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GESPOT
Er heerste een gezellige sfeer tijdens de tweede editie
van het Foodtruck Festival. Heel wat nieuwsgierige en
hongerige mensen zakten af naar het Bruulpark om er
te proeven van een divers aanbod aan lekkers, geserveerd vanuit kleine, mobiele en originele restaurants:
de foodtrucks. Dit event sloot de zomer af.
Ronse Opscène, de Bruulconcerten, de Vrije Markt,
Ronse Pelouze, het Sone Festival, Ronse Paradeert,
de festiviteiten voor de Vlaamse feestdag. Er viel deze
zomer voor iedere smaak en goesting wat te beleven.
Nu worden de dagen korter en donkerder, maar niet
getreurd: er is nog heel wat moois in het verschiet. Hou
de kalender, de website en de Facebook-pagina van
de stad in de gaten. Zo hoef je niets te missen.
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INTERVIEW

KSK RONSE BESTAAT 30 JAAR
KSK Ronse viert in 2017 zijn dertigjarig bestaan. INzicht vond dit het geschikte
moment om het Ronsese voetbal eens in de kijker te zetten en ging polshoogte
nemen bij Jean-Marie Vandendriessche (voorzitter) en David Verpoort (voorzitter
jeugdafdeling). Zij spraken over kansen geven aan talent, het nieuwe voetbalseizoen, de verbindende rol van sport en natuurlijk ook de toekomst.
KSK Ronse is een fusieploeg. Dertig jaar geleden is de club ontstaan
uit KF Club Ronse en Assa Ronse.
Wordt er over dat fusieverhaal nog
gesproken?
Vandendriessche: “Die fusie heeft zich
afgespeeld voor ik actief was in het voetbal. Ik woon nog “maar” veertien jaar in
Ronse en ben nu elf jaar voorzitter, dus
ik heb het niet van dichtbij meegemaakt.”
Verpoort: “Ik ben voorzitter geworden in
2010. Ik ben erin gerold via mijn zoon die
bij de jeugdafdeling speelde. Ik weet dat
die fusie een moeilijk verhaal was en dat
de mensen van het vroegere Assa en de
vroegere Club vlak na de fusie uit pro-

test wegbleven, maar ik denk dat dit nu
wel definitief tot het verleden behoort.”
Hoe is het vandaag de dag gesteld
met de club?
Vandendriessche: “We spelen momenteel op het niveau “Tweede Amateur”.
De club heeft zes jaar in tweede klasse
gespeeld maar dat was voor onze tijd.
Na een aantal degradaties zijn we er vorig seizoen in geslaagd om van “Derde
Amateur” toch weer op te klimmen naar
tweede. Dat is eigen aan de sport: alles
gaat in golven. Door onze teruggewonnen
plaats in de reeks staan er ons dit seizoen
enkele mooie derby’s te wachten.”
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Verpoort: “Ook ons jeugdtoernooi is een
mooi uithangbord. We horen van andere ploegen dat ze graag terugkeren en
dat het erg goed georganiseerd is. In de
jeugdafdeling zijn we dit jaar gestart met
een project waarbij we 15 spelers apart
begeleiden met de bedoeling ze sneller
en beter te laten doorstromen naar de
A-kern. Ze kunnen af en toe meetrainen
met de kern en worden bovendien ook
individueel opgevolgd.”
Vandendriessche: “Die doorstroming is
uiteraard belangrijk om de continuïteit
te garanderen. Je bent wel steeds afhankelijk van het talent dat bij de jeugd

terug te halen. Het gebeurt immers dat
goede spelers elders aan de bak gaan
maar na verloop van tijd niet meer kunnen
opklimmen. Daar schuilt dan een kans om
ze opnieuw in onze ploeg in te zetten.”
Verpoort: “Voor de supporters is dit
ook belangrijk. Het schept een band.
De beleving is groter als er Ronsenaars
op het veld staan. En natuurlijk ook als
de resultaten goed zijn.” (lacht)
Vroeger deed het hardnekkige gerucht de ronde dat het lidgeld van de
jeugd gebruikt werd om de vergoedingen van de spelers uit de A-kern
te betalen
Vandendriessche: “Dat klopt niet. Integendeel, de tekorten bij de jeugd zijn
weggewerkt door het hoofdbestuur. De
financieel troebele tijden voor KSK Ronse
zijn voorbij. We mogen ook niet vergeten
dat de problemen een erfenis waren uit
de tijd waarin de club in tweede nationale
speelde. De kosten waren toen gigantisch. Denk alleen al aan de vervoersonkosten telkens wanneer er door de jeugd
op verplaatsing gespeeld werd.”

Door onze teruggewonnen
plaats in de reeks staan er
ons dit seizoen enkele mooie
derby’s te wachten.
binnenkomt. Goede spelers kunnen altijd
weggeplukt worden door omliggende
clubs. Soms hebben spelers niet het nodige geduld om te groeien en stappen ze
zelf op omdat ze denken ergens anders
betere kansen te krijgen. Daar is ook een
rol weggelegd voor de ouders, die hen
moeten steunen en helpen doen inzien
dat sportieve ontplooiing tijd kost.”
Hoe belangrijk is het voor jullie om
Ronsenaars in de kern te hebben?
Vandendriessche: “We hebben iemand
die de Ronsenaars opvolgt die bij andere ploegen spelen en de mogelijkheid
bekijkt om ze op het gepaste moment

Verpoort: “Om ons jeugdlabel “Provinciaal”, uitgereikt door de Belgische
Voetbalbond, te behouden, moet je gediplomeerde trainers engageren. Ook dat
brengt kosten met zich mee. We waken
erover dat er geen tekorten opgebouwd
worden.”
Hoe zien jullie de sociale rol van het
voetbal en van KSK Ronse?
Vandendriessche: “Voetbal is de sport
bij uitstek waar mensen met heel verschillende achtergronden samen trainen en
spelen. Dat levert hechte vriendschappen op en de diversiteit is een verrijking. Anderzijds
is die sociale en
culturele mix niet
altijd evident. We
doen als club erg
ons best om laagdrempelig te zijn,
bijvoorbeeld door
de jeugdbijdrage
zo laag mogelijk
te houden. Je hebt
immers volk nodig.
Zonder spelers
geen voetbal.”
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Verpoort: “Toch blijven er verschillen
in betrokkenheid. Tijdens onze activiteiten proberen we iedereen te bereiken,
maar dat heeft toch niet het gewenste
effect. De bal ligt ook in het kamp van
de ouders. Je kunt je hand wel uitsteken,
maar iemand moet ze willen aannemen.
Anderzijds heeft de diversiteit ook voordelen. De jeugdploeg van mijn zoon was
half Franstalig. Ik heb daar gezien hoe
snel kinderen er spelenderwijs Frans
leren. Het gaat om de sport. Taal en andere onderlinge verschillen zijn op het
veld niet zo relevant.”
Hoe zien jullie de toekomst?
Verpoort: “We hebben met de jeugd
de ambitie om op provinciaal niveau te
blijven spelen en wie weet op termijn
interprovinciaal, al zal dat niet gemakkelijk zijn. Voetbal blijft in België toch sport
“nummer 1”. Ik ben ervan overtuigd dat
voetbal nog steeds de moeite loont om
in te investeren.”
Vandendriessche: “Verbeteringen aan
onze infrastructuur, daar hopen we ook
op. Een goede infrastructuur - een goed
veld in de eerste plaats - is de basis.
Op dat vlak kan het hier een stuk beter. Zo kun je niet met gelijke wapens
strijden. Een synthetisch grasveld staat
hoog op ons verlanglijstje. Een groter bezoekersaantal tijdens de matchen zou
ook fijn zijn. Op maandagochtend krijg
ik zo vaak de vraag: ‘Wat heeft den SK
gedaan zondag?’ Als iedereen van wie
ik die vraag krijg een kaartje zou kopen
en zelf zou komen kijken, zou dat mooi
zijn. We staan nu voor een mooi seizoen
met leuke wedstrijden in eigen streek.
Ik nodig iedereen dan ook graag uit om
eens een match bij te wonen.”

KALENDER SEIZOEN 2017 - 2018
Dag

Datum

Uur

Match

Zondag

03.09.17

15.00

FC Gullegem

KSK Ronse

Zondag

10.09.17

15.00

KSK Ronse

KFC SP Petegem

Zondag

17.09.17

15.00

KSV Bornem

KSK Ronse

Zaterdag

23.09.17

20.00

KSV Temse

KSK Ronse

Zaterdag

30.09.17

20.00

KSK Ronse

RAC Harelbeke

Zaterdag

07.10.17

19.30

Mandel United

KSK Ronse

Zondag

15.10.17

15.00

KSK Ronse

SK Londerzeel

Zaterdag

21.10.17

20.00

Racing Gent

KSK Ronse

Zondag

29.10.17

15.00

KSK Ronse

SK Pepingen Halle

Zondag

05.11.17

14.30

KM Torhout

KSK Ronse

Zaterdag

11.11.17

20.00

KSK Ronse

Olsa Brakel

Zondag

19.11.17

15.00

KFC Rupel Boom

KSK Ronse

Zondag

26.11.17

15.00

KSK Ronse

SK Sint-Niklaas

Zondag

03.12.17

14.30

Sint-Eloois-Winkel

KSK Ronse

Zondag

10.12.17

15.00

KSK Ronse

KVK Westhoek

Zondag

17.12.17

15.00

KSK Ronse

FC Gullegem

Zondag

14.01.18

15.00

KFC SP Petegem

KSK Ronse

Zondag

21.01.18

15.00

KSK Ronse

KSV Bornem

Zondag

28.01.18

15.00

KSK Ronse

KSV Temse

Zondag

11.02.18

15.00

RAC Harelbeke

KSK Ronse

Zaterdag

17.02.18

20.00

KSK Ronse

Mandel United

Zondag

25.02.18

15.00

SK Londerzeel

KSK Ronse

Zaterdag

03.03.18

20.00

KSK Ronse

Racing Gent

Zondag

11.03.18

15.00

SK Pepingen Halle

KSK Ronse

Zaterdag

17.03.18

20.00

KSK Ronse

KM Torhout

Zondag

25.03.18

15.00

Olsa Brakel

KSK Ronse

Zaterdag

07.04.18

20.00

KSK Ronse

KFC Rupel Boom

Zaterdag

14.04.18

19.30

SK Sint-Niklaas

KSK Ronse

Zondag

22.04.18

15.00

KSK Ronse

Sint-Eloois-Winkel

Zondag

29.04.18

15.00

KVK Westhoek

KSK Ronse
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DE FUSIE: HOE ZAT
DAT OOK WEER?
Vroeger bestonden er twee voetbalclubs
in Ronse: KF Club Ronse en Assa Ronse.
Beiden speelden op een eigen terrein.
Het eerste fusievoorstel dateert van 1983
maar werd weggestemd. Beide clubs
kenden in de daarop volgende jaren een
sportief dieptepunt. Club geraakte niet uit
tweede provinciale en Assa zakte naar
de laagste provinciale reeks. Onvrede
in verband met de fusiepoging speelde
een negatieve rol. De besturen dunden
uit en het animo nam af. Wissels in de
bestuursploegen zorgden voor een nieuw
elan. Beide clubs zochten toenadering tot
elkaar. Er kwam een nieuw fusievoorstel
dat op de Algemene Vergaderingen van
beide clubs werd voorgelegd.
Op 12 mei 1987 werd KSK Ronse geboren.
Een groepje nieuwe beheerders werd bereid gevonden om schulden te vereffenen
door een renteloze lening aan te bieden
aan de club. Associated Weavers werd
hoofdsponsor en de stad Ronse zou een
voetbalstadion aanleggen. Het stadion
kreeg de naam Orphale Cruckestadion
(naar de toenmalige burgemeester) en
werd in gebruik genomen in 1993.
Wist je trouwens dat na de fusie Franky
Dury (nu bij Zulte-Waregem) jarenlang
trainer was van deze fusieploeg?
Bron: 100 jaar sport in Ronse.

BIBLIOTHEEK
VOORLEZEN IN DE BIB

“De jongste kinderen laat ik tussendoor eens bewegen:
we beelden een stukje van het verhaal uit,
we stappen als een beer, we vliegen als een vlinder…”
[Gerda Belaen, vrijwilliger]

Twee keer per maand kunnen kinderen
van 4 tot 9 jaar in de bib luisteren naar
de mooiste, gekste en spannendste
verhalen. Enthousiaste vrijwilligers lezen voor aan twee groepjes kinderen:
een groepje van 4 tot 6 jaar en een
groepje van 7 tot 9 jaar. Vaak wordt
er afgesloten met een knutselmoment.
Deze voorleesuurtjes zijn gratis. Leesbevordering en leesplezier stimuleren
behoort immers tot de kernopdrachten
van de bibliotheek. Wil jij ook als vrijwilliger voorlezen aan kinderen? Neem
dan contact op met de bib.
De voorleesuurtjes zijn er elke
eerste woensdag (14.30 tot 15.30 u.)
en derde zaterdag (10.30 tot 11.30 u.)
van de maand:
- woensdag 4 oktober
- zaterdag 21 oktober
- zaterdag 18 november
- woensdag 6 december
- zaterdag 16 december

WAAROM VOORLEZEN?
“Ik kies mijn verhalen zorgvuldig uit volgens de tijd van het jaar:
vakantie, verjaardagen, gevoelens…”
[Christine Capiau, vrijwilliger]

VOORLEESWEEK 2017:
18 TOT 26 NOVEMBER
Voorleespapa’s “in the picture”
Voorleespapa’s die vóór woensdag 15 november een leuke foto bezorgen aan de
bib waarop ze voorlezen aan hun kinderen,
maken kans op een leuke prijs!
Kinderyoga
Naar een verhaal luisteren, je verbeelding
gebruiken en ondertussen ook aan yoga
doen? Het kan! De bib organiseert op 22

november twee workshops kinderyoga
voor kinderen van 4 tot 7 jaar onder begeleiding van Annelies Lust. Van 14.30 tot
15.30 u. voor kinderen alleen, van 16 tot
17 u. worden kinderen begeleid door een
(groot)ouder. De activiteit is gratis maar op
tijd inschrijven is de boodschap.
Vertellingen voor volwassenen
Op donderdag 23 november om 20 u.
brengen de vertellers van TcollectiefvertelT Oost-Vlaamse volksverhalen en sproken in de bib. Gratis, maar graag vooraf
inschrijven.
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Voorlezen is in de eerste plaats gewoon
leuk. Kinderen luisteren, kijken naar de
mooie illustraties, beleven het verhaal
mee vanuit hun eigen leefwereld. Studies
tonen aan dat voorlezen een belangrijke rol
speelt in de ontwikkeling van kinderen. Ze
pikken nieuwe woorden op en versterken
hun taalgevoel. Ze leren beter luisteren en
zich concentreren.
Voorlezen prikkelt de fantasie. Door uitdagende vragen te stellen over het verhaal, leren kinderen bij over de wereld en
versterken ze hun sociale vaardigheden.
Voorlezen maakt gevoelens en ervaringen bespreekbaar. Kinderen grijpen zelf
sneller naar een leesboek als ze verhalen
horen vertellen.
Op www.voorlezen.be vind je heel wat
informatie over de Voorleesweek en ook
voorleestips voor thuis.

150

JAAR KAVA

KUNSTACADEMIE VIERT IN RONSE
150-JARIG BESTAAN
De Kunstacademie Vlaamse Ardennen viert dit schooljaar haar
150-jarig jubileum! Tijd voor een terugblik op haar rijke geschiedenis en de cruciale personen, scharniermomenten en -plaatsen.

In 1848 suggereerde Gustaaf Willequet om een gemeentelijke
muziekschool op te richten en in 1867 gebeurde dit ook daadwerkelijk. Charles Delcourt kreeg de leiding.
Een zaal in het stadhuis deed dienst als leslokaal. Met directeur
Abel Regibo verwierf de school een uitstekende reputatie binnen
het culturele landschap: Peter Benoit prees de school als “een
der weinig goede in ons land”!

In den beginne…

Verhuis naar de Zuidstraat

Al in de vroege Middeleeuwen kende Ronse een muziektraditie
dankzij het college van kanunniken van het Sint-Hermeskollegiaal
en de bedevaart naar de stadspatroon Sint-Hermes. De grote
verscheidenheid aan gezangen wijst erop dat er toen reeds
muziekonderricht aanwezig was. De stadsbrand van 1559 en
de Hervorming met in haar nasleep de Beeldenstorm en de
godsdienstoorlogen, zette echter een punt achter het bloeiend
cultureel leven.

In 1896 werd August Desutter directeur. De school verhuisde
naar een vroegere meisjesschool in de Zuidstraat en er volgde
een totale reorganisatie: lessen voor volwassenen, een uitgebreider instrumentenaanbod én meisjes kregen toelating om
les te volgen.

In het begin van de 18e eeuw namen de paters Oratorianen de
Kapittelschool over en verdween het muziekonderwijs naar de
achtergrond. Toch was het muziekleven niet helemaal dood.
Getuige hiervan is een schilderij waarop de Sint-Hermesgilde
is afgebeeld: een groep muzikanten (waarvan het huidige trommeltje en fluitje een overblijfsel is) stichten een eerste “muziekmaatschappij”: “Sint-Cecilia”.

In 1907 kreeg de muziekschool nieuwe lokalen in de Zuidstraat,
naast de Zusterschool en in 1911 werd Karel Desutter aangesteld
als directeur. Vanuit socialistische hoek werd een hervormingsprogramma voorgesteld: betere lokalen, aangepaste lesuren
en Nederlandstalig onderwijs. Als reactie op deze voorstellen
werden de vakken uitgebreid en nieuwe klaslokalen ingericht
in de Local Unique en in het stadhuis. De eerste muziekles in
het Nederlands werd gegeven in 1927. Ephrem Delmotte startte
in deze periode als leraar notenleer voor volwassenen. Hij zou
er blijven tot 1961.
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Van Muziekschool naar Muziekacademie
Er volgde een periode van verhuizen. Vanaf 1928 werd de school
achtereenvolgens ondergebracht in het Oud Hospitaal, de Fostierlaan en de gemeenteschool in de Vanhovestraat. In 1938 wordt
de ‘Muziekschool’ een ‘Muziekacademie’ en in datzelfde jaar werd
Georges Lonque directeur. Onder zijn impuls werden de kunstrichtingen uitgebreid. Er kwamen lessen euritmie (wat later zou uitmonden in de studierichting Dans) en ook Woord werd geïntroduceerd.
De oprichting van “De Vrienden van de Muziekacademie” (1947)
was het startpunt voor een traditie van boeiende concerten in de
stad. Opnieuw verhuisde de academie naar de Zuidstraat, maar
deze keer mét de belofte van een volledige nieuwbouw. Eind 1957
mocht Ronse trots zijn om “een der schoonste en best ingerichte
muzieklokalen van België” te bezitten.

Uitbreiding
In 1963 werd dhr. Lonque opgevolgd door Guy Duyck. Hij richtte
filialen op in Berchem, Etikhove en Opbrakel. Hij bleef directeur tot
1992. Daarna verwelkomde de school Filip Brys, onder wiens beleid
de afdeling Beeldende Kunsten officieel werd ingericht en de
academie uitgroeide tot een Kunstacademie met vier volwaardige
studierichtingen. In september 2012 verhuisde de Kunstacademie,
samen met “CC De Ververij” naar een gloednieuw gebouw in de
Wolvestraat. In september 2016 gaf dhr. Brys de fakkel door aan
de huidige directeur, Pascal Devreese.
Vandaag telt de Kunstacademie een 1500-tal leerlingen en zijn er
een 70-tal leerkrachten actief om kwaliteitsvol kunstonderwijs aan
te bieden. De filiaalgemeenten Kluisbergen en Maarkedal vierden
intussen uitgebreid hun 50-jarig jubileum. Op 19 november is het de
beurt aan de afdeling Brakel. De hoofdschool Ronse viert een schooljaar lang zijn “150-jarige groei” met een uitgebreid feestprogramma.

FEESTPROGRAMMA
10 september 2017
Concert Koperblazers tijdens Open
Monumentendag. 15 u., binnenkoer van
het Spanjaardenkasteel, Bruulpark.
7 oktober 2017
Feestelijke diploma-uitreiking van de
afgestudeerde leerlingen schooljaar
2016-2017. 17 u., stadhuis.
13, 14, 15, 20 en 22 oktober 2017
Musical “Red Card” van sir A. Lloyd
Webber. Zuidstraat 19.

11 november 2017
Leerlingen herdenken met “In memoriam” de Wapenstilstand
kerkhof Hogerlucht.

Op 5 mei 2018
Culturele stadswandeling met performances en concerten op diverse
locaties.

20 en 22 december 2017
Hartverwarmende activiteiten tijdens
de Warmste Week.
Opening Expo 150 Jaar Academie.
Wolvestraat 37.

In juni sluit het jubileumjaar af met een
feestelijke editie van de expo Beeldende Kunsten (van 8 tot 24 juni) en met
een spetterend slotconcert van de afstuderende leerlingen.

10, 11 en 17 maart 2018
Muziektheaterproductie Wilde Zwanen, gebaseerd op het sprookje van
H.C. Andersen. Zuidstraat 19.
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Meer info: www.kunstacademie
vlaamseardennen.be

KORT NIEUWS
REALISEER JOUW
PROJECT MET HULP
VAN STREEKMOTOR23

Streekmotor23 is een streekfonds voor
de 23 gemeenten van de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek en zamelt middelen in bij inwoners en bedrijven om te
besteden aan lokale initiatieven die mens
en omgeving ten goede komen. Op die
manier wil het streekfonds een motor zijn
voor maatschappelijk engagement in de
regio. De burgemeesters zijn de ambas-

sadeurs van Streekmotor23. Er zijn alvast
5 pilootprojecten van start gegaan. Het zijn
initiatieven die het welzijn van kwetsbare
groepen verbeteren en hiervoor de omgeving inzetten als hefboom. Tot de pilootprojecten behoort onder meer het project
‘Buitengewoon Fruitig’ van Leefboerderij
De Kanteling uit Herzele en het project
‘Een moestuin voor het Peperkoekenhuis’
uit Geraardsbergen. Deze projecten haalden 50% van het nodige projectbudget op
door middel van crowdfunding. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag
met een maximum van 5.000 euro. Vanaf
15 oktober 2017 kun je als lokale vereniging, jeugdbeweging, school, instelling,
buurtcomité of andere informele groep
je project indienen bij Streekmotor23 en
zo kans maken op maximum 5.000 euro
financiële steun om je project te realiseren. Projecten moeten zich inzetten voor
mens en omgeving. Neem snel een kijkje
op www.streekmotor23.be.

NIEUWE OPENINGSUREN STATIONSLOKET
Vanaf 2 oktober 2017 worden de openingstijden van het loket in het station van
Ronse aangepast. Het loket zal tijdens weekdagen geopend zijn van 6 tot 13.15 u.
en tijdens het weekend en op feestdagen gesloten. Buiten deze uren kunnen de
treinreizigers voor de aankoop van hun treinticket gebruik maken van de automaat
in het station en de digitale verkoopkanalen (internet en mobiele applicatie). Bijna
alle producten zijn beschikbaar aan de automaten, ook treinabonnementen kunnen
aan de automaten verlengd worden. Tijdens de maand september zal de verkoopbediende bij de automaat aanwezig zijn om de klanten die hiermee niet vertrouwd
zijn, te begeleiden.
Voor informatie over het treinaanbod of de aankoop van treintickets kunnen reizigers
7 dagen op 7 (van 7 tot 21.30 u.) terecht bij de klantendienst van de NMBS op tel. 025
28 28 28, op de website (www.nmbs.be) of via Twitter en Facebook (van 6 tot 22 u.).

WORD VRIJWILLIG
BRANDWEERMAN (M/V)
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is op zoek naar vrijwillige brandweermannen (m/v) die tijd wensen te
investeren in het bieden van hulp bij een
brand, ongeval… en dit zowel overdag
als ‘s nachts. Ben jij sociaal, hulpverlenend en sportief? Hou je van uitdagingen,
presteer je onder druk en blijft je hoofd
koel tijdens gevaarlijke situaties, dan is

de job van vrijwillig brandweerman misschien iets voor jou. Om een federaal
geschiktheidsattest te halen, moet je een
aantal proeven en testen doorlopen in
een “opleidingscentrum voor de civiele
veiligheid” naar keuze. Dit staat los van
de eigenlijke zone waar je nadien gaat
solliciteren om de functie uit te oefenen.
Vorming, training en opleiding worden
aangeboden door de hulpverleningszone. Als vrijwillig brandweerman ontvang
je een vergoeding per uur en krijg je te
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LICHTSTUDIE
OVER DE VRIJHEID
Parallel met het ontwerp voor de heraanleg van De Vrijheid, wordt ook werk gemaakt van een aangepast lichtplan voor
het gebied. Studiebureau Radiance35, die
de stad hierin begeleidt, organiseerde een
nachtwandeling. Tijdens deze wandeling
konden burgers op een laagdrempelige
manier hun opmerkingen over de verlichting meegeven.
Op basis daarvan werd een eerste voorstel opgemaakt in drie lagen. De eerste
laag is een comfortabel en veilig aanvoelend deken van publieke verlichting. De
tweede laag bestaat uit de verlichting van
beeldbepalende onderdelen van de natuur
of het erfgoed in De Vrijheid. De derde
laag is de verlichting van de monumenten
die van ver zichtbaar moeten zijn en lichtbakens zullen vormen: de Sint-Hermeskerk
en de toren van de Oude Sint-Martinuskerk. De verschillende parken krijgen ook
elk hun sfeer: de ene keer mysterieus met
minimalistische verlichting, de andere keer
royaler met een intensere verlichting.
Binnenkort gaat het bureau over tot het organiseren van een proefopstelling waarbij
een aantal voorstellen op locatie worden
uitgetest. Ook hierbij wordt de bevolking
betrokken.

maken met een divers takenpakket en
heel wat uiteenlopende verantwoordelijkheden. Ga voor alle info kijken op
www.bvlar.be of mail naar jobs@bvlar.be.

VRIJE TIJD IN RONSE
JASPER STEVERLINCK
Op donderdag 16 november 2017 verwelkomt
CC De Ververij niemand minder dan Jasper Steverlinck. Naast aanvoerder van hitlijsten (zijn
versie van “Life on Mars” van David Bowie stond
wekenlang op één) is hij ook een musician’s
musician. Heel wat muzikale collega’s staan
verstomd wanneer ze hem voor het eerst horen.
Zo ook Brian Molko van Placebo, die na het zien
en horen van Jasper, zijn management de opdracht gaf om die gouden stem te tekenen. Wat
ook gebeurde. Jasper is klaar voor de wereld en
vice versa. Dit najaar is Vlaanderen de eerste
halte op weg naar de rest van de wereld. Op
zijn nieuwe plaat gaat hij terug naar de bron:
zijn unieke stem. Ook zijn schrijftalent is gerijpt.
Dit alles begeleid door een gitaar en de briljante
piano van Valentijn Elsen. Klinkend als een klok,
dankzij Jean Blaute, zonder wie de Vlaamse
popmuziek gestopt zou zijn in 1972. Als Jasper
Steverlinck niet bestond, dan moesten ze hem
uitvinden.
Do 16.11.17, 20.30 u.
Tickets : € 25 /€ 23 (-26, 55+, groepen)
Reservatie : 055 23 28 01 of info@ccdeververij.be
Het volledige programma van CC De Ververij
vind je op p. 18.

JASPER
STEVERLINCK
d o n d e r d ag

16

n o vember
20.30 uur

- VRIJE TIJD IN RONSE -

MINDFUL MO(VE)MENTS
van ma 4.09.17 tot ma 18.12.17
van 19.30 tot 21.30 u.
B’ho Qi
Savooistraat 161
0487 64 46 91

ROSALIE NIEMAND
(PLANCHEE CARREE RONSE)

zo 5.11.17 van 14 tot 16 u.
Vertrek aan zij-ingang van kerkhof
Hogerlucht. 3 euro per persoon.

Een combinatie van Taichi,
qigong en mindfulness.
van do 7.09.17 tot do 14.12.17
van 19.30 tot 21.30 u.
B’ho Qi
CC De Ververij
Wolvestraat 37
0487 64 46 91

Lessenreeks
za 23.09.17, 30.09.17 en
za 7.10.17 van 10 tot 16 u.
CC De Ververij en Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

LES 10 COMMANDEMENTS
DE LA LAÏCITÉ
Een lezing door Nadia Geerts (wordt
vertaald in het Nederlands).
ma 25.09.17 van 20 tot 21.30 u.
VC De Branderij
Zuidstraat 13
ronse@deMens.nu
055 21 49 69

KETTERS - EEN GESCHIEDENIS
NAAST DE KERK
Interactieve cursus door
John van Schaik
wo 27.09.17, 04.10.17,
11.10.17, 18.10.17 en 25.10.17
van 14 tot 16.30 u.
Davidsfonds Academie
KSO Glorieux - Open Leercentrum,
S. M. Glorieuxlaan 30
www.davidsfonds.be

zo 15.10.17 van 14 tot 18 u.

GEZINSVRIENDELIJKE
WANDELING BOIS-JOLY

B’HO QI TIME!

LEREN TEKENEN

DAG VAN DE TRAGE WEG

Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
www.visitronse.be

GROENBEMESTING
IN DE TUIN
Theatervoorstelling
vr 29.09.17 en za 30.09.17
van 20 tot 21.30 u.
Planchee Caree
CC De Ververij
Zuidstraat 19
0495 20 66 61

zo 8.10.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum
Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

FOTOTENTOONSTELLING
EETFESTIJN T.V.V. HET
NETWERK LEVENSEINDE
Za 30.09.17 van 12 tot 19 u.
De Fiertel
Ruddersveld 7
Kaarten via 055 20 74 00
www.netwerklevenseinde.be

OP STAP MET DE GIDS 2017
BEZOEK VILLA CARPENTIER
zo 01.10.17 van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt: Engelsenlaan ter
hoogte van nrs. 312-310.
12,5 euro per persoon.

NACHT VAN DE DUISTERNIS
za 14.10.17 om 19 u.
aan Kapel Wittentak
Kapellestraat
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vr 13.10.17 vernissage om 20 u.
za 14.10.17 en zo 15.10.17.
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
Fotoclub Ronse
Parochiezaal, De Klijpe
Zonnestraat 516

TRAGE WEGENWANDELING
MET PASAR RONSE
zo 15.10.17 van 14 tot 17 u.
Pasar
Lokaal achter Sint-Antoniuskerk
(Paterskerk)
Elzeelsesteenweg 299

SPELLETJESCLUB
vr 20.10.17, vr 17.11.17
vanaf 19 u. en zo 15.10.17,
12.11.17 van 14 tot 18 u.
Davidsfonds Ronse
Edmond Puissantstraat 21
www.davidsfonds.be

IN DE KIJKER
MARNIXCONCERT MET DE WINNAAR
VAN DE KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD
Na de succesvolle editie van de vorige jaren mikt de Marnixring Ronse voor
haar klassiek concert opnieuw op een
ruim publiek. Dit jaar, op 27 oktober, zijn
ˇ en de Concertband
Lukáš Vondrácek
van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te gast. Vijfentwintig enthousiaste Ronsese leden blazen dit concert
op gang. Daarna krijgt de onbetwiste
winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd, editie 2016, het podium.
De Concertband zorgt meteen voor
een unieke sfeer. De artistieke leiding
van dit ensemble berust bij Jens Demey. Deze beloftevolle musicus slaagt
erin om dankzij zijn professionele leiding
een wel heel bijzonder orkest te maken, met een lage drempel en een
hoge lat. Van muzikale sfeermakers
gesproken!
Lukáš Vondrácek
ˇ heeft zich nu al verzekerd van een plaats bij de meest

veelbelovende pianisten van zijn generatie. Zijn buitengewone muzikaliteit
en technisch vernuft maken hem tot
een veelgevraagd solist in concertzalen. Muziek vibreert door zijn lichaam
en ziel en zijn vertolkingen zijn adembenemend. Hij laat in dit concert alle
emoties en kleuren op het palet horen.
Van de virtuoze en poëtische delen in

“Carnaval” schakelt hij moeiteloos over
naar de verfijnde muziek van Mozart
en de licht melancholische “Intermezzi”
van Brahms.
Met deze voorstelling verzamelt de
Marnixring Ronse fondsen voor verenigingen en activiteiten met sociale en
culturele inslag en ter bevordering van
de Nederlandse taal en cultuur. Zo was
deze serviceclub dit jaar hoofdsponsor
van Gedichtendag & Picturale.
St-Martinuskerk Ronse,
vrijdag 27 oktober, 19.45 u.
Tickets : € 25 /€ 50 (met
uitgebreide receptie).
Kaarten te verkrijgen bij
alle leden van de
Marnixring Ronse, Buro
Saey en Kunstacademie
Vlaamse Ardennen.

THE ROYAL BAND OF THE BELGIAN
NAVY KOMT NAAR RONSE

De Koninklijke Muziekkapel, in volledige bezetting, zal
een gevarieerd en Ronses getint programma ten gehore
brengen. Zo zal de gewezen Ronsese Politiecommissaris José Plume, samen met het orkest, “Lover’s Prayer”
vertolken van Ronsenaar Roland Cardon. Verder is een
gastoptreden voorzien van twee uitmuntende Ronsese
solisten: Serge Plume en Dieter Limbourg.
Tot slot zal een eresaluut gebracht worden aan wijlen
Guy Duijck, directeur van de Stedelijke Muziekacademie
Ronse (van 1963-1993) en gewezen kapelmeester van
de Muziekkapel van de Marine (van 1963-1978) met zijn
“Bommelsmars”.

Op vrijdag 20 oktober trakteert de Vereniging Oudgedienden Zeemacht, sectie Ronse, je op een Galaconcert
in de Sint-Hermeskerk. Het concert, naar aanleiding van
hun tiende verjaardag, wordt verzorgd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine o.l.v. Oppermeester-chef
kapelmeester Bjorn Verschoore.

Het concert begint om 20 u. Na het concert is er een
“Meet & Eat Event” in de Passage.
Info: € 15 vvk / € 20 kassa, concert + VIP (Meet&Eat Event): € 50
Kaarten te koop in de Harmonie Ronse.
Info en reservatie: 0475 75 03 92, andre.onijn@telenet.be
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WANDELEN IN RONSE
DE NACHT VAN DE DUISTERNIS
Met de “Nacht van de duisternis” wil de Bond Beter Leefmilieu de impact van de lichtvervuiling in de kijker zetten.
Verschillende gemeenten doven de verlichting voor een avond en laten inwoners even proeven van de rust en
gezelligheid van een donkere nacht. Ook de stad Ronse neemt deel aan dit initiatief en dooft die avond de
verlichting aan de monumenten.
Naar aanleiding van de “Nacht van de duisternis” organiseert ook de dienst Toerisme een boeiende avondwandeling. Wil jij eens de sfeer en de schoonheid van het nachtelijke Hotondbos opsnuiven? Als je ogen wennen aan
de duisternis, krijgen ze een ander bos te zien en verscherpen de andere zintuigen zoals het gehoor en de reukzin.
Om helemaal in de sfeer te komen vertelt de gids geheimzinnige verhalen uit
een ver verleden. De wandeling eindigt met een hartverwarmend drankje.
Zaterdag 14 oktober om 19 u. aan Kapel Wittentak, Kapellestraat.
€ 5 per persoon, vooraf inschrijven en betalen verplicht.
Info en inschrijvingen: Toerisme Ronse, 055 23 28 16, toerisme@ronse.be,
Spanjaardenkasteel, Bruulpark, www.visitronse.be.

WANDEL MEE OP “DAG VAN DE TRAGE WEG”
Sinds 2010 neemt Ronse deel aan de “Dag van de trage weg”. Op deze dag, zondag 15 oktober, worden tijdens
één of meerdere lusvormige wandelingen de trage wegen in Ronse in de kijker gezet. De wandelingen nemen
je mee langs idyllische paadjes en de gidsen tonen je prachtige stukjes natuur in Ronse. Ongetwijfeld ontdek je
wandelpaadjes die voor jou onbekend waren. Voor mensen die houden van stappen langs onverharde wegen
in de Vlaamse Ardennen zijn deze wandelingen ideaal. Laarzen of goed schoeisel zijn aanbevolen. Er wordt een
klein geschenk voorzien voor wie met de fiets komt.
Deze wandelingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht via toerisme@ronse.be.
Het overzicht van de wandelingen komt binnenkort op www.visitronse.be.

WANDELEN IN RONSE EN OMGEVING
De herfst is de ideale periode om de
wandelschoenen aan te trekken en
erop uit te gaan! Bij de dienst Toerisme
vind je een zeer gevarieerd en uitgebreid wandelaanbod. Maar liefst vier
wandelnetwerken worden te koop
aangeboden, goed voor meer dan
1.000 km wandelplezier. Het wandelnetwerk “Getuigenheuvels Vlaamse
Ardennen” doet trouwens ook Ronse
aan. Het wandelnetwerk leidt je langs
heuvels, holle wegen en kronkelende
kasseibanen. Met de genummerde
knooppunten stel je zelf je eigen tocht
samen over de mooiste en veiligste

wandelpaden. Het netwerk is in twee
richtingen bewegwijzerd.
Het “Wandelnetwerk Bronbossen”, het
“Wandelnetwerk Zwalmvallei” en het
“Wandelnetwerk Getuigenheuvels”
worden aangeboden aan 6 euro. Het
wandelnetwerk van onze zuiderburen
“Pays des Collines” sluit aan op het
“Wandelnetwerk Getuigenheuvels”
en kost 7 euro.
Info: Toerisme Ronse, 055 23 28 16, toerisme@ronse.be, Spanjaardenkasteel,
Bruulpark, www.visitronse.be.
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op zondag 19 november kan je in CC De Ververij voor de vijfde keer terecht voor de Kunstendag voor Kinderen.
Er zijn gratis workshops voor kinderen tot 12 jaar. Reservatie is verplicht.
Vanaf 14 u. zijn er vrije activiteiten zoals het airbrushen van een tijdelijke (7 dagen) tattoo op de huid met kindveilig
materiaal. Vind je dit te heftig, dan staan de schminksters voor je klaar die je omtoveren in een vlinder of een sprookjesfiguur. Ook het traditioneel poffertjeskraam is van de partij en om 17 u. sluit de Kunstendag af met een familiefilm.

PRETTOONTJES

CREATIEF BOETSEREN

Zingen (oude traditionele kinderliedjes worden nog eens
van onder het stof gehaald),
bewegen en experimenteren
met muziekinstrumenten op
kindermaat en kleurrijke materialen. Je neemt tips mee naar huis hoe je muzikale
aspecten kan integreren in je dagelijkse bezigheden.

Leer stap voor stap technieken om prachtige
beelden en sculpturen te boetseren.
Leeftijd: 7 tot 12 jaar
Tijdstip: 14.30 tot 16.30 u.
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers

Sessie 1: leeftijd 6 tot 17 maand
Tijdstip: 14.15 tot 14.45 u.
Inschrijven verplicht – max. 10 kindjes + begeleider
Sessie 2: leeftijd 18 tot 48 maand
Tijdstip: 15 tot 15.45 u.
Inschrijven verplicht – max. 10 kindjes + begeleider

KINDERYOGA
Veel kinderen hebben het op jonge leeftijd al
druk en worden overladen door prikkels.
Kinderyoga zorgt voor rust in drukke
kinderhoofdjes.
Leeftijd: 7 tot 12 jaar
Tijdstip: 15 tot 16 u.
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers

VIDEOSTAR

CIRCUSWORKSHOP
Tijdens deze workshop worden de kinderen ondergedompeld in de wondere wereld van het circus.
Waawie is een circusartiest die straffe verhalen vertelt
en de kinderen introduceert in de circuswereld.
Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Tijdstip: 14.30 tot 16.30 u.
Inschrijven verplicht – max. 10 deelnemers

WE DANCE
Heb je de moves van Beyoncé
of ga je helemaal wild op Michael Jackson? In deze workshop laten kinderen zich inspireren
door de choreografieën van
bekende popsterren. Ze gaan
aan de slag met hun bewegingen
en maken er een eigen dans van.
Leeftijd: 9 tot 12 jaar
Tijdstip: 14 tot 16.30 u.
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers

Op bestaande muziek
verzinnen de kinderen
een scenario en ze
nemen alles op met de
camera. Daarna wordt
de eigen muziekclip op
YouTube gelanceerd.
A new videostar is born!
Leeftijd: 9 tot 12 jaar
Tijdstip: 14.30 tot 17 u.
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers

CUPCAKES MAKEN
Wie wil er nu niet zo’n gezellige cupcakeworkshop meemaken? De kinderen keren naar
huis met zelfgebakken cupcakes in een versierde
taartdoos.
Leeftijd: 6 tot 10 jaar
Tijdstip: 14.30 tot 16.30 u.
Inschrijven verplicht – max. 10 deelnemers

BREAKDANCE
Heb je een keuze gemaakt, schrijf je dan in
via info@ccdeververij.be of 055 23 27 97.
Vermeld je naam, leeftijd, keuze van de
workshop en een telefoonnummer.

Leer dansen als een echte breakdancer!
Leeftijd: 6 tot 9 jaar
Tijdstip: 14.30 tot 16 u.
Inschrijven verplicht – max. 15 deelnemers
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

Verwendag in de bib
za 14.10.17 van 9 tot 12 u.
Boeksprekers
Literair panelgesprek over “leesplezier”met Phara de Aguire, Alicja Gescinska, Charlotte Van den
Broeck, Peter Slabbynck, begeleid
door Ishane Chioua Lekhli
zo 15.10.17 om 16 u.
Reserveren nodig.
Gemeenteschool Parike
Steenweg 93, Brakel
055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be
Tante Georgette en haar tablet
Workshop over de tablet of IPad
do 19.10.17 van 9.30 tot 11.30 u.
Bibliotheek Ronse,
De Biesestraat 4
Digitaal Café
Samen leren om beter met de tablet
of Ipad te werken.
wo 25.10.17 van 9.30 tot 12 u.
Samenlevingsopbouw,
Spinstersstraat 36

Vertellingen voor volwassenen
do 23.11.17 om 20 u.
TcollectiefvertelT
Bibliotheek Ronse,
De Biesestraat 4

Vertel!

van za 21.10.17 tot en
met wo 1.11.2017
Grote Markt Ronse
Dienst Evenementen
055 33 74 04
evenementen@ronse.be
Vertellingen

voor volwassenen

in 9 Oost-Vlaamse openbare bibliotheken
door TcollectiefvertelT
Meer info

www.oost-vlaanderen.be/regiovertelsessies
Met medewerking van

Een project van

Bezoek van de Sint
za 2.12.17 van 10.30 tot 11.30 u.
Bibliotheek Ronse,
De Biesestraat 4

BIKING @ RONSE
MTB TOUR 2017

Mediawijze (groot)ouders
Workshop
vr 27.10.17 om 19.30 u.
www.medianest.be

KRITISCH DENKEN:
‘ONLINE PRIVACY’
Lezing door Katleen Gabriels
zo 22.10.17 van 11 tot 13 u.
DeMens Nu
Filmzaal De Harmonie
Grote Markt 10
ronse@deMens.nu

500 JAAR LUTHER
Lezing door Katelijne Depoortere
di 31.10.17 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Protsestantse kerk,
Bredestraat 85
www.davidsfonds.be

Bezoek aan de Boekenbeurs
za 4.11.17 van 9 tot 16 u.
€ 7 (bus en toegang)
Antwerp Expo

TRAPPIST DEEL 3

Apps op je smartphone zetten
Cursus
do 9.11.17, 16.11.17
van 9.30 tot 12 u.
Bibliotheek Ronse,
De Biesestraat 4
Kinderyoga
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar
wo 22.11.2017 van 14.30 tot 15.30 u.
(kinderen alleen) en van 16 tot 17 u
(met begeleiding van ouders)
Bibliotheek Ronse,
De Biesestraat 4

WINTERKERMIS 2017

Volksverhalen & sproken uit
Oost-Vlaanderen

V.u. Jozef Dauwe, gedeputeerde bevoegd voor cultuur, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

DE BIB

Bespreking van drie trappisten
en 1 trappistenkaas
zo 5.11.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

Recreatieve mountainbike
toertocht in en rond Ronse
za 21.10.17 van 8.30 tot 14 u.
Biking@Ronse
Stedelijk sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
vercruysseeddy@skynet.be
0477 31 14 09, www.bikingronse.be
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JE NIEUWE KAART BIJ
KOFFIE EN TAART
Ophaaldag van boekenpakketten
za 11.11.17 van 14 tot 17 u.
Davidsfonds Ronse
Basisschool Glorieux
Sint-Pietersnieuwstraat 6
www.davidsfonds.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

HAMLET (ZOT ZIJN
DOET WEL ZEER)

KOKEN MET TINA

OP STAP MET ROSALIE

zo 19.11.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier - Wijkcentrum,
Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

KERSTMARKT IN DE
SINT-MARTINUSKERK
za 2.12.17 van 15 tot 18 u.
en zo 3.12.17 van 12 tot 18 u.
Davidsfonds Ronse
www.davidsfonds.be

POSTZEGELKRING RENAIX
PHILATÉLIQUE RONSE

Theatervoorstelling
vr 10.11.17, za 11.11.17,
vr 17.11.17, za 18.11.17, zo 19.11.17,
vr 24.11.17 en za 25.11.17
Theater VTV Ronse
Zonnestraat 27
www.theatervtv.be

‘T PODIUM RONSE :
SCHOONZUSJES
Theatervoorstelling
vr 17.11.17 en za 18.11.17
van 20 tot 22 u.,
zo 19.11.17 van 17 tot 19 u.,
do 23.11.17 en vr 24.11.17 en
za 25.11.17 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Zuidstraat 19
0471 68 40 80
ronsetpodium@gmail.com

RONSE@THEMOVIES
Italiaanse kookdemonstratie
za 18.11.17 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser,
Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be

iedere 1ste en 3de zo
Lokaal De Harmonie,
Grote Markt 10
P. De Dobbeleer: 0475 73 56 05

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 u.
Za voor de jeugd van
14 tot 18 u. Di vanaf 19 u.
PC De Ronsische Senioren VZW
Ninovestraat 135
0477 17 25 66
info@de-ronsische-senioren.be

MY TOURS: GEKTOR, EEN
BEETJE GEK OP RONSE
Stadswandeling voor kinderen met
gratis app via www.mytours.be
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be

WIL JE JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?
Breng je activiteit in voor 6 november 2017 in de UITDATABANK.
Dit kan via www.uitdatabank.be
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Zoektocht voor kinderen
za, zo en feestdagen
van 14 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be

BABBELONIË RONSE
Iedere di van 9 tot 14 u.
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35

STAY FIT
Stay Fit - 50+Gym
ma van 14 tot 15 u.,
do van 9.30 tot 10.30 u.
Stay Fit - 50+Sport&Spel
ma van 10.30 tot 11.30 u.
en do van 14 tot 15 u.
Yoga
ma van 9.30 tot 10.30 u.
Stay Fit - 50+Aerobic
do van 18 tot 19 u.
Sportdienst - Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 33 99 22
sport@ronse.be
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KORT NIEUWS
LEVENSEINDEZORG
EN PALLIATIEVE
THUISZORG IN RONSE
De wet op de patiëntenrechten en de
wet op euthanasie bieden veel beslissingsmogelijkheden bij het levenseinde.
De medische wereld evolueert snel en
maakt steeds meer behandelingen mogelijk. En toch kunnen die behandelingen
ook net levenskwaliteit beperken. Wat
betekent kwaliteitsvol leven voor jou?
Want je kan nu al bepalen wat je later
wel of niet wilt, op het moment dat je het
zelf misschien niet meer kan zeggen. Je
kan jouw keuzes nu al bespreken met
je arts en naasten en ze neerschrijven
in een wilsverklaring. In
het Infopunt
Levenseinde
kan je terecht
met al jouw
vragen hierover.

DRAAG EEN GEEL
LINTJE OP DE DAG
TEGEN KANKER
Wanneer iemand ongeneeslijk ziek
wordt, kan het palliatieve thuiszorgteam worden ingeschakeld. Het team
begeleidt de patiënt en zijn naasten met
zorg op maat: zorgen dat er geen pijn
of ongemak is, een luisterend oor bieden, emotionele ondersteuning of een
vrijwilliger inschakelen. Vaak vinden
mensen de weg naar palliatieve zorg
niet omdat de angst voor het afscheid
overheerst. Spijtig genoeg missen ze
daardoor kwaliteitsvol leven in deze
belangrijke periode.
Vanaf 1 september kan je weer elke
eerste vrijdag van de maand, van 9.30
tot 11.30 u. terecht bij het Infopunt Levenseinde in Dienstencentrum De Hoge
Winde, Bredestaat 256.
Meer info:
www.netwerklevenseinde.be

Meer info: www.komoptegenkanker.be

AWEL ZOEKT
VRIJWILLIGERS

WIE IS DE WARMSTE
VRIJWILLIGER VAN
OOST-VLAANDEREN?
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft
een hart voor vrijwilligers. De kleine daden van die vrijwilligers hebben grootse
gevolgen in onze maatschappij. Of zoals de peter van de campagne, Marc
de Bel, zegt: “De Kracht schuilt vaak
in het Kleine”.
Om die reden gaat de Provincie op
zoek naar de Warmste Vrijwilliger van
Oost-Vlaanderen. Deze vrijwilligers wil
men bedanken en belonen voor hun
inzet. Twee van hen krijgen nl. een geschenkbon van Toerisme Oost-Vlaanderen (250 euro) om te ontspannen in
onze provincie.
Ken jij iemand die zich inzet voor mensen die het wat moeilijker hebben? Of
ben je zelf zo’n échte goedzak? Nomineer dan jezelf, je vriend of vriendin,

Elk jaar krijgen meer dan 40.000 Vlamingen
het harde verdict: kanker. Dat zijn 112 nieuwe patiënten per dag. Meer dan 200.000
mensen leven met en na kanker. Dit betekent dat vroeg of laat iedereen met kanker
te maken krijgt, rechtstreeks of onrechtstreeks. Daarom organiseert Kom op tegen
Kanker elke derde donderdag van oktober
de “Dag tegen Kanker”. Dit gebeurt met
de steun van meer dan 100 ziekenhuizen
en zorgorganisaties, waar vrijwilligers op
die dag lintjes aanbieden aan bezoekers.
Kom op tegen Kanker vraagt om op die
dag aan mensen met kanker en hun naasten te tonen dat ze er niét alleen voor staan.
Ook de stad Ronse, het OCMW, de politie
en TIO3 vragen aan hun personeel om op
donderdag 19 oktober een geel lintje op te
spelden als teken van solidariteit.

buur, begeleider, leraar… voor zaterdag
7 oktober 2017 via www.dewarmstevrijwilliger.be.

Kinder- en jongerentelefoon Awel zoekt vrijwilligers. Dé drijvende kracht van Awel zijn
de Awel-vrijwilligers die anoniem, verspreid
over afdelingen in heel Vlaanderen, zoveel
mogelijk oproepen van kinderen en jongeren over allerhande thema’s beantwoorden. En toch blijven nog heel wat kinderen
en jongeren met hun verhaal zitten, want
slechts 1 op 8 telefoontjes of chatoproepen
kan door Awel worden beantwoord. Dit jaar
heeft Awel dan ook meer dan ooit nood
aan nieuwe geëngageerde vrijwilligers op al
haar kanalen: chat, e-mail, forum en telefoon.
Ben jij geïnteresseerd? Neem dan eens een
kijkje op de website van Awel. Als kandidaat
vrijwilliger kan je je nu inschrijven voor een
infoavond in één van de Awel-afdelingen.
Daar leer je de organisatie Awel van A tot Z
kennen en krijg je meer info over het traject
dat je als nieuwe beantwoorder volgt.
Meer info: www.awel.be
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WIJKNIEUWS
DEN BOTANIEK:
EEN GROENE OASE VOOR DE
PRINSKOUTER
Het stadsbestuur en Samenlevingsopbouw Oost-vlaanderen
vzw zetten samen hun schouders onder een groenere Prinskouter. In het project “Den Botaniek” wordt met steun van de
Provincie Oost-Vlaanderen de koer van de basisvoorziening
in de Spinstersstraat omgetoverd van een grijze asfaltvlakte
naar een groene oase.
Eind juni werd het definitieve ontwerp feestelijk voorgesteld
op “Bar Botaniek”.
“We zijn apetrots op het resultaat”, vertelt Alice van Samenlevingsgebouw. “Al in oktober vorig jaar organiseerden we de
eerste ontwerpateliers waar buurtbewoners en de bezoekers
van het gebouw luidop mochten dromen over wat mogelijk
of wenselijk is op deze plek. Samen met vzw Manoeuvre
gingen we aan de slag met papier, textiel en hout om alle
ideeën vorm te geven. In januari konden we de architecten
van Murmuur trots vertellen wat wij belangrijk vonden: ruimte
voor ontmoeting, ontspanning, spelen en groen.”
Pieter en zijn collega-architecten bij Murmuur slaagden erin
om al die dromen een plaats te geven. “We creëerden verschillende zones die samen een evenwichtig geheel vormen.

Er komt een leesplek en een eetzone, maar ook feest- en
speelruimte. Aan de straatkant komen bomen, als buffer maar
tegelijk als groen baken in de straat. Zo ontstaat een echte
zuiderse patio. We geloven dat “Den Botaniek” een toegankelijke en aantrekkelijke oase wordt, een katalysator om de
buurt tot leven te wekken.”
Met dit breed gedragen en sociaal duurzaam project, geeft
het stadsbestuur een positieve impuls, die uitstraalt naar de
rest van de wijk. De transformatie van het terrein zal ook de
toegankelijkheid van de centrale basisvoorziening aanzienlijk
verhogen.
In het voorjaar van 2018 starten de werken. Ook de buurt mag
meehelpen. “Door buurtbewoners te betrekken in alle fasen
van het project, wordt dit echt hún plek” vertelt Stijn van Samenlevingsopbouw. “We willen hen ook stimuleren en helpen
om zelf aan de slag te gaan met kleine groenelementen. Dit
kan gaan van een bloembak tot een weelderige geveltuin.
Op deze manier werken we samen aan een aangenamere
woonomgeving.“
Eind juni moet “Den Botaniek” klaar zijn en dan komt er een
groot feest, belooft Samenlevingsopbouw.
Meer info: Lokaal Sociaal Beleid
welzijn@ronse.be, 055 23 28 51
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DE BOMMELS
de Raad ontvangen, dienen de koppels 600 verkiezingsbiljetten
ter waarde van € 1 te verkopen. Als dit lukt, krijgen de koppels
een toegangsticket voor de verkiezingsavond, waar ze onderworpen worden aan de kwellingen van de spelcommissie.

HOE WORD JE KONING(IN)
VAN DE BOMMELS?
Op 6, 7 en 8 januari 2018 is het weer zover: de burgemeester
staat zijn macht over Ronse even af aan het koningspaar van
de Bommels.
Is het niet de jongens- of meisjesdroom van ieder rechtgeaard
Ronsenaar: koning of koningin van de Bommels worden? De
scepter, de kroon, de mantel, het weekend. Wie wil er niet aan
het hoofd staan van dit feestgedruis? Maar hoe kruip je die
ladder der zotheid op? Hoe bereik je de laatste sport alwaar,
tot glorie van het Ronsese volk, het koningschap wacht?
Kandidaatstelling
Na het lezen van het wedstrijdreglement (raadpleegbaar via
www.bommelsfeesten.be) is de conclusie heel eenvoudig: je
moet gewoon de beste zijn (en oh ja, liefst ook met twee). De
beste zijn betekent: in Ronse geboren zijn (uiteraard), maar de
Raad is mild. Je mag ook gewoon in Ronse wonen of “de Bommelsfeesten nadrukkelijk in het hart dragen”. Eens de zegen van

Verkiezingsavond
De verkiezingsavond, traditioneel georganiseerd op de laatste
zaterdag van november, omvat een heel avondprogramma.
Tijdens deze avond zal het huidige koningspaar voor het eerst
hun playbackshow brengen voor een overvolle stadsfeestzaal!
Eerst en vooral dienen de kandidaten zich zo origineel mogelijk
voor te stellen. Nadien moeten ze diverse ludieke spelen tot een
goed einde brengen, en dit tegen de klok. Dan volgt de zeer
beslissende sms-stemming, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Wanneer alle spelen afgelopen zijn, trekt de jury
zich terug en overloopt de nog toe te kennen punten. Wanneer
aan alle formaliteiten voldaan is en de punten zijn opgeteld, heeft
voorzitter Yves De Wolf de eer de uitslag plechtig te proclameren, waarna de zaal helemaal uit de bol gaat.
Kroning en stage
De voorzitter kroont het winnende paar tot erejonker en -dame:
hun titel tijdens de stageperiode van een jaar. In die periode
krijgt het kersverse paar de tijd om de klappen van de zweep
te leren kennen, onder de veilige vleugels van het huidige
koningspaar. Na de kroning ontstaat een eindeloze rij van Bommelvrienden die het toekomstige paar willen gelukwensen met
diverse geschenken. Er is witte rook door de schouw van zaal
COC gejaagd. De opvolging is verzekerd…
Verkiezingsavond 2017:
zaterdag 25 november, 20 uur in stadsfeestzaal COC
Meer info: www.bommelsfeesten.be
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MILIEU

JOUW IDEE
GEZOCHT VOOR EEN
KLIMAATGEZOND RONSE
• Sappige aardbeien en knapperige
sla plukken uit je verticale tuin voor
je werklunch
• Fluitend op de fiets springen en de
korte afstand naar werk of school
veilig afleggen
• Een uitstapje maken met één van de gedeelde elektrische wagens van de buurt
• Nooit te warm of te koud door de
passiefbouw van je woning
• Lagere energiefacturen door de zonnepanelen op je dak
• Samen ravotten in het groen dat de
stad omringt
Onrealistisch?
Ronse maakt het mogelijk!
Ronse is met het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” een stevig engagement aangegaan om tegen
2030 maar liefst 40% minder CO2 uit
te stoten ten opzichte van 2011 en dit
op het volledige grondgebied. Daarnaast
wil de stad de negatieve gevolgen van
de klimaatverandering (denk aan erosie, wateroverlast of verdroging) helpen

verzachten. Dit doet ze in samenwerking met streekintercommunale SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en
het Streekoverleg.

makkelijker kiezen voor lokale en regionale producten?
- Hoe kunnen we meer hernieuwbare
energie produceren in onze stad?

Jij bepaalt de klimaatgezonde
toekomst van Ronse
Een klimaatgezond beleid uitstippelen is
niet enkel weggelegd voor politici. Deze
keer hebben de inwoners het voor het
zeggen: van de sympathieke bakker
over de geëngageerde vrijwilligster tot
de bink van de buurt!
Ben je ook bezorgd over ons klimaat?
Wil je weten hoe we in Ronse de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb
je goede ideeën of wil je samen met
anderen initiatief nemen? Kom dan op
22 november naar de Klimaattafel van
Ronse en denk mee na over een gezonde, groene, veilige en duurzame leefomgeving voor alle inwoners.

WANNEER

HOE
Tijdens de Klimaattafel komen de volgende thema’s aan bod:
- Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
- Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Ronse?
- Hoe kunnen we consuminderen en
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Woensdag 22 november 2017. Het programma ziet er als volgt uit:
- 19 tot 19.30 u. : onthaal
- 19.30 tot 20 u. : introductie
- 20 u. : klimaattafels met korte pauze
- 21.30 u. : conclusie
- 22 u. : slot met een drankje

WAAR
Brouwerij De Keyser,
Priestersstraat 13, Ronse
Doe je mee? Schrijf op tijd in!
Inschrijven kan via een online formulier
op de website van de stad Ronse. We
ontvangen jouw inschrijving bij voorkeur
ten laatste op 12 november.

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

WERK
WIL JIJ REDDER
WORDEN?
Op zoek naar een toffe en boeiende job in
een sportief team? Dan kan je terecht bij
het stedelijk zwembad van Ronse. Vanaf
eind 2017 gaat de stad Ronse op zoek
naar enthousiaste redders die instaan voor
de veiligheid van de recreatieve zwemmers en baantjestrekkers.
Bezit je een hoog reddersbrevet en ben
je klaar om in een nieuwe job te duiken?
Stuur dan alvast jouw gegevens door naar
de personeelsdienst via volgend e-mailadres: vacatures@ronse.be. Van zodra de
selectieprocedure wordt opgestart brengen wij jou persoonlijk op de hoogte zodat
je officieel jouw kandidatuur kan stellen.

WERKEN BIJ DE STAD RONSE
Het stadsbestuur van Ronse biedt werkgelegenheid aan ongeveer 280 personen,
verspreid over meer dan 30 verschillende
diensten. Heb jij wel eens gedacht aan
een job binnen de stedelijke diensten van
Ronse? Surf dan naar de website om de
openstaande vacatures te bekijken onder de rubriek “werken/ werken bij stad
Ronse/ openstaande vacatures”. Onder
dezelfde rubriek staat vermeld hoe je
spontaan kan solliciteren en welke voordelen werken bij de stad Ronse biedt.
Vacatures bij het stadsbestuur verschijnen steeds in de lokale krant en op de
website. Je vindt een korte omschrijving
van de functie, de mogelijke start van de
procedure en hoe je jouw kandidatuur
kan indienen.
Geplande selectieprocedures in 2017
• Hovenier, D1-D3
• Onderhoudsmedewerker
kerkhof, D1-D3
• Hulphovenier, E1-E3
• Technisch beambte cultuurdienst, E1-E3
• Magazijnier, C1-C3
(inschrijvingsdatum nog niet gekend)
Uiterlijke inschrijving: 03.10.2017.
Meer info op de website.

Voor elke vacature wordt een examenprocedure georganiseerd (bekwaamheidsexamen bestaande uit een schriftelijk en/of praktisch deel én een mondeling
deel). Voor de functies in front office
moet je eerst een taalexamen afleggen.
Geplande selectieprocedures in 2018
• Redder, C1-C3
• Technisch beambte wegenis, E1-E3
• Deskundige cultuur, B1-B3
Voor deze functies kan je alvast spontaan solliciteren.
Spontaan solliciteren
Op de website van de stad, onder de rubriek “werken bij de stad Ronse”, vind je
een sollicitatieformulier. Geef aan welke
functie jouw voorkeur geniet (administratieve functie, technische functie, welke
dienst) en vermeld jouw vaardigheden
en/of behaalde diploma(‘s). Meer informatie over de verschillende diensten bij
het stadsbestuur vind je onder de rubriek
“bestuur/ stadsdiensten”. Mocht er binnen het jaar een vacature zijn waarvoor
jij in aanmerking komt, dan neemt de
personeelsdienst contact met je op.
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Ben je anderzijds een echte waterrat
maar nog niet in het bezit van een hoog
reddersbrevet? Geen probleem, vanaf
september organiseert stad Ronse, in samenwerking met Sport Vlaanderen en de
Vlaamse trainersschool een cursus hoger
redder. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je via www.
sport.vlaanderen/sportbegeleiders/
Ook jobstudenten zijn in het stedelijk
zwembad meer dan welkom om het
team te versterken. In het bezit van een
hoger reddersbrevet en interesse in een
vakantiejob? Solliciteren kan eveneens via
volgend e-mailadres: vacatures@ronse.be.

Meer info: personeelsdienst
055 23 27 19, personeel@ronse.be

WELZIJN
SENIORENWEEK VAN 16 TOT EN MET 22 OKTOBER 2017
“Het laatste woord”
met Janine Bisschops
De voorstelling “Het Laatste Woord“ is
een onvervalste personality show van
Janine Bisschops met assistentie van
acteur en comedian Frank Van Erum.
Dinsdag 17 oktober 2017 om 14 u.
in CC De Ververij.

Meer info en tickets :
CC De Ververij
055 23 28 01
cultuur@ronse.be of
Dienstencentrum De Hoge Winde
055 20 70 73
hogewinde@ronse.be
De seniorenweek staat opnieuw garant voor fijne initiatieven die ouderen samenbrengen, mobiliseren en hun draagkracht vergroten.
Een dagje fit en gezond
De week start met een sportdag voor 50-plussers uit de streek met allerlei plezierige
en sportieve activiteiten. ’s Middags kan je genieten van een koude schotel. De dag
wordt afgesloten met koffie en gebak.
Maandag 16 oktober 2017 van 8.30 tot 17 u. in ’t Rosco.
Ouderenraad bezoekt ouderen
In het weekend van 21 en 22 oktober zijn er bezoeken gepland aan het WZC “De
Linde“ en “Hogerlucht”. Alle senioren die daar verblijven krijgen van de stad Ronse
een bloempje aangeboden uit handen van het bestuur van de Ouderenraad.
Optreden van “ABBA Tribute”
Tijdens deze avondvoorstelling passeren liedjes uit
het repertoire van de Zweedse groep ABBA de
revue.
Vrijdag 8 december 2017 om 20 u. in het COC.
Info en inschrijven:
Dienstencentrum De Hoge Winde, 055 20 70 73
hogewinde@ronse.be of
dienst Sport, 055 33 99 22, sport@ronse.be
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MOBILITEIT
geldt betalend parkeren of blauwe zone.
Een overzicht is terug te vinden op onderstaand kaartje. Momenteel ligt de parking
achter het stadhuis nog in de blauwe zone.
Van zodra de parking Familia in gebruik
wordt genomen, zal de parking achter
het stadhuis opgenomen worden in de
betalende zone (rode straten). Hierdoor
krijgt deze parking hetzelfde regime als de
Grote Markt waarop de parking trouwens
aansluiting geeft via de nieuwe voetgangersverbinding langsheen De Harmonie.

GRATIS PARKEREN OP PARKING FAMILIA
De stad heeft de voorbije maanden hard
gewerkt aan het concretiseren van de
plannen voor De Vrijheid. Een eerste
stap is de aanleg van de nieuwe parking
Familia. Om wateroverlast op de site te
vermijden, is de parking uitgerust met vier
ondergrondse bufferbekkens. De parking
zal meer dan 100 parkeerplaatsen tellen
waarvan zes voor mindervaliden en twee
voor het opladen van elektrische wagens.
Bij veelvuldig gebruik kan dit uitgebreid
worden met twee extra parkeerplaatsen.

Andere gratis randparkings
Het stadsbestuur krijgt regelmatig vragen
over het parkeerregime in Ronse.
In een aantal centrumstraten van Ronse

Door het behouden van de waardevolle bomen en het planten van enkele
nieuwe, zal de parking niet enkel mooi
ogen maar in de zomer ook voldoende
schaduw bieden. De parking zal een inen uitrit hebben in de Kruisstraat en de
Kegelkaai. Vanaf de parking zal men ook
vlot naar de aanpalende scholen in de
Sint-Pietersnieuwstraat, het Kaatsspelplein of zelfs de Grote Markt kunnen
stappen. Daardoor zal het verkeer meer
uit de binnenstad blijven en is de parking
een volgende stap in het verkeersluwer
maken van het historische centrum rond
de Sint-Hermeskerk. De parking zal vanaf dit najaar in gebruik worden genomen.
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Er zijn ook een aantal randparkings waar je
gratis kan parkeren en die zich op wandel
afstand van het centrum bevinden:
• parking Veemarkt
33 parkeerplaatsen
• parking Portois (Oude Vesten)
160 parkeerplaatsen
• parking Ferrant (J. Ferrantstraat)
50 parkeerplaatsen
• parking Emmaüs (Politieke Gevangenenstraat) - 50 parkeerplaatsen
Meer info:
dienst Mobiliteit & Duurzaamheid
055 23 27 76, mobiliteit@ronse.be

WIST JE DAT...

… op vrijdag 20 oktober 2017 in heel Vlaanderen de jeugdbewegingen en het engagement van hun enthousiaste
leiding in de bloemetjes gezet worden tijdens de Dag en de Nacht van de Jeugdbeweging? De leiding zet zich
immers jaar na jaar in om kinderen en jongeren een jaar vol spel, spanning en plezier te bezorgen.
Tussen 6.45 en 8.30 u. kunnen jongeren in het uniform van hun jeugdbeweging van een lekker ontbijt genieten
in het Bruulpark. Het feest gaat verder in de namiddag met een heus pannenkoekenfestijn van 15 tot 17.30 u.
Van 18 tot 20.30 u. is iedereen uitgenodigd voor de “Kidsfuif” in het COC. Ook kinderen die (nog) geen lid zijn
van een jeugdbeweging zijn van harte welkom. Ouders die wensen te blijven, kunnen terecht in de cavabar.
Wie er dan nog niet genoeg van heeft, kan de beentjes strekken vanaf 21.30 u. tijdens de “Nacht van de Jeugdbeweging”. Lokale en minder lokale deejays zullen het publiek van de nodige beats voorzien.
Hou voor meer info de facebookpagina van de stedelijke jeugddienst in de gaten!

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse:

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

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

INzicht 66 verschijnt begin december 2017

•

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

•

Met dank aan de volgende fotografen : Fabrice Gevaert (cover, p. 4, 5, 6, 27), Ignace Michaux (p. 2),
Erwin Huyghe (p. 2, 7, 24, 26), Anneke Kestelijn (p. 2, 15), Geertje Franssen (p. 2, 20, 21),
Stijn Devos (p. 8, 9), Eddy Coppens (p. 9), Charlie De Keersmaecker (p. 11), Jorn Urbain (p. 13),
Raad der Bommels (p. 22), Klimaatgezond ZOVL (p. 23)

•

Ver. Uitg.: Luc Dupont Burgemeester • Grote Markt 12 • 9600 Ronse

•

INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing
Nukerkeplein 9 • 9681 Maarkedal (Nukerke)

- 27 -

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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Uit zorg voor een
beterop
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wordt INzicht gedrukt
op FSC®witte
papier dat gewonnen wordt uit
achtergrond
duurzaam
beheerde bossen.
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Fra

08.10.2017
HOTONDCROSS

RONSE / KLUISBERGEN
GROTE PRIJS MARIO DE CLERCQ
PROGRAMMA
10U00 NIEUWELINGEN
11U00 JUNIOREN
12U00 BELOFTEN
13U45 IJSBOERKE LADIES TROPHY
15U00 ELITE HEREN
INKOM
12 EURO
VVK + KBWB: 11 EURO
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