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GESPOT
Rond 1900 heerste in Ronse een zeer grote journalistieke 
bedrijvigheid. In 1841 verscheen het eerste weekblad van 
Ronse “l’Echo de Renaix”, gedrukt en uitgegeven door A.C. 
de Malander. Het drukken ervan gebeurde met een “typo” 
of hoogdrukpers. 

In de inkomhal van “Brouwerij De Keyser” prijkt een dergelijk 
exemplaar. Het juiste bouwjaar is niet gekend maar zeker is 
wel dat de drukpers oorspronkelijk bij drukkerij Bataille-Ber-
ton op ’t Klein Marktje stond. Bataille was van 1870 tot 1903 
uitgever en drukker van “Les Feuilles d’Annonces”. Het is 
mogelijk dat deze krant gedrukt werd met deze pers. Het 
gaat om een gietijzeren drukmachine, met een aandrijfwiel 
van minstens anderhalve meter en een gewicht van een 
paar ton. Het oogt heel indrukwekkend! De aan- of inleg 
van de vellen papier gebeurt nog manueel maar het pa-
piertransport, de inktgeving en het drukken gebeuren wel 
mechanisch in twee cycli. 

Deze machine stond jaren stof te vangen in de zijvleugel 
van de Hoge Mote. Door de huidige restauratie van de erf-
goedsite moest de drukpers noodgedwongen verhuizen.

Dankzij de inzet van Hubert De Doncker en Luc Verschue-
ren, twee gedreven Ronsenaars, werd de drukpers onder-
tussen grondig gerenoveerd, gepoetst en perfect afgesteld. 
Het resultaat mag gezien worden! De drukpers staat te 
pronken in de Brouwerij, binnen het toeristisch wandelpar-
cours van “De Vrijheid”. Het is de bedoeling dat de drukpers 
ingezet wordt voor grafisch werk met een toeristisch of 
cultureel doeleind. Zo werd bijvoorbeeld de affiche van 
“Gedichtendag 2018” met de drukpers vervaardigd. Je kan 
steeds een demonstratie aanvragen bij de dienst Toerisme.

Meer info: Toerisme Ronse, 055 23 28 16,  
toerisme@ronse.be
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INTERVIEW

RONSE VERENIGT ZICH IN STRIJD  
TEGEN KANKER: LEVENSLOOP 2018.

In 2014 bracht de eerste Ronsese editie van Levensloop, ondanks het slechte weer, meer dan 350.000 euro op voor de strijd 
tegen kanker. In het weekend van 28 en 29 april 2018 komt er een tweede editie, dankzij de enthousiaste inzet van vele vrij-
willigers. Leerkracht Lieven Landries en zelfstandig ondernemer Mike De Smet nemen samen het voorzitterschap waar. Chloë 
Vlieghe ontfermt zich als boekhoudster over de cijfers en het geld. Ellen De Meue en Chris Vandenhoucke houden zich bezig 
met sponsoring en communicatie. Samen vormen zij de kern van het organiserend comité. INzicht sprak met vier van hen.

Wat is Levensloop precies?
Chloë: “Levensloop is een evenement 
voor alle leeftijden waar solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen 
kanker centraal staan. Levensloop is 
er om de vechters te steunen en de-
genen die overleden zijn aan de ziekte 
te herdenken. De hele gemeenschap is 
betrokken bij het evenement.”
Mike: ”Via de website kan je een team 
aanmaken of je bij een bestaand team 
voegen. Dit kost 10 euro, die integraal 
naar de “Stichting tegen kanker” gaat. 
Tijdens Levensloop zijn alle teams 24 
uur aanwezig op het terrein. Van elk 
team is er steeds iemand actief op het 
parcours. Ieder team wandelt of loopt 
24 uur aan een stuk. Dat is symbolisch: 

de strijd tegen kanker houdt ook nooit 
op. Een vechter gaat 24/24 uur de strijd 
met de ziekte aan.”
Ellen: “Levensloop is geen competitie. 
Ons samen als gemeenschap inzetten 
voor de strijd tegen kanker, daar gaat 
het om. Je kunt, naast de 10 euro die 
je doneert om deel te nemen aan een 
team, ook giften doen via de site. Vanaf 
40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar. 
Teams organiseren ook allerlei activitei-
ten, om de opbrengst aan Levensloop 
te schenken. Wafels bakken, kaas- en 
wijnavonden organiseren of leuke spul-
letjes knutselen en verkopen: het kan 
allemaal!”  
Lieven: “De opbrengst van Levensloop 
gaat naar de “Stichting tegen kanker”. 

Zij gebruiken dit geld voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voor sociale projecten 
voor mensen met kanker en hun omge-
ving en voor kankerpreventie. We stre-
ven er niet naar om de recordopbrengst 
van de vorige editie te evenaren. Dat is 
bijna onmogelijk. We willen vooral een 
tof en hartverwarmend evenement op 
poten zetten en zoveel mogelijk fondsen 
ophalen, maar we pinnen ons niet vast 
op dat cijfer.” 

Dit jaar vindt Levensloop plaats op de 
site van CC De Ververij?
Lieven: “Klopt. In maart gaan de werken 
voor het nieuwe zwembad aan ’t Ros-
co van start. Daar kunnen we dus niet 
terecht. Stad Ronse biedt ons gratis de 
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INTERVIEW

site en de gebouwen van CC De Ver-
verij aan. Het gebouw ligt meer in het 
centrum en is beter bereikbaar. Wij zijn 
blij met deze locatie!” 
Mike: “We hebben een mooi en afwis-
selend parcours uitgestippeld op de site 
van CC De Ververij. Er is een kortere 
versie en een versie die wat uitgebrei-
der is voor deelnemers die echt willen 
lopen in plaats van stappen. De lange 
versie gaat ’s nachts wel dicht. Het par-
cours zal ’s avonds mooi verlicht worden 
en is bovendien helemaal ‘buggy-proof’ 
voor deelnemers met kleine kindjes. Er 
is weinig ‘moddergevaar’ want het par-
cours is grotendeels verhard.”

De vechters staan centraal tijdens Le-
vensloop. Wat kunnen zij er beleven?
Chloë: “Voor de vechters is er een 
apart programma uitgewerkt. We wil-
len hen tijdens dat weekend extra ver-
wennen.”
Mike: ”De Ronsese editie van 2014 had 
trouwens veel meer vechters dan edi-

ties uit andere steden. Ook dit jaar doen 
we er alles aan om zo veel mogelijk 
vechters te betrekken. De vechters-
groep SaBel (Samen Beleven) speelt 
hier een grote rol. Zij begeleiden men-
sen met kanker tijdens hun herstel door 
hen leuke, ontspannende activiteiten aan 
te bieden.”
Ellen: ”Zaterdag krijgen de vechters 
een diner aangeboden. Zondag kunnen 
ze samen ontbijten. We plannen ook 
enkele verwensessies voor hen: een 
lachsessie, een yogales en massage. 
Zij mogen het evenement openen door 
de eerste ereronde te stappen.”
Lieven: “Vechters moeten zich aanmel-
den via de website. Ze worden daarna 
persoonlijk gecontacteerd door hun 
verantwoordelijke.” 

Wat maakt Levensloop de moeite om 
als bezoeker eens langs te gaan?
Ellen: “Levensloop is indrukwekkend. Er 
heerst een sterk groepsgevoel. De drie 
ceremonies zijn heel pakkend. De vech-
ters stappen een ereronde tijdens de 
openingsceremonie en dat is een emotio-
neel gebeuren. Mensen kunnen via de site 
kaarsen kopen voor de kaarsenceremo-
nie. Het parcours wordt dan verlicht met 
kaarsen waarop mensen een persoonlijke 
boodschap kunnen schrijven. 

“Levensloop is een evenement voor 
alle leeftijden waar solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen 
kanker centraal staan.”
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Tijdens dit moment willen we stilstaan 
bij degenen die de strijd tegen kanker 
verloren. Tijdens de slotceremonie 
wordt iedereen uitgenodigd om samen 
de laatste ronde te wandelen. Dat is het 
moment om de vele vrijwilligers en me-
dewerkers in de bloemetjes te zetten.” 
Lieven: “Er zal 24/24 uur animatie zijn 
op het hoofdpodium. Er is een kinder-
dorp en de teams krijgen de gelegen-
heid om op de site voedsel, drank of 
spulletjes te verkopen voor het goede 
doel. Het wordt dus een leuke markt 

waar je kunt snuisteren en de Stichting 
tegen Kanker steunen.” 
Het event zal 24 uur gevolgd kunnen 
worden via Beleef Het! (livestream) om 
de mensen die niet aanwezig kunnen 
zijn, ook even te laten proeven van de 
sfeer.”
Chloë: “Ik herinner me dat in 2014 vooral 
de avond en nacht heel bijzonder wa-
ren. Mijn team had veldbedden geplaatst 
waardoor er altijd wel enkele teamleden 
lagen te slapen. De sfeer ’s nachts is 
heel bijzonder.”

Mike: ”Op zaterdag kun je overdag pla-
tjes aanvragen aan € 1 per liedje. Deze 
worden dan ’s nachts gedraaid om alle 
lopers een duwtje in de rug te geven. 
We passen de animatie op het podium 
natuurlijk wat aan ’s nachts. Donaat De-
riemaecker, Koen Lauwereyns en Chris 
Vandenhoucke zullen presenteren. De 
peter en meter van Levensloop, Harry 
van Barneveld en Alix Gerniers, zullen 
ook van de partij zijn.”

Wat kunnen mensen nu al doen voor 
Levensloop?
Lieven: “Roep een team in het leven 
of sluit je aan bij een bestaand team! 
Ga gewoon eens kijken naar de website 
en daar heb je tal van mogelijkheden. 
‘Like’ de Facebookpagina ‘Levensloop 
Ronse’. Zo blijf je op de hoogte van alle 
activiteiten.”
Mike: “We zijn nog steeds op zoek naar 
sponsors. Zij kunnen steunen met geld, 
maar ook ‘in natura’. Een bedrijf kan bv. 
zijn werknemers laten deelnemen aan 
Levensloop als teambuilding.” 
Ellen: “Heb je zin om in de week voor 
het evenement of de dagen erna de 
handen uit de mouwen te steken? We 
zoeken nog vrijwilligers voor de opbouw 
en de afbraak. Doe je liever een andere 
taak? Meld je aan en we vinden vast een 
geschikte job voor je!”

Levensloop is een reusachtig evene-
ment. Hoe houden jullie die organi-
satie vol?
Mike: “De vrijwilligers zijn een toffe en 
hechte groep van zo’n 25 mensen. We 
doen het voor het goede doel. Ieder-
een kent wel iemand die getroffen werd 
door kanker. Eigenlijk wordt bijna ieder-
een erdoor geraakt. Dat motiveert ons.”
Chloë: “Levensloop is veel werk. Ik stop 
er uren van m’n vrije tijd in, maar het is 
het waard. Door dit engagement besef 
ik iedere dag wat een voorrecht het is 
om gezond te mogen zijn. We vinden 
dat vaak vanzelfsprekend, maar dat is 
het niet…”

Meer info: www.levensloop.be/ronse

 Levensloop Ronse

Contact: ronse@levensloop.be

Mike De Smet: 0477 62 66 44

Lieven Landries: 0471 65 91 44

“Voor de vechters is er een apart 
programma uitgewerkt. We willen hen 
tijdens dat weekend extra verwennen.”
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BUDGET 2018
Elk jaar bespreekt de Gemeenteraad in de maand december de begroting voor het volgende werkjaar. De stad ont-
vangt elk jaar een groot bedrag aan inkomsten via belastingen en subsidies, maar zet daar ook een heleboel uitgaven 
en investeringen tegenover. Deze balans moet in evenwicht blijven. Onderaan kan je in de tabel zien welke inkomsten 
en uitgaven de stad heeft. 

Je vindt hierbij ook een overzicht van de belangrijkste of meest in het oog springende uitgaven voor 2018. Zo kan je 
zien dat dit jaar de bouw van het nieuwe zwembad in de begroting opgenomen is. De volledige kost hiervan wordt 
echter over meerdere jaren gespreid. Maar ook de kosten voor politie, wegenwerken, straatverlichting, bibliotheek, 
recyclagepark en de uitbouw van het nieuw toeristisch bezoekerscentrum nemen een forse hap uit het budget. Voor 
een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stad kan je steeds terecht bij de Financiële Dienst. 

Uitgaven € 35 665 206,91

Goederen en diensten € 5 882 757,44

Personeelskosten € 15 683 422,25

Werkingssubsidies € 13 536 526,65

Andere operationele uitgaven € 324 542,00

Financiële uitgaven € 237 958,57

Ontvangsten € 38 598 131,16

Ontvangsten uit de werking € 3 257 795,05

Fiscale ontvangsten : belastingen € 19 429 324,35

Subsidies hogere overheden € 14 062 789,29

Andere operationele ontvangsten € 169 410,51

Financiële ontvangsten : o.a. dividenden € 1 678 811,96

Politiediensten
€ 4,3 miljoen

Cultuur
€ 1,1 miljoen

Straatverlichting
€ 0,8 miljoen

Bibliotheek
€ 1 miljoen 

Brandweer
€ 0,6 miljoen

Recyclagepark
€ 1,6 miljoen

Evenementen
€ 0,3 miljoen

Toerisme
€ 1 miljoen

Sport
€ 0,8 miljoen

Jeugd
€ 0,8 miljoen

Wegen
€ 1,3 miljoen

Zwembad
€ 4,8 miljoen waarvoor  
€ 4,5 miljoen voor de bouw 
van het nieuw zwembad
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VRIJWILLIGE “WEGWIJZERS” 
LEIDEN MENSEN NAAR DE JUISTE 
DIENSTVERLENING

Het leven loopt niet altijd zoals gepland. Onverwachte extra 
kosten kunnen voor problemen zorgen. Ziekenhuisfacturen, de 
kosten voor thuishulp of aanpassingswerken wegens gezond-
heidsredenen kunnen de uitgaven snel doen oplopen. Er bestaan 
verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen 
die zo’n moeilijke periode draaglijk kunnen maken. Toch vindt 
niet iedereen de weg doorheen het administratieve doolhof 
en krijgt niet iedereen waar hij recht op heeft. Deze groep van 
maatschappelijk kwetsbare mensen wordt steeds groter. 

Project Wegwijzers
Om deze groeiende groep beter te ondersteunen hebben Samen-
levingsopbouw (SLO), De Vrolijke Kring (DVK) en Sociaal Huis/
OCMW Ronse begin 2016 een zorgnetwerk van vrijwilligers opge-
start. Deze vrijwilligers hebben vaak zelf ervaring in de armoede, 
wat een enorme sterkte is van dit project. Daarnaast hebben ze 
ook gedurende twee jaar allerhande vormingen gevolgd om hun 
ondersteuning te professionaliseren. De vrijwilligers zijn gekend bij 
alle medewerkers van de sociale diensten en er wordt regelmatig 
beroep op hen gedaan. 
Deze aanpak van mens tot mens werkt. Eerst en vooral willen 
de vrijwilligers een luisterend oor bieden. Soms is dat al genoeg, 
maar af en toe moeten zij daadwerkelijk de weg wijzen naar de 
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“Het belangrijkste bij deze 
ondersteuning is een luisterend oor 
bieden! Het is een eerste stap om 
mentale drempels te verlagen.”



verschillende diensten. Vandaar de naam 
“Wegwijzers”. Samen met de cliënt gaan 
de vrijwilligers op zoek naar de juiste dienst-
verlening op maat. Indien gewenst nemen 
ze telefonisch contact op met de diensten 
of gaan ze mee om de zorgvraag te verdui-
delijken. Ze spelen ook signalen door aan 
de sociale partners. 

Daarnaast stelden de “Wegwijzers” op ba-
sis van eigen ervaringen het zakboekje ‘Wijs 
op weg” samen. Daarin vind je informatie 
over alle sociale dienstverlening in Ronse. Er 
wordt op een eenvoudige manier uitgelegd 
wanneer en waar je voor wat terecht kan en 
er is ook een overzichtelijke kaart voorzien. 
Je kan de complete gids online raadplegen 
via www.devrolijkekring.be/gids.

Momenteel zijn er acht actieve vrijwilligers, 
maar dat mogen er gerust meer zijn! Daar-
om doen de drie organisaties een oproep 
om het team van vrijwilligers te versterken. 
De nood is immers groot! 

Betrokkenen aan het woord
Barbara Verhaeghe (SLO), Birthe Dekem-
pe (DVK) en Vera Haegeman (OCMW) zijn 
nauw betrokken bij het project. “Een project 
als ‘Wegwijzers’ is nodig want deze maat-
schappelijk kwetsbare groep krijgt door 
deze drempels vaak niet waar ze recht op 
hebben. Dat heeft aanzienlijke gevolgen. 
Mensen kennen bijvoorbeeld hun rechten 
als huurder niet, wat zorgt voor een gebrek-
kige huisvesting met hoge energiekost. Ze 
weten niet voor welke uitkeringen en hulp 
ze terecht kunnen bij de verschillende dien-
sten en mislopen daardoor broodnodige 
financiële steun. Een doktersbezoek is vaak 
een extra kost en wordt uitgesteld met alle 
medische gevolgen van dien. Ook mobiliteit 
is niet evident. Geen wagen hebben, slecht 
te been zijn en moeilijk met de bus bereik-
bare diensten vergroten de obstakels nog.”  

Vrijwilligers waren bereid te vertellen over 
de praktijk van het project “Wegwijzers”. 
Iemand omschrijft het uitgangspunt treffend: 
“Je kiest toch niet waar je wieg staat! Ik heb 
het heel moeilijk met onrecht.” 

Een tweede bevestigt: “Toen ik in de pro-
blemen zat, bestond dit soort hulp niet. Ik 
besef heel goed dat dit een enorm verschil 
had kunnen betekenen. Het belangrijkste 
bij deze ondersteuning is een luisterend oor 
bieden! Het is een eerste stap om men-
tale drempels te verlagen, want vaak zijn 
mensen te trots, te beschaamd om hulp te 
vragen.” 

Een andere vrijwilliger geeft toe: “Vroeger 
werkte ik in de sociale sector en stond ik 
altijd aan de andere kant. Toen ik ziek werd 
en met een beperkt budget moest leven, 
was het heel moeilijk om toe te geven dat ik 
hulp nodig had.” Een collega sluit zich daarbij 
aan: “Ik was beschaamd om mijn leefloon 
op te halen. Stel je voor dat iemand je ziet!”

Daarom is enige voorzichtigheid geboden 
bij het ondersteunen. De ene doet het met 
een kwinkslag: “Ik speel soms de clown, 
benader problemen met humor, want elke 
goede clown heeft miserie gekend. Geen 
lach zonder traan.” De andere probeert het 
aan te voelen: “Sommige mensen hebben 
baat bij een kordate aanpak, bij anderen 
moet je zachter zijn, maar een luisterend 
oor blijft essentieel.”

De vrijwilligers willen ook de verschillende 
diensten attent maken op structurele drem-
pels. “Bij een afspraak is een korte aanloop 
zo belangrijk! Een glimlach, even kort vragen 
hoe het gaat. Gewoon het gevoel krijgen 
dat je geen nummer bent.” Ze wijzen op 

het belang van beter informeren in een toe-
gankelijke taal: “Mensen betalen vaak teveel 
voor diensten omdat ze geen weet hebben 
van hun recht op allerhande kortingen. Soms 
krijgen ze wel degelijk de informatie, maar is 
het taalgebruik te technisch. Daarom gaan 
we soms mee en sturen we bij waar nodig.”

De “Wegwijzers” willen aan potentiële kan-
didaten zeker nog het volgende meegeven: 
“De groep van vrijwilligers is heel divers, 
maar we hebben veel aan elkaar en zijn 
één in onze strijd tegen onrecht. We willen 
iets betekenen voor anderen en iedereen 
met een hart voor een warme samenleving 
is welkom!”

Interesse? 
Neem contact op met een  
van de partnerorganisaties!
Samenlevingsopbouw:  
055 30 53 66
De Vrolijke Kring: 055 31 67 91
Sociaal Huis/OCMW: 055 23 28 54 
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NIEUWE EDITIE 
“RONSE UW STAD”
Begin januari werd in samen-
werking met Rondom een nieu-
we editie van “Ronse uw Stad” 
bedeeld. Dit is de jaarlijkse gids 
met telefoonnummers, adressen 
en informatie over de werking 
van de diensten waarvoor je bij 
het stadsbestuur en OCMW te-
recht kan. Dit maakt van “Ronse 
uw Stad” de ideale leidraad voor 
alle Ronsenaars die snel hun weg 
willen vinden in de gemeentelijke 
dienstverlening. Voor nieuwe in-
woners is deze gids bedoeld als 
kennismaking met de stad. 

Heb je geen exemplaar in je bus 
gevonden? Geen probleem. Je 
kan steeds een exemplaar afhalen 
aan het onthaal van het stadhuis. 
Alle informatie uit de gids is uiter-
aard ook terug te vinden op de 
website van de stad: 
www.ronse.be 

Rechtzetting
Ondanks alle zorg die aan de re-
dactie van het magazine besteed 
werd, is er toch een foutje geslo-
pen in de editie van 2018. Zo staat 
bij de lijst met OCMW-raadsleden 
(p. 8) vermeld dat Isabelle Rae-
vens zetelt voor de “Liberale 
Unie”. Dat moet uiteraard “Open 
VLD” zijn. Heb je zelf nog een 
foutje gevonden? Aarzel dan 
niet om dit door te geven via  
communicatie@ronse.be. In een 
volgende editie wordt dit dan aan-
gepast.

KORT NIEUWS

STADSSECRETARIS 
WORDT OOK OCMW-
SECRETARIS

Sinds 26 januari 1986 is mevr. Linda Van-
dekerkhove stadssecretaris van Ronse. 
Sinds 1 januari 2018 is ze ook secretaris 
van het OCMW Ronse, omdat voormalig 
OCMW-secretaris dhr. Martin Verkest 
sinds die datum met pensioen is. Mevr. 
Vandekerkhove combineert dus nu de 
twee ambten als stads- en OCMW-se-
cretaris. Deze samensmelting kadert in 
het nieuwe decreet Lokaal Bestuur dat 
voorschrijft dat stadsbestuur en OCMW 
op vele vlakken dienen te integreren. 

Eind januari schakelden alle diensten 
van de stad en het OCMW over naar 
een nieuwe (digitale) telefooncentrale 
en nieuwe toestellen. Hiermee zitten 
alle stedelijke diensten - ook de externe 
diensten - op dezelfde telefooncentra-
le. Dit betekent dat er vlotter kan door-
geschakeld worden, dat intern bellen 
makkelijker en goedkoper wordt en dat 
de diensten beschikken over een eigen 
digitaal antwoordapparaat. Hierdoor wij-
zigden wel enkele telefoonnummers. 
Deze werden aangepast op de website 
en in de briefhoofden. Maar ook de oude 
nummers blijven nog een tijdje geldig.

NIEUWE TELEFOONCENTRALE VOOR  
STAD EN OCMW

De volgende diensten kregen alvast 
een nieuw nummer:

> Jeugd: 055 23 28 80

> Sport: 055 23 28 90

> Zwembad: 055 23 28 99 

> Evenementen: 055 23 28 74

> Personeel: 055 23 27 25

> Preventie: 055 23 28 26 

> Financiële Dienst: 055 23 27 40

KORT NIEUWS

Een stads- en OCMW-secretaris heeft 
de algemene leiding over de stads- en 
OCMW-administratie. Ze is de hoogste 
leidende ambtenaar. De secretaris rappor-
teert aan het college van burgemeester 
en schepenen, de gemeenteraad, het vast 
bureau en de OCMW-raad. Ze woont de 
vergaderingen van deze organen bij en 
vormt zo een brug tussen de politiek en de 
administratie. Daarnaast staat de stads- en 
OCMW-secretaris in voor de organisatie, 
de coördinatie en de leiding van de ge-
meentelijke en OCMW-diensten en is zij 
verantwoordelijk voor het personeel van 
beide organisaties.
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VRIJE TIJD IN RONSE

BUITENSPEELDAG

De elfde editie van de Buitenspeel-
dag vindt plaats op 18 april. In Ronse 
wordt de Buitenspeeldag ingevuld 
met een namiddag vol activiteiten, 
sport en spel op de Grote Markt. 

Op die dag zetten Nickelodeon, Ketnet 

en VTMKZOOM tussen 13 en 17 u. hun 
programma’s en websites op zwart. 
In plaats daarvan krijgen kinderen de 
boodschap dat het tijd is om buiten 
te spelen en te ravotten.

De Buitenspeeldag wil een duidelijk 
signaal geven aan kinderen en ou-
ders dat er een gezond evenwicht 

moet bestaan tussen voldoende be-
wegen en televisiekijken of surfen. En 
geef toe: “Buitenspelen is gewoon 
keileuk!”

Woensdag 18 april 2018
van 15 tot 18 uur
Grote Markt
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BALUNDA BA MIKALAYI

Henk en Hans Delrue brengen het 
verhaal van hun missie. Zij willen 
de waterkrachtcentrale van hun 
geboortedorp Mikalayi in Kongo 
herstellen.

Di 20.02.18, 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser,  
Priestersstraat 13
ronse@davidsfonds.net 
www.davidsfonds.be 

DIGITAAL CAFÉ

Samen beter leren met de tablet of 
Ipad werken. 

Di 20.02.18, di 20.03.18, di 17.04.18 
van 13.30 tot 16 u.
Bibliotheek Ronse, 
Leerpunt Z-OVL,  
Samenlevingsopbouw OVL vzw, 
Vormingplus Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
bibliotheek@ronse.be 
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

FILM “GEJAAGD 
DOOR DE WIND”

Wo 21.02.18, 13.30 u.
Dienstencentrum De Hoge Winde
Bredestraat 256 
055 20 70 73
hogewinde@zorggroepeclips.be

DUETS WITH JIM 

Muziektheatervoorstelling over een 
moeder van een zoon met een be-
perking

Vr 23.02.18, 20 u.
Huis van de Mens
CC De Ververij 
Zuidstraat 19 
bruno.cappelle@telenet.be
ronse@deMens.nu 

BIJZONDERE  
GROENTEN KWEKEN

Zo 25.02.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be

SPELLETJESCLUB

Vr 16.03.18, vr 20.04.18 vanaf 19 u.
Davidsfonds Ronse
Edmond Puissantstraat 21
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

KAAS- EN WIJNAVOND 
Za 17.03.18 van 18 tot 23 u.
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS: 
DOMINUS VOBISCUM

Lezing over het rijke (en niet zelden 
vrolijke) Roomse leven in het Vlaan-
deren van vóór het concilie.

Dinsdag 20.03.18, 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser, 
Priestersstraat 13
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

DIGITALE DIASHOW:  
BERLIJN EN BRETAGNE

Wo 21.03.18, 14 u.
Dienstencentrum De Hoge Winde
Bredestraat 256 
055 20 70 73
hogewinde@zorggroepeclips.be

CODERDOJO

Workshop programmeren 
voor jongeren
Za 24.03.18
CC De Ververij
www.facebook.com/CoderDojoRonse

BLOEMSCHIKKEN, LENTE

Zo 25.03.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be

IN DE KIJKER
PRAKTIJKCURSUS: MOSSEN 
EN KORSTMOSSEN VOOR 
GEVORDERDEN 

Zo 04.03.18  en zo 18.03.18 
van 9 tot 12 u.
Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Bois Joly, Hogerlucht
info@cvn.natuurpunt.be
gunther.groenez@telenet.be

LEESGROEP DAVIDSFONDS 
RONSE - OKRA

Di 6.03.18, di 17.04.18 om 9 u.
Davidsfonds Ronse
Sociaal Centrum – bovenzaal
Aimé Delhayeplein 16
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

KIJKEN NAAR MODERNE EN 
HEDENDAAGSE KUNST 

Cursus over spreken over kunst, 
kunst ervaren, kunst ‘ontcijferen’, 
van kunst genieten… 

Di 6.03.18, di 13.03.18, 
di 20.03.18 van 19.30 tot 22 u., 
za 24.03.18 van 9.30 tot 12 u. 
Vormingplus Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw
CC De Ververij, Wolvestraat 37 
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

PYGMALION

Van 9.03.18 tot 24.03.18, 20u
VTV Theater 
Zaal Christen Volksbond 
Zonnestraat 27 
0478 88 84 44 
www.theatervtv.be

DAVIDSFONDS RONSE QUIZT
Vr 9.03.18 om 19.30 u.
Davidsfonds Ronse 
KSO Glorieux, Glorieuxlaan 
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

KOOKDEMONSTRATIE  
MET EMILIE 

Zo 11.03.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

Breng je activiteit in voor  
25 maart 2018 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be
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IN DE KIJKER

FAIR AND SQUARE II 

Van zaterdag 17 maart t.e.m. zondag 15 april 

In 2013 bedachten Christophe Denys en Peter Van Ammel de 
tentoonstelling “At Random”. Daarbij stond het begrip “an ar-
tist’s artist” centraal. De nadruk lag op de blik van de kunstenaar 
op de kunstenaar. Met “Fair and Square” verleggen Denys en 
Van Ammel de blik van kunstenaar op kunstenaar naar de ver-
zamelaar op kunstenaar en omgekeerd. Hiervoor vertrekken ze 
vanuit het zwarte vierkant van de Russische avant-gardistische 
schilder Kazimir Malevitsj. Mensen verzamelen, collectioneren. 
Daarom bezoeken verzamelaars tentoonstellingen en beurzen. 
In hun biotoop hebben ze plaats gecreëerd om de verzameling 
onder te brengen, met een speciale plek voor iconisch werk. 
Ook “zwart vierkant” is een icoon. Malevitsj had een lange 
weg afgelegd om uit te komen bij het zwarte vierkant. Kleur, 
vorm, betekenis: alles wat van belang is in de schilderkunst, 
had hij achter zich gelaten. Hij noemde het dan ook een nul-
punt. Vanuit dit punt vertrekken Denys en Van Ammel. Net 
zoals Malevitsj willen ze er gewoon “zijn”. Op de vraag wat 
zijn zwarte vierkant betekende, antwoordde hij: “Niets. Het is 
er gewoon.” Bezoek een eerlijk en oprechte tentoonstelling, 
gebaseerd op de afmetingen van het zwarte vierkant. 

De kunstenaars zijn: Babs Decruyenaere, Henk Delabie, 
Christophe Denys, Vincent de Roder, Peter Lagast, Fred Mi-
chiels, Tom Poelmans, Peter Van Ammel, Sofie Van der Linden, 
Ruth van Haren Noman.

Wanneer: van zaterdag 17 maart t.e.m. zondag 15 april op 
woensdag, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 18 u. 
Vernissage: op vrijdag 16 maart van 20 tot 22 u.
Waar: CC De Ververij, Wolvestraat 37 
Gratis

LOVE/AMOUR (MUZIEKTHEATER)

Zaterdag 10 maart

“Vrouwen in Beweging” (VIB) organiseert in het kader van 
de Internationale Vrouwendag (8 maart) samen met CC De 
Ververij het muzikaal verteltheater ”Love/Amour”. Het gaat 
om “Muzikaal theater over de kleur van de liefde”: uit het leven 
gegrepen verhalen van vrouwen in al hun culturele diversiteit. 
Zes vrouwen met Vlaamse, Marokkaanse en Tunesische roots 
vertellen hoe zij liefde beleven. Het zijn pakkende vertellingen 
over liefde voor een partner, een ouder, een afwezige… De 
verstelsters laten zich begeleiden door piano, gitaar en dans.  
“Vrouwen in Beweging” brengt vrouwen samen over de et-
nisch-culturele gemeenschappen heen en heeft van solida-
riteit en emancipatie haar motto gemaakt. VIB organiseert 
evenementen waar mensen met verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten en leren kennen. VIB mikt op een breed en 
divers publiek: jong en oud, mannen en vrouwen, mensen met 
verschillende nationaliteiten en socio-culturele achtergronden. 
VIB werd tijdens de “Week van de Smaak” nog met de eerste 
prijs beloond voor “De 7 wonderen”. Binnen dit project worden 
kooklessen georganiseerd met studenten van het KSO Glorieux 
en het brengt zo mensen uit verschillende gemeenschappen bij 
elkaar. Culturele uitwisseling en dialoog staan steeds centraal. 

Wanneer: zaterdag 10 maart
Tickets: € 8 via CC De Ververij Ronse, info@ccdeververij.be
webshop: https://webshopronse.recreatex.be 
Vrouwen in Beweging 
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JEUGD BIBLIOTHEEK

SCHRIJF IN VOOR HET SPEELPLEIN 
PAGADDERS IN DE PAASVAKANTIE
Tijdens de paasvakantie draait de speelpleinwerking “Pagad-
ders” opnieuw op volle toeren. Kinderen tussen 4 en 13 jaar 
kunnen er terecht om samen te spelen en te ravotten. Dagelijks 
staat een team jonge en enthousiaste animatoren klaar met 
leuke activiteiten, knotsgekke spelletjes, toneel…
Je kunt op het speelplein terecht van dinsdag 3 april t.e.m. 13 
april in het KSO Glorieux in de Glorieuxlaan 30 in Ronse. De 
activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 u. maar je kinderen kunnen 
opgevangen worden tussen 7.30 en 17.30 u.

Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan aan de balie van 
de jeugddienst, telefonisch op het nr. 055 23 28 80 of 
via jeugd@ronse.be.

HAAL MEER UIT JOUW VAKANTIE 
EN WORD ANIMATOR!

Tijdens de vakantieperiodes is de jeugddienst steeds op zoek 
naar enthousiaste jongeren die samen met de kinderen en 
mede-animatoren een leuke vakantietijd willen beleven. 
Ben je 16 jaar of ouder? Heb je een hart voor kinderen en een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel? Ben je een creatieve 
losbol en een teamplayer, enthousiast en betrokken? Misschien 
schuilt er dan wel een geboren animator in jou…  

Wat doe jij zoal op het speelplein?
De belangrijkste activiteit is - je raadt het al - animeren! Sa-
men met je animatorenteam bereid je tal van activiteiten voor 
zoals spelletjes, knutselen, sporten, toneel…  Je duikt mee in 
de speelwereld van de kinderen en je bezorgt de kinderen 
onvergetelijk veel speelplezier.

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een hechte groep animatoren. Ook buiten de 
vakanties organiseert de jeugddienst enkele leuke animatoren-
activiteiten. Je mag zelf mee kiezen welke weken je wel of niet 
komt en je ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De jeugddienst 
komt tot 150 euro tegemoet in de deelnameprijs bij het volgen 
van een cursus. Voorwaarde is dat je een attest van deelname 
kan voorleggen én in Ronse woont. Tijdens de zomer is het 
een traditie om op donderdagavond een leidingsactiviteit te 
organiseren, meestal met lekker eten en een tof spel.  

Cursus en stage
Om goed voorbereid te zijn, volg je best een cursus “animator 
in het jeugdwerk”. Er zijn verschillende organisaties die zo’n 
cursussen organiseren: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Lejo 
Ronse... Op deze cursus krijg je een bagage aan spelideeën en 
train je een heleboel speelvaardigheden. Op hun website vind 
je meer informatie over cursussen en inschrijvingen. 
Na de cursus kan je stage lopen op het speelplein. Tijdens 
je stage word je met raad en daad bijgestaan door een erva-
ren animator. Je stagebegeleider voorziet je regelmatig van 
feedback en helpt je waar nodig. Na een succesvolle stage 
krijg je van de Vlaamse Gemeenschap een officieel attest 
“Animator in het Jeugdwerk”. Indien je houder bent van een 
diploma hoger sociaal of pedagogische onderwijs of indien je 
een opleiding in deze richting volgt, is een cursus volgen niet 
echt noodzakelijk. 
Als je twijfelt, kan je gerust één of meerdere dagen komen 
proeven van de speelpleinsfeer. Samen met de jeugddienst 
wordt bekeken wat mogelijk is voor jou en het speelplein. 

Hoe stel je je kandidaat?
Stuur een mailtje naar animator@ronse.be of surf naar  
https://www.ronse.be/animator-worden, klik op “aanvraag-
formulier vrijwilligerswerk” en vul de nodige gegevens in. De 
jeugddienst neemt dan zo snel mogelijk contact op met jou. 

Meer info: dienst Jeugd, 055 23 28 80,  
jeugd@ronse.be
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BIBLIOTHEEK

JEUGDBOEKENMAAND 
VAN 1 TOT 31 MAART

De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het teken van “Eureka: 
Wetenschap en Techniek”. 

Voorlezen
Op woensdag 7 maart geeft de bib de aftrap. Van 14.30 tot 
15.30 u. is er een voorleesuurtje waarbij vrijwilligers voorlezen 
uit informatieve en verrassende boeken, voor kinderen van 4 
tot 9 jaar. Ook op zaterdag 17 maart kan je van 10.30 tot 11.30 u.  
naar het voorleesuurtje komen in het thema “Wetenschap en 
techniek”. Op woensdag 21 maart van 14.30 tot 15.30 u. houden 
de leerlingen van de Da Vinci Campus een voorleesfeest in 
de bib.

Rijden op veerkracht of zelf uitvinden
Kinderen van 8 tot 12 jaar zijn welkom op woensdagnamiddag 
14 maart voor de workshop “Rijden op veerkracht”. Jeugd, 
Cultuur en Wetenschap vzw (JCW) leert de kinderen een 
zelfrijdende auto te maken uit recuperatiemateriaal van de 
bib. De workshop vindt plaats van 14 tot 17 u. voor maximum 
15 kinderen. Deelname is gratis. Schrijf je zo snel mogelijk in 
als je erbij wil zijn.

Ben jij een uitvinder, wetenschapper of technieker? De bib 
zoekt bollebozen van 8 tot 15 jaar die hun uitvinding, knutsel-
werk, techniek… willen voorstellen of aanleren aan leeftijds-
genoten. Mail je uitvinding of voorstel naar bibliotheek@ronse.
be en de bib neemt contact met je op. 

Teken- en knutselwedstrijd
De bib schrijft een teken- en knutselwedstrijd uit in het thema 
“Wetenschap en techniek”. Maak een tekening of schets op 
A3-formaat of een ontwerp of knutselwerk van maximum 50 
op 50 op 50 cm van een uitvinding, machine… (die niet echt 
hoeft te werken). Inkleuren mag maar moet niet. De wedstrijd 
staat open voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar (lagere school 
en 1e en 2e middelbaar). Breng het werk(je) binnen in de bib 
vóór 20 april en wie weet val jij wel in de prijzen. De bib beloont 

de winnaars in de verschillende categorieën met een mooie 
prijs op het afsluitingsfeest in mei. De kunstwerkjes staan de 
hele zomervakantie tentoon in de polyvalente zaal van de bib.

Voor klassen
Ook voor klassen valt er van alles te beleven in de bib. De eer-
ste week van maart zijn er lezingen van Anneriek Van Heugten 
en Jef Aerts voor respectievelijk het 1e en het 3e leerjaar. 
De leerlingen van het 4e leerjaar mogen samen met Meneer 
Zee in een interactieve voorstelling op zoek naar “Natasja op 
de vlucht”.

In de 2e helft van maart heten we de klassen van de basisscho-
len welkom voor het Jeugdboekenmaandspel. De 2e graad 
ontdekt via een zoektocht in de bib nieuwe en verrassende  
informatieve boeken. De 3e graad mag in de bib met het di-
gitale spel “Bibster” op tablet aan de slag in groepjes van 2 
of 3 leerlingen. Ook wie als klas in het spel uitblinkt, krijgt een 
uitnodiging voor het afsluitingsfeest in mei.

Meer info: Openbare Bibliotheek Ronse,
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be
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ZINGEND DE WERELD ROND

Samen zingen, voorkennis of erva-
ring niet nodig 

Iedere wo van 19.30 tot 22 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw 
CC De Ververij, Wolvestraat 37 
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

B’HO QI - MIND-
FUL MO(VE)MENTS

Iedere do van 19.30 tot 
21.30 u. (tot april)
Door Bruno Capelle
CC De Ververij
Wolvestraat 37
bruno.cappelle@telenet.be

FESTIVAL DE RORE
Psallentes - ‘Missa de Sancto Martino’

Vr 20.04.18 van 20 tot 22 u.
Sint-Martinuskerk, Kerkplein

Peter Hertmans Kwartet Azalaïs & 
Currende Consort - Dubbelspel 
‘Classic meets Jazz’ 

Za 21.04.18 van 20 tot 22 u.
Sint-Martinuskerk, Kerkplein

Naessens en De Beun 

Zo 22.04.18 van 12 tot 13 u.
Hermescrypte, Sint-Hermesstraat 

Ensemble in Alto - ‘ De Rore en vol-
gelingen’  

Zo 22.04.18 van 16 tot 17 u..
Sint-Hermeskerk, Kleine Markt

Ensemble Currende -slotconcert 
‘Liederen en dansen, Susato &  
Phalesius

Zo 22.04.18 van 18 tot 19 u.
Sint-Hermeskerk, Kleine Markt

CC De Ververij
055 23 28 01
info@ccdeververij.be  

PAASFEEST MET OPTREDEN 
VAN THE VANCO BROTHERS

Wo 28.03.18, 14 u.
Dienstencentrum De Hoge Winde
Bredestraat 256
055 20 70 73
hogewinde@zorggroepeclips.be

ROSALIE NIEMAND

Theater, bewerking van Jan De 
Vuyst en opnieuw herwerkt door 
Planchee Carree

Za 31.03.18 van 20 tot 21.30 u. en 
zo 01.04.18 van 15 tot 16.30 u.
Planchee Carree
CC De Ververij
Zuidstraat 19
0495 20 66 61

PRINSESSEN BELEVEN 
GEEN SPROOKJES

Lezing door Brigitte Raskin over his-
torische prinsessen

Di 17.04.18, 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser,  
Priestersstraat 13
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

BLOEMBOLLEN VOOR 
DE ZOMER 

Zo 22.04.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

VOORLEZEN IN DE BIB 

Elke 1e wo van de maand 
van 14.30 tot 15.30 u. en
elke 3e za van de maand 
van 10.30 tot 11.30 u. 
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

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.
PC De Ronsische Senioren VZW
Ninovestraat 135
info@de-ronsische-senioren.be
www.de-ronsische-senioren.be

OP STAP MET ROSALIE

Van wo tot zo van 10 tot 12 u. en van 
14 tot 17 u. 
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
www.visitronse.be 

STAY FIT - 50+GYM 

Ma van 14 tot 15 u.  
do van 9.30 tot 10.30 u.
Sportdienst
‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be

STAY FIT 50+ 
SPORT&SPEL 

Ma van 10.30 tot 11.30 u. 
do van 14 tot 15 u.
Sportdienst
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be

YOGA 

Ma van 9.30 tot 10.30 u.
Sportdienst
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be

STAY FIT - 50+AEROBIC 

Do van 18 tot 19 u.
Sportdienst 
’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
sport@ronse.be

‘T CREEPY CRYPTE SPEL 

Zoektocht voor kinderen vanaf 7 
jaar, met Gektor op ontdekking in 
de crypte
Sint-Hermescrypte
Toerisme Ronse 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be 

BABBELONIË 

Iedere di van 9 tot 11 u.
Agentschap Integratie & Inburgering
Dienst Integratie stad Ronse,  
Samenlevingsopbouw  
Oost-Vlaanderen vzw, Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
De Botaniek
Spinstersstraat 36 
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

Breng je activiteit in voor  
25 maart 2018 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be
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FESTIVAL CYPRIAAN DE RORE 

Polyfonieweekend op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 
22 april. 

CC De Ververij en de werkgroep De Rore van de Cultuurraad 
werken sinds een jaar of 10 aan de bekendmaking van de 
Ronsese componist Cypriaan De Rore. Het Festival 2015 (met 
de viering van 500 jaar De Rore) was een artistieke voltreffer 
en kende een behoorlijke publieksopkomst. Dit was mede 
te danken aan de aandacht die radio KLARA aan het festival 
besteedde, maar ook aan de steun van de Vlaamse Gemeen-
schap en de stad Ronse.

Na het jubileumjaar 2015 besloot het stadsbestuur in samen-
werking met CC De Ververij om verder te gaan op dit kwa-
litatief elan met Erik Van Nevel als curator voor de periode 
2016-2018: een 3-jarige cyclus.  

Het komende De Rore Festival 2018 zal lopen van 20 tot 22 
april 2018 en zal bestaan uit concerten, een tentoonstelling en 
heel wat randactiviteiten. Samen met Erik Van Nevel, dirigent 
van het ensemble Currende, werd opnieuw een muzikaal pro-
gramma opgemaakt met topensembles.   

Waar er voordien vooral concerten, lezingen en tentoonstellin-
gen plaatsvonden, introduceert de werkgroep nu twee nieuwe 
ideeën om het geheel toegankelijker te maken voor een breder 
publiek: het Free Podium en Dubbelspel polyfonie – jazz.  

Het Free Podium wordt georganiseerd voor ensembles zowel 
instrumentaal als vocaal of een mix daarvan, met nieuwe of 
authentieke instrumenten, in arrangementen...  Enige basisver-
eiste is het brengen van 16°eeuwse polyfonie.  

Het dubbelspel polyfonie/jazz is ontstaan uit het DNA van de 
stad, namelijk Cypriaan De Rore als Ronsenaar en het feit 
dat er vanaf de jaren ‘60 een Ronsese jazzscène ontstaan 
is door het toedoen van de Ronsese jazz-muzikant Etienne 
Verschueren. Ook CC De Ververij organiseert sinds 5 jaar 
succesvolle jazzcyclussen. Zo is onlangs het Bart Defoort 
Kwintet langs geweest, Lab Trio, Christian Mendoza, Delvita 
groep, Fay Claesen …  

Jazzgitarist Peter Hertmans (Lemmensinstituut) zal op basis van 
het oeuvre van De Rore arrangementen schrijven in jazztaal, in 
samenwerking met leden van ensemble Currende. Het KASK 
Gent, afdeling jazz, stuurt Nicolas Van Belle en combo.
Voor het volledige programma van het De Rorefestival kan je 
terecht op pagina 16 (Vrije Tijd in Ronse).

Meer info: dienst Cultuur, 055 23 28 01
cultuur@ronse.be
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EVENEMENTENKALENDER 2018
APRIL

RONDE VAN VLAANDEREN  
1 april

BUITENSPEELDAG 
18 april 

WAK   
27 april tot 6 mei

MEI

ZOMERKERMIS  
26 mei tot 4 juni

FIERTELOMMEGANG  
27 mei

JUNI

BRADERIE  
4 juni

WK VOETBAL   
18 juni: België-Panama 
23 juni: België-Tunesië 
28 juni: Engeland-België

BRUULCONCERT 
29 juni

SIERK  MASJIEK  
30 juni 

JULI

VLAANDEREN FEEST  
11 juli

BRUULCONCERT  
13 juli

BRUULCONCERT  
20 juli

AUGUSTUS

RONSE  OPSCENE 
24 - 25 augustus 

SEPTEMBER

BEVRIJDINGSFEESTEN  
1 september 

MONT MARTRE FEESTEN

8 september

SEPTEMBERFEESTEN  
8 en 9 september

OPEN MONUMENTENDAG 
9 september

RONSE  RUN   
16 september 

OKTOBER

HOTONDCROSS  
oktober 

DAG  &  NACHT VAN DE  
JEUGDBEWEGING 
19 oktober 

WINTERKERMIS 
27 oktober - 4 november 

NOVEMBER

KUNSTENDAG VOOR   
KINDEREN   
18 november 

DECEMBER

GROTE PRIJS  
TEKENKUNST   
16 december – 14 januari

KERSTMARKT 
RONSE WINTERLICHT 
14 - 15 - 16 december

    
   

Locatie: CC De Ververij, Wolvestraat 37

Expo ‘Translate’ (Daniel Dewaele & Peter Puype)
Za 3 februari tot zondag 4 maart
Te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag  
van 14 tot 18 u., gratis toegang

Jim Cole, Tom Kestens & Nina Babet   
Minneapolis: a walk through Paisley Park 
Zaterdag 24 februari  – 20 u.
Tickets: € 16/€ 14 (-26, 55+, groepen) 
korting VT PAS

Andy Van Kerschaver – Fondriest
Vrijdag 2 maart - 20 u.
Tickets: € 10/€ 8 (-26, 55+, groepen) 

korting VT PAS       

France Springuel - Cellosuites van Bach 
Zondag 4 maart - 17 u. 
Tickets: € 16/€ 14 (-26, 55+, groepen)  - korting VT PAS       

Maaike Cafmeyer, Bram Nolf  
& Piet Van Bockstal  
De toverfluit in een note(n)dop 
Ook voor jonge muziekliefhebbers 10+
Zondag 18 maart - 17 u.
Tickets: € 14/€ 12 (-26, 55+, groepen) - korting VT PAS  

Alfama Kwartet & Lotte Mariën 
De droom van Ariane  (Familievoorstelling 6+)
Zondag 25 maart -15 u.
Tickets: € 10 (kind/volw.)

Festoen “It’s a local joke”
Donderdag 29 maart - 20.30 u. 
Tickets : € 12/€ 10 (-26, 55+, groepen) - korting VT PAS      

Labtrio Nature City 
Zaterdag 31 maart - 20 u.
Tickets: € 14/€ 12 (-26, 55+, groepen) - korting VT PAS      



KORT NIEUWS KORT NIEUWS
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IDENTIFICATIE EN 
REGISTRATIE VAN 
KATTEN VOORTAAN 
VERPLICHT

Sinds 1 november 2017 moeten alle kat-
ten geïdentificeerd (gechipt) en gere-
gistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat, 
voor ze 12 weken oud is en in elk geval 
voor verhandeling, geïdentificeerd en 
geregistreerd moet worden in de cen-
trale databank CatID. Onder “verhande-
len” wordt ook het “gratis weggeven” 
verstaan. In dit geval geldt ook de ver-
plichte sterilisatie of castratie. 

Door je kat te laten chippen, word je ook 
sneller herenigd als het dier verloren 
zou lopen. Door sterilisatie en castratie 
zal het aantal zwerfkatten verminderen 
en komen er minder katten in asielen 
terecht. Katten moeten gechipt en ge-
registreerd zijn in de centrale databank 
CatID als ze jonger zijn dan 12 weken, 
als ze weggegeven of verkocht wor-
den of als ze uit het buitenland komen 
en langer dan zes maanden in België 
zullen verblijven. De identificatie en re-
gistratie gebeurt door de dierenarts. 
Ook wijzigingen in de gegevens (bijv. 
een adreswijziging) worden door de 
dierenarts doorgegeven.

Meer info: www.huisdierinfo.be, 
www.catid.be of bij je dierenarts.

STAD PLAATSTE DRIE AUTOMATISCHE EXTERNE 
DEFIBRILLATOREN (AED)

De stad heeft drie AED-toestellen aangekocht die door iedereen gebruikt kunnen 
worden voor reanimatie van een persoon in nood. Er hangt een toestel in de door-
gang tussen de Grote Markt en de parking achter het stadhuis, één in het portaal 
van sporthal ‘t Rosco en één in het stedelijk zwembad. Iedereen kan zo’n toestel 
bedienen. Een stem stuurt de hulpverlening en zegt je precies wat je moet doen. 
Wat zo’n AED-toestel precies is en hoe het werkt, kan je nalezen op de website 
van het Rode Kruis. www.rodekruis.be

VERBETERING ASFALTWEGEN EN VOETPADEN

De stad maakt ieder jaar een lijst op van de slechtste asfaltwegen waarvoor 
de stadsdiensten regelmatig dienen tussen te komen voor plaatselijke 
herstellingen. Een deel van deze centrumwegen kan duurzaam hersteld 
worden door de toplaag af te frezen en een nieuwe aan te leggen. 

Dit jaar gaat het over de Zuidstraat, het deel van de Oude Vesten tussen de 
Veemarkt en de Zuidstraat, de Bredestraat, Floréal kant Engelsenlaan en 
de Parkstraat. Een aantal landelijke wegen zal hersteld worden door een 
herprofilering en het aanbrengen van een  slemafdichting of -bestrijking 
zodat de levensduur ervan minstens met 10 jaar verlengd wordt.

De meest beschadigde landwegen zijn: Braambos, Bremstraat, Breucq, 
Ruddersveld kant Breucq, een deel van de Pontstraat, Drielinden, 
Houtstraat, Fortuinberg en Lorettestraat. Voor de noodzakelijke werken 
wordt een termijn van 15 werkdagen voorzien.

De stad gaat ook verder met de heraanleg van de voetpaden. De voorbije 
twee jaar werden de voetpaden in de Jules Bordetlaan, de Gebroeders 
Van Eyckstraat en de Louis Pasteurlaan aangepakt. Dit jaar komen de 
voetpaden in de Ovide Decrolylaan aan de beurt. Ook het kruispunt met 
de Hermes Van Wynghenestraat wordt heraangelegd door middel van 
een verhoogd plateau. Voor deze werken wordt een termijn van 50 
werkdagen voorzien.

De start van beide werken is voorzien in het voorjaar van 2018, eventueel 
voorafgegaan door de noodzakelijke werken van de nutsmaatschappijen. 

 
Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be



Ronse mag dan wel gekend zijn als wielerstad, toch is de wielerschool aan de Engelsenlaan relatief onbekend. De wielerschool 
viert dit jaar haar 25ste verjaardag. INzicht sprak met trainer-kinesitherapeut Eddy Devos en Lotto Soudal profrenner Thomas 
De Gendt, wellicht de bekendste oud-leerling van de school. Thomas behaalde als 14de renner in de Belgische wielergeschie-
denis een rit in zowel de Tour, de Giro en de Vuelta en neemt daarmee plaats in een rijtje van wielergrootheden zoals Rik Van 
Steenbergen, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Lucien Van Impe of Roger De Vlaeminck.

Wat is de wielerschool precies?
Eddy Devos: “Leerlingen kunnen bij ons 
terecht vanaf 15 jaar. In de voormiddag 
krijgen ze praktijk en algemene vakken 
en in de namiddag is er gelegenheid 
om te trainen onder begeleiding van 
gediplomeerde trainers. Alle leerlingen 
die hier starten, willen beroepsrenner 
worden maar zijn realistisch genoeg om 
te beseffen dat dat niet eenvoudig is. 
Er bestaan maar enkele profploegen in 
België. Leerlingen die hier afstuderen, 
hebben een sterk plan-B voorhanden 
en kunnen met een gevolgde opleiding 
van fietsmecanicien, winkelbediende, 
sportbegeleider en/of onderhouds-

werker sportinfrastructuur aan de bak 
in het fiets-of wielermilieu. De stijgen-
de populariteit van elektrische fietsen, 
elektrische versnellingen en remschijven 
doen de laatste jaren de beroepsmoge-
lijkheden nog groeien.” 

Thomas, jij komt uit het Waasland 
maar hebt in Ronse school gelopen?
Thomas De Gendt: “Er zijn ook wieler-
scholen in Aalst, Oostende, Herentals 
en Overpelt, maar ik koos voor Ronse 
omwille van het landschap met de vele 
hellingen. De andere opties waren voor 
mij ‘te plat’. Ik kom hier graag terug. Min-
stens één keer per jaar zak ik af naar

de school om er te trainen met de leer-
lingen. Dat wordt wel gewaardeerd. Ik 
liep hier school van 2001 tot 2008 en 
verbleef in het internaat.”
Eddy Devos: “Ons leerlingenaantal stijgt 
duidelijk na een grootse prestatie van 
een Belgisch renner. We kenden twee 
grote pieken: één na de wereldtitel van 
Tom Boonen in Madrid 2004 en één na 
de overwinning van Thomas in de Giro 
2012. Na die overwinning in 2012 werd 
Thomas trouwens gehuldigd door de 
schooldirectie en tot peter van de wie-
lerschool benoemd.”
Thomas De Gendt: “Het leven op het 
internaat zal me altijd bijblijven: brood-

LEERLINGENAANTAL STIJGT NA EEN  
GROOTSE PRESTATIE VAN EEN BELGISCH RENNER

WIELERSCHOOL RONSE
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jes eten in de Mc Loomy, Hoegaarden 
drinken in de Clubman… en ribbekes 
eten op de woensdagmarkt.”
Eddy Devos: “Thomas’ voedingsge-
woonten deden soms wel wenkbrauwen 
fronsen. Zo snoepte hij graag voor de 
wedstrijden: M&M’s of zure beertjes… 
Eerder onconventioneel want de meeste 
leerlingen aten spaghetti voor een wed-
strijd.”

Hoe herinneren de leerkrachten zich 
Thomas vooral?
Eddy Devos: “Vooral als een harde 
werker, een doorzetter die nooit klaag-
de. Zowel voor de beroepsgerichte vak-
ken als het sporten zette hij zich enorm 
in. Niets was hem te veel. Hij nam ook 
deel aan de stages die door de school 
aangeboden worden, naar Mallorca in de 
winter of naar de Alpen in de zomer. De 
leerkrachten hadden vrij snel door dat 
Thomas ‘gene gewone’ was. Tijdens de 
sportdag in 2002 deden de junioren met 
de beloften een dagtrip van Ronse naar 
het hellend vlak van Ronquières: 135 km 
over hellende wegen. De nieuwelingen 
keerden in Geraardsbergen terug met 
hun trainer, maar Thomas wou de rit per 
se uitdoen. De trainers stemden toe en 
waren stomverbaasd toen Thomas na 
125 km, op een ultieme zware helling in 
Saint-Sauveur, met gemak alle andere 
coureurs voorbij stak. Dat heeft veel in-
druk gemaakt op de trainers.”
Thomas De Gendt: “Ik voel me in de 
eerste plaats nog altijd een fietslief-
hebber die van zijn hobby zijn beroep 
kon maken. Ik probeer nog altijd zo veel 
mogelijk plezier te halen uit de koersen 
en de trainingen. 

Die combinatie tussen een beroep 
leren en de mogelijkheid krijgen om 
intensief te trainen is wel bijzonder.
Eddy Devos: “Dat vind ik ook. Momen-
teel zijn er 7 oud-leerlingen actief als 
profwielrenner, dus het is wel dege-
lijk een succesformule. Leerlingen zijn 
doorgaans heel gemotiveerd. Ik krijg ie-
der jaar berichtjes van leerlingen in de 
grote vakantie met de vraag wanneer 
de lessen van start gaan. De leerlingen 
die hier terecht komen, willen écht graag 
wielrennen. Bovendien komen ook de-
genen die geen profrenner worden op 
hun pootjes terecht, vaak binnen de 
fietsbranche. Kevin Desmedt is zo ie-
mand. Hij was een goed jeugdrenner en 

stootte door naar de beloften, maar het 
is niet gelukt om prof te worden. Dankzij 
de beroepsopleiding die hij hier genoot, 
is hij tien jaar lang de rechterhand ge-
weest van Tom Boonen en is hij nog 
steeds een gewaardeerd mecanicien 
bij QuickStep. (zie foto)  Dat is zeker 
ook een succesverhaal!
Thomas De Gendt: “Mij is het wel ge-
lukt om profrenner te worden, maar ik 
behaalde tijdens mijn loopbaan hier in 
Ronse ook de getuigschriften fietsme-
canicien, fietskadermonteur, wegkapi-
tein en bedrijfsbeheer. Wie weet ga ik 
na mijn profcarrière nog aan de slag als 
fietsmekanieker? Ik ga me wel serieus 
moeten bijscholen, want alles is zoveel 
complexer geworden, zoveel veran-
derd. Van zodra ik kan, volg ik nog een 
extra jaartje opleiding in het CVO.”

De wielerschool bestaat nu 25 jaar. 
Hoe ziet de toekomst eruit? 
Eddy Devos: Waarschijnlijk zal ons aan-
bod veranderen door de aankomende 
onderwijshervorming met het nieuwe 
decreet “Duaal Leren” van onderwijs-
minister Crevits. Bijzonder jammer want 
ik vind het heel belangrijk dat wij hier 
gemotiveerde leerlingen met trainings-
faciliteiten in de Vlaamse Ardennen kun-
nen opleiden die later steevast plezier 

zullen hebben in hun werk, of zij nu in het 
profmilieu terecht komen of niet. Wat 
er ook zal gebeuren: wij zijn trots op 
alle leerlingen die in die 25 jaar afgestu-
deerd zijn en een loopbaan opgebouwd 
hebben binnen de ‘fietswereld’. Ik ben 
blij dat ik samen met de collega’s daar 
mijn steentje aan heb mogen bijdragen 
en ik zal dat met plezier blijven doen!” 

Kevin Desmedt

WIELERSCHOOL RONSE
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DE RONDE
ZATERDAG 31 MAART: RONDE VAN 
VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN
Op zaterdag 31 maart verwelkomt Ronse de deelnemers aan de Ronde 
voor wielertoeristen, “We Ride Flanders!”  De bevoorrading van de 
renners gebeurt op de parking achter het stadhuis. De deelnemers 
rijden Hogerlucht naar beneden, gaan via de Glorieuxlaan naar de Grote 
Markt en door de passage tussen de Harmonie en het stadhuis naar de 
bevoorradingszone. Het zal vrij druk zijn in de stad. Wees die dag extra 
voorzichtig in het centrum. De St.-Pietersnieuwstraat en Watermolenstraat 
zijn enkel toegankelijk voor bewoners. In de loop van de voormiddag 
worden ex-wielrenners, bv’s en politici verwacht in het stadhuis.

ZONDAG 1 APRIL: RONDE VAN VLAANDEREN
Zondag 1 april wordt de Ronde van Vlaanderen gereden, een jaarlijkse 
hoogdag voor de wielerliefhebbers. Met maar liefst 4 doortochten over 
het grondgebied van Ronse, kan je het gebeuren van dichtbij meemaken! 
Het Malanderpark (met groot scherm) is opnieuw de plaats van afspraak.

Volg de Ronde op groot scherm
In het Malanderpark vind je het eventdorp van de stad Ronse. Daar kan je 
de gebeurtenissen volgen op een groot scherm en de deelnemers zien 
voorbij komen. Eten en drank zijn te bekomen in de bar. Iedereen welkom!

Mobiliteit
In het centrum van Ronse is er heel wat parkeergelegenheid. Je kan er 
gebruik maken van de gratis shuttlebussen van De Lijn, gesponsord door 
de provincie Oost-Vlaanderen, om naar de Oudestraat of de Kruisstraat 
te komen. De shuttlebus stopt dit jaar ook aan het Malanderpark. Info en 
uurregeling kan je terugvinden op www.rondevanvlaanderen.be.  
Opgelet: Tussen 12 u. en 16.30 u. wordt de N60 in Ronse bij doortochten 
van de koers geregeld afgesloten.  
Je bereikt Ronse best voor 12 u. Na de middag kan je via de E429 (A8) naar 
Ronse rijden. Ronse en de wielerdriehoek met Kwaremont en Oudenaarde 
voorbij rijden doe je best via de E429 (A8) richting Doornik en verder via de 
E403 om in Kortrijk de E17 richting Gent te nemen.

TOERISME
DE RONDE: 01/04

MANNEN

12.50 u.
Eerste doortocht: komende van 
Berchemsesteenweg – Zandstraat 
-  voorbij de Hotond - links in aan de 
Hoogberg richting Zulzeke.

14.32 u. 
Tweede doortocht: komende van 
de D’Hoppe - Ninoofsesteenweg -  
Kanarieberg - Ommegangstraat - 
Zandstraat - Berchemsesteenweg 

15.26 u.
Derde doortocht: komende van de 
Rubberigtsbank - Ommegangstraat -  
Hoger lucht  -  Ka m me l a nd  -  
Glorieuxlaan - Sint-Pietersnieuwstraat -  
Kegelkaai - Kruisstraat - Oudestraat - 
Zandstraat richting  Kwaremont

VROUWEN

13.49 u.   
Komende van de Ninoofsesteenweg -  
Kanarieberg - Ommegangstraat - 
Hogerlucht - Kammeland - Glorieuxlaan -  
Sint-Pietersnieuwstraat - Kegelkaai - 
Kruisstraat - Oudestraat - Zandstraat 
en de Berchemsesteenweg naar 
Kwaremont

WIELERWEDSTRIJDEN  
DOOR RONSE

Zo 25.02.2018 
18de Kuurne – Brussel – Kuurne (junioren)

Zo 25.02.2018 
Kuurne – Brussel- Kuurne - elite

Vr 23.03.2018 
Record bank E3 Harelbeke - elite

Wo 28.03.2018 
Dwars door Vlaanderen - elite

Za 31.03.2018 
Ronde van Vlaanderen 
voor wielertoeristen

Zo 01.04.2018 
Ronde van Vlaanderen - elite 
(mannen en vrouwen)

Za 07.04.2018 
Ronde van Vlaanderen - beloften

Za 21.04.2018 
Record Bank E3 Harelbeke - junioren

Do 10.05.2018 
Omloop der drie Provincies - junioren

GEWIJZIGD PARCOURS
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TOERISME

LOGIESDECREET

Wist je dat al wie tegen betaling een kamer, studio of woning 
aanbiedt en hiervoor promotie maakt via eigen kanalen of ka-
nalen als Airbnb of Booking.com de Vlaamse logieswetgeving 
moet naleven? Meer informatie hierover kan je terugvinden 
op de website van Toerisme Vlaanderen: 

www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet

Baat je reeds een logies uit en heb je vragen over de wet-
geving? Wil je starten met een logies?
Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert maandelijks - gra-
tis en vrijblijvend - logiesconsults om logiesaanbieders in 
Oost-Vlaanderen te informeren en te adviseren over de speci-
fieke uitbatingsregelgeving en wat er allemaal bij komt kijken. 

Waar, wanneer en hoe?
• PAC te Gent, Woodrow Wilsonplein 2
• maandelijks op woensdagvoormiddag (10 tot 12 u.)
• volgende sessies: 21 februari, 28 maart, 25 april,  
   23 mei en 27 juni 2018

Inschrijven is noodzakelijk. Minimaal 3 en maximaal 10 uitbaters 
in opstart per sessie. Naast een algemene toelichting ook de 
mogelijkheid tot individuele vraagstelling.

Contacteer daarvoor de logiesconsulenten  
van Toerisme Oost-Vlaanderen: 
theo.de.meyer@oost-vlaanderen.be  
en deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

GRATIS NAAR DE CRYPTE  
EN HET MUST

Meer dan 13.000 toeristen brachten vorig jaar een bezoekje 
aan het Must - Museum voor textiel of de Crypte. Ook meer 
en meer buitenlandse toeristen vinden de weg naar Ronse. De 
Sint-Hermescrypte is zonder enige twijfel hét architecturale 
pronkstuk van de stad! De bezoekers zijn vooral verrast over 
de omvang van de crypte en de interessante geschiedenis 
van deze historische site. In 2014 investeerde het stadsbestuur 
in de herinrichting en de ontsluiting van de crypte. Alle duiding 
en audiogidsen werden in vier talen voorzien. Deze profes-
sionele aanpak werpt zijn vruchten af, zoveel is duidelijk! De 
crypte is van maart tot en met september alle dagen open 
van dinsdag tot en met zondag, doorlopend van 10 tot 17 u. 

Ook het Must – Museum voor textiel wordt gretig bezocht. 
In de weverij zie je de evolutie van de weefgetouwen van 
1900 tot 2000. Uniek is dat alle getouwen ook nog werken. 
Een bezoek gaat dus altijd gepaard met demonstraties op 
de weefgetouwen. Dagelijks, behalve op maandag, is er een 
begeleid bezoek mogelijk om 15.30 u. Gewoon eventjes aan-
melden in het infokantoor, Spanjaardenkasteel – Bruulpark. 

Wist je trouwens dat inwoners van Ronse op vertoon van hun 
identiteitskaart gratis een bezoek kunnen brengen aan de 
crypte of het Must - Museum voor textiel? Een ideale uitstap 
met kids, familie of vrienden. De crypte en het Must zullen je 
verrassen, wees daar maar zeker van. 

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

SNELHEIDSBEPERKINGEN IN DE STAD 

Het beheersen van de snelheid van het verkeer in de stad 
is van levensbelang. Er bestaat een duidelijk aantoonbaar 
verband tussen het verlagen van de snelheid en de afname 
van het aantal ongevallen met slachtoffers. Om toe te zien 
op de snelheid van automobilisten, voert de politie Ronse 
dagelijks snelheidscontroles uit op verschillende plekken 
op het grondgebied. Deze controles werpen duidelijk hun 
vruchten af.

Inzicht in de snelheidsbeperkingen kan helpen om ze te 
respecteren. Waar gelden bepaalde snelheidsbeperkingen 
en waarom? In de stadskern geldt een algemene snel-
heidsbeperking van 30 km/u. In de stadskern bevinden 
zich immers heel wat in- en uitgangen van scholen en de 
in- en uitgang van het ziekenhuis. In plaats van aan deze 
specifieke plekken telkens een zeer plaatselijke zone 30 in 
te voeren, werd voor de duidelijkheid gekozen om van gans 

de stadskern zone 30 te maken. Dit gebied is afgebakend door 
Viermaartlaan – Oudstrijderslaan – Olifantstraat – Glorieuxlaan – 
Broeke – Kruisstraat – Zonnestraat – C. Snoeklaan – Leuzesteen-
weg. De gevolgen laten zich voelen. Aan het stedelijk zwembad 
in de Engelsenlaan bijvoorbeeld werden voor de invoering van de 
zone 30 bij controles snelheden tot 80 km/u. gemeten. Sinds de 
invoering van de zone 30 komt dit niet meer voor en is de hoogst 
gemeten gemiddelde snelheid in de Engelsenlaan nog zo’n 50 
km/u, wat nog steeds te veel is. 

Onlangs werd deze zone 30 uitgebreid langs de zuidkant in het 
kader van de stadskernverruiming. De straten langs het zuiden 
afgebakend door de J. Bordetlaan, de L. Pasteurlaan en de O. De-
crolylaan werden ook zone 30. Verder geldt ook in de schoolom-
gevingen buiten het centrum en in de woonwijken een snelheids-
beperking tot 30 km/u. Deze wijken zijn: Scheldekouter, Floréal,  
’t Stookt, Germinal, Broeke en Prinskouter. Het grootste deel 
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van de wijk Floréal is woonerf en daar is de snelheid beperkt 
tot 20 km/u. Ronse telt twee fietsstraten (Bredestraat en Oude 
Leuzesesteenweg) waar de snelheid ook beperkt is tot 30 km/u.

Binnen de bebouwde kom geldt, naast de regel van de voorrang 
van rechts, de snelheidsbeperking van 50 km/u. De exacte afba-
kening van de bebouwde kom wordt aangeduid door de borden 
F1 en F3. Buiten de bebouwde kom, op de invalswegen, geldt een 
snelheidsbeperking van 70 km/u. (in Vlaanderen). Een uitzondering 
hierop is waar de Zonnestraat door de Klijpewijk loopt. Daar geldt 
een beperking tot 50 km/u. 

Een aangeduide snelheidsbeperking betekent niet dat de bestuur-
der deze toegelaten snelheid moet halen. Iedere weggebruiker 
moet zijn snelheid aanpassen aan de staat van de weg, aan zijn 
lading of de weersomstandigheden en waar nodig minder snel 
rijden dan de toegelaten snelheid. 

Een doordacht snelheidsbeleid, aanpassingen aan de weginfra-
structuur en ver doorgedreven en frequente snelheidscontroles 
hebben de gemiddelde snelheid in de stad al flink verlaagd. 

Meer info: dienst Mobiliteit, 055 23 27 51  
mobiliteit@ronse.be, www.facebook.com/politie.ronse
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TIO 3

TIO3 BREIDT UIT WEGENS 
STIJGENDE VRAAG NAAR 

KANTOORRUIMTE 

Wat biedt TIO3 voor bedrijven?
TIO3 is naast een eventlocatie ook een Business Center. Dit 
Business Center biedt aan zowel startende als bestaande 
bedrijven de ruimte om succesvol te ondernemen. Het Busi-
ness Center kende sinds 2015 een snelle groei. Momenteel 
zijn er reeds 17 bedrijven en organisaties actief binnen het 
imposante gebouw. TIO3 is de ultieme locatie om de zetel van 
je bedrijf of filiaal te vestigen! De gemeubelde kantoren van 
verschillende oppervlaktes kunnen worden gepersonaliseerd 
volgens de eigen noden. Je kan zelfs over een volledige casco 
kantoorvleugel van 220 m2 beschikken die je zelf kan inrichten 
in functie van je specifieke behoeften.

Bij aankomst in TIO3 word je onthaald aan een bemande balie 
met professionele services en bereik je via liften de kantoren 
met een uitgesproken designlook. De residerende bedrijven 
hebben continu onbeperkte toegang tot het streng beveiligde 
gebouw en hun kantoren. De kantoren vangen veel natuurlijk 
daglicht en hebben een adembenemend uitzicht op de groene 
vallei van Ronse en de heuvels van de Vlaamse Ardennen.
De bedrijven beschikken over alle mogelijke vergaderfaci-
liteiten in zalen uitgerust met de nieuwste audio- en video-
technologie. Ook in de luxueus ingerichte Aula, eveneens met 
alle media- en audioapparatuur, kan je je klanten of relaties 
ontvangen voor seminaries of allerhande presentaties. 

Het gebouw van 9 verdiepingen verrast de klant op zijn hoog-
ste 2 verdiepingen met een majestueus panoramisch beeld 
op de stad Ronse en de Vlaamse Ardennen: de ideale locatie 
voor congressen en bedrijfsfeesten.
Een bevraging bij bestaande klanten leerde waarom zij voor 
Business Center van TIO3 kozen:

• Toplocatie met professionele uitstraling 
en ruime dienstverlening

• Groot aanbod aan modern ogende 
kantoren aan interessante tarieven

•  Ruime parking, vlotte bereikbaarheid 
en rustige groene omgeving

Toekomst?
TIO3 opende half januari 2018 nieuwe kantoren op de 5de 
verdieping. Deze kantoren kregen een uiterst moderne look 
met grote glaspartijen. Met de steun en werkkracht van vele 
leveranciers én de technische ploeg van de stad Ronse kon-
den de verbouwingen op minimale tijd verwezenlijkt worden.
In 2018 worden nog meer investeringen voorzien voor een 
bedrijfshal in de spoedafdeling van het vroegere hospitaal. 
Op het bovenste verdiep nam er reeds een bedrijf zijn intrek 
op een plateau van 330 m2.

Ook starters krijgen in TIO3 voldoende mogelijkheden om hun 
beginnend bedrijf in een professionele omgeving te huisvesten. 
Er zijn de “Open Space” locaties waar je op regelmatige basis 
kunt komen werken en klanten ontvangen, in afwachting van 
een permanent kantoor.

TIO3 is niet alleen het hoogste gebouw van de stad Ronse, 
maar beoogt ook om het hoogste professionele niveau te 
bieden aan ondernemers van Ronse en de regio.

Meer info: TIO3 Business Center 
055 21 80 07,  businesscenter@tio3.be   
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WIST JE DAT...

TAAL

eerst volgt hij haar woorden niet, hij zit
nog met het hoofd op boot en trein
met honger, blaren op de koude voeten

zij lacht in kuiltjes, reikt hem wat sap,
een boterham, ze praat en praat, volhardt
geduldig leert ze hem haar land

ze theateren met taal en op een dag
begrijpt hij haar zinnen, hij laat haar proeven
van de vruchten van zijn verloren aarde,

de klank van zijn viool, de woorden
uit zijn moedertaal, zelfzeker klinkt het
handgeklap dat ze opdragen aan elkaar

Monique Bol

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

• INzicht 68 verschijnt eind april 2018.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Eric Bordeaud’huy (p. 27), Eddy Coppens 

(cover, p.5), Geertje Franssen (p. 8), Erwin Huyghe (p. 2, 6, 11, 19), jeugddienst 
Ronse (p. 14), Anneke Kestelijn (p. 4, 20, 21), David Stockman (p. 23), 

 TIO3 (p. 26), Fabrice Gevaert (p. 17, 22).
• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,  

Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

Openingsuren stadhuis Ronse
Iedere weekdag van 8.30 tot 12 u.  

en woensdag van 13.30 tot 16 u. 

Dienst Burgerzaken is ook open 
elke tweede en vierde 

zaterdag van 9.30 tot 11.30 u. 

In juli en augustus: 
woensdagnamiddag gesloten

GEDICHT STAD RONSE 

Het gedicht “Taal” van Monique 
Bol werd tot “Gedicht van de stad 
Ronse 2018” gekozen. Tijdens de 
poëzieavond “Muzen in de stad” 
had de jury woorden van lof voor 
de manier waarop Monique het 
thema “Theater” wist te combi-
neren met het actuele thema van 
de vluchtelingen. Ook de winnen-
de gedichten in de verschillende 
andere leeftijdscategorieën wer-
den bekendgemaakt. Traditioneel 
organiseerde de werkgroep Ge-
dichtendag een wandeling en een 
muzikaal optreden. 

Dit jaar vormde het Sint-Anto-
niuscollege het decor waarin 
de aanwezigen terug naar hun 
schooljaren gebracht werden met 
gedichten en muziek. Het thema 
was dan ook ‘Back to school’. 
Daarna bracht Johan Verminnen 
en trio een uniek concert. 

Het “Gedicht van de stad Ron-
se 2018” zal binnenkort terug te 
vinden zijn als stoeptegel op de 
as Wijnstraat – Stationsstraat, net 
als de winnende gedichten van de 
vorige jaren.

Uit zorg voor een beter leefmilieu 
wordt INzicht gedrukt op FSC®-
papier dat gewonnen wordt uit 

duurzaam beheerde bossen.
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