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GESPOT

NIEUWE TOESTELLEN VOOR HET 
SKATEPARK

Eind februari werden er nieuwe toestellen geplaatst op het 
skatepark aan ’t Rosco. De skaters en BMX’ers hebben er 
lang naar uitgekeken. 

De nieuwe toestellen vervangen enkele houten exemplaren 
die helemaal versleten waren. Het was meteen duidelijk dat 
er gekozen zou worden voor beton, omwille van de duur-
zaamheid. De jongeren – de gebruikers van het skatepark –  
kregen inspraak. Zij zijn immers het best geplaatst om aan 
te geven welke toestellen binnen het park passen en waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Bovendien wisten ze welk budget 
er ter beschikking was.

De jongeren hebben in groep een keuze gemaakt en zelf 
een plan opgesteld in functie van de plaatsing. De stads-
diensten zochten daarna de juiste leverancier.

Eind februari was het zover. De toestellen werden netjes 
geplaatst, zoals de jongeren het hadden aangegeven. De 
uitbreiding van het skatepark is dus geslaagd. Van zodra 
het droog weer is, zakken de jongeren opnieuw af naar het 
skatepark. Zelfs enkele anciens laten zich weer verleiden. 

Voor hen die willen leren skaten of BMX’en zijn er stages 
voorzien tijdens de zomervakantie. 

Meer info: sportdienst, 055 23 28 93, 
buurtsport@ronse.be
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INTERVIEW

FEM EN JULIEN VAN L’AMUSE:  
DRIJFKRACHT IN RONSE

Ondernemen in haar geboortestad en samen met haar partner een droom waarmaken: dat is waar Fem Kielemoes (30) volop 
voor gaat. Samen met Julien Casteels (27) baat zij sinds half februari 2018 het restaurant L’Amuse in de Hoogstraat uit. Julien 
is chef, Fem is gastvrouw. Fem en Julien zijn niet aan hun proefstuk toe. Zij hebben drie jaar lang een bistro en tearoom open 
gehouden in Zottegem. Hoewel dat een succes was, bleef toch de droom om zelf eigenaar te zijn van een pand.

Hoe zijn jullie eigenlijk in Ronse te-
recht gekomen?
Fem: “Ik ben geboren en getogen in 
Ronse. Toen Julien en ik vier jaar gele-
den een zaak zochten, leek Ronse ons 
niet de geschikte plek. We zagen er niet 
zoveel potentieel. Eerder toevallig heb-
ben wij toen een pand te huur gevonden 
in Zottegem.”
Julien: “Als je een pand huurt, zijn wer-
ken die je doet aan het gebouw nooit 
echt helemaal voor jou. We beseften 
dat we toch echt liever iets van onszelf 
zouden hebben.”
Fem: “‘La Belle Epoque’ stond al jaren 
leeg. Mijn zus kwam met het idee op de 
proppen om daar eens te gaan kijken. 
Ik verklaarde haar voor gek want dat 
gebouw leek me veel te groot! We zijn 
toch maar eens gaan kijken en ik was 
meteen verkocht. Dit zou het worden.”

Waarom willen jullie nu wel in Ronse 
ondernemen? 
Fem: “Tijdens onze periode in Zottegem 
zijn we nooit helemaal weg geweest uit 
Ronse. Mijn familie woont hier immers. 
We hebben Ronse gaandeweg zien 
veranderen. Telkens als we hier toe-
kwamen dachten we: hé, daar is weer 
een nieuwe zaak, hier wordt nog een 
nieuw gebouw opgetrokken, hier hangt 
een affiche van weer een nieuw eve-
nement. Het is opvallend hoeveel jonge 
ondernemers actief zijn in de stad. Ik ken 
verschillende oude vrienden of kennis-
sen die een zaak gestart zijn in Ronse. 
Dat toont aan dat er iets broeit, dat er 
drijfkracht is.”
Julien: “Ook op het vlak van toerisme 
is er veel veranderd in Ronse. Er zijn 
zoveel overnachtingsmogelijkheden nu. 
Het aanbod is zo groot. Met onze buren 

‘Maison Faro’, een vakantiehuis voor 12 
tot 14 personen, werken we al samen. 
Wie bij hen overnacht, kan bij ons ko-
men eten.”

Zo’n groot gebouw renoveren moet 
een immense onderneming geweest 
zijn?
Julien: “Ja, dat was het ook. De ver-
bouwingen hebben een jaar geduurd en 
het was voor iedereen zwaar. ‘La Belle 
Epoque’ heeft zes jaar leeg gestaan. 
Achter iedere muur zat wel een nieuw 
probleem verborgen. Eigenlijk wilden wij 
in november 2017 openen, maar door 
vertragingen met de verbouwing is dat 
niet gelukt. Achteraf gezien is het maar 
goed geweest dat we niet tijdig open 
gegaan zijn, want in november is ons 
zoontje Tanguy geboren.”
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Fem: “Een baby krijgen in het midden 
van de verbouwingen was een uitdaging. 
De zaal runnen zou die eerste weken 
niet gelukt zijn. Nu loopt alles gesmeerd.”

Jullie lijken zo optimistisch en kalm, 
alsof het maar een klein projectje is 
dat jullie uit de grond gestampt heb-
ben?
Fem: “Ik ben innerlijk wel ietsje minder 
rustig dan uiterlijk (lacht). Ik ben opge-
groeid in een winkel. Mijn grootouders 
waren zelfstandigen en baatten een fiet-
senzaak uit. Mijn park stond naast het 
bureau. Ik ben echt opgegroeid tussen 
ondernemende mensen. Het is hard 
werken, maar daar kies je voor. Trou-
wens, in Zottegem liepen de zaken het 
eerste jaar helemaal niet van een leien 
dakje. Alles ging mis. Het was moeilijk 
om de mensen daar voor ons te winnen. 
Maar we hebben doorgezet en dat is 
helemaal goed gekomen. ”

Wat bieden jullie precies aan in het 
restaurant?
Fem: “We komen met een relatief nieuw 
concept: food sharing. In de grootste-
den is dit al gekend. Het idee is dat je 

allemaal verschillende hapjesborden 
op tafel krijgt die je met je tafelgenoten 
deelt. Zo kan je bijvoorbeeld ook een 
kip delen, en in de zomer willen we dit 
ook proberen met vis.”
Julien: “We hebben dit concept trou-
wens het laatste jaar in Zottegem uitge-
test. Dat bleek goed te werken. Mensen 
moesten er wat aan wennen maar tij-
dens onze laatste periode in Zottegem 
draaiden wij puur op de food sharing.”

Betekent dit dat L’Amuse al goed 
draait?
Fem: “Ja, zeker. Er is plaats voor 80 
couverts maar we zetten er voorlopig 
maar 50 omdat we nog niet voldoende 
personeel hebben. Het feit dat ik “van 
hier” ben, helpt wel. Mond-aan-mond-
reclame is heel belangrijk. Als je als 
buitenstaander een zaak begint in een 
stad, zoals wij deden in Zottegem, heb 
je het iets moeilijker om door te dringen, 
denk ik.” 
Julien: “‘La Belle Epoque’ was vroeger 
een begrip in Ronse. Heel wat mensen 
die hier komen eten praten over hoe 
het gebouw vroeger was. Ik heb de 
indruk dat ze blij zijn dat het gebouw 

opnieuw een bestemming gekregen 
heeft. We krijgen vaak de opmerking 
dat het mooi verbouwd is. We hebben 
vrij drastisch verbouwd. Zo is de keuken 
bijvoorbeeld verplaatst. De kenmerken-
de glas-in-loodraampjes en de impo-
sante houten bar zijn elementen die we 
behouden hebben.”

Wat brengt de toekomst nog?
Julien: “Er zijn al verschillende mensen 
van het stadsbestuur komen eten en ook 
met Toerisme Ronse hadden we al fijne 
contacten. Tijdens de drie dagen in de 
week dat we gesloten zijn, zijn we be-
schikbaar voor groepen. Daar kunnen 
we een mooie wisselwerking aangaan 
met andere spelers binnen het toeris-
tisch aanbod.”
Fem: “We hebben een mooi terras aan 
de zonnekant dat we in de zomer in ge-
bruik willen nemen. Aansluitend aan het 
terras bevindt zich een klein zaaltje, dat 
we nog moeten afwerken. Dit willen we 
aanbieden voor kleine feestjes of ver-
gaderingen. Er zijn nog zoveel plannen 
en mogelijkheden…”

Meer info: www.l-amuse.be

“Het is opvallend hoeveel jonge 
ondernemers actief zijn in de stad”
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ONDERNEMEN DUURZAAMHEID

RONSE INVESTEERT IN STARTERS

Ronse was één van de pioniers in het voeren van een handelskern-
versterkend beleid. Sinds 2000 investeert de stad in het handels-
centrum en in ondernemers die een zaak starten in het afgebakend 
winkelcentrum. Detailhandel staat immers voor heel wat uitdagin-
gen: e-commerce, gewijzigd consumentengedrag en groeiende 
leegstand van handelspanden. Klantgerichte dienstverlening en 
productkennis zijn nergens zo belangrijk als in een detailhandelszaak 
en dat is wat Ronsese handelaars zo uniek maakt. 

Startende handelaars die een leegstaand pand in het centrum in-
nemen, kunnen nog steeds genieten van een subsidie tot € 26.000 
voor de renovatie en de inrichting van het pand. De voorbije maan-
den mocht Ronse kennis maken met nieuwe handelaars die in-
vesteerden in een mooie handels- of horecazaak in het centrum.
Ondernemers in het centrum zetten dagelijks hun beste beentje 
voor om het de klanten naar hun zin te maken. Zij dragen bij aan 
een handelscentrum waar dynamiek centraal staat. Sinds begin 
januari kunnen ondernemers ook een pand in het centrum huren 
voor een beperkte periode, om er een pop-up in te starten. Deze 
formule is ideaal om een project uit te testen en eventueel later 
een definitieve zaak te beginnen.

Heren 21
Ondernemers zoals Gilles van De Mergel van kledingzaak “Heren 
21” gelooft in de stad waar hij geboren en getogen is. Hij realiseerde 
er een prachtige herenkledingzaak. In zijn winkel in de Abeelstraat 
kunnen heren bij een glaasje bubbels of koffie rondkijken terwijl 
hij aan de zijlijn staat om hen met het beste advies bij te staan. De 
etalage van de winkel is een belangrijke troef: “de mensen moeten 

geprikkeld worden om te komen kijken wat voor nieuws er ligt. Ook 
events op gepaste tijden met een speciaal thema kan extra klanten 
naar de winkel lokken.” 

Men&More
Aurelie Mortier, zaakvoerder van kledingzaak “Men & More” startte 
een winkel in de Wijnstraat 70. Ze is opgegroeid tussen textiel want 
haar ouders baatten jarenlang de winkel “Abel” in de Ninovestraat 
uit. Ook zij is een Ronsenaar in hart en nieren en investeren in Ronse 
was volgens haar een evidentie. Zoek je als vrouw een gepast 
geschenk voor jouw man of geliefde? Dan kan je terecht bij Men 
& More. Het aanbod is gevarieerd en biedt voor ieder wat wils: van 
schoenen tot accessoires, van parfum tot koffie en uurwerken.

La Cave de Clotaire
“Tchin Tchin zonder Bling Bling” is de leuze van Anthony Fontaine, de 
uitbater van wijnbar “La Cave de Clotaire”. Deze 33-jarige jongeman 
is als zelfstandige gestart in Frankrijk tot hij in 2017 besloot om zijn 
passie voor wijn, kaas en charcuterie te delen met de Ronsenaars. 
In zijn bar in de Sint-Martensstraat kan je genieten van een goed 
glas wijn in een familiale, gezellige en warme sfeer. 

L’Amuse
Fem Kielemoes en Julien Casteels toverden het voormalige “La 
Belle Epoque” in de Hoogstraat om tot restaurant L’Amuse. In het 
prachtige gerenoveerde gebouw laten zij bezoekers kennis maken 
met food sharing. Fem is geboren en getogen in Ronse en is blij om, 
na hun avontuur in Zottegem, te kunnen ondernemen in “haar” stad. 

Meer info: Dienst Omgeving, 055 23 27 76, 
economie@ronse.be
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HET KLIMAAT DAAGT ONS UIT

Ronse ondertekende op 27 januari 2017 het Europese Burgemees-
tersconvenant en engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot met 
minstens 40% te verminderen tegen 2030. Tijdens klimaatteams 
wisselden verschillende stadsdiensten onderling hun ideeën uit. 
Daarna waren de inwoners aan zet tijdens de klimaattafel van 22 
november 2017, waar er gedebatteerd werd over de thema’s adap-
tatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. 

Wat na de klimaattafel?
Uit de honderden ideeën die zijn verzameld, zal het klimaatteam van 
Ronse in het voorjaar 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. 
In een laatste stap moeten budgetten voorzien worden voor de 
gekozen acties. Het klimaatplan dient nog voor de zomer goed-
gekeurd te worden door de gemeenteraad.

Groepsaankoop isolatie 
18 steden en gemeenten willen niet wachten tot het klimaatplan 
volledig afgewerkt is en bieden via SOLVA een groepsaankoop 
dak- en spouwmuurisolatie aan. Iedere woning heeft een eigen 
unieke structuur. Daarom komt een professional langs bij iedere 
deelnemer om de woning te bekijken. Hij maakt een offerte op maat 
voor dak- of spouwmuurisolatie of beide. Door de groepsactie is 
elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correct-
heid door het onafhankelijke studiebureau Zero Emission Solutions. 

Ben je als deelnemer tevreden over de offerte, dan gaan de werken 
van start. Vzw BEA volgt samen met Zero Emission Solutions de 
uitvoering van de maatregel(en) op. 

Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met  
31 december 2018 via   
www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil. 
In Ronse vindt een infosessie plaats op dinsdag 15 mei 2018 
in zaal Brouwerij De Keyser - Priestersstraat 13.  
(19.30 tot 21 u). De infosessie is gratis maar inschrijven  
is verplicht via www.ronse.be.

Groepsaankoop zonnepanelen
Sinds 23 maart kan je als inwoner van Oost-Vlaanderen gratis en 
vrijblijvend inschrijven voor de derde groepsaankoop zonnepanelen 
van de provincie. Vorig jaar schreven meer dan 11.000 Oost-Vlamin-
gen zich in. Uiteindelijk werden ongeveer 3.000 installaties geplaatst, 
wat overeen komt met 10 voetbalvelden aan zonnepanelen. Ook 
vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante investering. 
Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar 
je jarenlang op je energiekosten. Gemiddeld is een installatie op 
minder dan 8 jaar terugverdiend. 

Hoe werkt de groepsaankoop?
Je kunt je tot en met 1 mei gratis en vrijblijvend inschrijven. Op 2 
mei vindt de veiling plaats. Vanaf 22 mei ontvang je een persoonlijk 
voorstel op basis van jouw inschrijvingsgegevens met een indicatie 
van jouw rendement. Vind je het aanbod interessant? Dan accep-
teer je het persoonlijk voorstel voor 30 juni. Alle installaties worden 
afgerond voor 1 februari 2019.

Voor meer informatie: 
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, bel naar het  
gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 u.)  
of mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

Lening voor energiebesparende maatregelen
2018 is het laatste jaar waarbinnen een energielening kan afgesloten 
worden voor energiebesparende maatregelen (waaronder ook 
dak- en muurisolatie en zonnepanelen). Je kan maximaal € 15.000 
lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 
acht jaar. De intrest bedraagt 2% (voor de prioritaire of kwetsbare 
doelgroep bedraagt de intrest 0%). Vanaf 2019 zal een energielening 
enkel nog mogelijk zijn voor de prioritaire doelgroep. 

Meer info over de energielening op 
www.so-lva.be/vlaamse-energielening

Meer info: Mobiliteit en Duurzaamheid,  
055 23 27 53, duurzaamheid@ronse.be

ONDERNEMEN DUURZAAMHEID
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FIERTEL

WALKING WITH SAINTS: 
EEN INTERNATIONAAL 
COLLOQUIUM

De stad Ronse organiseert samen met 
TIO3 en het KADOC, het Documentatie- 
en onderzoekscentrum voor religie, cul-
tuur en samenleving van de KU Leuven, 
een internationaal colloquium over im-
materieel erfgoed: “Walking with Saints”. 
Dit colloquium vindt plaats in TIO3 van 
24 tot 26 mei 2018. Wetenschappers 
zullen er nadenken en debatteren over 
het belang van processies in relatie tot 
het landschap waarin ze plaatsvinden. 
Deze conferentie past in de aanloop 
naar een erkenning van de Fiertel door 
UNESCO.

De Fiertel op de UNESCO-lijst van 
immaterieel erfgoed?
Om het dossier voor UNESCO voor te 
bereiden besliste de stad in april 2016 
om een ‘taskforce’ en een ‘inhoudelijke 
werkgroep’ op te richten. De werkgroep 
bestaat uit een aantal mensen die zowel 
professioneel als in de vrije tijd met de 
geschiedenis en het erfgoed van Ron-
se begaan zijn. Sinds de oprichting zijn 
er contacten gelegd met de Belgische 
ambassades in Rome en bij de Heilige 
Stoel en kon er een bezoek gebracht 
worden aan de catacombe van Sint-Her-
mes. Stukken van het oude parcours van 

de Fiertelommegang werden bewan-
deld. Er werden sterkte-zwakte-analy-
ses gemaakt van het Fiertelgebeuren 
en er werd beslist om een internationaal 
colloquium te organiseren met de Fiertel 
als aanknopingspunt.

De Fiertel van Ronse is ongetwijfeld één 
van de oudste nog bestaande proces-
sies in Vlaanderen. De oorsprong ervan 
gaat terug tot in de 11de eeuw. De Fier-
tel gaat al bijna duizend jaar ononder-
broken uit. Er waren slechts een paar 
uitzonderingen als gevolg van oorlogen 
en bezettingen. Van alle processies in 
Vlaanderen en in onze buurlanden is het 
ook één van de meest unieke omdat de 
omloop met het schrijn bepaald wordt 
door de middeleeuwse grenzen van de 
stad. De Fiertel is verbonden met de cul-
tus van Sint-Hermes die van heinde en 

verre pelgrims naar Ronse bracht. Van-
daag is de Fiertel voor veel Ronsenaars 
zowat de belangrijkste gebeurtenis van 
het jaar. De ommegang verdient zeker 
een plaats op de UNESCO-lijst van Re-
presentatief Immaterieel Erfgoed. Zover 
is het echter nog niet… 

Eerst het colloquium…
Het colloquium brengt specialisten van 
over heel de wereld naar Ronse. Er zijn 
deelnemers uit 21 verschillende landen, 
waaronder Taiwan, de VS, Pakistan, Chi-
li, de Filipijnen, Israël, Finland, Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ita-
lië. Zij debatteren over wat het betekent 
om het voortbestaan van immaterieel 
erfgoed veilig te stellen en welke rol 
het landschap daarin speelt. Ze zullen 
nagaan of clustering met andere verge-
lijkbare fenomenen elders in de wereld 
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FIERTEL

het dossier van de Fiertel bij UNESCO 
kan versterken. 

“Walking with Saints: protection, devoti-
on and civic identity” heeft als thema het 
ontstaan en de evolutie van processies 
en vergelijkbare rituele handelingen die 
een sterke band hebben met het land-
schap. Met het ‘religieuze landschap’ 
wordt niet enkel de achtergrond be-
doeld waartegen een handeling plaats-
vindt, maar ook een bepalende factor in 
het ontstaan, de vorming, en het doorge-
ven van spirituele activiteiten doorheen 
de tijd. Vandaar dat er ook oog is voor 
de vraag hoe recente evoluties in het 
landschap het voortbestaan van tradities 
al dan niet beïnvloeden. Denk maar aan 
processen van industrialisering, econo-
mische ontwikkeling of het aanleggen 
van wegen.

Hoewel er vertrokken wordt van tra-
dities die typisch zijn voor de christe-
lijke volkscultuur in Europa, zal er ook 

aandacht zijn voor ommegangen in 
niet-christelijke en niet-Westerse cultu-
ren. Daarmee kijkt het colloquium verder 
dan Ronse, Vlaanderen of Europa en kan 
er een boeiende discussie ontstaan over 
het belang van ommegangen in verschil-
lende delen van de wereld. De deelne-
mers willen ook meer inzicht verwerven 
in manieren om dergelijke vormen van 
immaterieel cultureel erfgoed te bewa-
ren en door te geven.

Uniek gebeuren
Het is de eerste keer dat er in Ronse 
een internationaal wetenschappelijk 
congres plaatsvindt, gesteund door de 
KU Leuven. Dankzij de ondersteuning 
door het stadsbestuur, TIO3 en KADOC 
is dit inhoudelijk en logistiek mogelijk. 
Het hoog wetenschappelijk niveau blijkt 
niet alleen uit de vele inzendingen, maar 
ook uit de medewerking van twee pro-
minente internationale figuren. Andrew 
Spicer is een internationaal vermaard 
geleerde uit het Verenigd Koninkrijk die 

zich specialiseert in vroeg-moderne re-
ligieuze cultuur en is één van de specia-
le gastsprekers op het congres. Cecile 
Duvelle was tot voor kort directeur bij 
UNESCO en zij komt spreken over de 
UNESCO- Conventie voor de Bescher-
ming van het Immaterieel Erfgoed over 
wat deze “bescherming” precies be-
tekent. Dat de Fiertel de aandacht kan 
trekken van een internationaal publiek 
is hiermee alvast bewezen.

Wie er zelf graag bij wil zijn, kan zich tot 
15 mei 2018 inschrijven op de website: 
www.walkingwithsaints2018.com

Je kan het congres ook volgen op  
facebook via: https://www.facebook.
com/walkingsaints2018/

Meer info: Archief & Erfgoed, 
055 23 28 10,  
conservator@ronse.be



DIENSTVERLENING 
TIJDENS WERKEN 
‘DEN BOTANIEK‘
Na de paasvakantie starten de werken 
aan de buitenruimte van ‘Den Botaniek’ 
in de Spinstersstraat 36. De koer, een 
grijze asfaltvlakte, wordt een groene 
multifunctionele ontmoetingsruimte 
voor de buurt Prinskouter. De werken 
zullen natuurlijk hinder met zich mee-
brengen voor de organisaties en hun 
gebruikers. 

De toegang tot de polyvalente zaal 
wordt wel zo goed als mogelijk vrij 
gehouden. 

Kaboes en Rap op stap
De werking van sociaal kruidenier Ka-
boes verhuist voor 3 maanden naar de 
A.L. Vanhovestraat 43a. Vanaf juli 2018 
kan iedereen opnieuw terecht in “Den 
Botaniek”. Ook “Rap op stap”, het reis-
bemiddelingskantoor voor mensen met 
een beperkt budget, zal tijdelijk mee 
verhuizen.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaande-
ren (buurt- en onderwijsopbouwwerk)
De werking van beide diensten wordt 
gedurende de werken gegarandeerd. 
Initiatieven van gebruikers en de activi-
teiten van Samenlevingsopbouw wor-
den zo veel als mogelijk ingepland in 
de polyvalente zaal. Het naaiatelier zal 
zijn werking tijdelijk verderzetten in de 
Zuidstraat.

Agentschap Integratie en Inburgering
Cliënten kunnen tijdens de werken 
steeds terecht bij een trajectbege-
leider (voor een aanmelding) of een 
consulent NT2 (voor een intake, test 
of doorverwijzing). Tijdens de werken 
gebeuren de gesprekken steeds op 
afspraak: 09 321 86 00.  

Eind juni 2018 zouden de werken (bijna) 
klaar zijn en is iedereen welkom op 
het openingsfeest van de vernieuwde 
‘Botaniek’. Je hoort er nog van…

KORT NIEUWS

CITY WORDT JOYN
Joyn is een digitaal getrouwheidsplatform waarbij klan-
ten kunnen sparen wanneer ze iets kopen bij één  
van de deelnemende handelaars. Joyn is een fusie 
van CityLife, Customer en Het Opzet. Klanten kunnen  
kiezen tussen een fysieke getrouwheidskaart of de app. 
De Citiekaart verdwijnt dus en wordt vervangen door een 
Joynkaart. Joyn wil het lokaal winkelen nog meer belo-
nen in de toekomst. Met de Joynkaart krijg je per euro 1 
punt of krijg je per bezoek 5 punten. De Joynkaart kan in  

 
Ronse en in andere steden gebruikt worden bij handelaars die 
een overeenkomst hebben met Joyn. De consument spaart 
punten bij de lokale handelaar. Bij aankoop krijgt de consument 
van de handelaar 1 punt per euro of 5 punten per bezoek. 
Iedere handelaar voorziet in 5 geschenken die de consument 
kan omruilen met zijn punten.  Er kunnen ook algemene stads-
punten gespaard worden die je kan omruilen tegen beloningen. 
Deelnemende handelaars en de beloningen kan je terugvinden 
op www.joyn.be.

KORT NIEUWS

- 10 -

STEMRECHT VOOR RONSENAARS 
MET ANDERE NATIONALITEIT
Geen Belg? Toch kan ook jij je stem uitbrengen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 
2018, net als alle Belgische kiezers. Ronsenaars met 
een andere nationaliteit die al vijf jaar in België wonen, 
hebben het recht om te gaan stemmen. Door je stem uit 
te brengen, versterk je de band met de gemeenschap 
waar je deel van bent. 

Op een totaal van 26.092 Ronsenaars heeft maar 
liefst 1.979 een buitenlandse nationaliteit. In 2018 zullen 
er ongeveer 20.290 stemgerechtigde Ronsenaars 
zijn (17 jaar en ouder in 2017), waarvan 1.579 niet-
Belgen. Buitenlanders die deel wensen te nemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen, moeten zich 
voor 31 juli registreren op de dienst Burgerzaken. De 
inschrijving blijft geldig voor de volgende verkiezingen, 
op voorwaarde dat je aan de kiesvoorwaarden blijft 
voldoen. 

www.ikstemook.be



VRIJE TIJD IN RONSE

WK 2018

Alle wedstrijden van de 
Rode Duivels op groot scherm !!

Parking  Portois

Na de wedstrijd afterparty 
met DJ !!
 

Maandag 18 juni 2018 - 17 u. 
België - Panama

Zaterdag 23 juni 2018 - 14 u.
België - Tunesië

Donderdag 28 juni 2018 - 20 u.  
Engeland - België
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DIGITAAL CAFÉ

Leren met de tablet 
of Ipad werken
Di 22.05.2018, 19.06.18 
van 13.30 tot 16 u.
Bibliotheek Ronse, Leerpunt 
Zuid-Oost-Vlaanderen - Centrum 
voor Basiseducatie,  
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaan-
deren vzw, Vormingplus  
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

SMARTPHONEFOTOGRAFIE

Workshop, drie sessies
Do 24.05.2018, 31.05.18, 7.06.18 
van 9.30 tot 12 u.
Bibliotheek Ronse en Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

DELVITAGROUP 

Vr 25.05.18 van 20 tot 22 u.  
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

IN DE KIJKER
CULTURELE WANDELING

Za 5.05.18 vanaf 13.30 u.
Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen
Wolvestraat 37
fernand.van.hoecke@skynet.be
0477 53 98 02, 055 21 64 80

OP STAP MET DE GIDS 2018: 
BEZOEK  
CHOCOLATERIE HERMES

Zo 6.05.18 van 14 tot 16 u. 
Vertrek aan J. Van Nassaustraat 20
€ 10 per persoon, 
inschrijven verplicht 
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

20 SOORTEN HONING, 
DEMONSTRATIE VAN 
XANGO 

Soorten honing, gebruik van 
xango, gebruik etherische oliën
Zo 6.05.18 van 9.30 tot 12 u. 
Tuinhier
De Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be
055 21 85 07

PARIJS, ANDERS GEZIEN!

Meerdaagse reis naar  
Parijs met gids Paul Carteus. 
Van 10.05.18 tot 13.05.18 
Davidsfonds Ronse
www.davidsfonds.be

ASHLING- ROOTS
Vr 18.05.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

SPELLETJESCLUB

Vr 18.05.18, vanaf 19 u.
Davindsfonds Ronse
Edmond Puissantstraat 21
www.davidsfonds.be

Breng je activiteit in voor  
28 mei 2018 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be

OUDER-KIND YOGA 
(6 TOT 12 JAAR)

Wo 25.04.2018, 2.05.18, 9.05.18, 
16.05.18, 23.05.18, 30.05.18, 6.06.18, 
13.06.18, 20.06.18 van 17 tot 18 u.
Huis van het Kind en 
CM Midden-Vlaanderen. 
Begeleider: Jocelyn Desreumaux.
Huis van het Kind
Abeelstraat 35
0474 74 42 45 

KUNST BUITEN - DE VERVERIJ 
BINNENSTE BUITEN 

Expo in open lucht
Za 28.04.18 en zo 29.04.18 
van 10 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

CODERDOJO...LEREN  
PROGRAMMEREN 
VOOR JONGEREN ! 

Workshop
Za 28.04.18 en za 26.05.18 
van 9.30 tot 12.30 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

PLANTENBEURS

Di 1.05.18 van 9.30 tot 18 u.
Tuinhier Ronse
Stadsfeestzaal COC
Nieuwe Brugstraat 
patrick.ryckbosch@pandora.be
055 21 85 07

VOORLEZEN IN DE BIB 

Wo 2.05.18 en 6.06.18  
van 14.30 tot 15.30 u.,  
za 19.05.18 en za 23.06.18 
van 10.30 tot 11.30 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62, 
bibliotheek@ronse.be
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WK VOETBAL 2018 OP GROOT SCHERM 

Van 14 juni tot 15 juli 2018 kunnen fervente sportliefhebbers 
supporteren voor de Rode Duivels tijdens het WK Voetbal in 
Rusland. Je hoeft dit niet alleen te doen vanuit je luie zetel. Het 
is veel leuker om de wedstrijden te beleven in groep, met veel 
ambiance. Dat kan! 

Maar liefst 12 Ronsese cafés en de dienst Evenementen van 
de stad groepeerden zich in de organisatie “’t amusement 13”. 
Ze sloegen de handen in elkaar om een leuk voetbalfeest te 
bouwen op parking Portois. Daar kan je alle wedstrijden met 
de Rode Duivels volgen op groot scherm. Het is de eerste keer 
dat zoveel café-uitbaters een samenwerking aangaan. Tijdens 
het laatste WK was de sfeer te vinden op de kleine pleintjes. Nu 
wordt alles gecentraliseerd op één grote plek: parking Portois. 
De parking verandert in een WK-dorp waar een DJ telkens voor 
de nodige muzikale omlijsting zal zorgen. De horeca zorgt voor 
voldoende drankgelegenheid en bezoekers zullen er ook hun 
honger kunnen stillen. Er zullen mobiele toiletten voorzien zijn voor 
de sanitaire behoeften. De toegang tot het WK-dorp is gratis.
Om alles veilig te laten verlopen, geldt er een verbod op glas, 
rugzakken, stokken en Bengaals vuurwerk. Tijdens de wedstrij-
den zal een parkeerverbod gelden op de Oude Vesten. 

Like de Facebookpagina: ’t amusement 13

Meer info: dienst Evenementen, 055 23 28 74,  
evenementen@ronse.be

FIFA WORLD CUP
WK 2018

Parking  Portois  Ronse
Alle wedstrijden van de 

Rode Duivels op groot scherm !!

Na de wedstrijd
after-party met DJ !!

Maandag 18 juni 2018 - 17.00 u.
België - Panama

Zaterdag 23 juni 2018 - 14.00 u.
België - Tunesië

Donderdag 28 juni 2018 - 20.00 u.
Engeland - België

 OPVOEDEN IN TIJDEN 
VAN SOCIALE MEDIA

Lezing van Pedro De Bruyckere 

Facebook, Snapchat en WhatsApp zijn 
begrippen die je dagelijks tegenkomt 
in de media. Jongeren lijken hiermee te 
kunnen spelen. Maar waar gebruiken zij 
deze “sociale media” voor? Wat zijn de 
kansen? Wat zijn de gevaren? Zijn kin-
deren ondertussen screenzombies of 
loopt het toch niet zo’n vaart?
Deze lezing van Pedro De Bruyckere 
gaat over de rol die sociale media spe-

len in het leven van kinderen en hoe je 
daar als ouder, opvoeder of leerkracht 
best mee omgaat.

Over Pedro De Bruyckere
Pedro De Bruyckere (1974) is onderzoe-
ker en pedagoog aan de Arteveldeho-
geschool in Gent en aan de Universiteit 
van Leiden in Nederland. Hij verdiept zich 
al jaren in de leefwereld van jongeren 
en doet onderzoek naar authenticiteit in 
het onderwijs.
Pedro De Bruyckere is een inspirerend 
spreker, die met zijn enthousiasme en 
humor telkens weer een bijzonder leer-
rijke avond bezorgt aan zijn publiek. 

Hij onderzoekt het waarheidsgehalte van 
aloude mythes, geeft duiding bij de be-
langrijkste tendensen en reikt concrete 
tips aan voor iedereen die met jongeren 
te maken heeft.

Praktisch
De lezing vindt plaats op donderdag 7 
juni om 20 u. in de bib van Ronse. De 
lezing is gratis, maar vooraf inschrijven is 
vereist. Dit kan in de bib, via bibliotheek@
ronse.be, telefonisch via 055 23 28 62 of 
via de webshop (https://webshopronse.
recreatex.be/Home).



FIERTELOMMEGANG
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ZATERDAG 26 MEI 2018

12.00 u. . . . . . Feestelijk klokkengelui vanop de Sint-Hermes-
 toren en kanongebulder in het Bruulpark,  
 verzorgd door de Sint-Hermesgilde.
15.00 u.  . . . . . Traditionele uitgang van Trommel en Fluitje.
17.00 u. . . . . . . Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Hermes-
 collegiaal. Na de viering vindt de processie plaats  
 in de kerk met het reliekschrijn (1584) van  
 Sint-Hermes. De viering wordt opgedragen aan  
 de overleden Fiertelbedevaarders.

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 27 MEI 2018

7 u. . . . . . . . . . . . . . . . Fiertelmis in de Sint-Hermeskerk
8 u. . . . . . . . . . . . . . . . Plechtige aanvraag op de kerktrappen
8.10 u. . . . . . . . . . . . . Vertrek van de processie
 via de Priesterstraat
8.25 u. . . . . . . . . . . . Geestelijkheid verlaat de
 processie in de Wijnstraat (Schipstraat)
8.40-8.50 u. . . . . . . Halte Ekkergem - invoegen koetsen -
 eresaluut door de Stedelijke Harmonie
9 u. . . . . . . . . . . . . . . . Chalet de la Cruche
10-10.30 u. . . . . . . . Kerk Louise-Marie (km 7)
10.37 u. . . . . . . . . . . . Rijkswachtlaan –
 vluchtherdenking van 1724
10.50-11 u.. . . . . . . . Kapel Lorette
11.10-11.15 u. . . . . . . Kapel Schoonboeke (km 10)
11.47-11.55 u. . . . . . Place à l’Aulnoit - Kattemolen (km 12,5)
12.05-12.10 u. . . . . Kapel Tombelle (km 13,5)
12.20 u.  . . . . . . . . . . Doortocht akkers Ferme Hardy (km 15,5)
12.40-12.50 u. . . . . Kapel Croix-ou-Pile (km 16,5)
13.10-13.20u. . . . . . Groenenboom (km 19)
13.45-13.55 u. . . . . Kruisbeeld grens Ronse - Wattripont : 
 peperkoek (km 21)
14.30-15.35 u. . . . . Kerk Russeignies - middagpauze 
 + lof (km 24)
15.45-15.55 u. . . . . Sint-Hermeshoeve (km 25)
16.25 u. . . . . . . . . . . Doortocht aan Eysdaele (km 27)
16.40 u.  . . . . . . . . . . Doortocht aan Molen “Ten Hootond”
17-17.30 u.  . . . . . . . Chalet de la Cruche en 
 Kapel ter Kruissens
17.30 u. . . . . . . . . . . . Vertrek van de Terugkeerprocessie 
 aan Ekkergem
18.30 u.  . . . . . . . . . . Eindceremonie in de Sint-Hermeskerk

PROGRAMMA: DE FIERTEL STAP VOOR STAP
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FIERTELOMMEGANG

CAVALERIE ROND HET SCHRIJN 

Het begeleiden van het Fiertelschrijn door cavaleristen is een 
eeuwenoude traditie. Vroeger was het de taak van de ruitergil-
den om de kostbare relikwieën te beschermen tegen struikro-
vers en ander gevaar. Sinds vorig jaar werd een nieuwe impuls 
gegeven aan deze traditie, door de inzet van de Cavalerie van 
de Federale Politie tijdens de Fiertelommegang.

De cavaleristen van de Federale Politie helpen de lokale politie 
van Ronse met het handhaven van de openbare orde in de 
directe omgeving van het Fiertelschrijn. Om te garanderen 
dat er voldoende eerbied aan de dag gelegd wordt, zullen het 
schrijn en de Fierteldragers ook dit jaar omgeven worden door 
agenten te paard. De taak van deze politiemensen bestaat er 
in om de bedevaartgangers het traditionele karakter van de 
Fiertelommegang te laten respecteren.

GEDECOREERDEN
Dit jaar zijn er drie gedecoreerden bij de Maatschappij der 
Dragers en Belders van Sint-Hermes. Geert Cardon is 25 jaar 
belder, Willy Vanhoecke is 45 jaar drager en Romain Steurbaut 
is 55 jaar drager. 

Daarnaast ontvangen Roland Willems en Georges Hanssens 
ook een burgerlijke onderscheiding vanwege het stadsbestuur. 
Beide zijn 25 jaar begeleider van de Fiertelommegang. 

LIVESTREAM 

Ook dit jaar worden delen van de Fiertel live gestreamd. Tij-
dens de vooravond van de Fiertel kan je de Fiertelmis volgen 
vanaf 16.45 u. Ook de terugkeer van de Fiertel op zondagavond 
wordt uitgezonden, vanaf 17.45 u. 
Volg alles op www.beleefhet.be  

50 JAAR RELIEKEN NAAR KLEVE

Op 3 mei is het 50 jaar geleden dat een stukje van de Sint-Her-
mesrelieken aan de Sint-Hermesparochie van Warbeyen (Kle-
ve) geschonken werd. De afgestane reliek keerde in 2010 terug 
naar Ronse voor de expo “Behoet mine zinnen”. Dit geschied-
kundig feit wordt herdacht met een bezoek aan zusterstad 
Kleve op 18 en 19 augustus 2018.

500 JAAR (HER)OPRICHTING 
SINT-HERMESGILDE 

Dit jaar viert de Sint-Hermesgilde de 500ste verjaardag van de 
wederoprichting van de Sint-Hermesgilde. De gilde is steeds 
vergezeld van “trommel-fluitje” in het Fiertelweekend, nl. bij de 
uitnodiging op zaterdagnamiddag om de Fiertel mee te doen 
en bij te wonen en op zondag bij het vertrek en de plechtige 
terugkeer van de Fiertel. Deze gilde is nog steeds een actieve 
schuttersgilde.

 
Meer info: www.fiertel.be
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MY TOURS: GEKTOR, EEN 
BEETJE GEK OP RONSE 

Stadswandeling voor kin-
deren met gratis app op je 
smartphone, tablet, iPhone 
of iPad. www.mytours.be
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel
Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be

OP STAP MET ROSALIE 

Speurtocht voor kinderen
Wo tot zo van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 17 u. 
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel
Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.ontdekronse.be

STAY FIT - 50+GYM

Iedere ma van 14 tot 15 u., 
do van 9.30 tot 10.30 u. (niet 
in schoolvakanties)

STAY FIT - 50+SPORT&SPEL

Iedere ma van 10.30 tot 11.30 u.,  
do van 14  tot 15 u.  
(niet in schoolvakanties)

STAY FIT - 50+AEROBIC 

Iedere do van 18 tot 19 u. 
(niet in schoolvakanties)
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
Sportdienst Ronse
055 23 28 90
sport@ronse.be

YOGA 

Iedere ma van 9.30 tot 10.30 u.
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
Sportdienst Ronse
055 23 28 90
sport@ronse.be

OP STAP MET DE GIDS 
2018: SENIORENFIERTEL

Vr 25.05.18 van 15 tot 17 u. 
Vertrek aan Toerisme Ronse
Gratis, inschrijven verplicht
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

ZOMERKERMIS
26.05.18 tot 4.06.18
Polsbandjesdag op 
30.05.18 van 15 tot 21 u.
€ 15/polsband
Grote Markt Ronse
Dienst Evenementen
055 23 28 74
evenementen@ronse.be

BRADERIE

4.06.18 van 8 tot 20 u. 
Unie der Handelaars  
Centrum Ronse

DE 20 - STAM STEURBAUT
Expo
Van 26.05.18 tot 3.06.18 
Wo, za en zo van 14 tot 18 u.
Brouwerij Dekeyser
Priestersstraat 13
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

LEESGROEP DAVIDSFONDS 
RONSE -  OKRA 

Di 29.05.18 vanaf 9 u.
Davidsfonds Ronse
Sociaal Centrum – bovenzaal,  
Aimé Delhayeplein 16
www.davidsfonds.be

OP STAP MET DE GIDS 2018: 
BEZOEK VILLA CARPENTIER

Zo 3.06.18, 10.06.18, 24.06.18 
van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt: Engelsenlaan 312-310
€ 12.50 per persoon,  
vooraf inschrijven verplicht
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

DE MEI ’68-TOURNEE -  
MEI ’68, VIJFTIG JAAR LATER: 
TERUGBLIK EN BALANS 

Lezing door Johan Sanctorum
Do 7.06.18 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser,
Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN 
SOCIALE MEDIA 

Lezing van Pedro De Bruyckere
Do 7.06.18 van 20 tot 22 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4 
055 23 28 62 
bibliotheek@ronse.be

ROZEN: SOORTEN, SNOEI,  
ZIEKTES, PLANTEN, 
ONDERHOUD

Zo 17.06.18 van 9.30 tot 12 u.
Den Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be
055 21 85 07

PETANQUE

Iedere ma en wo van 13.30 tot 17.30 u.  
Iedere di vanaf 19.30 u. 
Iedere 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 
Ninovestraat 135
info@de-ronsische-senioren.be
0477 17 25 66
www.de-ronsische-senioren.be

BABBELONIË RONSE 

Iedere di van 9 tot 11 u. 
Agentschap Integratie & Inburgering, 
Dienst Integratie stad Ronse,  
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaan-
deren vzw, Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw 
Den Botaniek
Spinstersstraat 36
055 30 53 66

Breng je activiteit in voor  
28 mei 2018 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be
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EXPO “DE 20” - STAM STEURBAUT

Zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni

In 1917 kwamen Camillus Steurbaut en Camilla Vanheddeghem 
in Ronse wonen met hun gezin van zeven kinderen: Martha, 
Victor, Madeleine, Rachel, Georges, Alice, Edgard. Uit die fi-
losofisch ingestelde voorouders zijn er kunstzinnige Ronsese 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen geboren!

Anne Vandendaele en Karine Raevens opperden het idee om 
al deze familieleden samen te brengen voor een unieke Ron-
sese expositie met muzikale omlijsting. Hun werken omvatten 
vele disciplines: schilder- en tekenkunst, weef- en textielkunst, 
legokunst, sculpturen, glaskunst, mixed media, fotografie, mu-
zikale talenten, geschiedschrijving…

Werk van: Gerarda Raevens, Denis Devos, Eric Devos, José 
Raevens, Josiane Eeckhout, Karine Raevens, Anne Vanden-
daele, Bjorn Van Moorleghem, Marieke Declercq , Carl Van-
dendaele, Adi Steurbaut, Angi Beuno, Maarten Steurbaut, 
Eva Steurbaut, Sara Steurbaut, Jeannine Vandenabeele, Els 
Desmet, Ulke De Bonte, Beppe De Bonte, André Deviane.

CC De Ververij - Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13.
Gratis toegang - te bezoeken op woensdag, zaterdag en zon-
dag van 14 tot 18 u. Vernissage op vrijdag 25 mei van 19.30 tot 
21.30 u. Iedereen welkom!

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

“START TO FIERTEL” VOOR SENIOREN

De Fiertelommegang is in aantocht en naar aanleiding van deze 
hoogdag organiseren de sportdienst en Toerisme Ronse een 
aantal sportieve initiatieven voor senioren. De activiteiten zijn 
ideaal om de wandelschoenen in te lopen voor de Fiertel of 
om gewoon actief te genieten van Ronse en haar omgeving.

Start to Fiertel
Op vrijdag 20 april ging voor het derde jaar op rij de vierde-
lige lessenreeks “Start to Fiertel” van start. Er wordt telkens 
uitgeweken naar plaatsen in en rond de stadskern waar de 
Fiertel passeert. De wandelingen starten telkens om 10 u. onder 
begeleiding van sportmonitoren die zorgen voor de nodige 
dosis entertainment. 

Gezondheidswandeling
Op 18 mei vindt de “gezondheidswandeling” plaats. Drie lokale 
handelszaken fungeren als stopplaats en bieden iets gezond te 
eten of te drinken aan. Ook deze wandeling vindt plaats onder 
begeleiding van de monitoren van de sportdienst. 

Seniorenfiertel
In het kader van het project “Langer genieten is…” vindt ook 
dit jaar een Fiertel voor senioren plaats. Deze wandeling leert 
aan de deelnemers iets meer over het verhaal van de Fiertel. 
De afstand bedraagt 3,2 km en levert maar liefst 5.000 stap-
pen op. De seniorenfiertel vindt plaats op 25 mei om 15 u. en 
start aan de Hoge Mote. De tocht eindigt op dezelfde plek 
met een lekker drankje. De seniorenfiertel wordt begeleid 
door Toerisme Ronse. Inschrijven op voorhand is noodzakelijk. 

Meer info: Sportdienst, 055 23 28 91, sport@ronse.be 
Toerisme Ronse: 055 23 28 16, toerisme@ronse.be
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EVENEMENTENKALENDER 2018

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 

MONTMARTREFEESTEN 
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 
“De Ververij binnenste buiten” WAK 2018 

Zaterdag 28 én zondag 29 april 
Het WAK is een nationaal event voor en door iedereen die ge-
passioneerd is door kunst in de vrije tijd. Overal in Vlaanderen 
en Brussel staat de pracht van amateurkunst in de kijker.Tijdens 
het weekend van 28 en 29 april – waarin Levensloop plaatsvindt 
op de site van CC De Ververij – zullen sculpturen, installaties en 
beeldhouwwerken opgesteld worden op een deel van het domein 
van de Ververij. Op vrijdag 27 april, om 20 u., vindt de vernissage 
plaats met optredens van het koor OKRA en de Kunstacademie. 
Iedereen hartelijk welkom! Dit project gebeurt in samenwerking 
met Tony Vandenbossche, werkgroep WAK en de Cultuurraad.
Info: sophie.depotter@ronse.be en vandenbossche.tony@skynet.be  

PODIUM
Ashling – cd-release

Vrijdag 18 mei - 20 u.
Ashling is een 7-koppig project 
(met roots in Ronse en omgeving) 
dat op een eigenwijze manier 
een waaier aan stijlen vertolkt. 
Gaande van folk tot country en 
bluegrass, niet zelden met nog 

een snuifje world music in de mix. De klank van viool en accor-
deon geven een eerder traditionele sound die vaak in contrast 
staat met de originele baslijnen en drums. De drie vocalisten van 
de groep zorgen voor een speels geheel, vaak meerstemmig. Dit 
zijn de ingrediënten van Ashling.
Locatie: Wolvestraat 37, € 10/€ 8 (-26, 55+,groepen) - korting VTpas 

DelVita Group
Vrijdag 25 mei –  20 u. 
DelVita bracht aanvankelijk de 
hardbop en de West Coast jazz 
van de jaren vijftig en zestig. La-
ter voegden ze er de erfenis van 
John Coltrane en Wayne Shor-
ter aan toe, wat zich vertaalt in 

dynamische improvisatie en heerlijke swing. Trombonist Peter 
Delannoye en drummer Toni Vitacolonna vormen het kloppende 
hart van deze band. Peters stoeierige trombone wordt voortref-
felijk gecounterd door de geraffineerde tenorsax van Steven 
Delannoye. 
Locatie: Wolvestraat 37, € 12/€ 10 (-26,55+,groepen) - korting VTpas 



KORT NIEUWS KORT NIEUWS
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GRATIS JODIUMTABLETTEN

Sinds kort mag elke Belg gratis jodiumtabletten gaan 
halen bij de apotheker, als onderdeel van de nieuwe 
informatiecampagne over nucleaire risico’s van de fe-
derale overheid. Iedereen die binnen een straal van 20 
kilometer van een kerncentrale woont, krijgt het advies 
om de pillen in huis te nemen. Daarnaast wordt het ook 
aangeraden aan jongeren, zwangere vrouwen en vrou-
wen die borstvoeding geven, zelfs als zij verder dan 20 
kilometer van een nucleaire site wonen. Wie ouder dan 
40 is, gaat beter eerst even langs bij de huisarts. Voor 
hen is de inname van jodium vaak minder aangewezen. 

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrij-
komen. De schildklier neemt dit jodium op, wat tot 
bestraling ‘van binnenuit’ leidt. De kans op kanker of 
andere aandoeningen neemt dan toe. Door op het juiste 
moment stabiel, of niet-radioactief jodium in te nemen, 
zorg je ervoor dat je schildklier reeds verzadigd is en 
geen radioactief jodium meer opneemt. 

De tabletten zijn te verkrijgen bij de apotheek. Je neemt 
best de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee. 
De apotheker zal gratis één doosje tabletten per vier 
personen meegeven. 

LEZING “CYBERCRIME IN 
BELGIË” 
Op donderdag 3 mei organiseert 
politie Ronse een informatieve 
lezing over cybercrime. Heb jij een 
draadloos netwerk, ben je een fervent 
internetgebruiker, doe je aan e-banking 
en zijn sociale netwerken je ding? Doe 
je wel eens een aankoop online? Dan 
ben jij een potentieel doelwit voor 
cybercriminelen en zal deze lezing vast 
interessant voor je zijn. 

Wie zijn de daders en slachtoffers van 
cybercriminaliteit? Wat kan je doen 
om je te beschermen en hoe kan je 
gepast reageren op incidenten? Wel-
ke bedreigingen bestaan er in cyber- 
space? Johan Verschaeve, Technisch 
Systeembeheerder van Lokale Politie Mé-
tjesland Centrum, zal op deze en  andere 
vragen een antwoord formuleren. Boven-
dien wordt ook de General Data Protection 
Regulation, die in voege gaat op 25 mei, 
besproken. Dit is de nieuwe Europese wet 
ter bescherming van persoonlijke data van 
de Europese burger.  

Donderdag 3 mei 2018 
CC De Ververij  
Zuidstraat 19 om 19 u. 
Inkom is gratis. 

WORD REDDER IN HET STEDELIJK ZWEMBAD

Stad Ronse, de Vlaamse trainersschool en Sport Vlaanderen organiseren samen 
een cursus “hoger redder”, die van start zal gaan in september 2018. Je kunt je 
nu inschrijven om deel te nemen. Als je je certificaat van hoger redder behaalt, 
kan je je kandidaat stellen als redder of jobstudent-redder in het nieuwe stedelijk 
zwembad. De bouw van het nieuwe zwembad aan sportzone ’t Rosco is inmid-
dels gestart. Het nieuwe zwembad zal de deuren openen in september 2019. 

Inschrijven voor de cursus: www.sport.vlaanderen.be/sportbegeleiders



 
HERWAARDERING 
TRAGE WEGEN IN 
RONSE

Ronse maakt werk van de herwaarde-
ring van haar trage wegen (kleine weg-
jes voor niet-gemotoriseerd verkeer) 
en kan daarvoor rekenen op ondersteu-
ning van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen (RLVA). Veel van deze trage 
verbindingen zijn in de loop der jaren 
verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit 
de bevolking en verschillende verenigin-
gen groeit de vraag om trage wegen – 
waar mogelijk – opnieuw toegankelijk te 
maken. Zo kunnen kinderen en volwas-
senen veiliger naar school of het werk 
fietsen en wordt een wandelingetje met 
de hond of een zoektocht van de jeugd-
beweging heel wat fijner. Bovendien zijn 
ook de natuur- en erfgoedwaarde van 
deze wegen erg belangrijk. 
Voor de opmaak van de actieplannen 
werd het grondgebied Ronse opge-
deeld in vier deelgebieden. In november 
2011 werd het actieplan voor het noord-
oosten van Ronse goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

Deelgebied 2: openbaar onderzoek 
van 3 april t.e.m 31 mei
Na afronding van het deelgebied noord-
oosten, werd het zuidoosten als tweede 
deelgebied opgestart. Via info- en over-
legvergaderingen werd de mening ge-
vraagd van alle betrokkenen bij de trage 
wegen in dit gebied (alles ten zuiden van 
de Ninoofsesteenweg en ten oosten van 
de Elzeelsesteenweg). 

De opmerkingen en suggesties uit de 
inspraakronde werden gebundeld in een 
adviesnota die verder uitgewerkt werd 
tot een actieplan. Via dit actieplan wil 
het stadsbestuur komen tot een netwerk 
van trage wegen voor functionele en 
recreatieve verplaatsingen, zowel voor 
voetgangers als voor fietsers. 
Het plan bevat acties om trage wegen 
te herwaarderen maar ook specifieke 
acties per weg. Die kunnen gaan over 
aanpassingswerken, het actief heropen-
stellen of verplaatsen van bepaalde 
trage wegen of het afschaffen ervan. 
Andere acties suggereren dan weer de 
creatie van nieuwe trage wegen of van 
nieuwe, ontbrekende verbindingen.  

Vooraleer dit plan ter goedkeuring voor 
te leggen aan de gemeenteraad, organi-

seert de stad een openbaar onderzoek. 
Je kan het actieplan online raadplegen 
op www.ronse.be of inkijken op de 
dienst Mobiliteit en Duurzaamheid (elke 
werkdag tussen 8.30 en 12 u., op woens-
dag ook tussen 13.30 en 16 u.). Je kan 
opmerkingen en suggesties bezorgen 
tot en met 31 mei. Per brief aan het col-
lege van burgemeester en schepenen 
(Grote Markt 12, 9600 Ronse) of per mail 
aan mobiliteit@ronse.be.

Deelgebied 3 en 4: inventarisatie en 
opmaak actieplan
Terwijl het openbaar onderzoek van het 
2de deelgebied loopt, zal in het voorjaar 
2018 ook de opmaak van het actieplan 
voor de twee resterende gebieden 
(Ronse zuid en west) van start gaan. 

Voor de inventarisatie en de opmaak 
van het actieplan doet de stad opnieuw 
beroep op geïnteresseerde burgers 
en verenigingen. Er vinden twee info- 
avonden plaats, op dinsdag 22 mei en 
woensdag 20 juni. Naast een algemene 
toelichting van het thema en het pro-
jectverloop, wordt er tijdens de eerste 
infoavond een oproep gedaan naar vrij-
willigers die zullen deelnemen aan dit 
project. Zij zullen de trage wegen op het 
terrein controleren. Tijdens de tweede 
avond krijgen de vrijwilligers uitleg over 
de inventarisatie. Beide infomomenten 
vinden plaats in de Brouwerij (Priesters-
straat 13) en starten om 19.30 u. 

In 2019 zullen de geïnventariseerde tra-
ge wegen voorgesteld worden op een 
kaart en krijgt iedereen de kans om 
aan de hand van een evaluatiebundel 
te reageren en voorstellen te doen. Het 
eindresultaat van de inventarisatie, de 
publieksparticipatie en het openbaar on-
derzoek zal uiteindelijk leiden tot een 
uitgebreid trage wegenplan. 

Meer info: Mobiliteit en Duurzaamheid 
055 23 27 53, mobiliteit@ronse.be

TRAGE WEGEN
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Sinds 2010 neemt Ronse deel aan 
de  “Dag van de trage weg”. Tijdens 
die dag worden met één of meerdere 
lusvormige wandelingen de trage we-
gen in Ronse in de kijker gezet. Van 
die uitgestippelde wandelingen wordt 
steeds een wandelfolder opgemaakt. Er 
zijn momenteel zes wandelfolders met 
trage wegenwandelingen beschikbaar:

• Ossestraat-Folderstraat
• Hemelberg-Spichtenberg
• Mijnwerkerspad
• Muziekbos-Sint-Pietersbos
• Muziekbos-Brembosmolen
• Scherpenberg-Ossestraat

De wandelingen nemen je mee langs 
idyllische paadjes en tonen je prachtige 
stukjes natuur in Ronse. 

Voor mensen die houden van natuurlijke 
wandelingen langs onverharde wegen 
zijn de wandelfolders een echte aanra-
der! Je kan de wandelfolders downloa-
den op www.visitronse.be of afhalen bij 
Toerisme Ronse.

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

TRAGE WEGEN
WANDELFOLDERS TRAGE WEGEN
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TOERISMESTATIONSOMGEVING

MASTERPLAN 
STATIONSOMGEVING

Ronse, de NMBS-Holding, Infrabel en 
De Lijn rondden in 2010 het “masterplan 
stationsomgeving” af. Geleidelijk aan zal 
de stationsomgeving uitgebouwd wor-
den tot een echt multimodaal verkeers-
knooppunt, waarbij de gebruiker vlot kan 
overstappen van het ene vervoermiddel 
naar het andere (trein, bus en fiets). Een 
aantal deelprojecten van dit plan wer-
den ondertussen effectief uitgevoerd of 
opgestart, zoals moderniseringswerken 
aan de sporen en nieuwe perrons. De 
oude sporen richting Wallonië werden 
opgebroken. Er zijn onderhandelingen 
opgestart tussen de stad en Infrabel 
over de renovatie van de geklasseerde 
passerelle.

Fietssnelweg langsheen (oude) spoor-
weglijnen 86 en 87
De provincie Oost-Vlaanderen wil op 
haar grondgebied en in overleg met de 
overheden van naburige regio’s een slui-
tend netwerk van hoogwaardige fiets-
verbindingen realiseren. 

In Ronse zijn de spoorlijnen L86 en de 
oude spoorlijn L87 de dragers van de 
geplande fietssnelweg. Deze fietssnel-
weg (F421) zal Ronse doorkruisen van 
oost naar west. In oostelijke richting zal 
hij verderlopen door de gemeentes El-
lezelles, Flobecq en Lessines richting 
Geraardsbergen. Daarbij wordt een 
fietstunnel voorzien onder de brug van 
Rue Beaufaux in Ellezelles. In westelijke 
richting zal de fietssnelweg doorlopen 
over het grondgebied Mont-de-L’Enclus 
naar Avelgem over de nieuwe fietsers-
brug over de Schelde. 

De fietssnelweg zal aansluiting geven 
met heel wat attractiepolen in Ronse, 
zoals de industriezones Klein Frankrijk, 
Pont Oost en Pont West, de Stadstuin, 
de verschillende diensten op de zorgsite 
Delghust, TIO3 en de stadskern. 

Voor de aanleg van deze fietssnelweg 
werd een Europees subsidiedossier 
goedgekeurd. De uitvoeringstermijn 
van de fietssnelweg bedraagt vier jaar 
en loopt tot oktober 2021. Het omvat 
het grootste deel van de fietssnelweg: 
het deel van Ellezelles tot aan de Mgr. 
Beylstraat (over het bestaand tracé van 
het wandelpad, inclusief de ondertunne-
ling van brug Beaufaux), het deel van de 
Barreelstraat tot aan de Viermaartlaan 
(langsheen de bestaande spoorweg-
lijn, via de stationsomgeving onder de 
Pessemiersbrug tot aan het bestaande 
nieuwe fietspad) en het deel tussen de 
Engelsenlaan en de grens met Russeig-
nies (over oude spoorwegbedding). 
De uitvoering zal gefaseerd verlopen. Bij 
de uitvoering van de perronwerken door 
Infrabel in 2017 werd alvast een aftak-
king van de toekomstige fietssnelweg 
naar de Molendam aangelegd. 

Nieuwe reizigersparking en fietsen-
stalling NMBS
Er komt een nieuwe reizigersparking op 
het terrein achter de goederenloods en 
naast de passerelle. De in- en uitrit van 
de parking zal komen tussen de goe-
derenloods en café Napoleon. Er zal 

plaats zijn voor 190 wagens waarvan 
8 parkeerplaatsen voor personen met 
een beperking. Vanop de parking zal er 
rechtstreeks toegang zijn tot de perrons. 

De stad neemt de kosten voor de 
groenaanleg op zich en de parkeer-
plaatsen zullen in grasbetontegels aan-
gelegd worden. Om ervoor te zorgen 
dat de parking gratis blijft, zal de stad in-
staan voor het onderhoud en het beheer 
van de parking. Samen met de nieuwe 
reizigersparking wordt ook het deel 
fietssnelweg aangelegd dat zal lopen 
langsheen de parking achter de goe-
derenloods tot aan het stationsgebouw. 
De aanlegwerken van de parking zullen 
starten na de zomer 2018. 

In 2019 bouwt de NMBS op het einde 
van de vernieuwde perrons een nieuwe 
overdekte fietsenstalling voor 174 fietsen 
en 14 bromfietsen. De huidige fietsen-
stalling zal plaats maken voor aansluiting 
van de fietssnelweg ter hoogte van het 
station. Het busstation verhuist naar de 
huidige reizigersparking en de vrijgeko-
men ruimte wordt een plein. 

Meer info: dienst Mobiliteit,
055 23 27 51 
mobiliteit@ronse.be
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OP STAP MET DE GIDS

EDITIE 2018

Ieder jaar organiseert Toerisme Ronse geleide wande-
lingen. Hierbij wordt Ronse op originele wijze in de kijker 
gezet. Een enthousiaste ploeg stadsgidsen staat klaar om 
de bezoeker te begeleiden langsheen de mooiste plekjes 
van Ronse. 

Naast de toeristische troeven van Ronse, zoals de Sint-Her-
mescrypte, het MUST - Museum voor Textiel - met zijn 
werkende weefgetouwen en de art-decoarchitectuur, komt 
ook erfgoed aan bod dat normaal gezien niet toegankelijk is 
voor het publiek. Zo kan in juni Villa Carpentier, ontworpen 
door Victor Horta,  opnieuw bezocht worden. Tijdens de 
zomermaanden kan je ook een kijkje nemen in de kapel van 
de zusters Augustinessen in de Olifantstraat. Snel reserve-
ren is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt! Ook 
de foodies worden verwend: op zondag 6 mei kan je een 
bezoek brengen aan het atelier van chocolaterie Hermes 
waar je alles te weten komt over deze heerlijke pralines.

Ben je eerder sportief aangelegd? Probeer op zondag 29 
juli dan eens een partijtje Citygolf uit, een vernieuwende 
manier om kennis te maken met deze sport. Hoe minder 
golfervaring, hoe leuker!

Op zondag 9 september wordt het nieuwe onthaal- en 
belevingscentrum “Hoge Mote” feestelijk geopend tijdens 
de 30ste editie van Open Monumentendag: een niet te 
missen evenement!

Hou je meer van de groene omgeving van Ronse, dan zijn 
de “Verhalenwandeling”, de “Trage Wegendag” en de 
“Nacht van de duisternis” ideaal voor de natuurliefhebbers. 

Kortom, een unieke gelegenheid om Ronse op een boeien-
de manier te ontdekken, individueel of met het hele gezin. 

Heb je zin in één van deze wandelingen? Neem dan alvast 
een kijkje op: www.visitronse.be.

Voor al deze wandelingen dien je in te schrijven  
via Toerisme Ronse 
Spanjaardenkasteel, Bruulpark,  9600 Ronse
055 23 28 16 – toerisme@ronse.be
www.visitronse.be
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WELZIJN VEILIGHEID

BEVOLKINGSONDER-
ZOEK BAARMOEDER-
HALSKANKER
In het “bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker” worden alle 25 t.e.m. 64-jari-
ge vrouwen in Vlaanderen aangemoedigd 
om elke drie jaar een uitstrijkje te laten 
nemen. Met een uitstrijkje is baarmoeder-
halskanker makkelijk op te sporen. Ook 
de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog 
heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, 
worden via de test opgespoord. Je hebt 
dan nog geen kanker en een eenvoudige 
behandeling is vaak al genoeg om te voor-
komen dat je wel baarmoederhalskanker 
krijgt.

Wanneer je in de afgelopen drie jaar geen 
uitstrijkje hebt laten nemen, ontvang je van 
het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief om een uitstrijkje te laten 
nemen door je huisarts of gynaecoloog. 
Enkele weken na het uitstrijkje, ontvangt 
je arts het resultaat.

In 2016 heeft maar liefst 62,2% van de 
Vlaamse vrouwen een driejaarlijks uit-
strijkje laten nemen. Het Centrum voor 
Kankeropsporing en de Vlaamse Over-
heid streven naar een deelname van 65% 
van de vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar in 
2020. In Ronse nam 54% deel aan dit be-
volkingsonderzoek. Ronse scoort lager 
dan de gemiddelde deelname in de pro-
vincie Oost-Vlaanderen (56,9%). Ronse 
moet dus een tandje bijsteken om tegen 
2020 het streefcijfer van 65% te behalen.

Vaak denken vrouwen dat ze na de leef-
tijd van 50 jaar geen risico meer lopen en 
dat baarmoederhalskanker een ziekte is 
van jonge vrouwen. Dat is een misvatting! 
In Ronse liet 51,3% van de vrouwen ouder 
dan 55 driejaarlijks een uitstrijkje nemen.

Activiteiten in Ronse
Ronse voert in de maand mei actie voor 
baarmoederhalskankeropsporing:

• 2 mei: infoavond Dr. Coelis  
(dienst Gynaecologie, verloskundige 
 AZ Glorieux), om 19 u.

• 4 mei : Ladies Night  
Film: “Me before You”

 Kunstveiling Nathalie Vander Eecken  
(Vrouwen en Gezondheid)

 Receptie met alcoholvrije cocktailbar

Inschrijven en info: Dienstencentrum De 
Hoge Winde (Zorggroep Eclips Campus 
Ronse), Bredestraat 256, 055 20 70 73 of 
hogewinde@zorggroepeclips.be.

Meer info:  
www.bevolkingsonderzoek.be, 
kanker@bevolkingsonderzoek.be, 
0800 60 160 
(gratis, tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u.) 

Bekijk ook het filmpje  
over het bevolkingsonderzoek via 
www.bevolkingsonderzoek.be/ 
baarmoederhalskanker

SABEL STEUNT 
MENSEN MET 
KANKER

SaBel (= Samen Beleven) organiseert 
verschillende activiteiten voor mensen 
met kanker zodat zij zich gesteund 
voelen en uit hun isolement kunnen 
treden. Het is een eerste stap om op-
nieuw deel uit te maken van de samen-
leving. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
kankerpatiënten die minstens driemaal 
per week bewegen een grotere kans 
maken om niet te hervallen.
Daarenboven zorgt de werking er ook 
voor dat de leden zich opgenomen  

voelen in een hechte, begripvolle vrien-
dengroep van lotgenoten. Dit geeft hen 
een warm en goed gevoel dat een po-
sitief effect heeft op het genezingspro-
ces. Iedere persoon uit Ronse en om-
geving die te maken krijgt met kanker 
is welkom bij SaBel.

SaBel wil de wekelijkse activiteiten 
graag uitbreiden. Er zullen enkele elek-
trische fietsen en eigen materiaal voor 
Nordic Walking aangekocht worden. 
Ook wil SaBel het herinneringsbos aan 
de Drie Borrebeekstraat verder af-
werken. Het is een rustig plekje natuur 
waar achtergebleven familie een boom 
kan planten als blijvende en levende 
herinnering aan hun dierbare. 

SaBel diende een project in bij 
Streekmotor 23, het streekfonds voor 
Zuid-Oost-Vlaanderen, dat middelen 
inzamelt om lokale projecten te steu-
nen. Als de vereniging erin slaagt om  
€ 5.000 op te halen, verdubbelt Streek-
motor 23 het bedrag. Je kan een gift 
doen via www.streekmotor23.be. Een 
gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. 
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POLITIE CONTACTEREN?  

HOE EN WAARVOOR?

Wanneer je de politie nodig hebt, is het 
van belang om het juiste contactnum-
mer of communicatiekanaal te gebrui-
ken. Hieronder vind je een overzicht en 
kom je te weten wat je moet doen in 
verschillende situaties.

Dringende hulp nodig?
Voor dringende hulp bel je naar de 
noodnummers 100, 101 of 112. Deze drie 
nummers worden beantwoord door 
dezelfde noodcentrale. De operator 
in de noodcentrale dispatcht de juiste 
hulpdienst om de zaak af te handelen. 
Indien de noodcentrale de politie dis-
patcht, komt er zo snel mogelijk een 
politieploeg ter plaatse.  

Je kan het noodnummer bel-
len voor de volgende zaken:

• brand (100)
• een ernstig ongeval met 

gewonden (100 of 101)
• dringende hulp van  

medische aard (100)
• als je getuige of slachtoffer 

bent van een inbraak (101)
• als je een verdachte  

toestand opmerkt (101)

Het is belangrijk om te weten dat elke 
nodeloze (niet-dringende) oproep naar 
de hulpdiensten, betekent dat een ur-
gentieploeg belast wordt met een 
opdracht die eigenlijk niet voor hen 
bestemd is. Dit kan leiden tot situaties 
waarin geen noodhulp beschikbaar is 
voor ‘echte’ noodgevallen!

Indien je een dringende oproep hebt, 
doe die dan ook meteen. Het gebeurt 
bijvoorbeeld dat mensen een paar uur 
wachten vooraleer ze verdachte hande-
lingen melden bij de politie. 

Gebruik nooit de Facebookpagina of het 
mailadres om dringende noodsituaties 
te melden. Deze kanalen worden niet 
permanent opgevolgd.

Hulp nodig, maar niet dringend?
Voor niet dringende hulp kan je de po-
litie bereiken via verschillende kanalen:
• bied je aan bij het onthaal-

punt in het commissariaat
 (7/7 open tussen 8 en 20 u.);
• bel op het algemene nummer  

055 33 70 33. Je komt dan terecht 
bij het onthaalpunt. Deze telefoon 
wordt enkel beantwoord tussen 8 
en 20 u. (7/7). Als je buiten deze 
uren naar dit nummer belt, word 
je doorgeschakeld naar de 101.

Voorbeelden niet-dringende hulp:
• je wenst aangifte te doen van 

een diefstal of verlies van do-
cumenten (rijbewijs, inschrij-
vingsbewijs, identiteitskaart…)

• je wenst aangifte te doen van 
een misdrijf dat niet ter plaat-
se vastgesteld kon worden 
(oplichting via internet…)

• diefstal van een fiets

Voor bepaalde zaken kan je een elek-
tronische aangifte doen via Police On 
Web (www.police-on-web.be):
• aanvraag vakantietoezicht
• (brom)fietsdiefstal
• winkeldiefstal
• vandalisme of graffiti

Wil je contact met de wijkinspecteur?
Je kan bij de wijkinspecteur terecht voor 
de volgende zaken:
• buurgeschillen
• woonstvaststellingen of –afschrijvingen
• beperkte, niet-dringende inbreuken 
(afval, langdurig hinderlijk geparkeerde 
voertuigen…)

Op de website van de politie kan je 
zien wie de wijkinspecteur is in jouw 
buurt. Je vindt er ook zijn contactge-
gevens. De wijkpolitie valt eveneens te 
bereiken via wijkpolitie@pzronse.be
www.lokalepolitie.be/5427/contact/je-wijk

Heb je een andere vraag? 
Neem eerst even een kijkje op de web-
site. De kans is groot dat je daar al een 
eerste antwoord vindt op je vraag. Je 
kunt ook de facebookpagina van politie 
Ronse volgen. Zo blijf je op de hoogte 
van alle activiteiten en weetjes. Indien 
je vraag onbeantwoord blijft, stuur dan 
een mail naar info@pzronse.be of bel 
op het nummer 055 33 70 33.  
www.lokalepolitie.be/5427
www.facebook.com/politie.ronse

Identiteitskaart verloren?
Wanneer je je identiteitskaart verliest 
(dus geen diefstal), kan je terecht in het 
stadhuis, bij de dienst Bevolking. Zich 
aanbieden bij de politie heeft weinig zin. 
De stadsdiensten kunnen je ook een at-
test van verlies bezorgen en bovendien 
dien je je sowieso bij deze dienst aan 
te melden voor het aanvragen van een 
nieuwe identiteitskaart. Het is dus ge-
makkelijker om je rechtstreeks aan te 
bieden bij de dienst bevolking.
Als de stadsdiensten gesloten zijn en 
je dringend een attest van verlies nodig 
hebt (als je bijvoorbeeld de dag nadien 
het vliegtuig moet nemen) kan je natuur-
lijk wel bij de politie terecht.

Voor het verlies of diefstal van vervoers-
documenten (rijbewijs, inschrijvingsbe-
wijs) of diefstal van een identiteitskaart 
moet je wel aangifte doen bij politie.

Meer info: politie Ronse,  
Politiekegevangenenstraat 14, 
055 33 70 33, info@pzronse.be.
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TIO3

TIO3  – EVENTLOCATIE 
IN DE KIJKER 

Bij het binnenrijden van Ronse, zie je niet 
alleen de mooie Sint-Hermeskerk, maar 
ook het imposante gebouw van TIO3: 
vroeger een oud ziekenhuis, nu een busi-
ness center en eventlocatie. 

Alle zalen hebben heel veel natuurlijk 
licht en dit valt meteen op als je het ge-
bouw binnenwandelt. Naast deze mooie 
lichtinval biedt TIO3 ook een prachtig 
zicht op de stad en de valleien van de 
Vlaamse Ardennen. 

Bistro Ateljee  
Capaciteit 250 personen – 211 m2

De gezellige zaal ‘Bistro Ateljee’ is zeer 
gegeerd bij klanten van TIO3 en hun gas-
ten. Deze zaal kan ‘s avonds of overdag 
gebruikt worden voor evenementen: 
recepties, presentaties, workshops, 
showrooms, diners, trouwfeesten… De 
ruimte wordt altijd ingericht in functie van 
de noden en dit zowel voor corporate als 
voor private events. 

De Bistro grenst via een open trap aan 
het gelijkvloers, dus is de perfecte ruim-
te om te combineren met een plenair 
gedeelte in de aula of ontvangst in de 
foyer. Bij mooi weer kunnen de grote 
schuiframen open en kan de receptie 
of walking diner ook overlopen in de 
aansluitende tuin. 

 Waarom kiezen voor TIO3?
• Toplocatie met hoog imago
• Rustige en groene omgeving
• Gemakkelijke filevrije bereikbaarheid
• Verschillende ruimtes naar jouw noden
• Tal van breakout rooms
• Eigen cateringservice voor elk budget
• Budgetvriendelijke tarieven

Waarom nog?
• Personeel denkt met je mee van a to z
• Serviceteam staat je permanent bij
• Wifi doorheen het gebouw
• Zalen met mediaondersteuning
• Liften
• Tuin en buitenoppervlakte
• Grote parking  

 

Meer info: TIO3 Event locatie,  
055 21 80 07,  
events@tio3.be, www.tio3.be

 
  TIO3 Event & Business Center

  TIO3_ 
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Breng een bezoek 

aan de Bistro via de 

Virtual Tour. Scan 

de QR-code. 



WIST JE DAT...

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

• INzicht 69 verschijnt eind juni 2018
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Eddy Coppens (cover, p. 4, 5),  

Sportdienst Ronse (p. 2, 17), Erwin Huyghe (p. 6, 10, 11, 21, 22),  
Fabrice Gevaert (p. 9, 15), Bjorn Vinois (p. 13, 14), Anneke Kestelijn (p. 24), 
TIO3 (p. 8, 26), David Stockman (p. 23), Philippe Vanderdonckt (p. 27),  
Dirk Wollaert (p. 27)

• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing, 

Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

Openingsuren stadhuis Ronse
Iedere werkdag 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

…OOK JIJ IN DE VRIJHEID MEE KAN 
GRAVEN NAAR HET VERLEDEN? 

De archeologen van SOLVA betrekken de burgers van Ronse 
door hen de kans te geven als vrijwilliger-archeoloog deel te 
nemen aan de opgravingen. Je kunt je inschrijven als vrijwilliger 
via www.ronse.be. Daar kan je je trouwens ook abonneren op 
de nieuwsbrief van SOLVA.

Meerdere keren is al gebleken dat de Ronsenaar erg geïnte-
resseerd is in de opgravingen en de resultaten ervan. De op-
komst tijdens het infomoment van 28 februari was heel groot. 
De eerste sleuf ter hoogte van het Kaatsspelplein leverde 
onmiddellijk een mooie vondst op: een bedevaartpenning van 
circa 1500. De ene zijde toont de beeltenis van Sint-Cornelius 
en de andere zijde die van Sint-Hermes. De archeologische 
opgravingen verschaffen info over het ontstaan en de evo-
lutie van De Vrijheid en de Sint-Hermescultus. Zo werd bij-
voorbeeld de muur rondom het vroegere kerkhof tussen de 
Sint-Hermeskerk en de oude Sint-Martenskerk blootgelegd. 

De stad en SOLVA wensen de bevolking te betrekken bij het 
verdere verloop van de opgravingen. Met regelmaat zullen er 
info- en participatiemomenten plaatsvinden. Ook krijgen de 
toeristische gidsen feedback van de archeologen zodat zij bij 
wandelingen langsheen de opgravingen correcte informatie 
kunnen verstrekken aan de bezoekers van de stad.

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

duurzaam beheerde bossen.
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FIERTEL
 OMMEGANG 
ST.-HERMES 

STAD RONSE

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

27.05.2018

LE GRAND TOUR 
DE SAINT-HERMÈS

PROCESSION IN HONOUR 
OF SAINT HERMES

BITTGANG 
SANKT-HERMES

WWW.FIERTEL.BE


