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Van 21 oktober tot 26 november kon je de tentoonstelling “Muziekbos I” bezoeken in CC De Ververij. Deze expo
toonde het werk van een selectie van professionele beeldende kunstenaars die een link hebben met de Vlaamse
Ardennen: zowel kunstenaars met (inter)nationale reputatie
als debuterende kunstenaars. Alle deelnemers waren onmiddellijk gewonnen voor het idee van de tentoonstelling.
Ze waren allen enthousiast om iets te ondernemen voor
en door de streek.
In de tentoonstelling stond talent van eigen bodem immers
centraal. Blijkbaar inspireren de Vlaamse Ardennen heel wat
kunstenaars. Deze expo wees ook uit dat er een groeiend
vertrouwen bestaat vanuit kunsthuizen zoals het SMAK en
het MuKHA om kunstwerken uit te lenen aan CC De Ververij.
De tentoonstelling werd erg gesmaakt en er kwam heel wat
volk over de vloer. Je kon er werken bezichtigen van o.a.
Mark Manders, Patrick Van Caeckenbergh, Pjeroo Roobjee,
Charlie De Voet, Andreas Palladio den Serra, Michaël Borremans, Thierry De Cordier, Panamarenko en Nicolas Provost.
Het ging om een eerste editie, maar de organisatoren zullen
zeker nog edities “Muziekbos” presenteren in de toekomst.
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KORT NIEUWS
VRIJE TIJD IN RONSE
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BOMMELSFEESTEN 2018
INSCHRIJVING SPORTKAMPEN
CC DE VERVERIJ EN JAARKALENDER
LAADPALEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
BEWEGEN OP VERWIJZING
WIST JE DAT…

INTERVIEW

ZEEWIER KWEKEN OP TEXTIEL:
INNOVATIEVE TECHNOLOGIE UIT RONSE
In de vergaderzaal van het Ondernemerscentrum Ronse (OCR) ontmoet de redactie van INzicht dhr. Patrice Vandendaele,
bezieler van o.a. textielincubatiecentrum TIO3 en het Ondernemerscentrum zelf. Als voormalig bedrijfsleider van het Ronsese
Devan Chemicals is deze ingenieur in de chemie gepokt en gemazeld in de textielindustrie. En parcours de route heeft hij deze
kennis en ervaring gecombineerd met een heel ander product: zeewier. Een internationaal team van een tiental deskundigen
vormen samen “At~Sea”. Wat begon als een experimenteel Europees project, groeide uit tot een bedrijf in volle ontwikkelingsfase met een patent op textieldoeken die uitermate geschikt zijn om zeewieren op te kweken. At~Sea bouwde al een tiental
proefboerderijen in verschillende delen van de wereld, met verbluffende resultaten.

Vanwaar komt het idee om zeewier te
gaan kweken?
Patrice Vandendaele: “Zeewier is een
waardevol en rijk product dat heel veel
toepassingen kent, o.a. in de voedingsindustrie. In Europa wordt zeewier “wild
geoogst”: het wordt van de zeebodem
geschraapt, wat een destructief proces is. Je kunt zo maar om de vijf jaar
oogsten. Er is wereldwijd een tekort
aan zeewier en daarom lanceerde Europa een projectoproep om hier een
oplossing voor te vinden. Het was de
bedoeling om zeewier te gaan kweken
op doeken in de zee om zo machinaal te
kunnen zaaien en oogsten. Deze manier

heeft het voordeel dat je geen verlies
hebt. Al het wier op de doeken gekweekt is bruikbaar. Op de zeebodem
is maar 50% bruikbaar omdat er daar
verschillende soorten wieren groeien.”
Vanuit die specifieke vraag zijn jullie
dan vertrokken?
Patrice Vandendaele: “Met die probleemstelling zijn 11 internationale partners aan de slag gegaan, waar het Belgische Sioen en Devan Chemicals er twee
van waren. Binnen dit textielproject is
gedurende 36 maanden gezocht naar
een geschikte hechtingsstructuur voor
zeewieren. We hebben proefonder-
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vindelijk van alles uitgeprobeerd: verschillende soorten textiel met verschillende structuren en type vezels... We
hebben zelfs tapijten in zee gehangen.
We moesten ook rekening houden met
andere factoren zoals bestendigheid
tegen de getijden, de stroming en het
water op zich. We zijn gekomen tot een
resultaat van doeken die met gemak
vijf jaar in zee kunnen blijven. Uiteraard
testten we eerst alles in het klein op
laboniveau. Later gingen we over naar
tanken om dan te eindigen in volle zee.
Na afloop van het project zijn enkele privébedrijven blijven samenwerken. Iedere partner heeft z’n specifieke deskun-

staan ook positief tegenover ons product. Eén hectare zeewier neemt 60
ton CO² op. Als we onze boerderij naast
een zalmboerderij plaatsen, groeien de
wieren 30% sneller omdat de uitwerpselen van de vissen als voeding dienen.
Bovendien ontstaat er een grotere biodiversiteit rond de zalmkwekerij waardoor
de vissen gezonder zijn.”
Welke toepassingen heeft zeewier
nog?
Patrice Vandendaele: “Menselijke
consumptie van zeewier is in Europa
eerder beperkt. In landen als Japan is
de consumptie veel hoger, maar daar
hebben ze het probleem van vervuilde zeeën door o.a. de nucleaire ramp
in Fukushima. Van die regio is er een
grote interesse in Europees zeewier,
maar momenteel kan Europa die vraag
niet aan. Zeewier wordt gebruikt als
verdikkingsmiddel voor producten als
yoghurt of ijscrème. Ook de cosmetische en farmaceutische sector hebben interesse, want zeewier bevat een
bepaalde hoeveelheid antibiotica. Ook
voor dierenvoeders kan het toegepast
worden ter vervanging van producten op
basis van soja. Er is zelfs zeewier met
een suikergehalte van 30%. Eigenlijk is
het gek: er bestaan talloze patenten op
digheid: de Spaanse firma TechnoCorda
is bijvoorbeeld gespecialiseerd in netten
en koorden en het Franse Filetnova in
complexe structuren in zee.”
Wat is zo’n proefboerderij precies en
waar bevinden die zich?
Patrice Vandendaele: “Een zeewierboerderij is een structuur in een Europese zee waarop op onze doeken
bruin zeewier gezaaid wordt in oktober
of november, waarna men kan oogsten
in april of mei. In de warmere zeeën
kweken we rode zeewieren en worden ze geplant in plaats van gezaaid.
We hebben boerderijen in Noorwegen,
Ierland, Schotland, Polen, Spanje, Indonesië en Marokko. Ook in eigen land
hebben we een zeewierproefboerderij
geïnstalleerd, namelijk in de Westdiep
in Nieuwpoort. Onze boerderijen leveren
mooie resultaten. De wieren kunnen tot
twee meter lang worden. We oogsten
zo’n 140 ton per hectare. Organisaties
als Greenpeace en Friends of the Earth
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“

EIGENLIJK IS HET GEK: ER BESTAAN TALLOZE
PATENTEN OP TOEPASSINGEN MET ZEEWIER, MAAR
ER IS TE WEINIG ZEEWIER BESCHIKBAAR.
IK GELOOF ECHT DAT ZEEWIER DE TOEKOMST IS.

”
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toepassingen met zeewier, maar er is te
weinig zeewier beschikbaar. Ik geloof
echt dat zeewier de toekomst is.”
Maar At~Sea verkoopt geen zeewier?
Patrice Vandendaele: “Nee, de klanten van At~Sea zijn mensen die zeewier willen kweken. Wij begeleiden deze
mensen met raad en daad. Je mag bv.
nog veel ervaring hebben op zee, dat
betekent niet noodzakelijk dat je iets
van zeewier afweet. Soms melden zich
investeerders aan met veel geld maar
zonder kennis of net omgekeerd. Wij
adviseren meestal om niet te snel van
start te gaan. Er komt immers heel wat
bij kijken. Je moet goed weten waar je
de boerderij wil bouwen, en met welke
factoren je rekening moet houden. De
Noordzee kent heel sterke getijden,

met wel acht meter verschil tussen
eb en vloed. In Noorwegen heb je bijna geen getijden maar zijn de stormen
dan weer heel hevig. Iedere plek kent
z’n eigen uitdagingen en de structuur in
zee moet daaraan aangepast zijn. We
doen dus met At~Sea veel consultancy
om mensen op weg te helpen naar een
zeewierboerderij. We hebben ook een
eigen boot gebouwd om de textieldoeken in zee te kunnen ontplooien en we
zijn nu volop bezig aan een machine om
te oogsten en te zaaien.”
Het is verbazingwekkend dat deze
technologie ontwikkeld werd in Ronse. Weinigen zullen zich hier bewust
van zijn.
Patrice Vandendaele: “Als Ronsenaar
vind ik het belangrijk om te ondernemen

BIOTOOP VOOR STARTENDE
ONDERNEMERS
In 2009 werd het Ondernemerscentrum Ronse (OCR) officieel geopend. Ondernemers die in Ronse op zoek zijn
naar een kantoor, atelier of opslagplaats om hun activiteit
te lanceren, vinden er in een schitterend gerenoveerde ruimte een mooi aanbod aan diensten. Het OCR is
gehuisvest op de site van de voormalige textielfabriek
Delbar. Uit de renovatie spreekt respect voor het rijke
industriële erfgoed van de stad. Het Ondernemerscentrum is een N.V. met publieke en private partners en is
gelegen in de Zonnestraat, pal in het stadscentrum.
Als beginnende ondernemer kan je er bedrijfsruimtes,
opslagplaatsen en kantoorruimtes met aanbod van even-

in mijn eigen stad. At~Sea is zodanig
internationaal dat het niet uitmaakt waar
het bedrijf zich bevindt. We zijn ooit gestart in het textielincubatiecentrum van
TIO3, waar Pierre Van Trimpont geholpen heeft om het project uit de grond
te stampen.
Sinds kort huren we een atelier in het
OCR. We hadden nood aan een stockageplaats voor onze materialen: boeien,
touwen en machines. De infrastructuur
van het OCR biedt alles wat ik nodig
heb om van hieruit te werken en met
de partners in het buitenland te communiceren.”

Meer info: www.atsea-project.eu

HET OCR: PERFECT

tuele diensten huren tegen interessante marktprijzen. Het
Centrum voorziet in voldoende parkeergelegenheid en
heeft een duurzame uitstraling. Er zijn vijf werkruimtes
(ateliers), vier burelen met gemeenschappelijk een centrale inkom voor ontvangsten, een vergaderzaal en een
kitchenette. Het OCR stelt ook vrijstaande, uitgeruste
ruimtes ter beschikking voor kortere periodes. Ondernemingen die een vergaderzaal, bureel of atelier wensen te
gebruiken gedurende een halve dag, één of verschillende
dagen of weken, kunnen er eveneens terecht.
De ruimtes zijn instapklaar en hebben een hoge flexibiliteit van inrichting. Er zijn dan ook verschillende combinaties mogelijk, van kantoor tot werkatelier.
Meer info: www.ondernemerscentrumronse.be
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RONSE WINTERLICHT
Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 december 2017 baadt
het stadscentrum in de magische sfeer van kerst. De Grote
Markt wordt omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt waar
het heerlijk wandelen en snuisteren is. Je kunt er genieten
van originele, lekkere of mooie producten en er valt heel
wat te beleven voor groot en klein.

Programma kerstmarkt
Vrijdag 15.12.2017
18 u. 24 u.

Kerstmarkt

20 u.

Officiële opening van de kerstmarkt

Zaterdag 16.12.2017
8 u. – 13 u.

Wekelijkse marktdag op
de Grote Markt

10 u. – 13 u.

Optreden Dixieland Streetband

11 u. – 24 u.

Kerstmarkt

15 u. – 18 u.

Begeleide rondritten op pony’s

15 u. – 16 u.

Optreden leerlingen Kunstacademie
Vlaamse Ardennen

16.30 u. – 17.30 u.

Christmas Special Dance Crush

18 u. – 19.30 u.

Optreden dweilorkest

20 u.

Trekking prijzen spaarkaartactie

De Kerstman op bezoek
Zaterdag 16 december
De Kerstman komt op bezoek! Je kan van 14 tot 18 u. gratis
meerijden in zijn paardenkoets en je krijgt een suikerwafel
cadeau zolang de voorraad strekt. Op de koets kan je een
foto laten nemen van je kind met de Kerstman. De foto’s
kan je direct mee naar huis nemen. Een rondrijdende kerstDj fietst rond en zorgt voor muziek in het centrum.

Kerstloop
Zaterdag 16 december van 20.30 u. tot 21.30 u.
Onder het thema ‘ludieke kerst’ brengt deze kerstloop je
langs een nieuw parcours in en rond de kerstmarkt. Loop
met je vereniging en/of vrienden zoveel mogelijk rondjes.
Inschrijven kan de dag zelf, vanaf 19 u. aan de chalet van
Direct IT of Swimming Club Ronse. Je betaalt hiervoor
5 euro. De opbrengst van deze kerstloop gaat naar een
goed doel. Alle deelnemers krijgen leuke attenties. Mooie
prijzen zijn er voor diegene die de meeste rondjes heeft
gelopen, de leukste groep en de jongste deelnemer.

Personal Shopper
Zaterdag 16 december
Wil jij samen met Ruben Van Gucht of Tess Goossens
op stap om een nieuwe outfit voor je samen te stellen?

Winterlicht
20.15 u.

Optreden Ritmo Ronse

20.30 u. – 21.30 u.

Kerstloop

22 u. – 22.45 u.

Optreden Frank Deruytter P Funk Posse

23 u. – 24 u.

Foute Kerstmuziek

Zondag 17.12.2017
13 u. – 18 u.

Kerstmarkt

14 u. – 17 u.

Huifkar in de winkelstraten met volgende
haltes: Kerstmarkt, station, Wijnstraat en
Rooseveltplein

15 u. – 18 u.

Begeleide rondritten pony’s

15 u. – 15.45 u.

Gospelkoor

16 u. – 17 u.

Kerstshow, dansgroep The Young Talents

Kinderen kunnen zich 3 dagen lang uitleven op de Kindermolen

Dat kan! Zij komen als personal shopper naar Ronse. Eerst
krijg je persoonlijk kleuradvies van een stylingdeskundige. Daarna screent de personal shopper jouw stijl om de
beste basisstukken of een gepaste feestoutfit voor de
eindejaarsdagen te vinden.
Er zullen twee gelukkigen geloot worden die elk voor
€ 250 aan cadeaucheques ontvangen en twee uur op
stap mogen met hun personal shopper. Je kan er ook een
vriend of vriendin mee verrassen! Is dit iets voor jou? Stel
je kandidaat via www.ronse.be.
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WINTERSE WANDELINGEN
Toerisme Ronse stippelde enkele sfeervolle winterse wandelingen uit. Inschrijven is steeds verplicht. Het vertrekpunt van
deze wandelingen is de chalet van Toerisme Ronse op de
kerstmarkt. Daar kan je ook tal van lekkere streekproducten
kopen of leuke gadgets om als cadeau onder de kerstboom
te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de mooie hebbedingetjes uit
de “Fan van Ronse”-lijn.

Sint-Hermescrypte by night
zaterdag 16 december en zondag 17 december
Maak op een originele wijze kennis met het mooiste monument
van Ronse, want deze keer wordt de parel van Ronse alleen
verlicht door feeëriek kaarslicht!
Afspraak om 18.45 u. – vertrek: 19 u. – duur: ca. 1.30 uur
Prijs: € 5 p.p. (aperitief ’t Ronsenaarke inbegrepen)

SPAARKAARTACTIE:
SHOP IN RONSE EN WIN!
Koop je tussen 20 november en 16 december bij één van de
deelnemende handelszaken voor minimum € 5, dan krijg je één
stempel op je spaarkaart. Als je 10 stempels verzameld hebt,
kan je de spaarkaart deponeren in één van de wedstrijdboxen.
Op zaterdag 16 december om 20 u. zullen de winnaars geloot
worden aan de chalet van dienst Toerisme op de kerstmarkt.
De prijzenpot bestaat uit 1 overnachting voor 2 personen met
ontbijt in Auberge St.-Sebastien, twee waardebonnen van
€ 250 geschonken door de Unie der Handelaars en UNIZO, één
waardebon van € 150, één van € 100 en 10 van € 50. Er worden
bovendien ook nog 4 waardebonnen van € 100 geschonken
door Citie voor de gebruikers van de Citie app of Citie kaart.
Deelnemende handelaars vind je op www.ronse.be

Wandeling met Smaak
Zaterdag 16 december
De gids neemt je op sleeptouw in het historisch centrum. Je
komt meer te weten over de geschiedenis van Ronse maar
ook waarom er in Ronse zoveel meer foodies zijn.
Afspraak om 17.45 u. – vertrek: 18 u. – duur: ca. 2 uur
Prijs: € 15 p.p. (alle proevertjes inbegrepen: cava met een proefpaletje kaas, een Spaanse hap en een aperitief ‘t Ronsenaarke)

Midwinterwandeling
Zondag 17 december
Op midwinter werd duizenden jaren geleden het midwinterfeest gevierd. Bij deze wandeling kom je alles te weten over
de verschillende betekenissen van de kerstperiode.
Afspraak om 14.45 u. – vertrekuur: 15 u. – duur: ca. 2 uur
Prijs: € 5 p.p. (aperitief ’t Ronsenaarke inbegrepen)

FAMILIEVOORSTELLING 5+:
“DE SNEEUWMAN” VAN DE
EILANDVERKAVELING
Zaterdag 16 december 2017 om 15 u.
Op een koude winterdag vertellen Fleur en Valentijn het verhaal
van de sneeuwman. Het verhaal met woorden, zij met muziek.
‘De Sneeuwman’ is een prachtig, eenvoudig verhaal, gebaseerd
op het prentenboek van Raymond Briggs. Muziek en verhaal
brengen de magie, je fantasie doet de rest. Dit is luistertheater
voor jong en oud.
Locatie: CC De Ververij, Zuidstraat 19
Tickets: € 8 (volw.) /€ 6 (kind) – korting VT pas
Reservatie: info@ccdeververij.be
Online: webshopronse.recreatex.be

Praktisch
Inschrijven via Toerisme Ronse: 055 23 28 16,
toerisme@ronse.be, www.visitronse.be
Voor al deze wandelingen dien je op voorhand te betalen op
rekeningnummer: BE95 0682 3802 1758 van Toerisme Ronse
met vermelding van de naam van de wandeling + datum + je
naam + aantal personen. Gelieve minimum 5 werkdagen voor
deelname te storten. Annuleringen worden niet terugbetaald.
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KORT NIEUWS
BETAAL MINDER VOOR
GROENE STROOM
Wil jij besparen op je energiefactuur en
tegelijkertijd je steentje bijdragen aan
een beter klimaat? Doe dan mee met de
groepsaankoop voor groene stroom en
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 8 februari 2018 in via www.
samengaanwegroener.be. Inschrijven is
gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een
persoonlijk aanbod met een prijs, berekend

op jouw opgegeven verbruik. Vind je het
voorstel interessant, dan accepteer je het
aanbod tot en met 30 april 2018. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe
leverancier.
Heb je geen toegang tot het internet, dan
helpt het Sociaal Huis je graag verder en
dit elke werkdag tussen 8.30 u. en 11.30 u.
aan de onthaalbalie.
Neem zeker je laatste jaarafrekening mee!
Daarin staan immers alle gegevens die
nodig zijn om jouw inschrijving in orde te
brengen.

SUBSIDIE
GEVELRENOVATIE
EN SAMENVOEGEN
HANDELSPANDEN
Vanaf 1 januari kunnen eigenaars of uitbaters van handelspanden in het centrum een subsidie voor gevelrenovatie
bekomen tot maximaal € 5.000. Indien
twee panden worden samengevoegd
om een grotere handelsruimte te
creëren, kan een subsidie tot maximaal
€ 10.000 goedgekeurd worden.
De stad ontving een subsidie van
€ 71.000 van het Agentschap Ondernemen en Innoveren. Aanvragen
kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2020
of tot uitputting van de subsidie. Een
fraai en aangenaam winkelcentrum is
belangrijk om extra bezoekers aan te
trekken. De stad hoopt dan ook dat
veel handels- en horecazaken gebruik
zullen maken van deze unieke kans.

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

INFOAVOND
“VERHUREN ZONDER
ZORGEN”
Verhuur jij een woning? Daar komt heel
wat bij kijken. Als verhuurder heb je bepaalde rechten en plichten.
Jouw woning moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen. Je kan
beroep doen op bepaalde voordelen en
premies.
Om je over al deze aspecten te informeren, kun je op dinsdag 19 december deelnemen aan de gratis infoavond “Verhuren
zonder zorgen.”

Op het programma:
• Inleidend woordje (stad Ronse)
• Waaraan moet jouw woning voldoen?
(Wonen Vlaanderen)
• Energiebesparende maatregelen en
(verhoogde) premies (Goed Wonen vzw)
• De Vlaamse energielening (streek
intercommunale Solva)
• Verhuren via sociaal verhuurkantoor,
ook voor jou? (Sociaal Verhuurkantoor
Zuid-Oost-Vlaanderen)
Na het infomoment kan je met je vragen
terecht aan de infostanden van de deelnemende organisaties. Daarna wordt een
drankje aangeboden.
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Deze avond vindt plaats op dinsdag 19
december, om 20 u. in de Aula van TIO3,
(Oscar Delghuststraat 60, Ronse).
Inschrijven kan via
huisvesting@ronse.be of 055 23 27 67.
Meer informatie via www.bouwwijs.be/verhurenzonderzorgen

VRIJE TIJD IN RONSE

GROTE PRIJS TEKENKUNST
De Ronse Drawing Prize of de Grote Prijs voor Actuele Tekenkunst van de stad Ronse heeft sinds jaar en dag een sterke artistieke
uitstraling en is uitgegroeid tot de enige jaarlijkse nationale wedstrijd autonome tekenkunst van hoog artistiek niveau. Zo won
niemand minder dan de internationaal gerenommeerd kunstenaar Michaël Borremans ooit de Eerste Prijs!
Voor de 49ste editie bestaat de jury uit Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Philippe Van Cauteren, Rinus Van de Velde en Hannelore
Van Dijck. Het Cultuurcentrum waakt over de anonieme beoordeling door de jury, waardoor er een integere en eigenzinnige
selectie gebeurt.
De tentoonstelling van de geselecteerde werken vindt plaats in CC De Ververij. De specifieke architecturale ruimte en de daarmee
samenhangende aandacht voor eigentijdse presentatie verhogen de artistieke aantrekkelijkheid van dit jaarlijkse kunstevent.
Vernissage met prijsuitreikingen op vrijdag 15 december van 20 tot 22 u. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 16 december tot 14 januari 2018 op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.
Meer info: CC De Ververij Ronse, Wolvestraat 37, 055 23 27 95, info@ccdeververij.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

AAN DE SLAG MET
FACEBOOK, TWITTER
EN PINTEREST
Van 24.11.17 tot 16.03.18
Elke vr van 9 tot 12 u.
Leerpunt
Vanhovestraat 36
055 20 70 01, www.leerpuntzovl.be
info@leerpuntzovl.be
vlad@vormingplus.be

PHOTOVIEW 2017
Tentoonstelling
Van 25.11.17 tot 14.01.18
Wo, za en zo van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

MINDFUL MO(VE)MENTS
Ma 4.12.07 tot ma 18.12.07
Van 19.30 tot 21.30 u.
B’ho Qi
Savooistraat 161, 0487 64 46 91
bruno.cappelle@telenet.be

BABBELONIE RONSE
Di 5.12.17 tot di 19.12.17
Di 9.01.18 tot di 26.26.18
van 9 tot 11 u.
Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw
Spinstersstraat 36
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be

VOORLEZEN IN DE BIB
Wo 6.12.17 van 14.30 tot 15.30 u.
Za 16.12.17 van 10.30 tot 12.30 u.
Wo 3.01.18 van 14.30 tot 15.30 u.
Za 20.01.18 van 10.30 tot 11.30 u.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

B’HO QI TIME!
Een combinatie van Taichi,
qigong en mindfulness.
Do 7.12.07 en do 14.12.07
Van 19.30 tot 21.30 u.
B’ho Qi
CC De Ververij
Wolvestraat 37, 0487 64 46 91
bruno.cappelle@telenet.be

LILIANE SAINT-PIERRE
& MARIJN DEVALCK
COMPAGNONGS
DE LA CHANSON
Za 9.12.17 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Zuidstraat 19
info@ccdeververij.be

BOEKENBEURS
Za 9.12.17 om 10 u.
Basisschool Glorieux
Sint-Pietersnieuwstraat 6
Davidsfonds Ronse
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

BLOEMSCHIKKEN
VOOR KERST
Zo 10.12.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
Patrick.ryckbosch@pandora.be

SPELLETJESCLUB
Zo 10.12.17 van 14 tot 18 u.
vr 15.12.17, vr 19.01.18, vr
16.02.18 vanaf 19 u.
Davidsfonds Ronse
Edmond Puissantstraat 21
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

LEESGROEP OKRA
Di 12.12.17 om 9 u.
Sociaal Centrum - bovenzaal
Aimé Delhayeplein 16
Davidsfonds Ronse
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net
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INFOSESSIE BEGELEIDER
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG RONSE
Tijdens deze infosessie kom je
alles te weten over de opleiding
Begeleider in de kinderopvang.
Dagopleiding vanaf januari 2018.
Vr 15.12.17 van 13 tot 14 u.
Volwassenenonderwijs Kisp - Ronse
Oude Vesten 16
www.kisp.be

DE EILANDVERKAVELING
DE SNEEUWMAN
Luistertheater voor jong en oud.
Za 16.12.17 van 15 tot 16 u.
CC De Ververij
Zuidstraat 19, 055 23 28 01
info@ccdeververij.be

RONSE DRAWING PRIZE
Tentoonstelling
Van 16.12.17 tot 14.01.18
Wo van 14 tot 18 u., za van 14
tot 18 u., zo van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37, 055 23 28 01
info@ccdeververij.be

VLAANDEREN ZINGT KERST
Di 26.12.17 om 15 u.
Sint-Hermescollegiaal
Kaatsspelplein
Davidsfonds Ronse
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

START TO WALK!
Wandeltocht op rustige,
vlakke wegen.
Wo 3.01.18
O. Cruckestadion
Leuzesteenweg 183 A, 0476 28 27 84
liban.glorieux@skynet.be

IN DE KIJKER
MUZEN IN DE STAD

2018

Op 25 januari zijn de muzen opnieuw in
de stad voor de 15e editie van Gedichtendag. Scholen, bibliotheken en heel
wat stedelijke verenigingen laten zich in
de poëzieweek meevoeren op creatieve poëtische stromen. Traditioneel organiseert de werkgroep “Gedichtendag”
van de Cultuurraad een poëzieavond
met een wandeling en een muzikaal
optreden. Dit jaar vormt het Sint-Antoniuscollege het decor voor het thema
“Back to school”. Aanwezigen zullen
met gedichten en muziek terug naar
hun schooljaren worden gevoerd.

EXPO PHOTOVIEW

Johan Verminnen en trio brengen daarna een uniek concert. Met zijn diepe,
warme stem brengt Verminnen in een
poëtische sfeer “Tussen een glimlach
en een traan”. Die dag worden ook de
laureaten in de vier categorieën van
de gedichtenwedstrijd en het gedicht
van stad Ronse 2018 bekend gemaakt.
Het winnende Gedicht van de stad, het
vijftiende in de rij, zal later aangebracht
worden in een stoeptegel op de as
Wijnstraat - Stationsstraat. Als afsluiter
van Gedichtendag biedt de Cultuurraad een receptie aan.

De bezoekers worden vanaf 18 u. verwacht aan de ingang van het College
langs de Oudstrijderslaan. Parkeren kan
op de parking van de NMBS.
Reserveren (€ 10) is verplicht en kan
vanaf 3 januari 2018. Dit kan online via
de webshop van de stad :
https://webshopronse.recreatex.be/
Cultuurdienst - CC De Ververij,
Wolvestraat 37, 055 23 28 01
info@ccdeververij.be

2017

zaterdag 25 november t.e.m. zondag 14 januari ‘18
Photoview is een rondreizende fototentoonstelling van het Centrum
voor Beeldexpressie
waarin beloftevolle fotografen de kans krijgen
om hun reeksen aan het
brede publiek te tonen.
De tentoonstelling biedt
vooral een podium aan fotografen die in hun werk een eigen visie op fotografie aan de dag leggen. In de editie van

2017 krijg je pareltjes te zien van deze fotografen: Yasmina
Besseghir, Lieve De Boeck, Horst Einfinger, Werner Engelen,
Dominique Genin, Hans Provoost, Luc Rabaey, Véronique
Slingerland, Christel Van Nooten, Geert Van Thielen, Annie
Vercruysse en Nathan Verstraete.
Er is eveneens fotowerk te bewonderen van de Ronsese
fotografe Corine Vanderhelstraeten die in 2016 nog voor
Photoview geselecteerd werd.
De tentoonstelling is nog te bezoeken tot zondag 14 januari
2018 in CC De Ververij, Wolvestraat 37. Open op woensdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Gratis toegang.
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BOMMELSFEESTEN
ZATERDAG

06.01.2018

Op zaterdagochtend ontvangen de Koning en de Koningin hun genodigden voor het traditionele ontbijt.
Vanop deze locatie vertrekt het Hof, met in hun kielzog
de diverse verenigingen, naar de Zottenmuur. Hier bevestigt het koningspaar hun naamplaatje aan de muur,
waarop het Bommellied door de Oude Vesten klinkt. De
ochtendstoet vertrekt om 10.15 u. en onderweg wordt
halt gehouden voor een ceremonie aan “den Bonmo”.
Om 11 u. worden de Koning en de Koningin verwacht
op de Grote Markt, waar de officiële machtsoverdracht
plaatsvindt. Het koningspaar ontvangt de scepter en
krijgt de sleutels van het stadhuis van de burgemeester.
Er wordt traditioneel afgesloten met een ludieke academische zitting in de trouwzaal van het stadhuis.

ZONDAG

2018

Tegen 15 u. bezoekt het koningspaar rusthuis De Linde. Vele ouderen zijn immers fervente Bommels, maar
kunnen omwille van hun beperkingen niet deelnemen.
Traditiegetrouw vertrekt dan omstreeks 18 u. de Bommelstoet. Tegen 19.30 u. volgt aldus de apotheose op
de Grote Markt. De verschillende verenigingen passeren
de revue, stellen hun praalwagens voor, in combinatie
met muziek en dans. Aansluitend, om 20.30 u., is er de
Gouden Bommelworp, gevolgd door een optreden van
Yves Segers. Om 21 u. volgt het muzikaal vuurwerk.
Nadien kunnen de bommels de feestnacht induiken.

07.01.2018

Op zondagmorgen wordt een bezoek gebracht aan
de Pediatrie van AZ Glorieux. Omstreeks 11 u. wordt het
gezelschap ontvangen door de hoofdverpleegkundige
en de cliniclowns. Het Hof brengt dan een bezoekje
aan de zieke kindjes die niet kunnen bommelen. Indien
tijdens de nacht een ‘bommelkindje’ geboren wordt,
feliciteert het Hof de ouders op de materniteit.

MAANDAG

Wie Bommels zegt, zegt ook Bommelkies op zondagmiddag. De deuren van zaal COC openen om 13.30 u. Om
14.30 u. start het Bal der Bommelkies. Het hoogtepunt
van deze namiddag vindt plaats tijdens de verkiezing
van Jeugdprins- en prinses. Kinderen die 10 jaar zijn kunnen zich kandidaat stellen. Ieder jaar wordt een heuse
kindershow voorzien! Dit keer is Clown Tobi van de partij.

08.01.2018

Op de Zotte Maandag, in de voormiddag, bezoekt het Hof de scholen. De kinderen verzamelen in de refter of in de turnzaal. Ze zijn
allemaal gekostumeerd aan het feesten wanneer het Koninklijk Hof
zijn intrede doet. Tijdens het bezoek wordt een prins en prinsesje van
de school verkozen. De gelukkigen krijgen een kroontje en een pin.
Om 14 u. gaan de deuren open voor het Zotte Maandagbal voor
ouderen. Dit jaar zijn eerst Kate Lane en daarna Jettie Pallettie van
de partij. Aansluitend brengt het koningspaar hun playback en vindt
de verkiezing van de Schoonste Bommel plaats.
Om 23 u. hoeft niemand beschaamd te zijn een traantje weg te pinken bij de verbranding van de Bommelspop op de Grote Markt. Het
Bommelweekend wordt officieus afgesloten met de teruggave van
de sleutels van het stadhuis aan de burgemeester en de zangstonde.
Uiteraard begint erna de laatste feestnacht.
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BK BADMINTON IN RONSE
3

EN

4

FEBRUARI

2018
in het dubbelspel en twee spelers die momenteel hard
werken om ook internationaal een rol te spelen.”
Naar wie is het nog uitkijken in Ronse?
Flore: “Uiteraard naar broer en zus Yuhan en Lianne Tan.
Zij zijn bij het brede publiek het meest gekend door hun
deelnames aan de Olympische Spelen.
Yuhan kan z’n elfde(!) Belgische titel halen in het enkelspel
en voor Lianne kan het haar zevende titel worden.”

In 2018 bestaat badmintonclub “Wit-Wit Ronse” 30 jaar.
Reden genoeg om de schouders te zetten onder een ambitieus project: het Belgisch Kampioenschap badminton
naar Ronse halen. In het weekend van 3 en 4 februari is het
zover. Dan kan je de toppers van het Belgisch badminton in
sporthal ‘t Rosco aan het werk zien. INzicht sprak met Flore
Vandenhoucke, het uithangbord van Wit-Wit en een paar
jaar geleden nog verkozen tot sportlaureaat van Ronse.
Als thuisspeelster sta je centraal op de affiche. Maak je
ook echt kans op een titel?
Flore: “Ik hoop van wel. In het dubbelspel sta ik momenteel
eerste op de ranglijst en hoop ik mijn Belgische titel van
vorig jaar te verlengen. Ik zal ook nog deelnemen aan het
gemengd dubbel. Ook daar hoop ik de finale te spelen, en
dan weet je nooit… Aan het enkelspel neem ik niet deel
omdat drie disciplines op één toernooi te belastend zijn.”
Wie zijn die stoere kerels naast jou?
Flore: “Dat zijn Matijs en Freek. De gedoodverfde favorieten

Hoe is het met jouw Olympische ambities?
Flore: “In badminton is het heel erg moeilijk om de Olympische Spelen te bereiken. Enkel de top 64 van de wereld
kan deelnemen. In het dubbelspel hoop ik toch stiekem op
een plaatsje. We zullen er in elk geval alles aan doen om
de komende maanden en jaren internationaal voldoende
punten te sprokkelen voor de OS van 2020 in Tokio. Deelnemen zou fantastisch zijn in een land waar badminton
echt een nationale sport is.”
Maar eerst schitteren in Ronse?
Flore: “Dat is de bedoeling. Tegenwoordig speel ik veel
internationale toernooien en ben ik aan de slag in de
competitie in Frankrijk. Ik speel dus nog zelden in Ronse.
Ik hoop alvast op veel toeschouwers. Spelen voor eigen
volk is immers toch altijd iets speciaals. Leuk om weten: de
inkom is gratis. Wie wil, kan wel een vrije bijdrage geven.
Deze inkomsten schenkt de club integraal aan de actie
Levensloop 2018. Supporteren én een goed doel steunen.
Mooier kan het niet…”
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

TOAST LITERAIR STRAATNAMEN IN RONSE
Ontbijt met als gastspreker Paul Carteus over de straatnamen in Ronse.
Aansluitend nieuwjaarsreceptie.
Zo 21.01.18 om 9 u.
Hotel Remington
J. Ferrantstraat 10
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

DIGITAAL CAFE
Dit Digitaal Café gaat over hoe je
de gps van je tablet of smartphone
kan gebruiken om ergens gemakkelijker te geraken, met de trein, te
voet, de auto...
Di 30.01.18 en di 20.02.18
van 13.30 tot 16 u.
Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw
Spinstersstraat 36, 09 330 21 30
vlad@vormingplus.be

LEREN WERKEN MET
JE SMARTPHONE
Do 1.02.18 van 9.30 tot 12 u.
Do 8.02.18 van 9.30 tot 12 u.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
Vormingplus Vlaamse ArdennenDender, 09 330 21 30
vlad@vormingplus.be

RONSE@THEMOVIES
Za 10.02.18 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13, www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

ZINGEND DE WERELD ROND

OP STAP MET ROSALIE

We reizen de wereld rond en doen
enkele toffe muzikale bestemmingen
aan. Iedereen is welkom. Kennis van
zang, notenleer of talen is niet nodig.
Wo 21.02.18 van 19.30 tot 22 u.
Wo 28.02.18 van 19.30 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
Vormingplus Vlaamse ArdennenDender, 09 330 21 30

Een speurtocht voor kinderen.
Za, zo en feestdagen
van 14 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be

SPORT- EN THEMAKAMPEN
Voor kinderen van 3 tot 15 jaar.
De Ijsmolenhoeve
Kanarieberg 1
Tsjaka VZW
055 38 57 67, info@tsjaka.be
www.tsjaka.be

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.

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

Sportdienst - Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 33 99 22
sport@ronse.be

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

BALUNDA BA MIKALAYI

’T CREEPY CRYPTE SPEL

Henk en Hans Delrue brengen het verhaal van hun missie. Zij willen de waterkrachtcentrale van hun geboortedorp
Mikalayi in Kongo herstellen, en dit dorp
opnieuw in de 21ste eeuw plaatsen.
Di 20.02.18 om 20 u.
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
Davidsfonds Ronse,
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

Ontdekkingstocht in de crypte, voor
kinderen vanaf 7 jaar, samen met
ouders of grootouders.
Sint-Hermescrypte
Toerisme Ronse, 055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be
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WIL JE JOUW ACTIVITEIT
IN DEZE KALENDER?
Breng je activiteit
voor 30 januari 2018 in
in de UITDATABANK.
Dit kan via www.uitdatabank.be

IN DE KIJKER
INSCHRIJVINGSDAG SPORTKAMPEN
Vanaf zaterdag 20 januari 2018, om 9 u.,
kan je je kinderen online inschrijven voor
de krokussportkampen via de webshop.
De inschrijfdatum voor de paas- en zomerkampen is zaterdag 10 maart 2018.
Je dient je eerst eenmalig te registreren
als ouder of gezinshoofd en dan kun je
je kinderen toevoegen als “klanten”. Pas
daarna kan je je inschrijven voor verschillende activiteiten. Je kan kosteloos online
plaatsen reserveren. Na verwerking en
controle door de diensten, is de plaats
gereserveerd en zal je een betaaluitno-

diging ontvangen. Na betaling van deze
factuur binnen de geldende termijn is de
plaats verzekerd!

SPORTKAMPEN
KROKUSVAKANTIE:
1 2 TOT 1 6
FEBRUARI 2 0 1 8

Als je al een geldige VrijeTijdsPas (VTPas)
hebt, zal automatisch de juiste prijs gefactureerd worden. Heb je nog geen VTPas, dan kan je deze ook online kopen.
De bewijsplicht voor een VTPas categorie
1 blijft behouden. Deze korting is pas geldig nadat je bij één van de vrijetijdsdiensten (Jeugd, Cultuur of Sport) de nodige
documenten hebt voorgelegd.
Kleuterkamp ‘Op de boerderij’
Maak kennis met de boerderijdieren. De
kinderen gaan op stap, wie weet stappen ze wel naar een echte boerderij!
Sportkamp: ‘Amazing Race’
Alles staat in het thema van racen en
opdrachten tegen de tijd. Via een dagelijkse ranking kan iedereen stijgen
of dalen. Wie is de beste van de dag
en wie zal de eindwinnaar worden?
Beide kampen vinden plaats in
sporthal ’t Rosco, basisprijs € 65,
VTPas cat. 2 € 60, VTPas cat. 1 € 20.
Ga naar de online webshop via
www.ronse.be

SPORTGALA

2017

Op zaterdag 27 januari 2018 organiseert de sportraad zijn
jaarlijks sportgala in sporthal ’t Rosco. Op deze avond worden de “trofee voor sportverdienste”, de “jeugdtrofee voor
sportverdienste” en de “trofee voor team of sportclub” uitgereikt. Daarnaast zijn er opnieuw een aantal spectaculaire
optredens! Inkom voor deze sportavond is gratis. Er dienen wel
vooraf kaarten afgehaald te worden bij de sportdienst: Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse. Dit kan vanaf 4 januari 2018.
Sportclubs krijgen begin december de nodige formulieren om
kandidaten voor te stellen. Individuele kandidaturen kan je
sturen naar sport@ronse.be vóór 31 december 2017.

Meer info: Sportdienst Ronse, 055 33 99 21, sport@ronse.be
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

EVENEMENTENKALENDER
PROGRAMMATIE DECEMBER

2018

2017

Vernissage “Ronse Drawing Prize”,
“49e Grote Prijs Tekenkunst Stad Ronse”
Vrijdag 15.12.17
Open op woensdag, zaterdag en zondag, 14 tot 18 u., gratis toegang
Wolvestraat 37

6-7-8 JANUARI

BOMMELSFEESTEN

25 JANUARI

GEDICHTENDAG

27 JANUARI

SPORTGALA

1 APRIL

RONDE VAN VLAANDEREN

18 APRIL

BUITENSPEELDAG

27 APRIL TOT 6 MEI

WAK

26 MEI TOT 4 JUNI

ZOMERKERMIS

27 MEI

FIERTELOMMEGANG

4 JUNI

BRADERIE

14 JUNI TOT 15 JULI

WK VOETBAL

30 JUNI

SIERK MASJIEK

6 JULI

BRUULCONCERT

11 JULI

VLAANDEREN FEEST

13 JULI

BRUULCONCERT

20 JULI

BRUULCONCERT

Nieuwjaarsconcert Ensor Strijkkwartet “Wien bleibt Wien”

24 - 25 AUGUSTUS

RONSE OPSCENE

Zondag 28.01.18

1 SEPTEMBER

BEVRIJDINGSFEESTEN

8 SEPTEMBER

MONTMARTRE FEESTEN

8 - 9 SEPTEMBER

SEPTEMBERFEESTEN

9 SEPTEMBER

OPEN MONUMENTENDAG

16 SEPTEMBER

RONSE RUN

7 OKTOBER

HOTONDCROSS

19 OKTOBER

DAG & NACHT V/D

Liliane Saint-Pierre & Marijn Devalck
“Compagnons de la Chanson”
Zaterdag 9.12.17
CC De Ververij
Zuidstraat 19
Tickets : € 15/€ 16 (-26,55+, groepen)
De Eilandverkaveling “De Sneeuwman”
Zaterdag 16.12.17
CC De Ververij
Zuidstraat 19
Tickets : € 8 (volw)/ € 6 (kind)

PROGRAMMATIE VOORJAAR

2018

Han Solo “Jubilee !”
Vrijdag 19.01.18
Gedichtendag met optreden door Johan Verminnen
Donderdag 25.01.18

Zebarbar “Prins Habbat en het lichtkasteel”
Zondag 04.02.18
Frank Vander Linden Solo
Zaterdag 10.02.18
Mendoza – Van Haegenborgh double bill Linus & Frederik Leroux
Vrijdag 16.02.18

JEUGDBEWEGING

Jimmy Colman & Cie “Minneapolis : A walk through the park”

27 OKTOBER - 4 NOVEMBER WINTERKERMIS

Zaterdag 24.02.18

18 NOVEMBER

Het nieuwe programmaboekje met de volledige programmatie voor
het voorjaar 2018 wordt verwacht vanaf half december.
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

16 DECEMBER - 14 JANUARI GROTE PRIJS TEKENKUNST
14-15-16 DECEMBER

KERSTMARKT

KORT NIEUWS
GEZINS- EN THUISZORG
IN RONSE
De dienst Gezinszorg en Aanvullende
Thuiszorg biedt hulp aan gezinnen, ouderen en andere zorgbehoevenden.
Afhankelijk van de hulpvraag en hulpbehoevendheid (fysisch, psychisch en/
of sociaal) kan de hulp tijdelijk of voor
een langere periode aangeboden worden. Het doel van gezinszorg is om het
je zo comfortabel mogelijk te maken in
je eigen omgeving.
Een gediplomeerde verzorgende komt
aan huis en helpt mensen bij het uitvoeren van het huishoudelijk werk. Hij
of zij kan boodschappen doen, koken,
wassen, strijken en (beperkt) poetsen.
Ook hulp bij de persoonlijke verzorging zoals wassen en aan- en uitkleden is mogelijk.
De verzorgende vervult ook sociale
en begeleidende taken: helpen bij administratie, verzorging van de kinderen
of begeleiding bij doktersbezoeken.

EEN TOEKOMST VOOR
POP-UPS IN RONSE

Bij aanvraag wordt eerst een sociaal
onderzoek gevoerd.
De prijs van de hulp is afhankelijk van
het inkomen, de gezinssamenstelling
en de zorgbehoevendheid van de
aanvrager.

Op 1 januari 2018 gaat een nieuw reglement over pop-ups in voege. Een popup is een tijdelijke winkel die plots in het
straatbeeld verschijnt. Ondernemers kunnen voor een periode van minimum één
maand tot maximum één jaar een pand in
het centrum van Ronse huren. Wanneer
de stad de activiteit van de starter goedkeurt, kan die in het door hem gekozen
pand aan de slag. De pop-upformule is
ideaal om een project uit te testen en
eventueel later een definitieve handelszaak te starten.
Eigenaars kunnen hun pand laten registreren in de databank “Ronse Onderneemt”.
Eens dit gebeurd is, bepaalt de stad de
huurprijs en het concept dat in het pand
ondergebracht zal worden. Dit biedt voor
de eigenaar het grote voordeel dat zijn
pand opnieuw in gebruik is en hij daar-

-- 19 --

Vanaf 1 januari 2018 neemt Zorggroep Eclips de zorgdiensten van de
stad over. Meer hierover lees je op
p. 22-23 van dit nummer.
Meer info: 055 23 50 43
linde.gielen@sint-vincentius-vzw.be

door tijdelijk vrijgesteld wordt van de
belasting op leegstand.
Het gaat dus om een win-winsituatie. De
ondernemer kan zijn project uittesten bij
het grote publiek en de eigenaar bezit
opnieuw een pand waar bedrijvigheid
heerst. Veel actieve panden zorgen op
hun beurt voor een bruisend centrum!
Ben jij een ondernemer en op zoek naar
een leuke locatie of ben je een eigenaar
die een huurder zoekt voor jouw winkelpand in het centrum? Neem dan zeker
contact op met de dienst Lokale Economie van de stad Ronse.

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

RONSE ONLINE
NIEUWE WEBSITE VOOR STAD EN OCMW
Wie even naar de website van de stad Ronse (www.ronse.
be) surft, merkt het meteen: de website zit in een nieuw
jasje! Maar de verandering is meer dan enkel een nieuw en
opgefrist design. Eerst en vooral is dit de nieuwe website
voor zowel de stad, het OCMW als het Sociaal Huis. Inwoners van Ronse hoeven dus geen drie websites meer te
bezoeken om alle info te krijgen over de dienstverlening van
de stad. Het aanbod van Cultuurcentrum De Ververij kreeg
binnen het geheel een eigen plekje (deelsite) zodat zij verder
kunnen werken aan een eigen identiteit en brede uitstraling
in de regio.
De grootste verandering zit evenwel achter de schermen.
Zoals een moderne website hoort te zijn, is ook deze site
“responsive”. Dit betekent dat de website zich aanpast aan
het apparaat waarop je de website bekijkt. Zo krijg je zowel
op pc, smartphone, laptop als tablet een aangepast versie
te zien waarin het handig surfen is. Ook de beveiliging van de
website werd fors verbeterd zodat de uitwisseling van informatie nu zonder gevaar op hacking gebeurt. Tot slot werden
ook de structuur en de zoekfunctie van de site aangepakt
zodat bezoekers makkelijker en sneller de juiste informatie
kunnen vinden. Daarbij werd de inhoud zo geschikt dat de
meest gezochte informatie het snelst gevonden wordt.

Uiteraard blijft het mogelijk om via de website allerlei documenten van de dienst Bevolking aan te vragen. Ook het
bestellen van tickets voor evenementen of inschrijven voor
activiteiten kan nu vlot online gebeuren.
De website werd ontworpen door het bedrijf One Agency,
dat heel wat ervaring heeft op het vlak van gemeentelijke
websites, maar kwam er ook door intensief werk van de stedelijke diensten. Zo werd alle inhoud van de “oude” website
gescreend en aangepast.
Maar hier eindigt het niet. Er staan nog enkele plannen op
stapel. Zo worden binnenkort twee nieuwsbrieven gelanceerd
via de nieuwe site waarop mensen zich kunnen inschrijven.
Eéntje met nieuws over het bestuur en ééntje met het brede
aanbod aan activiteiten. Ook de toeristische website (www.
visitronse.be) krijgt in het voorjaar eenzelfde make-over. In
een derde fase wordt gewerkt aan een heus e-loket waarbij
burgers met een e-ID en kaartlezer kunnen inloggen op de
website en rechtstreeks documenten kunnen aanvragen of
dossiers opstarten en opvolgen.
Maar wat vind jij van de nieuwe website? Toch nog ergens
een foutje ontdekt? Iets dat je niet vindt op de website? Laat
het gerust weten via communicatie@ronse.be
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WEBSHOP STAD RONSE
Online zalen consulteren
Sinds begin dit jaar is het mogelijk om via de webshop van de
stad tickets aan te kopen voor CC De Ververij en in te schrijven
voor sportkampen, activiteiten in de bibliotheek of Villa Creademie.
Vanaf december wordt het aanbod uitgebreid met een online
consultatiesysteem voor de sporthal.
Wanneer je gebruik wilt maken van (een deel van) de sporthal
kan je van thuis uit kijken of de gewenste zaal beschikbaar is.
Reserveren gebeurt nog steeds telefonisch (055 33 99 20) of
via mail (sport@ronse.be). De link naar de webshop vind je op de
nieuwe website van de stad.
Tickets CC De Ververij
Tickets kunnen nu ook online gereserveerd en geprint worden.
Ga naar https://webshopronse.recreatex.be. Bij een eerste bezoek maak je een account aan. Nu kun je tickets bestellen via de
webshop. Na betaling ontvang je de tickets per mail. Het is enkel
mogelijk om online te betalen. Hou dus je bankkaart en kaartlezer
klaar. Vergeet je tickets niet mee te brengen naar de voorstelling.

DE BIB ONLINE
Verlengen en reserveren
Sinds enkele jaren kan elk lid van de bib via de website gebruik
maken van “Mijn Bibliotheek”. Met dit systeem kan je online je
uitleningen bekijken, uitgeleende boeken verlengen of materiaal
reserveren. Je krijgt ook toegang tot de digitale collecties en je
kan artikels van alle Vlaamse kranten en tijdschriften lezen.
Nieuwsbrief
De bibliotheek publiceert regelmatig een digitale nieuwsbrief met
o.a. informatie over komende activiteiten.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan in de bibliotheek zelf, door
een mailtje te sturen naar bibliotheek@ronse.be of via de link op
http://ronse.bibliotheek.be.

TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER
MET “MIJN DOSSIER”
“Mijn dossier” is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt om je
persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten
te downloaden.
De applicatie kreeg een grondige make-over met nieuwe functionaliteiten. Je kunt vanuit de website van stad Ronse direct
doorklikken naar “Mijn dossier”.

Via deze toepassing kan je je gegevens in het Rijksregister
nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens
doorgeven en checken wie je gegevens de laatste zes maanden
geraadpleegd heeft. Je kunt er ook attesten uit het Rijksregister
downloaden of afdrukken.
Er zijn tien attesten online te verkrijgen:
• Uittreksel uit de registers
• Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van
inschrijving en het attest van verblijfplaats)
• Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
• Attest van gezinssamenstelling
• Attest van leven
• Attest van Belgische nationaliteit
• Attest van kiesregister
• Attest van wettelijke samenwoning
• Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
• Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor
uitvaartplechtigheid
Vele voordelen
Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” zorgt
voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeente als voor de burger en biedt heel wat voordelen:
•
•

Je hoeft je niet te verplaatsen naar het stadhuis.
Je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het stadhuis.
Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen
en meteen digitaal doorsturen naar de juiste instantie.
“Mijn dossier” en de certificaten zijn gratis.
“Mijn dossier” levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
Het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en het aantal verplaatsingen naar het stadhuis.

•
•
•

Juridische waarde
Omdat attesten die je via “Mijn dossier” verkrijgt de digitale stempel van het Rijksregister bevatten, hebben ze dezelfde juridische
waarde als attesten die afgeleverd zijn door de stad.
Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?
Om je aan te melden bij de toepassing “Mijn dossier” heb je een
elektronische identiteitskaart (e-ID) nodig en een kaartlezer. Voor
je toegang krijgt tot je gegevens in “Mijn dossier”, zal je jouw
pincode moeten invoeren.

Meer info: Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen
en Bevolking, FOD Binnenlandse Zaken, 025 18 21 16,
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
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ZORGSITE DELGHUST

HERVORMING LOKALE
ZORGBEDRIJVEN
Er was de voorbije maanden heel wat te doen rond de plannen voor de vernieuwing van de zorgsite Delghust. De stad
en het OCMW zochten voor de realisatie van dit ambitieuze
project naar een geschikte partner die raakpunten heeft met
de uitgangspunten van een openbaar bestuur.
De infrastructuur van woonzorgcentrum (WZC) De Linde en
van groepsopvang Het Sprookjesbos is verouderd zodat een
degelijke organisatie van de zorg en uitbouw van aanvullende
zorgdiensten moeilijk haalbaar zijn. Nieuwe infrastructuur bouwen vergt voor een openbaar bestuur bijzonder grote investeringen. Voor een nieuw woonzorgcentrum, dat voldoet aan
de strenge nieuwe norm ‘2019’, en een nieuwe kinderopvang,
zou € 30 miljoen nodig zijn.
De stad Ronse en het OCMW Ronse hebben niet de financiële
draagkracht om deze hoogstnoodzakelijke investering te dra-

gen, onder andere omdat alle subsidiestromen voor de bouw
van nieuwe zorginfrastructuur opgedroogd zijn. De Vlaamse
Overheid vermeldt bovendien in alle beleidsbrieven dat de
uitbouw van zorgnetwerken en zorgsites de toekomst vormen.
Daarbij is samenwerking tussen verschillende zorgdiensten en
zorgaanbieders van belang. Ketenzorg uitbouwen, van peuter
tot senior, is de opdracht.

MODERN EN INNOVATIEF
ZORGAANBOD OP ZORGSITE
DELGHUST
Het is de ambitie van het stads- en OCMW-bestuur om voor de
Ronsenaar een toegankelijk, modern, betaalbaar en kwalitatief
zorgaanbod uit te bouwen.
Om dit te realiseren is nieuwe infrastructuur voor het woonzorgcentrum en voor het kinderdagverblijf op gronden van het
OCMW van groot belang. Om de aanvullende zorgdiensten een
plaats te geven is de herbestemming van de bestaande gebouwen nodig. Hiervoor werd een geschikte partner gezocht.
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EEN AMBITIEUS
SAMENWERKINGSAKKOORD MET
WZC SINT-VINCENTIUS VZW
Na evaluatie van de offertes en na intense onderhandelingen,
bereikten de stad en het OCMW een akkoord met WZC
Sint-Vincentius VZW. Het akkoord is allesomvattend en zeer
ambitieus. De ontwikkeling van de “site Delghust” tot een volwaardige, moderne en innovatieve zorgsite staat in de steigers.
De komende drie jaren zullen alle plannen gerealiseerd worden.

Aan de kandidaten werd gevraagd een offerte neer te leggen
met een sterke langetermijnvisie voor de ontwikkeling van
“zorgsite Delghust” en met een onderbouwd investeringsmodel
en visie over de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg.
De volgende criteria stonden centraal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg
garanderen. De zorgbehoevende Ronsenaar staat centraal.
Garanderen van de tewerkstelling met behoud van de
rechten en plichten van het personeel.
Bouw van een nieuw woonzorgcentrum en een nieuw
kinderdagverblijf.
Overname, uitbating en forse uitbouw van de Gezinsdiensten Ronse.
Overname en uitbating van de seniorenflats en van dienstencentrum “De Hoge Winde”.
Herbestemming van de oude gebouwen om er aanvullend
zorgaanbod in onder te brengen.
Een regierol inzake sociaal beleid voor de stad en het
OCMW garanderen.
Een oplossing uitwerken voor de huisvesting van de zorgbehoevende mensen in NAH De Bolster.
Overname van € 22 miljoen aan pensioenlasten.

Er komt een gloednieuw woonzorgcentrum met maar liefst 169
bedden. Ook een nieuw en eigentijds kinderdagverblijf krijgt
een plaats op de zorgsite. De seniorenflats “De Hoge Winde”
worden omgebouwd tot volwaardige groepsassistentiewoningen en het dienstencentrum wordt volledig gerenoveerd.
Het vormt een belangrijke pijler in het hele verhaal. De gezinsdiensten Ronse worden opgenomen in een groter geheel en
zullen fors worden uitgebreid.
Renovatie van de oude gebouwen zal toelaten om er aanvullende zorgdiensten in onder te brengen zoals een zorghotel,
groepsassistentiewoningen, kortverblijven, zorgaanbod voor
kankerpatiënten, psychische zorg, zorgwinkel, tearoom enz.
Er komt een indrukwekkende ontvangstbalie.

Stad Ronse, OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius sluiten
hiervoor een samenwerkingsakkoord af voor de komende 50
jaar, wat gepaard gaat met een investering van € 50 miljoen.
De stad Ronse behoudt een regierol en kan het sociaal beleid
blijven aansturen. Er zal bijkomende tewerkstelling gecreëerd
worden en de bestaande personeelsleden behouden alle rechten en plichten.

WIE IS WZC SINT-VINCENTIUS VZW?
Deze VZW is een onderdeel van de zorggroep Eclips. Deze
zorggroep kan een uitgebreid zorgaanbod aanbieden en is in
heel wat steden en gemeenten actief. Hun zorgaanbod bestaat uit woonzorgcentra, thuisverpleging, herstelverblijven,
dagcentra, serviceflats, assistentiewoningen, kortverblijven,
dienstencentra, zorgwinkels, poetsdiensten en gezinsdiensten.
Op de site van deze zorggroep (www.zorggroepeclips.be) vind
je meer informatie. Ga zeker ook eens kijken naar ECLIPS TV.
Deze zender zit in het basisaanbod van Telenet en Proximus
en richt zich naar 50-plussers en mantelzorgers.
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LAADPALEN
PUBLIEKE LAADPALEN
VOOR ELEKTRISCHE WAGENS
Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsten dit jaar in Vlaanderen de eerste 750 van
de in totaal 2.500 publieke laadpalen voor elektrische wagens. Elke gemeente
kreeg dit jaar minstens één laadpaal. Ronse bezit alvast vier exemplaren: op de
Grote Markt, op de parking in de Politieke Gevangenenstraat, op de Veemarkt
en op de nieuwe parking Familia in de Kegelkaai. De eerste drie laadpalen zijn in
gebruik sinds begin oktober. De ingebruikname van de laadpaal op parking Familia volgt dit najaar. Ronse krijgt tegen 2020 16 laadpalen via Eandis. De stad had
eerder dit jaar zelf al twee laadpalen geplaatst op parking Portois en de nieuwe
parking van de sporthal. Voor die laatste paal onderhandelt de stad nog over het
uitbatingscontract.
Publieke laadpalen als belangrijke aanvulling
Publieke laadpalen zijn een belangrijke aanvulling op thuisladen en laden op het
werk. Daarom hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax
een spreidingsplan opgemaakt voor 2.500 bijkomende palen. Laadpaaloperator
Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van
de laadpalen. Plan je een uitstap of wil je weten waar publieke laadpalen staan?
Surf dan naar: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be.
Elektrisch laden: praktisch
De praktische instructies voor het laden hangen op de zijkant van iedere laadpaal.
Je vindt er ook een storingsnummer om te contacteren in geval van problemen.
Je kan de laadpaal op twee manieren activeren: via de SMOOV-app op je smartphone of via een laadkaart.
Via de app krijg je een overzicht van de vrije laadpalen in de buurt. Je selecteert de
gewenste laadpaal en de betalingswijze. Je ziet op elk moment precies hoeveel je
laadt en hoeveel dat kost (€ 0,31/kWh voor laadpalen Eandis). Smoov verwittigt je
wanneer jouw favoriete laadpunt vrij komt of juist door iemand anders bezet wordt.
De laadpaal activeren kan ook via een laadkaart. Er zijn vandaag heel wat aanbieders van laadkaarten. In principe zijn de palen interoperabel: met de meeste
kaarten krijg je toegang tot de 2.500 publieke laadpalen die Eandis zal plaatsen.
Indien je nog geen laadkaart hebt, dan kan je die aanvragen via www.plugsurfing.
com/vlaanderen waar ook een laadtarief van € 0,31/kWh geldt.
Opgelet: voor laadpalen die gelegen zijn in een blauwe zone of zone voor betalend
parkeren moet je de blauwe schijf plaatsen of een parkeerticket nemen.
Laadpaal op verzoek
Kun je thuis niet opladen en is er geen (of onvoldoende) publieke laadinfrastructuur in je buurt? Dan kun je kosteloos de plaatsing van een publieke laadpaal in je
buurt aanvragen via netbeheerder Eandis op www.eandis.be/laadpaal-aanvragen.
Het opladen gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2.500
publieke laadpalen.
Meer info: dienst Mobiliteit, 055 23 27 76, mobiliteit@ronse.be
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WELZIJN
“BEWEGEN OP VERWIJZING” HELPT INWONERS MEER BEWEGEN

De regio Ronse - Kluisbergen is gestart
met het project “Bewegen Op Verwijzing”, een initiatief van het Vlaams
Instituut Gezond Leven en met steun
van de Vlaamse overheid. Dankzij dit
project kunnen huisartsen de inwoners
van Ronse en Kluisbergen met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een

“Bewegen Op Verwijzing-coach”. Die
coach helpt de doorverwezen patiënten
om meer te bewegen.

Het aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er is een maximum van 7 uur
individuele begeleiding.

De bedoeling van “Bewegen Op Verwijzing”? De “zittende” Vlaming met een
gezondheidsrisico op doktersverwijzing
aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten krijgen van de coach
een beweegplan op maat: van een
dagelijkse fietstocht naar het werk tot
een wekelijks dans- of zwemuurtje in
de buurt. De coach helpt hen op weg
en motiveert hen. Ook de lokale sportverenigingen doen mee aan “Bewegen
Op Verwijzing”.
Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg
naar een actiever leven op termijn zelfstandig kan verderzetten.

Dankzij “Bewegen Op Verwijzing” profiteert de deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt de coach 5 euro per
kwartier voor een individuele sessie, en
1 euro per kwartier voor een groepssessie. Ga ook even na of je recht hebt op
een verhoogde tegemoetkoming.
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere
voordelen: je voelt je beter in je vel, je
komt vaker buiten en je hebt meer sociaal contact.

WIE ZIJN DE BEWEGEN OP VERWIJZING-COACHES?

“

Ik was eerst bang voor de druk in
een sportclub. Dankzij mijn bewegen
op verwijzing-coach voel ik me rustiger. Ik hoef het niet altijd sneller en
beter te doen. Ik heb ook geen stress
meer om wat anderen van mij verwachten. Het is gewoon plezant om
samen met anderen te bewegen.
Kim

”

“

Ik wil eigenlijk al lang de stap
zetten om meer te bewegen.
Mijn huisarts zei het al vaker. En
ik geloofde het wel. Maar met
de verwijsbrief in mijn handen
voel ik me toch sterker.
Marc

”

Voor de regio Ronse-Kluisbergen zijn
Matthias Gistelinck en Pietjan Brys aangesteld als beweegcoaches. Beide zijn
afgestudeerd als Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding.
Je zal hen in de toekomst op de volgende locaties vinden:

•
•
•
•

Botaniek (Spinstersstraat 36)
Stadhuis (Grote Markt 12)
De Hoge Winde (Bredestraat 256)
Sporthal ‘t Rosco (Leuzesesteenweg 241).

Info: www.bewegenopverwijzing.be
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“

Dankzij de hulp kan ik weer met
mijn kinderen spelen. Nu zeg ik niet
zo snel: ‘Mama is moe, speel maar
even alleen.’ Ze vinden het heel fijn
dat ik langer met hen kan spelen.
Amel

”

TIO 3
JONG BLOED EN ARTS & CRAFTS
Op 16 en 17 december vinden verschillende beurzen plaats in TIO3. De
panoramazalen met prachtig zicht op
Ronse en de Vlaamse Ardennen zijn
dé uitgelezen locatie en bieden de bezoekers de kans om dit uitzonderlijke
”skyline-gebouw” van binnen te zien.

Jong Bloed
Jong Bloed werd 14 jaar geleden
opgestart door kunstenaars Jan &
Daniëlle Leenknegt, die hun dochter Elisabeth de kans wilden geven
zichzelf voor te stellen aan een
breed publiek. Elisabeth stelde samen met andere jonge designers
haar werk tentoon en kreeg zo de
kans een aanzienlijk netwerk aan
potentiële klanten op te bouwen.
Doorheen de jaren groeide de
jongbloedexpo van een bescheiden huiskamerconcept uit tot een
heuse designerexpo waar jonge
Belgische artiesten van alle slag
hun creatieve ambacht kunnen tonen én verkopen aan mensen die
geloven in Belgische ambacht. Met
de keuze en samenwerking met
het Fab(ric)Lab in TIO3 zetten ze
opnieuw een stap naar een nog
hoger niveau.

Arts&Crafts
In Arts&Crafts worden zowel professionelen als ambachtelijke producten
voorgesteld aan de bezoekers. Alle
producten zijn tevens te koop: ideaal
als eindejaarsgeschenk.
Het Fab(ric)Lab pakt uit met demo’s
van de verschillende technieken die
men kan toepassen op textiel, om zo
zelf aan de slag te kunnen. Er zijn korte en vrij toegankelijke lezingen over
leerrijke thema’s waar elkeen mee te
maken heeft: “Hoe mag ik bepaalde
stoffen wassen” of “Hoe lees ik een
etiket juist af.”
Ook de stad Ronse en zijn Textielmuseum Must nemen een belangrijke
plaats in op Arts&Crafts, met leuke
hebbedingetjes en interessante items.
De nieuwe stadsbrochure ligt klaar
voor elke bezoeker.
In het “Textielcafé” kan men genieten van lokale regionale producten en
zelfs van een warme lunch of lekkere
broodjes. De Bommelkies zijn natuurlijk
ook van de partij.
Boekvoorstelling
Op vrijdag 15 december is er om 19 u.
de boekvoorstelling van Victor-Hugo
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De Grijse, een “eminence grise” uit
de textielbranche. Zijn boek “Textiel,
groots verleden, beloftevolle toekomst” zal tevens te koop zijn op Arts
& Crafts . Iedereen is welkom op deze
boekvoorstelling.
Wanneer: 15, 16 en 17 december 2017
Waar: TIO3, Oscar Delghuststraat 60,
za van 10 tot 19 u. en zo van 10 tot 18 u.
Meer info: www.tio3.be

WIST JE DAT...

… stadsarchivaris en historicus Eric Devos van 4 tot 6 oktober 2017 in Rome deelnam
aan het internationaal congres ‘The Saints of Rome: Diffusion and Reception from late
Antiquity to the Early Modern Period’? De stedelijke werkgroep ‘Fiertel-Unesco’ had
begin 2017 een onderzoeksvoorstel ingediend over de reeks studies die Eric Devos
de voorbije tien jaar in de Annalen van de G.O.K.R.T.I. over Sint-Hermes publiceerde.
Het wetenschappelijk comité van dit congres selecteerde Devos, samen met een 20-tal
professoren uit gans Europa.
In de lezing ‘Tracing the Itinerary of Saint-Hermes: Iconography as an Indicator of the
Whereabouts of a Roman Martyr’ behandelde hij het stapsgewijs onderzoek naar de
martelaar Hermes, de verspreiding van zijn relieken en het ontstaan van één specifieke
cultus in Ronse, met o.a. de Fiertelommegang.
Eric Devos werd voor deze unieke gelegenheid naar Rome vergezeld door een afvaardiging van het stadsbestuur en van de werkgroep ‘Fiertel-Unesco’. Voorafgaand aan
het congres was een uitgebreid officieel luik voorzien, met bezoeken aan verschillende
prestigieuze locaties.

STAD RONSE

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

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

INzicht 67 verschijnt eind februari 2018

•

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

•

Met dank aan de volgende fotografen : Grafoman (cover), Anneke Kestelijn (p. 2, 11, 15),
At-Sea (p. 4, 6), Erwin Huyghe (p. 5, 7, 20), Fabrice Gevaert (p. 9, 17), Eddy Coppens (p. 13),
Veerle Laurier (p. 17), Architecten Demeestere + Garmyn & Partners (p. 23), Katrien Demets

Dienst Burgerzaken ook open elke
tweede en vierde zaterdag
van 9.30 u. tot 11.30 u.

(p. 24).
•

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

•

INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing
Nukerkeplein 9 • 9681 Maarkedal (Nukerke)
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Uit zorg voor een beter leefmilieu
wordt INzicht gedrukt op FSC®papier dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.
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