
STAP VOOR STAP

Zaterdag 10 juni
12.00 u. Feestelijk klokkengelui van op
de Sint-hermestoren en kanongebulder in het Bruulpark.
15.00 u. Uitgang van Trommel en Fluitje
17.00 u. Eucharistieviering in de SintHermeskerk
Drievuldigheidszondag 11 juni
07.00 u. Fiertelmis in de Sint-Hermeskerk
08.00 u. Ceremonie van de aanvraag
door de burgemeester aan de
deken voor het bekomen van
het Sint-Hermesschrijn. Hierna
kan de Fiertelommegang van
start gaan.
17.30 u. Historische processie en terugkeer van de Fiertelommegang
18.30 u. Te Deum in de Sint-Hermeskerk

7.00 u.

Fiertelmis in de Sint-Hermeskerk

8.00 u.

Plechtige aanvraag
op de kerktrappen

8.10 u.

Vertrek van de processie via
de Priesterstraat

8.25 u.

Geestelijkheid verlaat
de processie in de
Wijnstraat (Schipstraat)

8.40 - 8.50 u.

Halte Ekkergem - invoegen
koetsen - eresaluut door
Harmonie Brandweer

9.00 u.

Chalet de la Cruche

10.00 - 10.30 u. Kerk Louise-Marie (km 7)
10.37 u.

www.fiertel.be

Lopen op Louise
(Rijkswachtlaan - Muziekbos)

10.50 - 11.00 u. Kapel Lorette
11.10 - 11.15 u. Kapelleke
Schoonboeke (km 10)
11.47 - 11.55 u. Place de l’Aulnoit
Kattemolen (km 12,5)
12.05 - 12.10 u. Kapelleke Tombelle (km 13,5)
12.20 u.

Doortocht akkers
Ferme Hardy (km 15,5)

12.40 - 12.50 u. Kapel Croix-ou-Pile (km 16,5)
13.10 - 13.20 u. Groenenboom (km 19)
13.45 - 13.55 u. Kruisbeeld Wattripont:
peperkoek (km 21)

SENIORENFIERTEL
In het kader van het project “Langer genieten is…” vindt ook dit jaar een Fiertel
voor senioren plaats. Deze wandeling leert aan de deelnemers iets meer over
het verhaal van de Fiertel . De afstand bedraagt 3,2 km en levert maar liefst
5.000 stappen op. De seniorenfiertel vindt plaats op 20 mei 1017, om 15 u., en
start aan de Hoge Mote. De tocht eindigt op dezelfde plek met een lekker
drankje. Inschrijven is noodzakelijk.
Op 13 mei vindt een voorbereidende “gezondheidswandeling” plaats. Op
een drietal plaatsen wordt er gestopt om iets gezond te eten of te drinken. De
begeleiding gebeurt door monitoren van ’t Rosco.
Sinds eind april kan je gedurende één maand gratis een stappenteller ontlenen bij de Hoge Winde , de bibliotheek of de sportdienst (waarborg 20 euro).
Meer info: dienst Sport, 055 33 99 22, sport@ronse.be
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14.30 - 15.35 u. Russeignies kerk
middagpauze + lof (km 24)
15.45 - 15.55 u. Sint-Hermeshof (km 25)
16.25 u.

Doortocht aan
Eysdaele (km 27)

16.40 u.

Doortocht aan
Molen “Ten Hootond”

17.00 - 17.30 u. Chalet de la Cruche
en Kapel ter Kruissens
17.30 u.

Vertrek van de Terugkeerprocessie aan Ekkergem

18.30 u.

Eindceremonie
in de Sint-Hermeskerk

- VRIJE TIJD IN RONSE -

VOORJAAR

EVENEMENTENKALENDER

2017

2017

LOD Muziektheater
Atelier Bildraum
Between Violet & Green
Vr 05.05.2017
Op scène staan een architect
en een fotografe. Hij is in de weer
met zelf ontworpen maquettes,
zij fotografeert en projecteert. Op
muziek van Thomas Smetryns en
muzikanten Jakob Ampe en Benjamin Dousselare.
CC De Ververij, Wolvestraat 37
20 u.
tickets : € 15/€ 13

ZAAM
Kalf -Familievoorstelling +6j
Zo 07.05.2017
De Boer zette een deur open en
toen zag Koetje Kalf voor het eerst
kleuren. Al snel voelde ze hoe ze
overvallen werd door vreugde.
Spel door Dimitri Leue en dans
door Anastassya Savitsky.
CC De Ververij, Wolvestraat 37
15 u.
tickets : € 8/€ 6

Toon Fret & Veronika Iltchenko
Oriënt-Express
Zo 14.05.2017
Twee solisten die een bijzonder duo vormen. Toon Fret is bekend als
fluitist bij Oxalys en Veronika Iltchenko trok de aandacht met haar
vertolking van romantische werken. Met ‘Oriënt-express’ brengen ze
C. Debussy, J. Jongen, A. Babadjanian, B. Bartok en G. Enescu. Dit
concert wordt voorafgegaan door een optreden van de klas dwarsfluit
van KAVA o.l.v. Sarie Lust.
CC De Ververij, Wolvestraat 37 - 17 u.

Tentoonstelling Fotoclub Ronse 50 jaar
Vr 12.05.2017 tot 28.05.2017
Naast werken van eigen leden zijn er ook werken van vier gastexposanten: Lucille Feremans, Emilie Bonjé, Ludwig Desmet en Anneke
Kestelijn. Op vrijdag 26 mei om 19 u. is er een lezing ‘Beauty portraits’
door Ludwig Desmet.
CC De Ververij, Wolvestraat 37
Tentoonstelling gratis te bezoeken op wo, za en zo van 14 u. tot 18 u.
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10 JUNI - 19 JUNI

ZOMERKERMIS

11 JUNI

FIERTELOMMEGANG

19 JUNI

BRADERIE

30 JUNI

BRUULCONCERT

1 JULI

SIERK MASJIEK

7 JULI

BRUULCONCERT

9 JULI

AMERICAN MUSIC ABROAD

11 JULI

VLAAMSE FEESTDAG

14 JULI

BRUULCONCERT

25 & 26 AUGUSTUS

RONSE OPSCENE

2 SEPTEMBER

BEVRIJDINGSFEESTEN

9 & 10 SEPTEMBER

SEPTEMBERFEESTEN

10 SEPTEMBER

OPENMONUMENTENDAG

17 SEPTEMBER

RONSE RUN

22-23-24 SEPTEMBER

TEXTIELFESTIVAL

OKTOBER

HOTONDCROSS

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

LOKALE ECONOMIE
STAD RONSE VERBINDT BURGERS MET
LOKALE HANDELAARS VIA CITIE APP
Dankzij Citie kan je de stad op een nieuwe manier beleven.
Door lokaal te shoppen kan je “Citie Coins” sparen en tegelijk
een klantenkorting ontvangen. De Citie app informeert je ook
over de evenementen in de stad.
De app is een digitaal platform dat handelaars, consumenten
en de stad met elkaar wil verbinden. Momenteel zijn er zo’n 50
lokale handelaars aangesloten. Per dag kan je als consument
één coin sparen per handelaar die je bezoekt. Deze coins
kan je dan omruilen voor bijvoorbeeld een cadeaucheque

Jammer,
iemand was je voor en heeft de
Citie kaart al ontdekt.
Wil jij er ook één?
Wend je dan tot één van de
deelnemende handelszaken.

ter waarde van € 10. Je kan de coins sparen via de fysieke
Citie kaart ofwel via de app die je kan downloaden. Je kan
je kaart best registreren via de website. Zo gaan je coins niet
verloren als je je kaart bijvoorbeeld zou verliezen. Je kan de
kaart ook koppelen aan de Citie app.
Elke lokale handelaar beschikt nu ook over een miniwebsite
en -webshop. Dit laat hen toe om efficiënter en doelgerichter
met klanten te communiceren over acties, evenementen
en promoties. Vanaf nu kan je dus ook online shoppen bij de
Ronsese handelaars!
In de app vind je ook nuttige info over aankomende evenementen en activiteiten in de stad. Je krijgt een overzicht
van de toeristische locaties en van de stedelijke diensten en
openingsuren. In de volgende stadsdiensten kan je nu al coins
verzamelen: de bibliotheek, de jeugddienst en CC De Ververij.
De Citie app is een partnership van bpost, Proximus en Belfius.
Ronse ondersteunt hiermee graag de lokale handelaars en
is de eerste stad in de Vlaamse Ardennen die meestapt in dit
project.
Download de app via www.citie.be/nl/ontdek-de-app
Op deze pagina kan je alvast een Citie kaart vinden zodat je
er meteen mee aan de slag kunt. Veel shop- en spaarplezier!
Meer info:
www.citie.be of dienst Lokale Economie,
055 23 27 29, economie@ronse.be
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TOERISME

LOGIESVERSTREKKERS IN DE KIJKER
Steeds meer verblijfstoeristen vinden de weg naar Ronse.
De stad heeft dan ook heel wat te bieden, zowel voor cultuurliefhebbers, fietsers als wandelaars. Ronse is een ideale
bestemming voor een weekendje weg of een korte vakantie.
Meer en meer inwoners van Ronse geloven in het toeristisch
potentieel van de stad en starten enthousiast hun eigen logies
op. Ronse beschikt over hotels en gastenkamers, vakantiewoningen, jeugdlogies en zelfs een kampeerautoterrein… Het
groeiende aantal vakantiewoningen speelt hier op in. Vakantiewoning Hogerlucht is de laatst vergunde vakantiewoning.
Pieter Loose, die samen met zijn vrouw de vakantiewoning
runt, vertelt graag waarom hij hiermee begonnen is.

Hoe kwam je op het idee om een vakantiewoning
op te richten in Ronse?
Pieter: “Ik ben een 10-tal jaar geleden aangespoeld in Ronse.
Oorspronkelijk kom ik uit West-Vlaanderen. In het begin reageerden mensen verbaasd als ik vertelde dat ik de rust en de
pracht van Ronse had opgezocht. Gaandeweg veranderde
dit. Vrienden en kennissen vroegen mij steeds vaker waar ze
konden logeren als ze op weekend wilden komen in Ronse
of de Vlaamse Ardennen. Dit zette ons aan het denken.
Toen het huis in Hogerlucht te koop kwam, was de keuze
om hier een vakantiewoning in te richten snel gemaakt.”

Ben je tevreden over het aantal boekingen?
Pieter: “Eind vorig jaar zijn onze eerste huurders ingetrokken. In de eerste vier maanden van 2017 was er maar

één weekend niet verhuurd. De bezettingsgraad in de
weekends is bijna altijd maximaal. Ook de midweekformule
komt stilaan op gang.”

Wie komt er zoal logeren in vakantiewoning Hogerlucht?
Pieter: “Wij mikken vooral op mensen die willen genieten van
de rust van de Vlaamse Ardennen en dit willen combineren
met wandelen of fietsen. Onze leuze is dan ook #RelaxMax.
We krijgen vriendengroepen op bezoek voor een weekendje
maar ook families die een verjaardag willen vieren of buitenlanders die de streek per fiets willen verkennen. Gasten
zijn steeds verrast, niet enkel door de mooie vakantiewoning
maar ook door Ronse en de omgeving op zich.”

Welke zijn volgens jou de grootste troeven van Ronse?
Pieter: “Voor mij is Ronse overduidelijk de ‘Parel van de Vlaamse Ardennen’. Als ‘inwijkeling’ denk ik daar wel een neutrale
kijk op te hebben. Ronse is prachtig omgeven door heuvels
en bossen. Ronse brengt rust en tegelijk valt er van alles te
beleven. Die combinatie tussen rustgevende natuur en een
bruisende stad vind ik ideaal. In Ronse kan je ook lekker tafelen want er zijn fantastische streekproducten te ontdekken.”

Hoe maak je momenteel promotie voor jouw logies?
Peter: “Voorlopig hebben wij enkel een pagina op Facebook en een eigen website www.hogerlucht.be. Ons huisje
kan ook gevonden worden via booking.com, wat vooral
de buitenlandse toeristen gebruiken.
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OVERZICHT LOGIES IN RONSE

ZELF LOGIES OPSTARTEN?

Hotels

Interesse om ook een logies op te starten? Iedereen die een
toeristisch logies op de markt brengt, is onderworpen aan
het nieuw Vlaams logiesdecreet dat op 1 april in voege
ging. Meer info op: www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet. Je kan hiervoor ook de logiesconsulente
van Toerisme Oost-Vlaanderen contacteren:
deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

•

Hotel Auberge St.-Sébastien ** - 4 kamers
www.st-sebastien.be

•

Hostellerie Lou Pahou *** - 6 kamers
www.loupahou.be

•

Hotel Remington ** - 6 kamers
www.salonsremingtonhotel.be

•

Hoevehotel Ronse ** / Hoeve De Schapenkop **
7 kamers – www.hotelronse.be
www.hoevedeschapenkop.be

Meer info: dienst Toerisme, 055 23 28 16
www.visitronse.be, toerisme@ronse.be.

B&B
•

B&B Muzieklo ** - 5 kamers
www.muzieklo.be

Vakantiewoning
•

Vakantiewoning Adelaide ***** - 20 personen
www.adelaide.be

•

Vakantiewoningen De Rieke ****(*)
3 tot 5 of 6 personen – www.derieke.be

•

Vakantiewoning Hogerlucht ***** - 8 personen
www.hogerlucht.be

•

Vakantiewoning Keramiekhof *** - 6 personen
www.keramiekhof.be

•

Vakantiewoning La Quitapenas *** - 6 personen
www.laquitapenas.be

•

Vakantiewoning Muzieklo ** - 8 personen
www.muzieklo.be

•

Vakantieloft Point of View – 2 lofts **
6 of 8 personen - www.pofview.be

Jeugdlogies
•

Hof ter Guchten – 70 bedden
http://users.compaqnet.be/hofterguchten/

•

Jeugdherberg De Fiertel – 169 bedden
www.infra-fos.be

•

IJsmolenhoeve
4 luxe safaritenten 8 pers. en 1 lodge 9 pers.
www.ijsmolenhoeve.be

Kampeerautoterrein
•

Vier camperplaatsen op het terrein gelegen achter
het stedelijk zwembad

Camping
•

Voor groepen - Domein De Fiertel
www.infra-fos.be

Trekkershutten
•

2 – Domein De Fiertel
www.infra-fos.be
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SPEELPLEIN STOOKT
Het speelpleintje in de wijk ’t Stookt krijgt stilaan vorm. Kinderen kunnen zich voortaan uitleven op enkele natuurlijke
en uitdagende speelelementen. De werklieden van de
stedelijke Groendienst hebben hiervoor gezorgd. Ook de
verschillende speelconstructies met levende wilgentakken
zijn door de Groendienst aangelegd. Ze volgden hiervoor
een bijzonder opleiding. Omdat de takken groen beginnen uit te schieten, is het effect nu al bijzonder geslaagd.
Stel je voor hoe het eruit zal zien als de constructies de
komende jaren helemaal dichtgroeien…

- 22 -

TOERISME
OP STAP MET DE GIDS
Toerisme Ronse werkt jaarlijks een interessant programma van
gegidste wandelingen uit voor individuele bezoekers. Hierbij
wordt Ronse op een originele manier in de kijker gezet. De
vorige editie was goed voor een 600-tal wandelaars. Wegens
het groot succes van vorig jaar staat het geleid bezoek aan
Villa Carpentier, het enige landhuis ontworpen door Victor
Horta, maar liefst zes keer op het programma. Nieuw in het
aanbod is een geleid bedrijfsbezoek aan de Chocolaterie
Hermes.
Er zijn ook een aantal gezinsvriendelijke wandelingen opgenomen in het aanbod, in het centrum, het Muziekbos en
het Bois Joly. Ook een bezoek aan het Klooster Zusters van
Barmhartigheid behoort tot de mogelijkheden en verder
staan een art deco-wandeling, een bezoek aan de kapel
van de Arme Klaren en allerhande natuurwandelingen op
het programma.
Deze gegidste wandelingen zijn mogelijk dankzij de dagdagelijkse inzet en gedrevenheid van de Ronsese stadsgidsen.
Deze enthousiaste ploeg staat klaar om de bezoeker te begeleiden langsheen de mooiste plekjes van de stad. “Op stap
met de gids” biedt de unieke gelegenheid om de stad op
een originele manier te verkennen met vrienden of familie.
Het volledige programma met meer dan 30 gegidste wandelingen vind je in het handig foldertje “Op stap met de
gids” dat je kan krijgen bij de dienst Toerisme of downloaden
via de website. Voor alle wandelingen moet je vooraf reserveren. Voor de wandelingen die je op voorhand moet betalen, is je reservatie definitief na betaling op rekeningnummer
BE95 0682 3802 1758 van Toerisme Ronse met vermelding
van de naam van de wandeling, de datum, jouw naam en
het aantal personen. Je betaalt best vijf werkdagen voor
de wandeling.

AANBOD WANDELINGEN MEI – JUNI 2017
Bezoek Chocolaterie Hermes

Bezoek Villa Carpentier

Zondag 7 en 21 mei
Vertrek om 14 u. aan de Jan Van Nassaustraat 20
Duur: ongeveer 2 uur
Prijs: € 10, op voorhand te betalen

Zondag 4, 18 en 25 juni
Vertrek om 14 u. Parkeren aan de Engelsenlaan ter hoogte van
nrs. 312-310. De gids wacht je daar op.
Duur: ongeveer 1.5 uur.
Prijs: € 12.5, op voorhand te betalen

Seniorenfiertel
Vrijdag 9 juni
Vertrek om 15 u. aan de dienst Toerisme, Spanjaardenkasteel
Bruulpark
Duur: ongeveer 2 uur
Prijs: gratis

Op voorhand inschrijven is verplicht voor alle wandelingen!
Gelieve een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
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Meer info: dienst Toerisme, 055 23 28 16
toerisme@ronse.be, www.visitronse.be

KORT NIEUWS
EXPO BEELDENDE
KUNSTEN VAN DE
KUNSTACADEMIE
VLAAMSE ARDENNEN
Van 2 tot 18 juni 2017 kun je in CC De
Ververij de Expo beeldende kunsten van
de Kunstacademie Vlaamse Ardennen
bezoeken. Je kunt er genieten van de
artistieke creaties van de leerlingen. Er
zijn werken te zien in verschillende disciplines: beeldhouwkunst, acryl, houtskool, olieverf, mixed media en zelfs digitale beeldende vorming. De academie
wil immers steeds vernieuwen en houdt
de vinger aan de pols wat betreft nieuwe tendensen, inzichten en invalshoeken. Gemotiveerde leerkrachten doen
jaar na jaar hun best om leerlingen te

RAP OP STAPKANTOOR
Ronse heeft sinds kort een Rap op
Stapkantoor: een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met
een beperkt budget. De professionele en vrijwillige medewerkers van het
Rap op Stapkantoor helpen iedereen
met een klein budget aan een leuke
uitstap. Er kunnen in dit kantoor zowel
vakanties als daguitstappen en sporten cultuuractiviteiten geboekt worden.
Bovendien helpen de medewerkers je
ook met praktische zaken zoals het
samenstellen van een budget en het

prikkelen en te stimuleren tot artistieke
expressie en zelfovertreffing. Het hele
gebouw van CC De Ververij wordt aangewend als tentoonstellingsruimte.
Heb je na het bezoek aan de tentoonstelling zelf zin gekregen om artistiek aan
de slag te gaan? Dan kan je terecht
bij de kunstacademie om je in te schrijven voor de discipline die jou het meest
aanspreekt.
Kunstacademie Vlaamse Ardennen,
Wolvestraat 37
Van 2 tot 18 juni 2017
Finissage: 18 juni van 16 tot 19 u.
Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk mits reservatie, van 6 tot 9 juni.
Meer info:
055 23 28 85, www.kunstacademievlaamseardennen.be

uitzoeken van geschikt vervoer. Je
hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen
afspraak te maken. Je kunt gewoon
binnen stappen.
Je komt in aanmerking als je aan één
van deze voorwaarden voldoet: je ontvangt een leefloon, je hebt het Omnioof wigw-statuut, je bent werknemer in
een beschutte of sociale werkplaats of
je bent in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling.
Meer info:
0486 22 50 67 of
rap-op-stap@devrolijkekring.be
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Waar kan je terecht?
De Vrolijke Kring, Priesterstraat 38:
Iedere eerste en derde woensdag van
10 tot 12 u.
Iedere tweede en vierde woensdag
van 14 tot 16 u.
In de sociale kruidenier Kaboes, Spinsterstraat 36: iedere eerste en derde
vrijdag van 14 tot 17 u.
In de Speel-o-theek, Abeelstraat 35:
iedere tweede en vierde vrijdag van
15 tot 18 u.

VEILIGHEID
POLITIE RONSE KOOPT
SUPERFLITSER
Verkeersveiligheid is één van de drie
prioriteiten in het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 van politie Ronse.
Ook al daalt het aantal verkeersongevallen sinds 2010 jaar na jaar
met zo’n 15%, toch is elk ongeval er
één te veel. Vorig jaar gebeurden
er in Ronse 408 verkeersongevallen,
waarvan één met dodelijke afloop
en 83 met gewonden. Een te hoge
of niet aangepaste snelheid is vaak
de oorzaak van een verkeersongeval. Bovendien blijkt uit de laatste
bevolkingsbevraging dat heel wat
inwoners zich ergeren aan onaangepaste snelheid.
Politie Ronse beschikt over twee
flitsvoertuigen met analoge camera’s. De oudste is ondertussen 20
jaar oud en wordt vervangen door
een “superflitser”. Het nieuwe toestel
heeft tal van voordelen. De nieuwe
snelheidscamera kan gemonteerd

worden op ieder politievoertuig
waardoor de herkenbaarheid sterk
gereduceerd wordt. Het toestel kan
ook op een driepikkel geplaatst
worden die op een afstand van het
voertuig kan staan. Het is mogelijk
om de flitser in een Diftar-container
te verstoppen zodat hij ook inzetbaar is in smalle straten waar de
politie nu moeilijk of niet kan controleren.
Het radarsysteem laat toe om tot
zes rijstroken tegelijkertijd te controleren, in beide rijrichtingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een snelheidscontrole op de Ninoofsesteenweg
alle voertuigen op de vier rijstroken
worden gecontroleerd. Een digitale
kleuren HD-fotocamera en een onzichtbare infrarode flash zorgen on-
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der alle omstandigheden voor een
optimale kwaliteit van de opnames.
Uit de resultaten van de flitscontroles van 2016 blijkt dat 96% van de
bestuurders de snelheidsbeperkingen respecteren. Het is dus mogelijk
om samen voor een veiliger verkeer
te zorgen.
Volg politie Ronse op Facebook en
verneem iedere dag één locatie
waar je geflitst kunt worden. Je vindt
er ook informatie over preventie,
beleid en veiligheidsacties.

Meer info:
www.facebook.com/politie.ronse
www.lokalepolitie.be/5427

KORT NIEUWS
TEXTIEL INCUBATIE
CENTER HELPT STARTER
AAN PRESTIGIEUZE
HENRY VAN DE VELDE
AWARD
Het Textiel Incubatie Centrum (TIC) in
de TIO3 - campus in Ronse legt zich
toe op de ondersteuning van startende ondernemers en spin-outs van
bestaande bedrijven in de textiel- en
modesector.

ALLE WEGENWERKEN
IN RONSE VOORTAAN
RAADPLEEGBAAR OP
KAART
Hinder door werken: niemand vindt het
fijn. Wie over goede informatie beschikt,
kan echter vaak een alternatief traject
uitstippelen. Voortaan kan je alle wegwerkzaamheden of innames van openbaar domein in Ronse raadplegen op
een kaart. Wegwerkzaamheden zijn
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat
de wegen, waterlopen, rioleringen en
fietspaden in de stad in optimale conditie blijven. Niet enkel de stad laat werken
uitvoeren. Ook Aquafin, het Vlaamse Gewest en vele nutsbedrijven werken op het
openbaar domein. Deze werken worden
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd,
zodat er uiteindelijk minder hinder is voor
de bewoner. Daarom wordt er naar gestreefd om de werken zo overzichtelijk en
kort mogelijk te houden. Het Generiek
Informatieplatform Openbaar Domein
(GIPOD) brengt alle informatie over werken of andere innames van het openbaar domein mét verkeershinder zoveel
mogelijk samen. De nieuwe interactieve
kaart bundelt informatie van verschillende bronnen en geeft een overzicht van
alle (wegen)werken en innames van het
openbaar domein in Ronse. Het is dus
niet langer nodig om allerhande websites
te raadplegen voor actuele informatie.
Via de icoontjes op de kaart kan je meer
informatie raadplegen over de activiteiten. Je kan per dossier de zone zien op

een apart kaartje, de aard van de hinder
(container, verhuis, wegenwerken…), de
timing, eventuele omleidingen en contactgegevens.
Je kan de hinderkaart raadplegen
via www.ronse.be > wonen > mobiliteit > wegenwerken

VOETGANGERSBRUG
STATION MAAKT
PLAATS VOOR NIEUWE
OVERGANG
Op 3 april 2017 werd de tijdelijke voetgangersbrug aan het station verwijderd.
Infrabel werkt immers tot aan het bouwverlof aan de sporen, perrons en seininrichting in het station van Ronse. Tot aan
de zomer zullen alle reizigers de omleidingsroute via de Nieuwebrugstraat of
Pessemiersbrug moeten volgen. In de
zomer wordt de nieuwe aangelegde
gelijkgrondse overgang in het station
beschikbaar.
Meer info: Cel Buurtbewoners
van Infrabel: 0800 55 000,
info.projecten@infrabel.be
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Onder impuls van Pierre Van Trimpont
werden al tal van ontwerpers begeleid naar het in productie brengen
van hun prototype. In januari 2017
werd de prestigieuze “Design Award
Henry van de Velde” toegekend aan
INGA Wellbeing voor hun attractieve
en comfortabele patiëntenkleding.
De opbouw en begeleiding van dit
project werd ondersteund door het
TIC waarbij de starters in contact
gebracht werden met industriëlen
waaronder Alsico uit Ronse. Hierdoor
slaagden zij erin hun stijlvolle ziekenhuiskledij op de markt te brengen.

WIST JE DAT...

… RonseTank op zondag 4 juni 2017 de derde
editie van Ronse*Pelouze organiseert? Haal je
picknickmand uit de kast en je parasol uit het
tuinhuis en doe gezellig mee! Kom vanaf 12 u.
naar de Stadstuin, vouw je dekentje open en
geniet van een fijne, ongedwongen sfeer. Meer
moet dat niet zijn op een zondagnamiddag!

STAD RONSE
Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
• INzicht 64 verschijnt eind juni 2017

Openingsuren stadhuis Ronse:

• Voor informatie over INzicht: Dienst Communicatie • 055 23 28 04

iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.
en woensdag ook van
13.30 u. tot 16 u.
In juli en augustus:
woensdagnamiddag gesloten

• Met dank aan de volgende fotografen: Erwin Huyghe (cover, p. 2, 4-5, 7, 20, 22),
Ilse Dossche (p. 8), Ename Expertise Centrum (p. 8-9), Filip Rooms (p. 10),
An Van Wymeersch (p. 11), Xavier Vancoppenolle (p. 17), IJsmolenhoeve (p.21),
Lieca Fotografie (p. 23), Luc Pijls (p. 24), Fonny Malrait (p.25), Lies Duerinck (p. 27).
• Ver. Uitg.: Luc Dupont Burgemeester • Grote Markt 12 • 9600 Ronse
• INzicht is een realisatie van
De Riemaecker Printing • Nukerkeplein 9 • 9681 Maarkedal (Nukerke)
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Dienst Burgerzaken ook open elke
tweede en vierde zaterdag
van 9.30 u. tot 11.30 u.
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ontwerp: Waldo De Groote

MASJIEK
ZATERDAG 01 JULI 2017
STADSTUIN RONSE
vanaf 14u

Organisatie: Stedelijke Jeugddienst Ronse - MET DE STEUN VAN JEUGDRAAD RONSE - VU: STAD RONSE
VER. UITG.: LUC DUPONT BURGEMEESTER • GROTE MARKT 12 • 9600 RONSE

