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GESPOT
DE VRIJE MARKT
Je hebt het vast al gezien: tijdens de zomermaanden
wordt De Vrijheid iedere twee weken opgefleurd door
de gezellige antiek- en brocantemarkt “De Vrije Markt”.
Je kunt er heerlijk kuieren en originele koopjes scoren,
een lekker ijsje eten of genieten van een fijn terras. De
Vrije Markt is een ongedwongen plek waar het hele
gezin zich op zondag kan vermaken. De kinderen weten
zich zeker te amuseren dankzij het springkasteel en de
kleurrijke ambiance.
Heb jij leuke spullen aan te bieden? Schrijf je dan in
voor een plaatsje op De Vrije Markt.
Info: www.facebook.com/DeVrijeMarkt
Ben je nog niet op De Vrije Markt geraakt? Geen nood,
het kan nog, op deze data, telkens op zondag van 10
tot 18 u. in De Vrijheid.

Zondag 9 juli
Zondag 23 juli
Zondag 13 augustus
Zondag 27 augustus
Zondag 10 september
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INTERVIEW
“Ik denk dat de toekomst
steeds meer opportuniteiten
en mogelijkheden zal bieden.
Film en video zitten in de lift.”

ICARUS PROJECTS:
HET VERHAAL VAN TWEE RONSENAARS ACHTER DE NIEUWE CITYCLIP
De lancering van de cityclip van Ronse
via de sociale media was een succes.
Het filmpje werd massaal gedeeld en
de commentaren waren lovend en enthousiast. Wie zit er achter de video
met die indrukwekkende luchtbeelden?
INzicht sprak met Ronsenaars Pascal
Gevaert en Ivo Maes. Dit tweetal vormt
het bedrijf Icarus Projects. Zij vertellen
hoe Icarus Projects groeide van een
zeer bescheiden en experimenteel
eenmansbedrijf naar een waar productiehuis.

Pascal Gevaert begon zo’n vijf jaar geleden met het in elkaar knutselen van
drones. Zijn interesse werd gewekt in
Amerika, waar hij kennis maakte met
luchtfotografie via drones.
Pascal: “In die tijd waren drones nog
ongekend, zeker in België. Ik kocht onderdelen via Chinese en Amerikaanse
websites en knutselde mijn eigen toestel in elkaar. Video-opnames maken
met een drone stond technisch nog niet
op punt. Ik concentreerde me op luchtfotografie. Denk niet dat daar toen een
grote vraag naar was. Hoogstens wa-
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ren er af en toe immokantoren die luchtfoto’s vroegen. Met drones een bloeiend
bedrijf uitbouwen zat er toen nog niet in.
Tot Ivo in the picture kwam…”
Hoe leerden jullie elkaar kennen?
Ivo: “Drie jaar geleden studeerde ik
nog aan filmschool Narafi in Brussel.
Samen met een collega-student waren
wij door de organisatie van “Feest in
Het Park” gevraagd om de aftermovie
van het evenement te maken. Pascal
was gevraagd voor de luchtbeelden.
Daar vielen de puzzelstukken in elkaar.

Doordat we nu samenwerken, kunnen
we het technische aspect met het artistieke combineren. We bieden nu een
totaalconcept aan en zijn eigenlijk een
klein productiehuis geworden.“
Pascal: “We kunnen voor een klant een
volledig afgewerkt product aanleveren:
een promofilm voor een bedrijf, een
videoverslag van een evenement, een
reclamespot… Anderzijds worden we
ook gevraagd door productiehuizen aan
wie we dan beelden leveren. Zo hebben
we bijvoorbeeld meegewerkt aan het
programma “Het Goeie Leven” op één.
Onder andere de luchtbeelden en time
lapses uit dat programma zijn gemaakt
door Icarus.”
Wat bedoelen jullie precies met dat
totaalconcept?
Pascal: “Wij gebruiken onze drones als
luchtbeelden een meerwaarde betekenen voor het resultaat dat we beogen,
maar we doen ook camerawerk op de
grond. Bovendien kunnen wij ook zelf
de beelden bewerken en monteren. Het
volledige productieproces kan dus door
Icarus zelf gebeuren.“
Ivo: “Je moet kunnen inschatten welke
beelden je precies wil, hoe ze op elkaar
moeten aansluiten. Met de drone kunnen
vliegen is niet genoeg, je moet, met het
resultaat in je achterhoofd, weten welke
beweging die moet maken, waarlangs
hij precies moet vliegen. Het samenspel
tussen techniek en esthetiek is belangrijk
voor een goed resultaat.”

filmden recent een training van de Rode
Duivels. Aan de hand van de luchtbeelden konden zij perfect hun opstelling en
spel evalueren. Dat was voor ons wel
een vrij saaie opdracht: gewoon een
drone in de lucht steken en filmen. Er
kwam weinig montage of artistieke overweging aan te pas. Omdat het nu ook
betaalbaarder is geworden, krijgen we
vaker de vraag naar luchtfotografie. Dit
zijn meestal vastgoedkantoren, architectenbureaus of mensen die bezig zijn met
3D-renders van nieuwbouwprojecten.
De meerwaarde van goeie luchtfoto’s is
voor hen zeer groot.”
Voor de stad Ronse maakten jullie enkele cityclips?
Ivo: “Klopt. Wij maakten een drietal
clips over Ronse en ook een film over
de Academie. Wij wonen hier natuurlijk
in een ideale streek om met onze drones
ons ding te doen. Het landschap in de
Vlaamse Ardennen leent zich perfect
om vanuit de lucht gefilmd te worden.”
Kan iedereen met zo’n drone leren
vliegen?
Ivo: “In principe kan iedereen dat leren.
Pascal is de piloot voor de drones. Je
moet daarvoor verplicht een opleiding
volgen. Ik bedien apart de camera die
aan de drone hangt.”
Pascal: ”België heeft één van de strengste regelgevingen over het gebruik van
drones, al was ons land wel bij de laatste
landen die een wetgeving uitwerkte. De
tijd van zelf drones in elkaar knutselen is

“We filmden onlangs
een training van de Rode
Duivels. Aan de hand van
de luchtbeelden konden zij
perfect hun opstelling en spel
evalueren.”
Wie zijn jullie klanten zoal?
Pascal: “Morgen vertrekken we naar Bilbao in Spanje. We zijn gevraagd om een
videoverslag te maken van “Le Grand
Tour”: een tocht met oldtimers. We
hebben zopas een promofilm afgewerkt
voor het GO-atheneum in Avelgem. Onlangs kon je nog luchtbeelden van ons
zien in een carglass-reclamespot. We
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voorbij. Je hebt ook een medisch attest
nodig. Het is maar logisch dat er regelgeving is want een drone kan uiteindelijk
potentieel gevaarlijk zijn. Hij kan uit de
lucht vallen en iemand verwonden. Iemand met slechte intenties zou er zelfs
een vliegtuig mee uit de lucht kunnen
halen. Vergeet ook niet dat drones oorspronkelijk uit de militaire sector komen.”
Hoe zien jullie Icarus in de toekomst?
Ivo: “We mogen nu alvast niet klagen en
ik denk dat de toekomst steeds meer
opportuniteiten en mogelijkheden zal
bieden. Film en video zitten in de lift.
Denk aan de jongeren van nu. Die kijken
YouTube in plaats van televisie en willen
bovendien hun eigen ervaringen ook filmen en delen. Bovendien is de wereld
van productiehuizen een kleine wereld
en verloopt één en ander via mond-totmondreclame.”
Pascal: “Jezelf of je bedrijf op een website voorstellen via een filmpje gebeurt
steeds vaker. Daar kunnen wij een meerwaarde bieden. Online marketing, waarin
video een prominente rol speelt, wordt
steeds belangrijker. Drones krijgen ook
steeds meer toepassingen. Een boer
met een groot landgoed gebruikt een
drone om te zien waar hij moet bijmesten. Landmeters hebben ook al vaak een
drone. Ik denk dat binnen afzienbare tijd
ieder brandweer- of politiekorps ook
met drones zal werken. De toepassingen
en mogelijkheden nemen steeds toe. Ik
denk niet dat we snel zonder werk zullen
vallen.”

RONSE MAAKT WERK
VAN CITYMARKETING
Cityclip
Ronse heeft heel wat te bieden en
dat mag iedereen weten. De voorbije
maanden heeft de stad dan ook werk
gemaakt van haar citymarketing. En
daar hoorde een nieuwe cityclip bij.
Negen jaar na de eerste clip is Ronse
al heel wat veranderd, maar het nieuwe filmpje belicht nog steeds dezelfde
troeven: Ronse, stad met natuur, traditie
en dynamiek. Al mocht het deze keer
wat korter en flitsender. Een perfecte
klus voor Icarus Projects. Twee jaar
lang werden beelden verzameld van
alle evenementen en bezienswaardigheden in Ronse. Icarus ging hiermee
aan de slag en monteerde een verfrissende nieuwe cityclip. Met het beeldmateriaal werd ook het verhaal van
de Fiertel verteld in een meeslepend

filmpje van 5 minuten. Beide filmpjes
werden de voorbije maanden gelanceerd via de website, Facebook en
YouTube en waren meteen een groot
succes! Op Facebook werd de nieuwe
cityclip maar liefst 60.000 keer bekeken en 1.000 keer gedeeld. Ook het
filmpje over de Fiertel werd al meer
dan 40.000 keer bekeken en 700 keer
gedeeld. En hier stopt het niet bij. Deze
video’s zijn de eerste in een reeks van
korte filmpjes. Zo mag je in december
nog een clipje verwachten dat de Bommelsfeesten op een unieke manier in
beeld brengt.
Nieuwe website
Behalve het lanceren van filmpjes is de
communicatiedienst van de stad ook
volop bezig met de realisatie van de
nieuwe stedelijke website en wordt de
vernieuwing van het logo en de huisstijl voorbereid. Dit alles moet de stad
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Ronse een moderne look geven die de
bewoner en bezoeker wegwijs maakt
in Ronse.
Fotowedstrijd #stadmetuitzicht
Naar aanleiding van de lancering van
de nieuwe cityclip organiseert de stad
Ronse ook een fotowedstrijd. Trek een
foto van Ronse en post deze op Facebook, Instagram of Twitter met de
hashtag #stadmetuitzicht en voeg er
ook #natuur of #traditie of #dynamiek
aan toe. Begin september worden in
elke categorie de mooiste en meest
verrassende inzendingen beloond met
een mooie prijs! En wie weet zie je ondertussen jouw foto ook wel schitteren
in één of andere publicatie. De mooiste
foto’s zullen gebruikt worden voor een
nieuwe campagne in de zes welkomstborden van de stad!
Meer info: communicatie@ronse.be

BRUULCONCERTEN
ZOMER 2017

CONCERT

EN

Stad Ronse en organisatiebureau Pete’s Promotions stelden dit jaar opnieuw een mooi programma samen
voor de Bruulconcerten. Die zullen
plaatsvinden op vrijdag 30 juni, vrijdag
7 juli en vrijdag 14 juli in het Bruulpark.
De toegang blijft gratis.
www.bruulconcerten.be

VRIJDAG 30 JUNI VANAF 19.30 U.
Fox and the Bullocks, een coverband uit de regio Oudenaarde, mag om 20 u. de
spits afbijten. Spektakel en ambiance zorgen ervoor dat niemand blijft stilzitten.
Om 21.30 u. is DJ Frank Van De Vijver aan de beurt. Vanaf 22.30 u. brengt
John Clearwater & Band de grootste hits van het legendarische Creedence
Clearwater Revival (John Fogerty) opnieuw tot leven.

VRIJDAG 7 JULI VANAF 19.30 U.
Lokaal talent krijgt altijd een streepje voor. Leentje (Kate Lane) is doordrongen
van muziek... Als uitbaatster van “De Nieuwe Keizer” in Mater organiseert ze
reeds jaren festiviteiten met Vlaamse zangers. Zij mag aantreden om 19.30 u.
Om 20.20 u. geeft Salim Segers het beste van zichzelf. Om de sfeer beter
tot zijn recht te laten komen, werd beslist om Ronse Zingt opnieuw te verhuizen van Ronse Opscène naar de Bruulconcerten. Presentator van dienst blijft
Donaat Deriemaeker. Hij wordt op het podium bijgestaan door de zangers en
zangeressen van Theater VTV en ’t Podium. Ronse Zingt vanaf 21 u.

VRIJDAG 14 JULI VANAF 19.30 U.
Behalve de prijs voor de meest zelfrelativerende bandnaam, mogen ze zichzelf
ook officieel de eerste geselecteerde van “De Nieuwe Lichting 2017” van Studio
Brussel noemen. Ze komen rechtstreeks uit het slib van de Donkvijvers van
Oudenaarde en maken vuile doch extreem catchy stonerpunk: Kalf treedt op
om 20 u. Om 21 u. is het podium aan DJ Frank Van De Vijver. Tien jaar geleden
werd het Belgische muzieklandschap opgeschrikt, want The Scabs kondigden
hun afscheid aan. Boegbeeld Guy Swinnen denkt echter niet aan stoppen en
begint aan een solocarrière. Vanaf 22.30 u. kan je hem beluisteren.
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RONSE OPSCÈNE
VRIJDAG
25 AUGUSTUS
Grote Markt
19.30: Ashling
20.30: Nog te bepalen
21.45: DJ Alpha Party
22.45: Soulsister
00.00: DJ Daddy Cool
01.00: Cleymans & Van Geel
02.15: DJ No Trixx

Parking Portois
21.00: DJ Brambo
23.00: Frequency
00.00: Mark with a K
01.00: Eva De Roo ft. Skyve
02.00: Re:Play
www.opscene.be

Soulsister is helemaal terug. Hun nummers zijn de afgelopen drie decennia nooit
uit de ether geweest. In het najaar van 1986 kwam de debuutsingle van Soulsister
uit. “You Get To Me” werd door pers en publiek enthousiast onthaald en betekende het begin van een unieke carrière in de Belgische popgeschiedenis. In
1988 hadden ze een internationale hit met het nummer “The Way to Your Heart”.
Soulsister reeg de hits aan elkaar, toerde met Sting door Europa en haalde de
Amerikaanse Billboard Hot 100.
Op 1 maart 2008 gaf Soulsister een reünieconcert in het Antwerpse Sportpaleis.
Eind 2016 werkt Soulsister een zo goed als uitverkochte theatertour af van 42
concerten … én dat smaakt naar meer…
Deze zomer strijkt deze Belgische topper neer in Ronse, een optreden om niet
te missen. Omringd door topmuzikanten zullen Jan en Paul hun strafste klassiekers brengen: “The way to your heart”, “Changes”, “Like a mountain”, “Broken”,
“Ain’t that simple”, “Downtown”, “Through before we started”,”Locks and keys”,
“Company”,” Tell me what it takes”… Kortom, alle meezingers uit het repertoire
van deze twee klasbakken.

Twee frontmannen, een band en Nederlandstalige covers… Het klinkt zo cliché
als katsjoe botten, maar stop dat simpel concept in handen van Jelle Cleymans en
Jonas Van Geel en er gebeurt iets magisch! Kom erbij, dans, hef het glas op jouw
gezondheid en wees welkom op een feest dat nog lang zal nazinderen!
Het repertoire gaat van Gorki tot Frank Boeijen, van Clouseau tot Borsato, van Rob
de Nijs tot Raymond van het Groenewoud en ga zo maar door...
De spitsvondige interactie tussen Jelle & Jonas zorgt voor hilarische toestanden.
Vingertje in de lucht, bierfles in de hand en alles geven: ambiance verzekerd!
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ZATERDAG 26 AUGUSTUS
Grote Markt
19.30: The LD Project
20.30: Raymond van het Groenewoud
21.45: DJ
22.45: Ellen Foley
00.00: DJ Daddy Cool
01.00: Nathalie Meskens in Motown
02.15: DJ
Exact veertig jaar geleden kwam de single “Meisjes” uit. Het
was dé grote doorbraak voor Raymond van het Groenewoud
en een vast onderdeel van ons collectief muziekgeheugen.
Dat jubileum blijkt de perfecte aanleiding om een nieuwe
tournee door Vlaanderen op poten te zetten. Ondertussen
zijn we 30 albums verder en is het tijd om zijn “Meisjes” te
vieren met een schitterend optreden in Ronse.

Parking Portois
21.00: Creator
23.00: X-tof
00.00: Boef

Anno 2017 is Raymond van het Groenewoud actiever dan
ooit, want in mei bracht hij zijn nieuwe plaat “Allermooist op
aard” uit, een verzameling van nieuw en ouder werk. Nadat
de zanger van “Liefde voor muziek” in 2015 zijn begeleidingsband “de Straffe Mannen” op pensioen stuurde en bij
zijn daaropvolgende tournee “Kreten en Gefluister” helemaal
alleen op het podium stond, trommelt hij voor zijn nieuwe
reeks concerten een driekoppige begeleidingsband op, om
de stevige rocksound van “Meisjes” ook naar het podium
te vertalen.

01.00: Snapback
02.00: David D
www.opscene.be

Na voorgaande succesvolle tours zet Nathalie deze zomer
haar nieuwe show “Meskens in Motown” verder. Een ode
aan het legendarische platenlabel dat in de jaren ’60 en ’70
albums uitbracht voor supersterren als Marvin Gaye, Diana
Ross en The Supremes. Samen met haar achtkoppige band
brengt Nathalie Meskens een entertainende show waarin de
ene soulklassieker na de andere de revue passeert!
Dat Nathalie Meskens veelzijdig is, mag je gerust een understatement noemen want bovenop acteren en presenteren,
kan Nathalie ook nog eens zingen. Dat bewees ze onlangs
nog in het programma “Tegen De Sterren Op”, waarin ze 100
jaar muziekgeschiedenis aan elkaar zong alsof het niets was.
Meskens heeft de beste muzikanten van Vlaanderen rond
zich verzameld en neemt je op haar vrolijke en aanstekelijke manier mee in een show waardoor je zelf zingend en
swingend terug naar huis gaat.
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KORT NIEUWS
WATERWINNING IN
RONSE
De stad Ronse beschikt over een aantal
waterwinningsputten, waardoor de stad
voor een groot deel in haar eigen waterwinning kan voorzien. Op het grondgebied Ronse heeft de stad winningsputten
in de Baremeers, Paillartcamp en Triburie. Ronse heeft ook een winningsput in
Wattripont.
Het opgepompte water wordt ter plaatse ontijzerd en vervolgens naar het waterreservoir aan de Kruisstraat gepompt.
Van daaruit wordt het water door Farys
verdeeld als drinkwater.

RONSE IN DE
BLOEMEN
Op de gemeenteraad van 29 mei 2017
werd beslist dat handelaars of bewoners
die in het commercieel centrum bloembakken aanschaffen, hiervoor door de
stad voor 50% gesubsidieerd kunnen
worden.
Met dit subsidiereglement “Ronse in de
bloemen” profileert Ronse zich nogmaals

Recent werd een studie uitgevoerd naar
de waterwinningsmogelijkheden in de
put Ronsemeers. De studie wees uit
dat een bijkomende winningsput in de
Ronsemeers rendabel zal zijn. Om deze
bijkomende put te realiseren, moeten
verschillende werken uitgevoerd worden. Er moet een verbindingsleiding
aangelegd worden tussen de nieuwe
pompput Ronsemeers en de bestaande
aanvoerleiding, een nieuw pompstation
moet gebouwd worden en er moet een
elektriciteitsaansluiting komen en een
putpomp met bijhorende uitrusting.
Deze werken starten vanaf augustus
2017, met de bedoeling om de waterwinning eind 2017 - begin 2018 operationeel te krijgen.

AANPASSING
TERRASREGLEMENT

als groene stad waar het heerlijk vertoeven is. Tijdens een brainstorm met
handelaars uit de Wijnstraat vernam het
stadsbestuur dat zij meer passage van
voetgangers wensen in de Wijnstraat.
Daaruit kwam het idee om deze straat
aangenamer en groener te maken.
Het integreren van groen en bloemen
in het straatbeeld kan op verschillende
manieren maar de eenvoudigste is het
plaatsen van bloembakken. Het reglement moet handelaars en bewoners

stimuleren om mee te stappen in dit
project. Zij kopen de bloembakken aan
en kunnen voor de helft van het bedrag
terugbetaald worden door de stad. De
beplanting of bebloeming van de bakken gebeurt twee maal per jaar door de
groendienst van de stad.
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Het terrasreglement bepaalt een aantal
richtlijnen waaraan terrassen van horecazaken moeten voldoen. Het stamt uit
de tijd van de heraanleg van de Grote
Markt en werd door de gemeenteraad
van 15 mei 2017 wat opgefrist.
Het terrasreglement maakt een onderscheid tussen de horecapleinen en
niet-horecapleinen. De horecapleinen
Grote Markt, Kleine Markt, JB Guissetplein, W. Churchillplein en het plein voor
de Passage moeten zich voortaan houden aan een striktere regelgeving over
het plaatsen van parasols en windschermen. Parasols moeten zwart zijn en een
logo of merknaam is enkel toegestaan
op de volant. De windschermen moeten
antracietgrijs zijn. Voor zonneluifels geldt
een uitdoofscenario. Als een uitbater ooit
zijn luifel vervangt, moet die zwart of antracietgrijs zijn.
Elders in de stad moet de horeca-uitbater steeds een aanvraag doen bij het
college van burgemeester en schepenen. Het plaatsen van een terras is
gratis in Ronse: een extra troef voor de
uitbaters.
De stad heeft geïnvesteerd in uniforme
bloembakken op de Grote Markt. De
horecazaken konden op vrijwillige basis een contract afsluiten met brouwerij
Duvel voor de plaatsing van gratis parasols en windschermen. Laat het terrasjesweer maar komen!

Meer info: dienst Lokale Economie,
055 23 27 29, economie@ronse.be

VRIJE TIJD IN RONSE
SONE FESTIVAL

2017

Op 22 juli wordt de site rondom CC De Ververij omgetoverd tot SONE Festival. Vorig jaar achtte de vierkoppige organisatie van jonge Ronsenaars zich klaar om SONE Outdoor om te toveren naar SONE Festival, en dat bleek een schot in de roos. Dit jaar wordt vastgehouden aan de
kernwaarden: gezelligheid, kwaliteit en amusement.
Op de mainstage verschijnen enkele grote namen uit de Europese house scene: de Noor Skatebard en de Fransman Pablo Valentino. België
wordt op de house stage vertegenwoordigd door Kong, bekend van Studio Brussel, en de residents achter het gezelligste feestje van Antwerpen, namelijk Vice City. SONE verwelkomt ook hun eigen resident, Ronsenaar Cezar Touch of Karel Detandt, die het festival om 12 u. aftrapt.
De hiphop stage wordt dit jaar gehost door PUUR, een online radioshow op Quindo. Zij brengen met de Fransman Evil Needle en Engelsman
ROM twee buitenlandse talenten uit de Soulection-stal. Daarnaast staan met Eagl, oprichter en resident van het Gentse concept Trillers, Yooth
en Basbusah ook heel wat Belgische toppers op de affiche. Verwacht je aan 13 uur house, disco en hiphop van de bovenste plank in een
schitterende setting.
meer info: www.facebook.com/Sonefestival

SONE FESTIVAL
zaterdag

22

juli vanaf

12

u

- VRIJE TIJD IN RONSE -

SIERK MASJIEK

FAMILIEDAG EN
TEAMCHALLENGE

SIERK
5

JAA R

STRAA

TTHE

AT E R ,

WORK
A N I M AT IE &

PAINTBALL KAMP
van 16.07.17 tot 21.07.17
van 23.07.17 tot 28.07.17
van 30.07.17 tot 04.08.17
Van 06.08.17 tot 11.08.17

ARMY GIRLS

SHOP

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

za 01.07.17
van 14 tot 18 u.
Stadstuin, auditorium
Dienst Jeugd, jeugd@ronse.be

DE SCHATTEN VAN VLIEG IN
DE BIBLIOTHEEK VAN RONSE
van 01.07.17 tot 31.08.2017
ma van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.,
di van 14 tot 20 u., wo van 9 tot 12 u.
en van 14 tot 17 u.,
do van 14 tot 17 u., vr van 14 tot 20 u.
en za van 9 tot 12 u.
Openbare bibliotheek
Eugène Soudansquare z/n
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be

L’ARTE CREATIEF IN HET
GROEN!
Tweedaags creatief kamp
van 03.07.17 tot 04.07.17
L’arte creatief atelier
Jeugdcentrum De Fiertel,
Ruddersveld 7
leen.uytterhaegen@outlook.be

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

Avontuurlijke familiedag ten
voordele van Streekmotor23
za 08.07.17 vanaf 11 u.
Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen
Veemarkt 27
055 20 72 65, info@rlva.be,
www.rlva.be

OP STAP MET DE GIDS 2017
Gezinsvriendelijke All in wandeling
zo 02.07.17 en 06.08.17
van 14 tot 16 u.
Vertrek: Toerisme Ronse,
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
Bezoek klooster Zusters
van Barmhartigheid
zo 16.07.2017 van 14 tot 16 u.
Vertrek: Toerisme Ronse,
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
Art decowandeling
zo 23.07.17 en 27.08.17
van 14 tot 16 u.
Vertrek aan station Ronse, Winston
Churchillplein
Bezoek kapel Arme
Klaren en Effeta
zo 20.08.17, van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt: Grote Markt aan de
obelisk
Toerisme Ronse, 055 23 28 16,
www.visitronse.be
Bezoek Villa Carpentier
zo 03.09.17 en 17.09.17
van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt aan de Villa,
Engelsenlaan 310-312
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Avonturenkamp voor meiden
van 16.07.17 tot 21.07.17
van 23.07.17 tot 28.07.17
van 30.07.17 tot 04.08.17
van 06.08.17 tot 11.08.17

ADVENTURE FACTORY
van 16.07.17 tot 21.07.17
van 23.07.17 tot 28.07.17
van 30.07.17 tot 04.08.17
van 06.08.17 tot 11.08.17

CIRCUSKAMP
van 30.07.17 tot 04.08.17
Sporta-vakantie vzw
De IJsmolenhoeve, Kanarieberg 1
014 54 80 72, kampen@sporta.be,
www.sportkampen.be

BOERDERIJVAKANTIE
van 09.07.17 tot 15.07.17

HOCUS POCUS
Fun met goochelen en magie
van 09.07.17 tot 15.07.17

LICHTFESTIVAL VAKANTIE
van 09.07.17 tot 15.07.17
Krunsj vzw
Jeugdcentrum De Fiertel,
Ruddersveld 7
053 42 11 00, info@krunsj.be

MUSICAL KAMP RONSE
van 17.07.17 tot 21.07.17 en
van 14.08.17 tot 18.08.17
Compagnie MiLa
Basisschool Glorieux,
Sint-Pietersnieuwstraat 6
0486 22 78 57, kamp@ciemila.com

IN DE KIJKER
VLAANDEREN FEEST!

Het stadsbestuur Ronse, de Cultuurraad en de werkgroep Vlaanderen
Feest nodigen je uit om te komen
vieren in het hart van de stad ter
gelegenheid van 11 juli, de Vlaamse
feestdag.

CYCLOCART
donderdag 6 juli
De Cyclocartrace op en rond de Kleine Markt is een klassieker. Kom vanaf
18 u. gratis naar dit spektakel kijken.
Om 21 u. volgt een optreden van The
LD Project.

ACADEMISCHE
ZITTING EN LANGE
GEDEKTE TAFEL
vrijdag 7 juli
Om 18 u. kan je in de trouwzaal van
het stadhuis luisteren naar een boei-

ende uiteenzetting van Peter De
Wilde, administrateur-generaal van
Toerisme Vlaanderen en voorzitter
van het Davidsfonds. Om 19 u. wordt
er Vlaamse stoofpot geserveerd aan
de lange gedekte tafel op de Grote
Markt. Op voorhand inschrijven is hiervoor noodzakelijk. Om 20.30 u. kan
je afzakken naar het Bruulpark voor
ambiance met “Vlaanderen zingt”.

BEIAARDRECITAL
zaterdag 8 juli
Om 11 u. geeft de stadsbeiaardier
het beste van zichzelf met het beiaardrecital. Om 17 u. vindt de eucharistieviering plaats in het Sint-Hermes
collegiaal, in samenwerking met het
Davidsfonds.
Meer info: dienst Cultuur,
055 23 27 95, cultuur@ronse.be

AMERICAN MUSIC ABROAD
Op zondag 9 juli kan je in de Stadstuin genieten van de
tweede editie van het openluchtconcert van American
Music Abroad. 125 getalenteerde muzikanten en koorleden
reizen de wereld rond en geven hoogstaande optredens
in verschillende landen.
In 2017 hebben de Amerikaanse studenten opnieuw gekozen voor Ronse om er hun talenten te laten horen. Het
doel van het evenement is om lotgenotengroepen te ondersteunen. De opbrengst van het concert gaat dan ook
naar patiëntenvereniging Toekan en Talk Blue Vlaanderen.
Concerttickets kosten € 15 in voorverkoop en € 20 aan
de kassa. Ook een vip-arrangement met lekkere Noorse
visschotel is mogelijk aan € 55 per persoon.
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Meer info en tickets:
Toekan, 0495 64 65 82, toekanvlk@outlook.com

CULTUURCENTRUM
CC DE VERVERIJ
SEIZOEN ’17 - ’18 NAJAAR

JUNI
VR 30/06 BRUUL 2017

VR 25/08 RONSE OPSCENE 2017

Concertavond, programma n.n.b.
Bruulpark - 19u30, gratis toegang

Concertavond, met optredens van o.a. Soulsister Grote Markt / Dj-sets - Parking Portois

Grote Markt & Parking Portois vanaf 19u30,
gratis toegang

JULI

ZA 26/08 RONSE OPSCENE 2017

DO 06/07 CYCLOCARTRACE

Kinder- en tienermarkt; kinderanimatie &

i.k.v. Vlaanderen Feest met optreden LD Project

dansoptredens - Kleine Markt

Kleine Markt - 18u, gratis toegang

Ronse Opscène Klassiek
‘Sweeter than roses’ - Sint-Hermescrypte
Concertavond met o.a. Cleymans & Van Geel -

Deelname race €75/ploeg

VR 07/07 ACADEMISCHE ZITTING
& EETFESTIJN I.K.V. VLAANDEREN FEEST

Grote Markt / Dj-sets - Parking Portois

Kleine Markt (Kinder- en Tienermarkt) - 13u-17u

Academische Zitting: met Peter De Wilde in Stadhuis
Eetfestijn: friet met stoverij
Grote Markt - 18u, gratis toegang Aca. Zitting;
Eetfestijn €12 p.p. - vooraf reserveren noodzakelijk

(standhouders vooraf inschrijven verplicht), gratis toegang

St-Hermescrypte (Ronse Opscène Klassiek) - 20u,
Grote Markt & Parking Portois vanaf 19u30,
gratis toegang

VR 07/07 BRUUL 2017

SEPTEMBER

Concertavond ‘Ronse zingt’
Bruulpark - 19u30, gratis toegang

VR 14/07

VR 01/09 VERNISSAGE TENTOONSTELLING
KWAREMONTSE KUNSTKRING
‘SOMETHING SPECIAL’

BRUUL 2017
Concertavond met o.a. Guy Swinnen en band
Bruulpark - 19u30, gratis toegang

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 2 t.e.m. 10 sept.
open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 22/07

SONE FESTIVAL 2017

ZO 10/09 BART DEFOORT QUINTET ‘INNER WAVES’
MET VOORPROGRAMMA

Openluchtfuif met binnen- en buitenlandse dj’s
Wolvestr. 37 - 12u-01u

Wolvestr. 37 - 20u
tickets €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

AUGUSTUS

VR 15/09 EDDY & LES VEDETTES
‘CHANSONS FATALES’

ZA 05/08 OPENLUCHTFILM
Filmavond ‘Microcosmos’
Wolvestr. 37 - 22u, gratis toegang

Zuidstr. 19 - 20u
tickets €18 / €16 (-26, 55+, groepen)
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VR 22/09 VERNISSAGE TENTOONSTELLING
‘CONNECTED/DISCONNECTED’
& OPENING TEXTIELFESTIVAL

ZAT 21/10 ELS DE SCHEPPER ‘RED MIJ’
Zuidstr. 19 - 20u
tickets €22 / €20 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 23 sept. t.e.m. 8 okt.
open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

NOVEMBER

ZA 23/09 TEXTIELFESTIVAL
ZO 24/09 Workshops, performances, lezingen,

VR 10/11

HATHOR CONSORT ‘LACHRIMAE’

textielmarkt & openluchtfilm

Wolvestr. 37 - 20u

(programma volgt later)

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37, TIO3 & Bruulpark

DO 16/11

ZA 23/09 PE VERMEERSCH ‘KANTEN LICHAMEN’
I.K.V. TEXTIELFESTIVAL

JASPER STEVERLINCK
Wolvestr. 37 - 20u30
tickets €25 / €23 (-26, 55+, groepen)

Wolvestr. 37 - 20u

ZO 19/11

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Workshops & animatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar

ZO 24/09 SLOKOP ‘PRIKKEL’ I.K.V. TEXTIELFESTIVAL

DI 26/09

(programma volgt later)

Wolvestr. 37 - 14u & 16u (2 voorstellingen)

Wolvestr. 37 - 14u-18u

tickets €10 (volw.) / €8 (kind)

gratis toegang, vooraf inschrijven verplicht

STARTDATUM TENTOONSTELLING
‘INSPIRATIE’ I.S.M. RASA

DO 23/11

VERNISSAGE TENTOONSTELLING
PHOTO VIEW 2017

Wolvestr. 37 - 26 sept. t.e.m. 8 okt.

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 25 nov. t.e.m. 14 jan. ’18

open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 29/09 ROLAND, STEVEN DE BRUYN,
DEREK & RONY VERBIEST

VR 24/11

KAMAL KHARMACH ‘DE SCHAAMTE VOORBIJ’
Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 20u

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

DECEMBER

OKTOBER

ZO 3/12

VR 06/10 GILI ‘CHARLATAN’

ZA 14/10

BEN SLUIJS QUARTET
MET VOORPROGRAMMA

Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 20u

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

tickets €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

GRUPETTO ‘RHAPSODY IN BLUE’ (TRY-OUT)

ZAT 9/12

Wolvestr. 37 - 20u

LILIANE SAINT-PIERRE & MARIJN DEVALCK
‘COMPAGNONS DE LA CHANSON’
Zuidstr. 19 - 20u

tickets €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

tickets €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

DI 17/10

JANINE BISCHOPS & FRANK VAN ERUM
‘HET LAATSTE WOORD’
I.S.M. SENIORENRAAD

VR 15/12

Wolvestr. 37 - 14u

VERNISSAGE ‘RONSE DRAWING PRIZE 49E GROTE PRIJS TEKENKUNST VAN DE
STAD RONSE’
Wolvestr. 37 - 20u-22u 16 dec t.e.m. 14 jan ‘18

tickets €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 20/10 VERNISSAGE TENTOONSTELLING
‘MUZIEKBOS’

ZAT 16/12 DE EILANDVERKAVELING ‘DE SNEEUWMAN’

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 21 okt. t.e.m. 26 nov.

Zuidstr. 19 - 15u

open woe. , za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

tickets €8 (volw.) / €6 (kind)
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

TUINHIER RONSE
Water in de tuin
zo 09.07.17 van 9.30 tot 12 u.
Verwerken van geneeskrachtige
planten
zo 27.08.17
Honing en zijn kwaliteiten
zo 17.09.17
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

VLAANDEREN FEEST
Cyclocart
do 06.07.17 van 18 tot 23 u.
Start op het Klein Marktje
Feestrede Peter De Wilde
Academische zitting tgv het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap.
vr 07.07.17 van 18 tot 19 u.
Trouwzaal van het stadhuis,
Grote Markt 12
Frietjes met stoverij
vr 07.07.17 van 19 tot 21 u.
Grote Markt (inschrijven verplicht)
Vlaanderen Zingt
vr 07.07.17 van 20.30 tot 23 u.
Bruulpark
Beiaardconcert
za 08.07.17 van 11 tot 12 u.
St.-Hermescollegiaal, Klein Marktje
Eucharistieviering
za 08.07.17 van 17 tot 18 u.
Dienst Cultuur
055 23 27 95
cultuur@ronse.be

VERKOOP
TWEEDEHANDSBOEKEN
OP DE “VRIJE MARKT”
zo 09.07.17, 23.07.17 en
27.08.17 van 10 tot 17 u.
Davidsfonds
In De Vrijheid, ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

INFOSESSIE BEGELEIDER
IN DE BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG

OP STAP MET ROSALIE

ma 28.08.17
Volwassenenonderwijs Kisp
Oude vesten 16
traject.personenzorg@kisp.be,
0488 78 43 04, ronse@kisp.be

GEZELSCHAPSSPELLETJESAVOND
vr 15.09.17 vanaf 19 u.
Davidsfonds
Edmond Puissantstraat 21
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

VERS GEPERST
Boekenverkoop Davidsfonds
za 23.09.17 van 10 tot 17 u.
Basisschool Glorieux
St.-Pietersnieuwstraat 6
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

LEREN TEKENEN
van 23.09.17 tot 07.10.17,
za van 10 tot 16 u.
CC De Ververij, Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Wolvestraat 37
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

van wo tot zo van 10 tot 12 u.
en van 14 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16, toerisme@ronse.be

BABBELONIË RONSE
Iedere di van 9 tot 11 u.
Wijkcentrum, Spinstersstraat 36

DE SMAAKKAART RONSE

PETANQUE
Iedere ma en wo van 13.30 tot
17.30 u., di vanaf 19.30, vr van
13.30 tot 18 u. en vanaf 19.30.
Za voor de jeugd van 14 tot 18 u.
De Ronsische Senioren VZW
Ninovestraat 135, 0477 17 25 66
info@de-ronsische-senioren.be

BRENG JE ACTIVITEIT IN VOOR
31 AUGUSTUS 2017 VOOR DE
VOLGENDE EDITIE VAN INZICHT. DAT
KAN VIA WWW.UITDATABANK.BE
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Wandeling waarbij proeven en genieten centraal staat
van wo tot zo, van 10 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16, toerisme@ronse.be,
www.visitronse.be

IN DE KIJKER
FOODTRUCK FESTIVAL

RONSE PARADEERT
Tijdens de eerste editie genoten tientallen feestvierders op de
wagens van “Ronse Paradeert” van een feest in een unieke
setting. Na de doordocht was het verzamelen geblazen op de
Grote Markt voor een slotfeest met onder andere Dave Lambert,
Freaquency en lokaal talent DJ Brambo.

Op zondag 3 september vindt in het Bruulpark
de 2de editie van het Foodtruck Festival Ronse
plaats. Vorig jaar slaagde een groepje vrienden erin om het Bruulpark om te toveren tot
een gezellige en bedrijvige plek voor jong en
oud. Dat de foodtrucks stilaan aan populariteit
winnen, is duidelijk.
Ook deze editie zullen een 15-tal diverse foodtrucks het park omtoveren tot een sfeervol
openluchtrestaurant. De mobiele keukentjes
serveren het lekkerste eten in een super gezellige setting. Ook aan muzikaal genot wordt
gedacht.
Met animatie voor de allerkleinsten en een
barbier voor de gentlemen onder ons, wordt
het Foodtruck Festival een feestelijke belevenis
voor iedereen. Of je nu met je familie, geliefde, collega’s of vriendengroep komt, iedereen
is van harte welkom!
Zondag 3 september, vanaf 11 u. Bruulpark.
De toegang is gratis.

Door de positieve reacties en de grote opkomst wordt Ronse
Paradeert in 2017 nog beter! De Grote Markt wordt niet één maar
twee dagen ingepalmd, namelijk op zondag 13 en maandag
14 augustus.
Op zondag 13 augustus start de feestcolonne om 15 u. om vanaf
17 u. op de Grote Markt te verzamelen.
Voor een vlottere doortocht werd het parcours licht gewijzigd.
De Glorieuxlaan, Broeke en de Kruisstraat zijn niet meer ingepland op het parcours. Die straten worden vervangen door de
Sint-Pietersnieuwstraat, Sint-Hermesstraat, Watermolenstraat en
Kegelkaai. Verschillende dj’s staan op het avondprogramma en
mogen het feest tot 1 u. draaiende houden.
Maandag 14 augustus staat in het teken van de jeugd. Er zijn
verschillende randactiviteiten voor jongeren voorzien op de Grote
Markt. De ouders kunnen aan de centrale bar napraten over
zondag. Hou alvast de vooravond vrij, want om 18 u. is er een
aperitiefoptreden voorzien. De gekende Tavi-artiesten zingen hun
nieuwste liederen en heerlijke klassiekers.
Wil je deelnemen aan deze editie van Ronse Paradeert?
Schrijf je dan in via www.ronseparadeert.be
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ZOMER IN DE BIB
VLIEG IN DE BIB
Hoe ruikt het in de bib van Ronse?
Begeef je speurneus naar de bib van Ronse en ga samen met Vlieg op geuravontuur.
Vers gemaaid gras, een heel oud boek, een vers gedrukte krant… van welke geur hou
jij het meest? Kom een heleboel te weten over geur en ruiken tijdens de zoektocht. Je
speurzin wordt beloond: na het oplossen van de zoektocht kan je een oranje, blauw of
groen geurpakje met een geheime geur en boordevol spelletjes kiezen uit de schatkist
van Vlieg. Je kan de schat in de bib van Ronse zoeken tussen 1 juli en 31 augustus
tijdens de openingsuren van de bib. De bib organiseert twee zoektochten volgens
leeftijd: één voor kinderen van 5 tot 8 jaar en één voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Meer info: UiTmetVlieg.be/schattenvanvlieg

TENTOONSTELLING IN DE BIB
Tijdens de hele zomervakantie worden alle tekenwerkjes van de Jeugdboekenmaand 2017 tentoongesteld in de
bib. De opdracht van de tekenwedstrijd was “M/V/X: Je bent wie je bent”. Het thema viel in de smaak want er
werden maar liefst 228 tekeningen ingeleverd. Je kan de werkjes bewonderen tijdens de openingsuren van de bib.

LANGERE LEENTERMIJN
Als je in juli en augustus boeken ontleent in de bib, kan je vragen om je uitleentermijn op vier weken te brengen
in plaats van de gewone uitleentermijn van drie weken. Handig als je voor lange tijd op reis gaat!
Cd’s en dvd’s kan je meteen voor één bijkomende uitleentermijn verlengen voor dvd-speelfilms is de gewone
uitleentermijn 1 week, voor de cd’s, de dvd-series, dvd-documentaires en de muziek-dvd’s is dit drie weken. In dit
geval moet je wel opnieuw leengeld betalen voor deze bijkomende uitleentermijn. Let wel: het verlengen van je
uitleentermijn gebeurt niet automatisch. Vergeet er niet naar te vragen op het moment dat je je materialen uitleent.

LEES LICHTER MET EEN E-READER VAN DE BIB
Ga je op reis en wil je veel lezen zonder kilo’s boeken mee te sleuren in je
bagage? Neem dan een e-reader van de bib mee!
De bib beschikt over 8 e-readers. Vier van deze e-readers zijn aan een
specifiek genre gewijd. Zo vinden liefhebbers van thrillers, romantische boeken, waargebeurde verhalen en algemene romans een e-reader op hun
maat. Ook voor de kinderen is er een e-reader, vol leuke en spannende
jeugdboeken.
Er zijn ook drie e-readers beschikbaar met een mix van allerlei genres. Het uitlenen van een e-reader is gratis en
volgt de uitleenregels van de boeken.

COLLECTIE REISGIDSEN
Ben je je reis aan het voorbereiden of wil je ter plaatse de bezienswaardigheden en nuttige adressen nakijken?
Neem dan zeker een reisgids mee. In de bib vind je een actuele en uitgebreide collectie reisgidsen, ook voor
minder courante bestemmingen.
Meer info: openbare bibliotheek Ronse, 055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be
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VEILIGHEID
METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in de stad, wil het stadsbestuur jou graag
snel verwittigen. Daarom kunnen gemeenten vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de
Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar
iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle
betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen
en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie,
direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een
gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BEAlert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners,
via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig
is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België.
Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dagje aan zee
bent en er daar iets gebeurt.
Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je
vandaag nog in! Inschrijven is volledig gratis.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen.
Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse
Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst.
Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je
kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers
registreren. Je woont in Ronse en werkt in Gent? Registreer
beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

BE-ALERT IN 5 VRAGEN
Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.
Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.
Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.
De stad Ronse beschikt vanaf nu ook over BE-Alert.
Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil je ook verwittigd
worden bij een noodsituatie op het werk of bij jouw familie? Je kan meerdere adressen registreren.
Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?
BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via een gesproken
bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben.
Is BE-Alert gratis?
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via www.be-alert.be.
Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen te gaan
en ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.
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SEPTEMBERFEESTEN
Cultuurmarkt
Van 11 tot 18 u. kan je op het museumplein’ in het Bruulpark tussen de gebouwen van het MUST en het Spanjaardenkasteel de cultuurmarkt bezoeken.
CC De Ververij
Van 1 tot en met 15 september 2017 kan
je in CC De Ververij de tentoonstelling
“Something Special” van de Kwaremontse Kunstkring bezoeken.
In het weekend van 9 en 10 september
wordt het centrum van de stad omgetoverd tot een gezellig geheel met onder
andere de modeshow door de Unie der
Handelaars en een cultuurmarkt. In het
kader van Open Monumentendag kun je
het Must Werken of de Sint-Hermestoren bezoeken. Zondag is koopzondag
en dus zullen alle winkels in het centrum
open zijn. Een treintje brengt je van de
ene plaats naar de andere.

Het Baert Defoort Quintet komt de cd
“Inner Waves” voorstellen in CC De Ververij, om 20 u.

MONTMARTREFEESTEN
Vele Ronsenaars herinneren zich de
Montmartrefeesten nog. In de jaren ’70
kenden deze feesten veel succes. Dit
jaar krijgt dit evenement een tweede
leven met “Montmartre reborn”. De
festiviteiten vinden plaats in De Vrijheid.
Zaterdag 9 september
16 u. Opening Montmartre Reborn
16.30 u. Harmonie St. Cecilia, Jazz
18 u. Optreden ’t Lamaar
20 u. Bal Populair
Zondag 10 september
Antiek- en brocantemarkt

Meer info: dienst Evenementen,
055 33 74 04
evenementen@ronse.be

ZATERDAG
9 SEPTEMBER
Modeshow van de
Unie der Handelaars op het
Rooseveltplein (14 tot 16 u.)
Tentoonstelling NSU Oldtimer Club
Belgium op de Grote Markt
(namiddag)

ZONDAG
10 SEPTEMBER
Open Monumentendag
In het kader van Open Monumentendag
zet het Must Werken de deuren doorlopend open van 10 tot 18 u. met demonstraties op de weefgetouwen.
Ook de St.-Hermestoren is die dag gratis
toegankelijk voor het publiek.
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Doorlopende activiteiten : schilders, oude
ambachten, volksspelen, petanquebaan,
Buntjies Neutschies, muziek…

TOERISME

TOERISTISCHE
UITWISSELING

Voor het derde jaar op rij staat er een
toeristische uitwisseling op het programma, dit keer tussen Ronse en de stad
Lokeren.

OPEN
MONUMENTENDAG
Op zondag 10 september neemt Ronse
opnieuw deel aan de 29ste editie van
Open Monumentendag. Tijdens deze
dag zijn de Sint-Hermescrypte, de
Sint-Hermestoren, het Must – Museum
voor textiel – De Passage en de Brembosmolen traditioneel open. Dit jaar is
erfgoed en natuur in vijftig landen en

Op zaterdag 9 september word je als
Ronsenaar als een VIP onthaald in Lokeren en op zaterdag 23 september, tijdens het textielfestival, ontvangt Ronse
de Lokenaars.
Lokeren staat bekend voor haar SintLaurentiuskerk, haar prachtig natuurreservaat Molsbroek en de vele parken
met hun villa’s. Bovendien kan je er ook
culinair genieten. Naast een modewandeling kan je er een bezoekje brengen
aan de Vrijetijdsmarkt. Je wordt er ontvangen met koffie en een ontbijtkoek,

regio’s het gemeenschappelijk thema.
Daarom zal Toerisme Ronse ook een
aantal boeiende natuurwandelingen
uitwerken. Ook het Creepy cryptespel
staat op het programma, waarbij kinderen en hun familie onder leiding van Gektor de crypte kunnen bezoeken. Samen
met de aannemer van de Hoge Mote,
waar de restauratie volop aan de gang
is, wordt er bekeken of de site kan opengesteld worden en of de bezoekers een
preview kunnen krijgen van het nieuwe
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gidsen staan klaar om je rond te leiden
en je krijgt een toeristisch infopakket
en een receptie met streekproducten
aangeboden!
Zin gekregen om Lokeren te bezoeken?
Reserveer dan snel een plaatsje op de
autocar en ontdek samen met Toerisme
Ronse deze boeiende stad.
Deelnameprijs: 10 euro per persoon.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt.

onthaal- en belevingscentrum dat in het
najaar van 2018 de deuren opent.
Van zodra het volledige programma beschikbaar is kan je het consulteren via
www.visitronse.be.
Meer info en inschrijvingen:
Toerisme Ronse, 055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

SPORT

RONSE RUN
Zondag 17 september 2017 loopt de 6e editie van Ronse Run
door de centrumstraten van Ronse. Deze dag wordt opnieuw
een hoogdag voor alle recreatieve lopers van Ronse en omstreken. Het parcours blijft dit jaar zo goed als behouden. Als
je er vorige editie bij was, weet je al dat het parcours je brengt
langs leuke plekjes en steegjes in Ronse waar je misschien
nog nooit eerder kwam.
De afstanden werden ook behouden. Je kan nog steeds kiezen voor 5 km (1 rondje) of 10 km (2 rondjes). Ook dit jaar is
er vooraf een Kidsrun voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Loop
dus gerust een rondje mee! De kostprijs bedraagt voor alle
afstanden 7 euro als je vooraf inschrijft.
Nieuw: online inschrijven en betalen via webshop
Inschrijven via de webshop van de stad Ronse (link van de
webshop via www.ronse.be). Vanaf dit jaar zal je ook onmiddellijk online je betaling kunnen uitvoeren.
Nieuw: voorbereidend traject
In de aanloop naar Ronse Run zal je ook kunnen deelnemen
aan een voorbereidend traject. We starten half augustus en
de bedoeling is om je tegen Ronse Run conditioneel klaar
te krijgen voor de 5 km. Geen excuus meer om niet deel te
nemen.

Praktisch
Wat?
- 3 sessies per week, waarvan 2 sessies met
sportbegeleider
- Aangepast loopprogramma
- Loop- en voedingstips
- Gezamenlijke parcoursverkenning
- Groepsinschrijving voor Ronse Run
Wanneer?
- Start donderdag 17 augustus om 19.30 u.
(telkens op dinsdag en donderdag)
- 2 sessies per week met lesgever, gedurende 5 weken
Kostprijs?
- € 50 (verzekering, lessen, drankje na de les, inschrijving
Ronse Run en T-shirt inbegrepen)
Schrijf je in via sport@ronse.be
#sportersbelevenmeer
Sportdienst Ronse neemt deel aan de nieuwe campagne van
Sport Vlaanderen. Door sportervaringen te delen met #sportersbelevenmeer, willen we zoveel mogelijk mensen aan het
sporten krijgen. Kom daarom deze originele foto maken met
onze nieuwe banner aan ’t Rosco en deel deze op sociale
media (Facebook of Instagram) met #sportersbelevenmeer
en tag de pagina van de stad Ronse.
Meer info: dienst Sport, 055 33 99 22, sport@ronse.be
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TEXTIELFESTIVAL
Ronse kent een rijke textielgeschiedenis,
maar ook vandaag nog heeft textiel haar
plek in de stad, dankzij zin voor ondernemen, creativiteit en innovatie.
Tijdens het Textielfestival slaan de dienst
Toerisme, CC De Ververij en TIO3 de
handen in elkaar om te laten zien wat
textiel in Ronse te bieden heeft. Van vrijdag 22 september tot en met zondag
24 september staan tal van activiteiten
op het programma. Het Textielfestival
biedt een unieke gelegenheid om met
het ganse gezin je eigen stad eens op
een andere manier te ontdekken.

publiekstentoonstelling plaats in samenwerking met het Broederschap van het
Manneken Pis uit Geraardsbergen. Het
museum in Geraardsbergen wordt leeggehaald en de Mannekes verhuizen uitzonderlijk naar TIO3. Het Fab(ric)Lab, de
design- en ontwerpstudio van TIO3 zullen
eigen beeldjes aankleden met de modernste modetechnieken. Deze beeldjes worden op zondag 24 september tijdens een
huldiging aan het museum geschonken.

Textiel in CC De Ververij
Het textielfestival wordt op vrijdagavond
ingezet in CC De Ververij met de tentoonstelling CONNECTED/DISCONNECTED
die focust op de hedendaagse textiele
kunsten van zowel jonge als meer bekende beeldende kunstenaars. In het weekend zet het cultuurcentrum verder in op
textiel met performances, workshops, een
dansvoorstelling en een kindervoorstelling.

Het Fab(ric)Lab pakt ook uit met enkele
gekende namen zoals Tine De Ruysser, die een eigen tentoonstelling zal
verzorgen in het Foyer van TIO3 waar
haar Manneken Pis zal staan. Verder is
er gedurende het ganse weekend een
“doorloopfilm” in de Aula en op zaterdagavond de hoog geprezen filmvoorstelling “Valentino, The Last Emperor”
over het leven van het mode-icoon.
De workshops met Tine De Ruysser op
vrijdag en de laserworkshop op zondag
staan open voor het publiek.

Textielmarkt
Op zaterdag vind je op het museumpleintje in het Bruulpark en op de binnenkoer van het Spanjaardenkasteel
een gezellige textielmarkt. Een aantal
textielliefhebbers tonen en verkopen er
hun zelfgemaakte textielproducten en
–ontwerpen. Een aanrader om te komen
kijken naar al die creativiteit.
Daarnaast opent het Must, het Museum
voor textiel, haar deuren en draaien de
weefgetouwen er op volle toeren. In het
museumcafé kan je genieten van een
lekker streekbiertje en leuke optredens.

Film in openlucht
Als afsluiter van het textielfestival wordt
er op zondagavond een gratis openluchtfilm getoond in de tuinen van CC De Ververij. De filmkeuze blijft nog even een
verrassing, maar we verklappen al dat
je wordt ondergedompeld in een Franse
sfeer met muziek, hapjes en drankjes.
Het cinéma-event is een organisatie van
de bib en lokale partners in samenwerking met MOOOV, en is mogelijk dankzij
de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Bij slecht weer vindt de filmvoorstelling plaats in CC De Ververij.

Manneke Pis in TIO3
In TIO3, het Textiel & Businesscenter,
vindt naast de open workshops ook een

Meer info en uitgebreid
programma: www.textielfestival.be
en www.tio3.be
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JEUGD
“Bij de Kadetten
zit het snor!”

DE KADETTEN RONSE BESTAAN 75 JAAR

In 2017 viert jeugdvereniging De kadetten Ronse haar 75-jarig bestaan. De
vereniging startte op in 1942 onder de
naam “kadettencentrum Ronse”. In 1972
veranderde de naam in “Jeugd Rode
Kruis”, een naam die Ronsenaars nog
vaak gebruiken. Robert Dussart, in de
jeugdbeweging beter gekend als “Agami”, speelde hier een heel belangrijke rol.
Vanaf 2009 werd de vereniging opnieuw
“Kadetten Ronse”. Aurelie Rommens,
verantwoordelijke voor de groepsleiding,
legt uit waar de groep voor staat.
Wat kenmerkt De Kadetten?
Aurelie: “Wij zijn een jeugdbeweging
boordevol tradities en houden vast aan
onze oorspronkelijke waarden en normen. Via sport en spel proberen we jongeren klaar te maken om een actieve
rol op te nemen in de maatschappij en
zich dienstbaar op te stellen. We voorzien élke zaterdag (non-stop, het hele
jaar door) van 14 tot 17 u. leuke activiteiten voor vijf leeftijdscategorieën: de
kapoentjes (5 tot 8 jaar), de rakkers (8
tot 12 jaar), de juniors (12 tot 16 jaar), de
jong verkenners (16 tot 17 jaar) en de ver-

kenners (17 tot 18 jaar). Daarnaast hebben
we natuurlijk nog de pioniers en onze
leiding. We hebben ons eigen lokaal in
de Waatsbrugstraat en gaan jaarlijks drie
keer op kamp.”
Wat is jullie missie?
Aurelie: “We zijn een jeugdbeweging
die vasthoudt aan de tradities. Zo steunt
onze werking nog steeds op de 5 pijlers
uit 1942: “dienen”, “engagement”, “ploegwerk”, “zelfredzaamheid” en “eerbied
voor mens en omgeving”. Deze 5 pijlers
zijn verweven in alles wat we doen in
onze jeugdbeweging. Daarnaast willen
we jongeren een veilige thuis geven,
waar ontspanning hoofdzaak blijft. Doordat we een iets kleinere jeugdbeweging
zijn, kent iedereen elkaar. Groepsgevoel
is voor ons bijzonder belangrijk. Dit benadrukken we bijvoorbeeld door “de
band” op het einde van de activiteit. Dit
is onze afscheidskreet die iedereen kent
(én brult) en uitnodigt naar de volgende
activiteit.”
Wat is jullie drijfveer, jullie motivatie?
Aurelie: “Uit onze eigen dankbaarheid
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voor wat wij als waarden en normen
hebben meegekregen, willen wij deze
fakkel opnieuw doorgeven aan de volgende generatie. Uiteindelijk willen wij zo
meewerken aan een warme en minder
verzuurde samenleving waarbij jongeren
zich vrijwillig inzetten voor anderen.”
Hoeveel leden tellen jullie?
Aurelie: “Er zijn een 60-tal jongeren aangesloten bij de kadetten.”
Wat doen jullie zoal het hele jaar door?
Aurelie: “Wij bieden een heel divers
gamma aan activiteiten, gaande van
bosspelen, over paintball, zoektochten
en dropping naar sociale activiteiten. Dit
telkens op zaterdag. Daarnaast gaan we
op weekend en doen we een zomer- en
Paasbivak.”
Contact: Rommens Aurelie,
0499 63 64 48, info@kadettenronse.be
Vergaderingen: elke zaterdag van
14 tot 17 u. in de Waatsbrugstraat 79.
Startdag werkjaar:
weekend 6, 7 en 8 oktober 2017

JEUGDVERENIGINGEN
RONSE
“Scouting Oes Leven.
We zijn niet verslaafd,
we hebben het
gewoon nodig.”

Ridders van de Fiertel
Contact:
Charlotte Vandermarliere: 0477 44 26 19
Pieter Dhondt: 0471 41 57 85
Ruben Dhondt: 0474 06 98 68
groepsleiding@scoutsronse.be
Activiteit:
Zaterdag van 9.30 tot 11.45 u.:
kapoenen, kabouters en welpen.
Zaterdag van 8.45 tot 11.45 u.:
jonggidsen, jongverkenners en givers.
Startdag werkjaar: zaterdag 16 september om 14 u. op Carrick (Walenweg).
“Wervelend in vlaggenspel, doorslag
gevend in slagwerk.”

Ritmo Ronse, Jeugdgroep voor
Amateuristische Kunstbeoefening
Contactpersoon:
Sammy Khiter: 0498 45 65 31
ritmoronse@hotmail.com
Activiteit: Woensdag van 19 tot 20.30 u.
en vrijdag van 18.30 tot 21 u.

“Scouts is leven,
samen, in harmonie met
elkaar en de natuur.”

“Als je ’t mij vraagt:
Chiro!”

Scouting Durendael
Contactpersoon:
Detlev Vandendaele: 0495 62 15 38
info@scoutingdurendael.be
www.scouitngdurendael.be

Chiro OndergRonse
Contact:
Jordan Delmeire: 0471 48 25 88
delmeirejordan@hotmail.com
www.chiroondergronse.be

Activiteit:
Iedere zondag van 14 tot 17.30 u.

Activiteit:
Iedere zondag van 14 tot 17 u. in
de Sint-Pietersnieuwstraat 22
(aan Basisschool Glorieux).

Startdag: zondag 17 september

“Voor en door holebien transgenderjongeren
t.e.m. 30 jaar.”

Toeterniettoe
Contact:
Gregory Vandewiele: 055 58 01 55
onthaal@toeterniettoe.be
www.toeterniettoe.be
Activiteiten worden via de website en
nieuwsbrieven aangekondigd. Voor
onthaalgesprekken wordt telkens een
datum met de jongere zelf bepaald.

Meer info: Jeugd Ronse
055 29 94 26, jeugd@ronse.be
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Startdag: een zondag in de tweede
helft van september. Informatie hierover
is terug te vinden op de website of op
Facebook.
“Iedereen scout!”

157ste FOS “De Ouistiti’s”
Contact:
Gilles Vandezande: 0475 96 51 73
eenheidsleiding@ouistitis.be
www.ouistitis.be
Activiteit:
Iedere zaterdag van 14.30 t.e.m. 17.30 u.
Startdag: 9 september 2017

KORT NIEUWS
BEWEGEN OP
VERWIJZING (BOV)
Het BOV-project wil de “zittende” Vlaming aan het bewegen krijgen. Meer
bewegen en minder lang stilzitten betekent een lager risico op gezondheidsproblemen. De huisarts kan patiënten
met een verhoogd gezondheidsrisico
doorverwijzen naar de “BOV- coach.”
In overleg met die coach krijgt de pa
tiënt een beweegplan op maat: van een
dagelijkse fietstocht naar het werk tot
een wekelijks dans- of zwemuurtje in
de buurt.

VAKANTIETOEZICHT
DOOR DE LOKALE
POLITIE
Ga je op vakantie of ben je een tijdje
niet thuis? Vraag dan afwezigheidstoezicht aan bij de lokale politie. De politie
houdt dan een oogje in het zeil.
Afwezigheidstoezicht is een gratis
dienstverlening die de politie het hele
jaar door aanbiedt aan de inwoners.
Het betekent dat de politie verhoogd
toezicht houdt bij woningen waarvan
de bewoners voor een bepaalde tijd
met vakantie of afwezig zijn. De politie
controleert je woning op onregelmatige tijdstippen, let op mogelijke sporen
van inbraak, niet afgesloten ramen en
deuren enz. In functie van het aantal
aanvragen en de beschikbaarheid van
het personeel, wordt dit toezicht opgenomen in de patrouilles van de politie.
Andere tips
Breng steeds familie of buren op de
hoogte van je afwezigheid. Zo kunnen
zij mee alert zijn. Sociale controle is niet
te vervangen door politietoezicht!
Trek in ieder geval niet de aandacht

van potentiële inbrekers door aan iedereen te vertellen dat je op reis vertrekt of door een briefje op de deur of
het raam te plakken voor de bakker of
de melkboer die aan huis levert. Wees
ook uiterst voorzichtig met wat je op
Facebook, Twitter of andere sociale
netwerksites schrijft. Dieven lezen namelijk mee.
Zorg ervoor dat iemand je brievenbus
regelmatig komt leegmaken. Een volle
brievenbus is voor een dief een signaal
dat de bewoner voor langere tijd afwezig is. De persoon die uw brievenbus
leegmaakt kan ook de rolluiken of gordijnen openen of sluiten en indien nodig
het gras maaien of de heg snoeien.
Afwezigheidstoezicht aanvragen? Je
vindt alle mogelijkheden en het aanvraagforumlier op de website:
www.lokalepolitie.be/5427
Vermeld bij je aanvraag steeds een
contactpersoon die te bereiken is tijdens je afwezigheid om bij eventuele
problemen of incidenten te contacteren.
Meer info: lokale politie Ronse
055 33 70 33, onthaal@pzronse.be
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BOV richt zich naar alle volwassenen
met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico dat verminderd kan
worden door voldoende te bewegen.
Binnen het project is er extra aandacht
voor de kwetsbare groepen en wordt
er vooral laagdrempelig gewerkt.
Arts en zorg- en hulpverleners motiveren de patiënten. De huisarts stelt een
verwijsbrief op. De deelnemer contacteert de BOV-beweegcoach en krijgt
een beweegplan op maat. Dit plan gaat
ook naar de huisarts. De deelnemer
probeert het plan uit en evalueert het
met zijn coach. Eventueel is er bijsturing nodig maar het komt er op neer
dat de deelnemer blijft bewegen. De
huisarts volgt de deelnemer verder op.
Ronse is enthousiast mee in dit verhaal
gestapt. De sportdienst, het dienstencentrum en de huisartsenkring werken
er samen aan mee.

Meer info: Dienstencentrum
De Hoge Winde, 055 20 70 73,
hogewinde@ronse.be of
dienst Sport, 055 33 99 22,
sport@ronse.be

WIST JE DAT...
… het kunstwerk dat in de Stadstuin aan het amfitheater staat “Cour jardin” heet en ontworpen werd door kunstenaars
Sarah & Charles? De titel van het werk verwijst naar bekende klassieke theaterbegrippen die gebruikt worden om de
theaterzaal technisch in te delen. Het kunstwerk sluit “mentaal” aan bij de plek waar het staat. De theaterelementen
zouden zomaar aan het amfitheater geplaatst kunnen zijn om er theater te maken.
De keuze voor de kunstenaars Sarah & Charles kwam er door gesprekken tussen geëngageerde Ronsenaars, mensen
van de wijkwerking Marijve en De Nieuwe Opdrachtgevers over hun dromen, verwachtingen en verhalen…
De kunstenaars hopen dat het participatieve kunstwerk regelmatig “geactiveerd” zal worden door theatergezelschappen, muzikanten, koren, verenigingen of kinderen… “Cour jardin” zal bewoners, bezoekers en toevallige passanten in
de Stadstuin zeker inspireren en de uitstraling van Ronse versterken.
Meer info: info@ccdeververij.be

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse:

Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
•

INzicht 65 verschijnt eind september 2017

•

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

•

Met dank aan de volgende fotografen: Icarus Projects (cover, p. 4, 5, 6),
Erwin Huyghe (p. 2, 10, 27), Sone (p. 11), Geert De Vriendt (p. 13),
Fabrice Gevaert (p. 13), David Stockman (p. 17), Laurens Stockman (p. 17),
Eric Bordeaud’huy (p. 20, 22), Kadetten Ronse (p. 24), De Ouistiti’s (p.25)

•

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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iedere werkdag van 8.30 u. tot 12 u.
en woensdag ook van
u. tot 16
Bij 13.30
vergroten
ofu.verkleinen moete
In juli en augustus:
De oriëntering van de te
woensdagnamiddag gesloten

Staand (portrait) logo minimumbreedte = 17 mm •
Dienst Burgerzaken ook open elkemogen dus nooit
tweede en vierde zaterdag
van 9.30
u. tot 11.30 u.
Nederlands
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