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GESPOT
LEVENSLOOP RONSE 2018
Op 28 en 29 april namen maar liefst 1.911 mensen deel
aan Levensloop Ronse. Er waren 63 vechters, 45 ploegen
en heel wat vrijwilligers.
Het was fijn wandelen of lopen op het parcours op en
rond de site van CC De Ververij. In het Levensloopdorp
viel van alles te beleven. Je kon er ontmoeten, bijpraten
en gezellig iets eten en drinken. De openings-, kaarsenen slotceremonie leverden beklijvende en emotionele
momenten op.
Aan het einde van Levensloop werd een eindresultaat
van 113.936 euro aangekondigd: een waar succes! Dit
cijfer is nadien nog opgelopen tot 133.749 euro voor de
strijd tegen kanker.
Een waar succes!
Een grote dankjewel aan alle vrijwilligers die Levensloop
mogelijk maakten, aan alle moedige vechters, enthousiaste lopers en wandelaars, bezoekers, sponsors en
sympathisanten!
Op naar een volgende editie!
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MUZIEKFESTIVAL SONE
BREIDT UIT

INTERVIEW
Al vijf jaar bouwen de organisatoren
en vele vrijwilligers van Sone in Ronse
een muzikaal feestje in het midden van
de zomer. Gestart in de Stadstuin, vind
je ze nu al voor de derde keer op de
terreinen rond CC De Ververij. Inzicht
sprak met Robbe Vandenhoucke en
Ennio Rillaert, twee van de vier drijvende krachten achter Sone.
We kennen Sone als zomerfestival in
Ronse, maar is Sone meer dan dat?
Hoe zijn jullie ooit begonnen?
Robbe: “Sone is gestart in Gent tijdens
onze studentenjaren. We waren beide fan van drum-’n-bassfeestjes en
startten samen met enkele vrienden
een eigen organisatie. We groeiden
snel uit tot een bekend concept in het
Gentse met een brede fanbase. Onze
interesse verschoof echter richting
housemuziek en we besloten een
tweede concept op te starten, namelijk
Sone. De voorwaarde was wel dat we,

net zoals bij onze andere feestjes, het
concept niet te serieus zouden nemen.
Sone is altijd voor en door vrienden
georganiseerd.”
Ennio: “De opening van de Stadstuin,
zo’n vijf jaar geleden, zagen we als een
ideale kans om het concept naar Ronse
te brengen. Dat was toch even spannend. In Gent waren we quasi zeker
van de opkomst, in Ronse was het toch
afwachten.”
Robbe: “Ondertussen zijn die feestjes
in Gent op de achtergrond geraakt en
houden we ons vooral bezig met het
festival in Ronse.”
Van de editie in de Stadstuin herinneren wij ons vooral de bijzondere en
open sfeer.
Robbe: “Ja, die sfeer was uniek! Jongeren stonden in het midden te dansen en nieuwgierige buurtbewoners
kwamen een kijkje nemen. De locatie
was dan ook fantastisch. Mooier kan
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eigenlijk niet. Het was meteen een
schot in de roos. In Gent bestaat er
voldoende aanbod maar in Ronse was
het toch iets nieuw. Gelukkig sloeg het
meteen aan bij de jeugd.”
Toch besloten jullie na drie edities uit
te wijken naar de terreinen rond CC
De Ververij.
Ennio: “We wilden groeien als festival
en dat was onmogelijk in de Stadstuin
met de bebouwing die er de laatste
jaren bijgekomen is. Om te kunnen
groeien, moesten we betalend worden en ook dat valt niet te realiseren
op een locatie als de Stadstuin. We
hebben geprobeerd om de sfeer uit
de Stadstuin over te brengen naar CC
De Ververij.”
Robbe: “En dat is ook wel gelukt.
Deels door de fantastische inkleding
van ons vrijwilligersteam voelt het nog
altijd alsof we een feestje geven voor
vrienden. En zo hoort het.”

De organisatie is waarschijnlijk wel veel professioneler geworden?
Robbe: “Zeker. Een festival organiseren vraagt heel
wat inspanningen. Je bent het hele jaar door met een
heleboel zaken bezig. We hebben bij de stap naar een
festival besloten om ons team gericht uit te breiden
met mensen die onze zwaktes konden aanvullen.
Toen zijn Aaron Demeulemeester en Nils De Meue
in de organisatie gestapt. Sindsdien vormen we een
complementair team dat sterker staat dan ooit. Maar
hoe groter het festival wordt, hoe meer voldoening
je er ook uithaalt. De return is enorm. Echt iets om
trots op te zijn.”
Ennio: “We kunnen daarbij niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn. Onze vrijwilligersgroep bestaat uit zo’n 45 mensen die fantastisch
werk doen: inkleding, opbouw, toegangscontrole,
bar, vervoer... Sone zou nooit kunnen bestaan zonder
het enorm sterke team van vrijwilligers dat achter
ons staat.”

PROGRAMMA
Vrijdag 3 augustus
77
• Faisal
• Le
Louis
Basbusah
• Luie
•
• Lengah
• Jaak
• JimmyJames & Armeen

Zaterdag 4 augustus (twee podia)
Play House Recordings takeover
•W/WeRed
D, Kiani & his Legion & San Soda
• Cezar Touch • AliA
• Hakim
• Danga
& Lilihell • Dj Stream
• Catwar
• Nikomba
• Jonas Lion
• DJ VIDE

Wat is jullie einddoel?
Robbe: “Goh, we willen zeker nog groeien als festival. De site rond De Ververij zit nog lang niet vol,
dus meer volk is zeker welkom. We willen mensen
aantrekken van buiten Ronse en zelfs van buiten
Oost-Vlaanderen. Daarbij willen we absoluut ons
concept trouw blijven. Het moet gezellig blijven.”

TICKETS
Vrije vogels
€ 10 vrijdag / € 12 zaterdag / € 20 Combiticket

Blijft de lokale verankering dan ook belangrijk?
Ennio: “Absoluut! Die band met Ronse is zeer belangrijk! Zonder de Ronsenaars zouden we niet staan
waar we nu staan. Dat merken we bijvoorbeeld ook
aan onze sponsors. Velen doen het uit sympathie en
omdat ze in ons verhaal geloven. Ook vanuit de stad
en andere organisaties ervaren we heel veel steun.”

Aan de deur
€ 12 vrijdag / € 15 zaterdag

CCDEVERVERIJ
RONSE

3 • 4 AUGUST 2018

TAVERNE VERDI
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Robbe: “Al geef je ons morgen het
dubbel aantal toeschouwers, zonder
Ronsenaars hoeft het voor mij zelfs
niet meer.”
Even over de line-up van dit jaar. Hoe
komt die tot stand?
Robbe: “We proberen elk jaar weer
een mooie mix te maken van lokaal
talent en internationale toppers. Dit
jaar hebben we ons gefocust op een
Belgische line-up. Met enkele Ronsenaars op de affiche geven we ook
lokaal talent een kans. We blijven
daarbij wel binnen ons genre (dance en hip-hop) maar we durven ook
al eens wat breder te programmeren.
Nieuw is dat we dit jaar trouwens ook
livemuziek op het podium hebben met
enkele straffe hiphopacts.”
Dit jaar zijn jullie voor het eerst een
tweedaags festival. Vanwaar die
keuze?

Robbe: “Een feestje kan nooit lang
genoeg duren, toch? (lacht). Deze
wijziging kwam er vooral op vraag van
vrienden en bezoekers. We steken veel
werk in de voorbereiding van het festival en of dat dan één of twee dagen
duurt, maakt organisatorisch niet zo
veel verschil. Ook financieel kan het
beter zijn omdat je de kosten spreidt
over twee dagen.”
Ennio: “Dit jaar willen we ook een
“groen” festival zijn. We schakelen
volledig over naar herbruikbare bekers
en jetons zodat we deze minstens drie
jaar kunnen hergebruiken en zo onze
afvalberg verkleinen.”
Hoe loopt de verkoop?
Ennio: “Best goed. We zitten nu al aan
het aantal van vorig jaar en we hebben
nog een maand te gaan. We schakelen
nog een versnelling hoger met onze
campagnes op de sociale media.”
Robbe: “We voelen wel dat Ronse-

naars nog wat terughoudend zijn om
online tickets te kopen. Ze wachten
liever af. Met aantrekkelijke voordelen
proberen we ze toch over de streep te
trekken. De komende dagen volgen er
trouwens nog enkele leuke acties met
enkele van onze sponsors. Hou onze
website en facebookpagina in de gaten en check #sonefestival.”
Waar liggen jullie wakker van de dagen of weken voor het festival?
Robbe: “Ik vooral van het weer! Dat is
het enige wat je niet in de hand hebt.
Vorig jaar viel dat serieus tegen en
dat heeft ons toch wat bezoekers gekost, al mogen we zeker niet klagen.
We hebben daar logistiek wel veel uit
geleerd.”
Ennio: “Ik weet dat we alles goed
voorbereiden, dus ik panikeer niet
zo snel. Ik durf wel eens dromen dat
plots alle elektriciteit uitvalt. Dat zou
pas een ramp zijn.”

“Dit jaar willen
we ook een groen
festival zijn.
We schakelen
volledig over naar
herbruikbare
bekers en jetons.”
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SIERK MASJIEK
ZATERDAG 30 JUNI IN DE STADSTUIN
Ivre Déséquilibre
‘Ivre Déséquilibre’ of bedwelmende melodieën en een dronken
dans waarbij de grenzen van de gewichtloosheid opgezocht
worden. Tussen de glazen door en balancerend op biertonnen
nodigen de dansers je uit om deel van hen te worden.

Laberint II
Een enorm labyrint, een zee van kleurrijke wanden, ontelbare kruispunten, uitdagende visuele raadsels en de meest
onverschrokken deelnemers. Deuren gaan pas open nadat lastige opdrachten tot een goed einde werden gebracht.
Vele paden, slechts 1 uitgang! Maar wie weet, is de weg kwijt
zijn nog wel het grootste avontuur!
Sierk Masjiek is de start van een verhaal. Het verhaal dat jong én
oud de voorbije zomers heeft verenigd en deze zomer opnieuw
zal verenigen. Het verhaal van een kind naar zijn grootouder, van
een vader naar zijn zoon, van een moeder naar haar dochter, van
geliefden onderling. Sierk Masjiek is hét moment bij uitstek om
te gaan dromen: dromen over hoe je vrije tijd tijdens de zomervakantie in te vullen, welke weg je later in wil slaan, hoe je een
bijzonder iemand perplex laat staan van jouw kunnen.
Sierk Masjiek speelt met de betekenis van de Franse woorden
cirque en magique, woorden die allebei vertaald worden als
“wonderlijk allegaartje”. Sierk Masjiek is een schat aan cultuur,
circus, kwaliteit, sfeer en talent. Zie, beleef, voel en geniet!
De Stadstuin wordt tussen 14 en 18 u. omgetoverd tot arena voor
verschillende acts, optredens en ander leuks voor jong en oud.

Je kan daarnaast doorlopend genieten van Poppentheater Pedrolino, Carpool, De Autorenbaan, De Luie Wip, Kinderkapsalon
Savooi, Madame Chapeau,…
Zaterdag 30 juni 2018, van 14 tot 18 u., Stadstuin
Meer info: Jeugddienst, 055 23 28 80, jeugd@ronse.be

Het Vlooienkabinet
’s Werelds indrukwekkendste amusementenapparaat of de
meest fantastische wonderbaarlijkheden in een beknopt maar
intens spektakel, sensationele trucs in een compact, mobiel
volautomatisch toestel, zonder snoer.

Pakman
Pakman leeft sneller dan een muis kan klikken. 1 pakje, 2 formulieren, 3 stempels, 6 handtekeningen, 450 keer per dag,
159.750 pakjes per jaar in ruil voor 10 vakantiedagen. Pakman
doorkruist het land om altijd precies op tijd pakjes af te leveren.
Een intense performance over een even eenzame als onzichtbare
bewoner van onze virtuele economie.

“Home made” van Circus Marcel
Een groot portiek maar te weinig piketten. Tien minuten voor
aanvangsuur: het smidsevuur gaat aan, kop en punt worden nog
snel aan een piket gesmeed, met man en macht wordt het piket
de grond in geklopt. Portiek recht en zo begint ‘Home Made’ van
Circus Marcel, hoog in de lucht. Verwacht geen abstracte performance maar heel wat acrobatie, kleurrijk spektakel, bruisend
enthousiasme, vindingrijkheid en aanstekelijk spelplezier.

-7-

Circus Marcel

MARKT
Emilio

“Voor mij is de markt vooral
een sociaal gebeuren”

Patrick

“De markt in Ronse leeft nog echt”

RONSESE
MARKTKRAMERS
AAN HET WOORD
Iedere woensdag- en zaterdagvoormiddag staan de markthandelaars,
soms in weer en wind, klaar om hun
klanten te ontvangen. Twee marktdagen per week is vrij uniek in België.
Waarom er twee marktdagen zijn en
hoe lang al, is moeilijk te achterhalen.
Zeker tot 1850 was er enkel de woensdagmarkt (de middeleeuwse markt,
bekend vanaf 1240). In 1949 wordt
in geschriften melding gemaakt van
twee markten. In de “Renaix Industriel et Commercial” van 1914 wordt
geschreven over een woensdagmarkt
waar ook dieren verkocht werden. Op
de zaterdagmarkt verkochten de handelaars enkel groenten en fruit.
Op de woensdagmarkt staan 42 abonnees, op zaterdag zijn dit er 52.
Vier van deze vaste standplaatsen zijn
bemand door Ronsese marktkramers.
Kamiel Neyt: textiel
“Ik ben marktkramer sinds 1960. In het
begin deed ik de markt met een kar, zo
eentje met grote wielen. Er is sindsdien veel veranderd maar ik doe het
nog steeds heel graag. Ik heb vroeger

Kamiel
ook een winkel gehad. De markt is gezelliger en de contacten met klanten
zijn anders en intenser. Het feit dat ik
zelf Ronsenaar ben, maakt dat ik veel
marktbezoekers persoonlijk ken. Dat
maakt het extra leuk. Ik probeer altijd
een heel persoonlijke service te bieden
aan mijn klanten.”
Luc Van Den Abeele & zoon:
kaashandel
“Ik werd marktkramer op m’n 15de,
samen met m’n vader. Mijn moeder is
vroeg gestorven. Voor mij is de markt
vooral een sociaal gebeuren. Vooral
zaterdag zie je dat mensen er een hele
activiteit van maken en na het winkelen
nog samen een koffietje gaan drinken
en zo. Twee marktdagen per week is
uniek. Ik weet dat er in La Louvière drie
markten zijn, maar voor de rest hebben
andere steden er maar ééntje. Praktisch alle handelaars komen twee keer
per week dus dat betekent toch dat het
twee rendabele markten zijn. Logisch,
want de markt biedt echt kwaliteitsvolle producten. De bezoekers van de
markt zijn een heel trouw publiek.”
Patrick Detand: herentextiel
“Ik doe al 35 jaar twee keer per week
de markt in Ronse. Ik ben de derde
generatie. Het sociale aspect is belangrijk. In een grootwarenhuis ben je

-8-

Luc
eerder een nummer, hier krijg je persoonlijk advies. Ik heb vaste, trouwe
klanten die ik uiteraard probeer te
behouden. De beide marktdagen zijn
goed. Ik mag niet klagen. Het publiek is wel anders: zaterdag komen
vooral de Ronsenaars, ook de werkende mensen. Woensdag zien we
meer bezoekers van bv. Dergneau of
Saint-Sauveur.”
Emilio Jossa en Franky De Vrieze:
planten en bloemen
“Ik doe vijf markten per week, nu al
sinds vijf jaar. De markt in Ronse leeft
nog echt en trekt daarom heel wat bezoekers van omliggende gemeenten
aan, zoals Brakel. Ik hoor in andere
steden of gemeenten vaak lovende
kritiek over de Ronsese markt. Hier heb
je bv. van ’s morgens vroeg al klanten.
In sommige gemeenten is dat niet het
geval en zie je de eerste uren heel weinig volk.”
Markt in Ronse: op woensdag- en zaterdagvoormiddag, van 8 u. tot 12.30 u.
op de Grote Markt. Bij geplande evenementen op de Grote Markt kan de
wekelijkse markt verplaatst worden.
Meer info: dienst Omgeving,
055 23 27 77, markten@ronse.be

POP-UPS IN RONSE
BESTE WHISKYHUIS
2017 EN VWOODS
STARTTEN EEN
POP-UP IN RONSE
In 2017 werkte de stad aan de opmaak
van een pop-upreglement. Een popup is een tijdelijke winkel waarbij de
ondernemer de kans krijgt om een
gloednieuw concept voor te stellen
aan het grote publiek. De pop-up is
het laatste jaar enorm populair geworden. In mei startten de eerste twee
pop-ups in de Wijnstraat: Vwoods en
het Whiskyhuis.
Dankzij het eind 2017 goedgekeurde
pop-upreglement kunnen beginnende ondernemers voor een periode van
minimum 1 maand tot maximum 1 jaar
een pand in het centrum van Ronse
huren. Wanneer het college de activiteit van de starter goedkeurt, kan de
ondernemer aan de slag in het door
hem gekozen pand. Ideaal om zijn of
haar project uit te testen en op termijn
eventueel om te zetten naar een definitieve handelszaak!
Ook voor de eignaar van het pand is
dit interessant. Hij kan een leegstaand
pand laten registreren in de databank
‘Ronse Onderneemt’. Deze registratie voorziet in een vrijstelling op de
leegstandsheffing gedurende 1 jaar.
Dit geeft de eigenaar de kans om het
pand klaar voor verhuur te maken of
om kandidaat-huurders te zoeken.

VWOODBAR
Wijnstraat 22
Wie zijn ze?
Twee jonge startende ondernemers
met een passie voor hout: Jeroen Van
Geen en Sébastien Verschueren.

WISKYHUIS
Wijnstraat 51
Wie zijn ze?
Jurgen’s Whiskyhuis is in 2007 in Zottegem ontstaan uit passie voor deze
drank. De zaakvoerders zijn Jurgen
Van De Wiele en zijn vrouw Leen De
Freyne.
Wat doen ze?
Jurgen’s whiskyhuis is een speciaalzaak in sterke dranken. Jurgen is een
onafhankelijke bottelaar die op zoek
gaat naar de betere vaten in de verschillende distilleerderijen.
Daarnaast importeren zij ook andere onafhankelijke bottelingen uit o.a.
Schotland, organiseren zij beurzen
en geven zij degustaties. In november 2017 zijn ze uitgeroepen tot “Best
Whisky Purveyor” op de Lux Wines &
Spirits Awards in Groot-Brittannië.
www.whiskyhuis.be

De pop-ups zijn duidelijk een win-win
situatie. De ondernemer kan tegen
een beperkt risico een zaak uittesten,
de eigenaar krijgt een vrijstelling en
brengt zijn pand terug onder de aandacht. Voor de stad is de pop-upformule ideaal om de leegstand aan te
pakken en jonge ondernemers aan te
trekken.

“De pop-up is het
laatste jaar enorm
populair geworden.”
-9-

Wat doen ze?
Ze vervaardigen op ecologische wijze
op maat gemaakte meubels. Hout met
historie dus, zoals gebruikt steigerhout
en oude eik gerecupereerd uit oude
schuren of wagons. De planken zijn
60 tot 100 jaar oud. Ze maken onder
andere volledige inbouwkasten maar
doen ook aan winkel- en kantoorinrichting. Tijdens een bezoek aan de
winkel kunnen klanten genieten van
diverse biologische biertjes, een tas
koffie en lekkere tapasbordjes gemaakt met streekgebonden producten.
www.vwoods.be

Meer info: dienst Omgeving,
055 23 27 76, economie@ronse.be

KORT NIEUWS
BELASTING OP LEEGSTAND VOOR
WONINGEN EN GEBOUWEN

BEVRIJDINGSFEESTEN

Leegstaande woningen en gebouwen zijn nefast voor de uitstraling van de stad. Sinds 1 januari 2014 bestaat er een leegstandsbelasting op leegstaande commerciële gebouwen in het
afgebakend winkelcentrum. Deze heffing wordt nu uitgebreid
naar de leegstaande woningen op het grondgebied Ronse.
Dit betekent dat de stad een inventaris opmaakt waarin alle
leegstaande woningen en gebouwen zijn opgenomen en dat
deze kunnen belast worden op het moment dat een woning of
een gebouw minstens 12 maanden op de inventaris staat. Voor
wat betreft de leegstand van woningen zal eerst de oudste
leegstand aangepakt worden en dit bij voorkeur voor de panden
die gelegen zijn op de invalswegen van de stad.
De belasting van commerciële panden bestaat sinds 2014 en
wordt verder gezet. De vrijstelling die de eigenaar kon bekomen indien zijn pand te koop of te huur stond, verdwijnt uit
het reglement. Een eigenaar kan wel een vrijstelling van 1 jaar
bekomen indien hij zijn pand wenst te verhuren als pop-up.
Door deze belasting op leegstand moeten onroerende goederen sneller voor verkoop worden aangeboden, gerenoveerd
worden of een nieuwe bestemming krijgen.

“ATTEST VAN VERLIES ID-KAART”
NIET GELDIG IN HET BUITENLAND
Wanneer je je identiteitskaart verliest (dus geen diefstal), kan
je terecht in het stadhuis, bij de dienst Bevolking. Zich aanbieden bij de politie kan, maar heeft weinig zin. De stadsdiensten
kunnen je ook een attest van verlies bezorgen en bovendien
dien je je sowieso bij deze dienst aan te melden voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart. Als de stadsdiensten
gesloten zijn en je dringend een attest van verlies nodig hebt,
kan je wel bij de politie terecht voor de nodige attesten. Let op:
dit attest van verlies is niet geldig in het buitenland. Je kan er, in
tegenstelling tot wat in INzicht 68 (p. 25) stond, bijvoorbeeld
niet mee terecht op de luchthaven.
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Het einde van de Duitse bezetting in België tijdens de
Tweede Wereldoorlog liep van begin tot eind september 1944. De geallieerde troepen die België bereikten,
waren in de eerste plaats het Tweede Britse Leger en
het Eerste Amerikaanse Leger. Ze werden bijgestaan of
opgevolgd door legereenheden bestaande uit Britten,
Amerikanen, Canadezen, Polen en de Belgische troepen
van de Brigade Piron. Op zondag 3 september bereikten
ze Brussel. Ook Aat, La Louvière en Ronse werden ingenomen. De bevrijdende troepen reden Ronse binnen via
de Engelsenlaan, waar nu nog steeds het “Monument van
de Bevrijding” staat. Ter ere van de herdenking van de
Bevrijding van Ronse, vinden op zaterdag 1 september
2018 de Bevrijdingsfeesten plaats. Om 10.15 u. wordt de
stoet gevormd op de Grote markt. Het vertrek is voorzien
om 10.30 u. Om 10.45 u. worden aan het “Monument
van de Bevrijding” in de Engelsenlaan plechtig bloemen
neergelegd. De stoet keert dan terug en wordt ontbonden
aan het stadhuis.
Voorzitter Eenheidsfront: Luc Vandevelde, 055 20 81 05,
lucvandevelderonse@skynet.be

VRIJE TIJD IN RONSE

HET ZOMERT IN RONSE
• Vlaanderen Feest
• Fun in het zwembad
• Foodtruckfestival

• Bruulconcerten
• Zomer in de bib
• Ronse Opscène

- VRIJE TIJD IN RONSE -

OUDER-KIND YOGA
(6 TOT 12 JAAR)

HOOFDANIMATOR CURSUS
BIJ HUJO

wo 27.06.18
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

Van ma 09.07.18 tot vr 13.07.18
Jeugdcentrum de Fiertel
Ruddersveld 7
vorming@hujo.be 		
info@hujo.be

INTRODUCTIETWEEDAAGSE
GEWELDLOZE
COMMUNICATIE
i.s.m. De Fluisterboom
za 30.06.18 en zo 01.07.18
van 10 tot 17 u.
Trainer: Sara Leysen
De Fluisterboom
Oscar Delghuststraat 37
0486 23 42 57
info@defluisterboom.be
www.defluisterboom.be

FLANDERS HIKE

Een tweedaagse trektocht doorheen de Vlaamse Ardennen
za 30.06.18 en zo 01.07.18
Hoeve Lorette
Ruddersveld 7
0474 36 46 39
flandershike@gmail.com
vzwsportenco@gmail.com

LEESGROEP OKRA

di 10.07.18 en 21.08.18, om 9 u.
Sociaal Centrum - bovenzaal
Aimé Delhayeplein 16
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

TRAIL RUN
VLAAMSE ARDENNEN

zo 09.09.18
van 7.15 tot 16 u.
Jeugdcentrum De Fiertel
Ruddersveld 7
info@trailrunvlaamseardennen.be
jochemr@hotmail.com

VERS GEPERST

Boekenverkoop Davidsfonds
za 22.09.18 om 10 u.
Basisschool Glorieux
St.-Pietersnieuwstraat 6
ronse@davidsfonds.net
www.davidsfonds.be

DE IJSMOLENHOEVE
PAINTBALL KAMP

van 15.07.18 tot 20.07.18
van 22.07.18 tot 27.07.18
van 29.07.18 tot 03.08.18
van 05.08.18 tot 10.08.18

PASAR ZOMERT IN RONSE

Ontdek tijdens een sfeervolle
wandeling het mooie landschap
langsheen de gewezen spoorlijn
87, gekend als het mijnwerkerspad.
Wo 04.07.18
Pasar Ronse
Sint-Antoniuskerk
Elzeelsesteenweg 297
0474 88 35 72
cchtronse@gmail.com

TUINHIER RONSE
ORCHIDEEËN

Soorten orchideeën, onderhoud ,
ziektes…
zo 08.07.18
van 9.30 tot 12 u.

HORTENSIA’S

Soorten hortensia’s, kweken, onderhoud…
zo 05.08.18
van 9.30 tot 12 u.

ZELF GROENTEN ZADEN
OPDOEN
Zo 02.09.18
van 9.30 tot 12 u.

KRINGLOOPTUINIEREN

Tuinieren met zo weinig mogelijk
afval
zo 16.09.18
van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

ARMY GIRLS

Avonturenkamp voor meiden
van 15.07.18 tot 20.07.18
van 22.07.18 tot 27.07.18
van 29.07.18 tot 03.08.18
van 05.08.18 tot 10.08.18

ADVENTURE FACTORY
DE SCHATTEN VAN VLIEG IN
DE BIBLIOTHEEK VAN RONSE

van 02.07.18 tot 31.08.18
ma van 9 tot 17 u, di van 14 tot 20 u.
wo van 9 tot 17 u., do van 14 tot 17 u.
vr van 14 tot 20 u., za van 9 tot 12 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

van 15.07.18 tot 20.07.18
van 22.07.18 tot 27.07.18
van 29.07.18 tot 03.08.18
van 05.08.18 tot 10.08.18

CIRCUSKAMP

Van 29.07.18 tot 03.08.18
Sporta-vakantie vzw
De Ijsmolenhoeve
Kanarieberg 1
014 54 80 72
kampen@sporta.be
www.sportakampen.be
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Breng je activiteit in voor
3 september 2018 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be

IN DE KIJKER

Donderdag 5 juli 2018 om 18 u.
Cyclocartrace (met optreden van Les
Vaches Espagnoles)
Tijdens de eerste weken van juli viert
Vlaanderen feest ter gelegenheid van
de Vlaamse Feestdag op 11 juli.
In dit kader organiseren de Cultuurdienst en de Werkgroep Vlaanderen
Feest voor de 11e keer een Cyclocartrace op de Kleine Markt. De race wordt
afgesloten met een optreden. Dit jaar
zorgt de groep Les Vaches Espagnoles
voor de nodige ambiance.

Het is een jonge groep die plezier haalt
uit het maken van eigen muziek en het
zingen van covers.

Feestzitting en eetfestijn
Zondag 8 juli om 11 u.
Feestelijke Zitting ter gelegenheid
van Vlaanderen Feest in de trouwzaal
van het stadhuis. Mieke Bouve brengt
Vlaamse vertellingen van o.a. Valère
De Pauw. Daarna kan iedereen aanschuiven aan ‘De Lange Tafel’ op de
Grote Markt. Op het menu staat een
traditioneel Vlaams gerecht: stoofvlees met frietjes, klaargemaakt door
De Pepermolen.

Locatie: Kleine Markt
Gratis toegang voor toeschouwers.
Deelname per ploeg: € 75.

Locatie: Grote Markt
Gratis toegang tot de zitting
Eetfestijn: € 14 voor volwassenen en
€ 7 voor kinderen (- 12 j.)
Vooraf inschrijven is verplicht.

Beiaardrecital n.a.v. 11 julifeest
Zaterdag 7 juli om 11 u.

Bruulconcert: Vlaanderen zingt!
Vrijdag 13 juli om 20.30 u., Bruul.

17.30 u.: Eucharistieviering in de
Sint-Hermeskerk

ZOMER IN HET ZWEMBAD

Meer info: dienst Cultuur,
055 23 27 95, cultuur@ronse.be

Week van 2 tot 6 juli:
Drijfmatten (twee baantjes voor zwemmers)

Ook deze zomer kan je in het stedelijk zwembad terecht voor
leuke en uitdagende wateractiviteiten en -spelen. Tijdens
de hele zomervakantie kan je iedere dag tussen 15 en 18 u.
avonturen beleven in en op het water.

Week van 9 tot 13 juli:
Reuze ballenbad. Meer dan 1000 ballen in het water!
Week van 16 tot 20 juli:
Drijf je rijk! Neem je eigen drijfmateriaal mee
Week van 23 tot 27 juli:
Glijbaan
Week van 13 tot 17 augustus:
Reuze ballenbad & glijbaan
Week van 20 tot 24 augustus en 27 tot 31 augustus:
“Wet and Wild” springkastelen
Meer info: stedelijk zwembad, 055 23 28 99
zwembad@ronse.be

- 13 -

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘18 - ‘19 - ZOMER & NAJAAR

JUNI

ZA 25/08 RONSE OPSCENE 2018 MET KINDER- EN
TIENERMARKT, RONSE OPSCÈNE KLASSIEK
& MUZIEKOPTREDENS

VR 29/06 BRUUL 2018 - CONCERTAVOND
Bruulpark - vanaf 19u30

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

Gratis toegang

Gratis toegang, (standhouders vooraf inschrijven verplicht)

Grote Markt, Parking Portois & Parking Stadhuis
vanaf 19u30 - Gratis toegang
Sint-Hermescrypte (Ronse Opscène klassiek) - 20u

JULI

Gratis toegang

DO 05/07 CYCLOCARTRACE I.K.V. VLAANDEREN
FEEST MET OPTREDEN VAN LES VACHES
ESPAGNOLES

SEPTEMBER

Kleine Markt - 18u

VR 07/09 VERNISSAGE EXPO - ADI STEURBAUT
‘ADIAGONAAL CONSTRUCTIVISME’

Gratis toegang - Deelname race €75 / ploeg

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 8 t.e.m. 23 sept.

ZO 08/07 FEESTELIJKE ZITTING & EETFESTIJN

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

Grote Markt - 11u

Gratis toegang Feestelijke Zitting
Eetfestijn €14 volw. / €7 kind (-12j.)
vooraf reserveren noodzakelijk

VR 07/09 VERNISSAGE EXPO - ’ T BEUKENOOTJE
‘AMAZING’
Priestersstr., Brouwerij De Keyser
18u-20u - 8 t.e.m. 9 sept.

VR 13/07 BRUUL 2018 - CONCERTAVONDEN
VR 20/07 Bruulpark - telkens vanaf 19u30

Open za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

Gratis toegang

VR 14/09

URBANUS - ‘TRECTO PNX’
Zuidstr. 19 - 20u

Tickets: €32 / €30 (-26, 55+, groepen)

AUGUSTUS
VR 03/08 SONE FESTIVAL 2018
ZA 04/08 Wolvestr. 37 - 12u-01u

VR 28/09 VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL
‘GOED ZOT’
Zuidstr. 19 - 20u

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

VR 24/08 RONSE OPSCENE 2018

Grote Markt, Parking Portois & Parking
Stadhuis - vanaf 19u30

ZO 30/09 VERNISSAGE EXPO
JAN PIETER CORNELIS

Gratis toegang

- 14 -

‘COLLECTING / CONNECTING’

WO 21/11

Wolvestr. 37 - 15u-17u - 3 t.e.m. 14 okt.

KUNSTEDUCATIEVE EXPO
‘HAAR’ I.S.M. RASA

Wolvestr. 37 - 21 nov. t.e.m. 02 dec

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

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

ZO 30/09 BRAM DE LOOZE
‘CHRIS MAENE CONCERT GRAND PIANO’

ZA 24/11

Wolvestr. 37 -18u

DE KOLONIE MT I.S.M. HERMESENSEMBLE
‘MEVROUW BOB’ MET TANIA VAN DER SANDEN
Zuidstr. 19 - 20u

Tickets: €16 /€14 (-26, 55+, groepen)

Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

OKTOBER

Z0 25/11 DE SPIEGEL I.S.M. HERMESENSEMBLE
‘NOCTURAMA’

DO 04/10 DRE PALLEMAERTS
‘JAZZLAB 2.5: SEVA’
SUPPORT HOCHA

Wolvestr. 37 - 15u

Tickets: €8 volw. / €6 kind (-12j.)

Wolvestraat 37 - 20u

Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 30/11

RAF WALSCHAERTS - ‘BIECHT’
Wolvestraat 37 - 20u

Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

VR 05/10 PIV HUVLUV - ‘ZIJN ER NOG VRAGEN?’
Wolvestraat 37 - 20u

Tickets: €15 /€13 (-26, 55+, groepen)

ZA 20/10

DECEMBER

ISOLDE ET LES BENS - ‘ISOLDE’

ZA 08/12

Zuidstr. 19 - 20u

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE
MET LIEBRECHT VANBECKEVOORT
‘SOUVENIR EMOUVANT’
Wolvestraat 37 - 20u

VR 26/10

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

YEVGUENI - ‘TIJD IS ALLES’
Wolvestraat 37 - 20u

VR 14/12

Tickets: €22 / €20 (-26, 55+, groepen)

Z0 28/10 STOKMAN & VOS
‘EEN ZOEN VAN TOEN’

VERNISSAGE EXPO
‘RONSE DRAWING PRIZE’ - FEESTEDITIE
‘50E GROTE PRIJS TEKENKUNST VAN DE
STAD RONSE’
Wolvestr. 37 - 20u - 15 dec. t.e.m. 13 jan.

Wolvestraat 37 - 17u

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

Tickets: €13 / €11 (-26, 55+, groepen)

ZO 16/12

NOVEMBER
VR 09/11

FILMNAMIDDAG
‘ARTHUR CHRISTMAS’ 6+
Wolvestraat 37 - 15u

Tickets: €5 volw. / kind

AQUARIUS
‘MAGNIFICENT MAGNIFICAT’ (ARVO PÄRT)
St. Martinuskerk, Kerkplein, Ronse - 20u

Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

VR 16/11
TEM 18/11

Diverse locaties

VR 16/11

LATIF AÏT - ‘RE:LATIF ’

Z0 18/11

LOCATIES: PODIUMACTIVITEITEN:
Zuidstr. 19 / Wolvestr. 37 - 9600 Ronse

RONSE WERELDSTAD

TENTOONSTELLINGEN:
Wolvestr. 37 / Priestersstr. 13 - 9600 Ronse

INFO:

CULTUURDIENST & ADMIN.
CC DE VERVERIJ:

Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37/0002 - 9600 Ronse - 055 23 28 01

Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

www.ronse.be - www.ccdeververij.be - info@ccdeververij.be

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

BROCHURE: WENS JE DE BROCHURE TE ONTVANGEN OF
TICKETS TE RESERVEREN? Mail, bel of bezoek ons!

Gratis toegang, vooraf inschrijven verplicht

TICKETS:

Wolvestr. 37 - 14u-18u

- 15 -

NIEUW: Bestel tickets online: https://webshopronse.recreatex.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

OP STAP MET DE GIDS 2018
BEZOEK VILLA CARPENTIER

zo 24.06.18 en 02.09.18
van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt: Engelsenlaan 310-312
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

GEZINSVRIENDELIJKE
ALL IN WANDELING

zo 01.07.18 en 05.08.18
van 14 tot 16 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

STATIONSKWARTIER EN KAPEL
AUGUSTINESSEN

zo 15.07.18 en 19.08.18
van 14 tot 16 u.
Station Ronse, Winston Churchillplein
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

ART DECOWANDELING

zo 22.07.18 en 26.08.18
van 14 tot 16 u.
Station Ronse, Winston Churchillplein
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

INITIATIE CITY GOLF

zo 29.07.18
van 14 tot 16 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

MAGDA3-FIETSTOCHT

Fietsuitstap van 30 km
(€ 8, leden gratis)
zo 12.08.2018
van 13.30 tot 18.30 u.
Verzamelen vanaf 13 u.
in de cafetaria van ‘t Rosco
Fietsersbond
0486 40 97 88
fietsersbond.ronse@hotmail.com

SEPTEMBERFEESTEN

zo 08.09.18 en zo 09.09.18
Stadscentrum
Dienst Evenementen
055 23 28 74
evenementen@ronse.be

‘T CREEPY CRYPTE SPEL

OP STAP MET DE GIDS 2018

Ontdekkingstocht in de crypte
voor kinderen vanaf 7 jaar, samen
met ouders of grootouders.
Sint-Hermescrypte
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

BEKLIMMING
SINT-HERMESTOREN

PERRONGELUK

zo 16.09.18
van 14 tot 16 u.
Sint-Hermeskerk, Kleine Markt
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

Tocht tussen Ronse en Oudenaarde
met dieseltrein. Ontdekkingstocht
in beide steden.
Gidsen Vlaamse Ardennen
Winston churchillplein 6
info@gidsenvlaamseardennen.be

ONTDEK HET ONTHAAL- EN
BELEVINGSCENTRUM ‘HOGE
MOTE’

SPORT EN THEMAKAMPEN

zo 23.09.18
van 14 tot 16 u.
Toerisme Ronse
Belevingscentrum
De Biesestraat 2
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

MY TOURS: GEKTOR, EEN
BEETJE GEK OP RONSE

Stadswandeling voor kinderen
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.visitronse.be

OP STAP MET ROSALIE

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

Voor kinderen van 3 tot 15 jaar.
De Ijsmolenhoeve
Kanarieberg 1
Tsjaka vzw
Tommy@tsjaka.be
www.tsjaka.be

PC DE RONSISCHE SENIOREN
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.
Ninovestraat 135		
info@de-ronsische-senioren.be
PC.DRS.VZW@outlook.be
www.de-ronsische-senioren.be

BABBELONIË RONSE

van 04.09.18 tot 18.12.18
Iedere di van 9 tot 11 u.
Den Botaniek
Spinstersstraat 36
Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender

stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

Breng je activiteit in voor
3 september 2018 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be
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IN DE KIJKER

LOPEN & SKEELEREN DOORHEEN HET CENTRUM VAN RONSE

ZONDA

RONSE RUN

G

16. 098
201

Zondag 16 september 2018

Nieuw!!!
Voor deze editie kan je je ook inschrijven voor een recreatief
skeelerparcours. De sportdienst zal hiervoor samenwerken
met de skeelerclub KORR. Meer info over het parcours vind
je via de website (www.ronse.be).

FOODTRUCKFESTIVAL
Op zondag 2 september
wordt het Bruulpark voor
de derde keer door een groepje vrienden omgetoverd tot
een sfeervol paradijs voor foodies.
Ga je neus achterna en maak je keuze uit een veelheid van
culinaire mogelijkheden en smaken. Pasta’s, desserten,
hamburgers of oosterse gerechten, vlees, vis of veggie,
cocktails of bier, zoet of hartig, gezond of iets minder gezond… Er is voor iedere smaak wel iets te vinden. Bovendien
kan je al dat lekkers proeven en verorberen in een gezellig
en gemoedelijk kader, mét muzikale omlijsting. Er is kinderanimatie voorzien dus ook de kroost kan mee.
Kortom: het Foodtruckfestival is de ideale zondagse uitstap
voor het hele gezin. Nodig vrienden en familie uit en kom
genieten! De twee vorige edities waren een groot succes
en dat wordt dit keer niet anders.
Zondag 2 september, van 11 tot 19 u., Bruulpark.
De toegang is gratis.

De kostprijs voor alle afstanden bedraagt 8 euro als je vooraf
inschrijft. Deze omvat deelname, toegang tot de randanimatie (Kidsrun), tijdsregistratie (voor 5 en 10 km) en een
goodiebag met o.a. een drankbonnetje en een T-shirt. Inschrijven kan via de webshop van de stad Ronse (https://
webshopronse.recreatex.be). Betaling gebeurt onmiddellijk
online bij inschrijving. De dag zelf kan je eventueel nog ter
plaatse (Grote Markt) inschrijven tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je 10 euro (zonder goodiebag).
Wil je liever als groep (minstens 10 personen) inschrijven?
Ook dat kan. Hierbij is er 1 contactpersoon voor alle groepsleden. Neem hiervoor contact op met de stedelijke sportdienst: sport@ronse.be - 055 23 28 91.
De start en aankomst voor alle afstanden — ook voor de
Kidsrun en Skeelerparcours — is op de Grote Markt.
De Kidsrun start om 13.30 u., de 5 km om 14 u., het skeeleren
om 14.30 u. en de 10 km. om 15 u.

Meer info: nele.decubber@skynet.be

Meer info: Sportdienst, 055 23 28 90, sport@ronse.be
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WWW.GRAFOMAN.BE
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ZOMER IN DE BIB

Vliegspel
Kriebels in je buik, zand tussen je tenen,
een stekelvarken of een kruimelkoek…
van welk gevoel hou jij het meest? Wat
voel je in de bib van Ronse?
Neem tussen 30 juni en 31 augustus
deel aan een zomerse zoektocht in de
bib naar Schatten van Vlieg en verzamel
één van de drie voelwaaiers boordevol
spelletjes. Volg je het tastparcours en
vind je de schatkist? Dan maak je kans
op prikkelende prijzen.
Er zijn 2 zoektochten volgens leeftijd:
één voor kinderen van 4 tot 7 jaar en één
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deelnemen is gratis, op voorhand inschrijven
is niet nodig.

Meer info: UiTmetVlieg.be/
schattenvanvlieg.

Tentoonstelling Jeugdboekenmaand
Tijdens de zomervakantie worden alle
tekeningen en knutselwerken van de
Jeugdboekenmaand 2018 tentoongesteld in de bib. Het onderwerp was “Wetenschap en techniek”. Het thema viel in
de smaak want de bib kreeg een 300-tal
tekeningen binnen en 22 knutselwerken.
Een professionele jury duidde na rijp beraad de winnaars aan in de verschillende
leeftijdscategorieën.

E-readers
Wil je leesvoer meenemen op reis maar
niet te veel boeken meesleuren? Dan is
een e-reader de ideale oplossing. De bib
heeft er 8 ter beschikking: 4 thematische
(thrillers, romantisch, waargebeurd,
young adults en jeugd) en 4 e-readers
waar een mix van genres op staat.In de
online catalogus kan je opzoeken welke
boeken op de e-readers staan.
Het lenen van een e-reader is gratis.
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Reisgidsen
Je reis voorbereiden of een gids meenemen op vakantie? De bib actualiseerde
haar aanbod reisgidsen en biedt ook
over minder courante bestemmingen
een reisgids aan.
Trouwe lezers zullen al gemerkt hebben
dat het plaatsingssysteem bij de collectie non-fictie volwassenen gewijzigd
is. De bib werkt nu met het gebruiksvriendelijke ZIZO-systeem. Je herkent
de reisgidsen aan de grijze etiketten,
waarop de naam van het land (en voor
populaire bestemmingen ook de naam
van de streek) staat.
Zomer in de bib
De bib blijft de hele zomervakantie open
en werkt tijdens de zomer met een langere uitleentermijn. Op aanvraag kan
je materialen voor 4 weken uitlenen in
plaats van 3 weken. Ook dvd-speelfilms
kan je op aanvraag meteen voor een bijkomende uitleentermijn verlengen.
Oproep Kinderen Jeugdjury
Ben je tussen 8 en 15 jaar?
Lees je graag? Word dan
lid van de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen
(KJV). Je leest dan acht boeken tijdens
het schooljaar en je komt maandelijks
met je KJV-groepje in de bib samen om
erover te praten. Dan kies je het leukste
boek. De bib sluit het KJV-leesjaar af
met een spetterend feest.
Je kan je inschrijven tot eind september.
Deelnemen is gratis.
Meer info: openbare bibliotheek
Ronse, 055 23 28 62,
bibliotheek@ronse.be

BRUULCONCERTEN
N
E
T
R
E
C
N
CO

VR. 29 JUNI 2018
VR. 13 JULI 2018
VR. 20 JULI 2018
Stad Ronse en organisatiebureau Pete’s Promotions pakken dit jaar opnieuw uit met een mooi programma voor de
Bruulconcerten. Die zullen plaatsvinden op vrijdag 29 juni,
vrijdag 13 juli en vrijdag 20 juli in het Bruulpark. De toegang
blijft gratis. Lees alle info en het volledige programma op
www.bruulconcerten.be.

Vrijdag 13 juli vanaf 19.30 u.
Op vrijdag 13 juli is er dan de Vlaamse nacht met optredens
van Stevie Winters en Herbert Verhaeghe en het in Ronse
alom gekende Vlaanderen Zingt. Ook dit jaar zijn theatergezelschappen VTV en ‘t Podium van de partij en zal Donaat
De Riemaecker presenteren.

Vrijdag 29 juni vanaf 19.30 u.
Vrijdag 29 juni gaat al meteen van start met een Ronsese
nacht met artiesten uit Ronse. Crêpe Brulée bijt de spits af
om 20 u., gevolgd door LD- project om 22.30 u. Zij brengen het beste uit de vaderlandse muziekgeschiedenis met
covers van Hooverphonic, Triggerfinger, Natalia, Nacht und
Nebele en tal van anderen. Tussen beide acts geniet je van
de sound van een dj.

Vrijdag 20 juli vanaf 19.30 u.
De laatste Bruulconcerten worden georganiseerd op vrijdag
20 juli met drie absolute toppers uit de Belgische muziek,
namelijk Jean Blaute, Eric Melaerts en Jean-Marie Aerts.
Deze drie muzikale grootheden komen wegens overvolle
agenda’s slechts zelden samen op het podium, maar voor
de Bruulconcerten maken ze een uitzondering. Je kan hen
aan het werk zien omstreeks 22.30 u.
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RONSE OPSCÈNE
VRIJDAG 24 AUGUSTUS
EN ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Drie podia
Op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus kunnen muziekliefhebbers hun hartje ophalen dankzij het rijk gevulde programma
van Ronse Opscène. Tijdens de drie voorbije edities die georganiseerd werden door Pete’s Promotions, waren er twee festivallocaties voorzien. Deze zomer komt er één nieuwe locatie bij.
Het grote festivalpodium met stellingenbouw verhuist van de
Grote Markt naar parking Portois. Naar goede gewoonte treden
hier grote en ook lokale artiesten op die kunnen beklijven met
hun optreden maar ook de nodige ambiance kunnen brengen. De
Grote Markt maakt daarmee plaats voor een podium, speciaal
voor het Vlaamse genre. Voor polonaises zal je dus op de Grote
Markt moeten zijn! De zone voor de jeugd verhuist dan weer van
parking Portois naar de parking achter het stadhuis, tegenover
de Passage. Daar zullen lokale en nationaal bekende dj’s het
beste van zichzelf geven.

PROGRAMMA

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Bart Peeters
Bart Peeters sleutelde tijdens zijn solo-tour aan de nummers van
de nieuwe plaat en tour. Ook de “Ideale Mannen” haalden een
frisse neus. Iedereen is er klaar voor. Drie jaar na “Op de Groei” is
er een nieuwe plaat: Brood voor Morgenvroeg. Dit heugelijke feit
wordt gevierd met de Brood voor Morgenvroeg- tour. Men zegt van
goede wijn dat hij beter wordt met de jaren. Zo ook Bart Peeters.
Vlaanderens sympathiekste hyperkineet werkte twee jaar aan de
plaat en dat resulteert in vrolijke en humoristische nummers die
elkaar kruisen met liedjes waarop een vleugje maatschappijkritiek
te bespeuren valt.
Kate Lane
Leentje (Kate Lane) is doordrongen van muziek... Als uitbaatster
van ‘De Nieuwe Keizer’ in Mater organiseert ze sinds jaren festiviteiten met Vlaamse zangers. Altijd was Leentje er als eerste bij
om een stukje mee te zingen. Ze kreeg voortdurend complimenten
van de professionele artiesten, die haar motiveerden om haar muzikale carrière verder te zetten. Ondertussen is Leentje een graag
geziene en gehoorde artieste met een fantastische stem en een
lieve, aangename verschijning. Ambiance verzekerd!
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Parking Portois
20.00 u.
Refands Band
The Skadillacs
21.15 u.
21.45 u.
dj Alpha party
Bart Peeters
22.45 u.
00.00 u.
dj Daddy Cool
01.00 u.
Abba Gold
02.15 u.
DJ
Parking stadhuis
21.30 u.
Re:Play
Snapback
22.30 u.
23.30 u.
Frequency
00.30 u.
Schorre Chef
01.00 u.
Mark with a k
02.00 u.
dj ghost
Grote Markt
21.00 u.
Kate Lane
21.40 u.
Eveline Cannoot
22.20 u.
Get Ready
23.00 u.
dj Daddy Cool
00.00 u.
Suprise
00.40 u.
Surprise
01.20 u.
Romeo’s
02.00 u.
dj Sven Ornelis

PROGRAMMA

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Parking Portois
20.00 u.
Suprise
Fischer Z
21.15 u.
21.45 u.
dj Alpha party
Ozark Henry
22.45 u.
00.00 u.
dj Koen
01.00 u.
Surprise
02.00 u.
dj

Ozark Henry
In 2017 bracht de talentrijke Ozark Henry zijn achtste album uit: “US” met
onder andere het prachtige en alom gekende nummer, ‘A Dream That Never
Stops’. Voor dit nieuwe werk met electropopaccenten, sloeg Ozark Henry
de handen in elkaar met producer Tim Bran (London Grammar, Birdy, The
Verve). Piet Goddaer is al vaak een artiest in hart en nieren gebleken. Hij
heeft zijn talenten als songwriter, componist en zanger al lang bewezen.

Parking stadhuis
21.00 u.
Creator
Vide
22.00 u.
23.00 u.
Gusto
00.00 u.
Soufiaene Eddyani
01.00 u.
Faisal
02.00 u.
Duub
Grote Markt: Zotte nacht
21.00 u.
Jettie Pallettie
21.40 u.
Willy Sommers
22.20 u.
Lange Jojo
23.00 u.
dj Daddy Cool
00.00 u.
Surprise
00.40 u.
Swoop
01.20 u.
Surprise
02.00 u.
dj

Soufiaene Eddyani
Soufiaene Eddyani is een Belgische rapper en zanger, afkomstig uit Antwerpen. De videoclips van zijn eerste singles werden via YouTube miljoenen keren bekeken. “God vergeef me” belandde zelfs in de Nederlandse
Single Top 100. Hij wil muziek brengen met een boodschap, iets waaraan
het de gangbare streetrap volgens hem ontbreekt. Hij is een rapper die
vrouwen geen “bitches“ noemt en weigert drugs en geweld te verheerlijken. Hij wil ook geen artiestennaam omdat hij zich naar eigen zeggen
nergens achter wil verschuilen. Met een eigenzinnige kijk op hip hop,
brengt hij zijn muziek bijzonder fris en inspirerend.
Jetti Paletti
Jetti paletti, koningin van menige feesttent, stelde zopas haar nieuwe album “Pinten en patatten” voor. Na het succes van haar verzamel-cd “Feest
in de tent” en “Alle toeters en bellen”, vierde ze een stevig jubileumfeest.
Haar nieuwe plaat bevat herkenbare meezingers en hier en daar een vette
knipoog. Jetti Paletti vindt zelf dat het een rijkelijk album geworden is en
dat haar liedjes smaken naar een verse portie friet met mayonaise en een
fris pintje. Dat belooft!

- 21 -

EVENEMENT
HOE ORGANISEER JE ZELF
EEN EVENEMENT
Wil jij met vrienden of met je vereniging een fuif, een fietstocht, een eetfestijn of een andere activiteit organiseren in
Ronse? Dat kan en de stad kan je daarbij helpen! Vergeet
niet om het te melden, zodat iedereen op de hoogte is. Als
het evenement plaatsvindt op het openbaar domein, ben je
sowieso verplicht om goedkeuring te krijgen van het college
van burgemeester en schepenen.
Om het jou gemakkelijk te maken, kan je op de website
van de stad een “aanvraagformulier voor het organiseren
van een evenement” downloaden en invullen. Het formulier
bundelt in eerste instantie de belangrijkste gegevens die
betrekking hebben op je activiteit zoals algemene contactgegevens, het type evenement, het te verwachten aantal
bezoekers enz… Daarnaast kan je er ook in aangeven of je
een locatie wil gebruiken van de stad. De stad heeft immers
eigen infrastructuur, denk maar aan Stadsfeestzaal COC.
Je geeft ook aan of de activiteit plaatsvindt in open lucht
en of er muziek gespeeld wordt. Na ontvangst van het aanvraagformulier en goedkeuring door het College, kan jouw
evenement tot in de details uitgewerkt worden.
Verhuur infrastructuur
De stad wil aan socio-culturele verenigingen de kans geven
om gebruik te maken van de stedelijke infrastructuur, zoals
zalen van CC De Ververij, van ’t Rosco of de Stadsfeestzaal
COC. Wanneer je dit wenst te doen, vul je daarvoor een
apart formulier in op de website.

Publiciteit?
Als je vereniging een evenement organiseert, kan je gratis
jouw spandoek laten plaatsen in één van de publiciteitskubussen of -frames van de stad. De kost voor het ontwerpen
en drukken van je spandoek is wel voor jouw rekening. De
locaties en afmetingen staan op de website.
Andere…
De website bundelt ook nog andere nuttige informatie over
Sabam, geluidsnormen, werken met vrijwilligers, een afvaldraaiboek en het aanvragen van subsidies.
Wie vult dit formulier in?
De eindverantwoordelijke van het evenement vult het formulier in. Deze persoon moet meerderjarig zijn en hij of zij
treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen
omtrent het evenement.
Wanneer vul je dit formulier in?
Vul het formulier in zodra de datum voor jouw evenement
vastligt. Je moet het formulier ten laatste 10 weken voor het
evenement indienen. Hou er rekening mee, dat hoe later je
dit formulier invult, hoe later je jouw toestemming krijgt.
Aan wie moet ik het aanmeldingsformulier bezorgen?
Mail het volledig en correct ingevulde formulier naar aanvraagevenementen@ronse.be met duidelijke vermelding:
“aanvraagformulier evenement stad Ronse”.
Bij een transparante samenwerking tussen het stadsbestuur
en de organisator van een activiteit, kan alles vlot verlopen
en is de kans op een geslaagd evenement des te groter.

Verhuur materiaal of spandoeken
Vul ook het aanvraagformulier “huur stadsmaterieel” in.
Tafels, stoelen, podiumelementen, signalisatieborden of
nadarhekkens: de stad heeft het allemaal.
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Meer info: dienst Evenementen,
055 23 28 74, evenementen@ronse.be

VEILIGHEID
HOU HET VEILIG TIJDENS DE ZOMEREVENEMENTEN
De zomerperiode betekent: gezellige
en muzikale evenementen. Tijdens
festivals of optredens komen meestal
heel wat mensen samen. Om van deze
momenten te kunnen genieten, is het
van belang om ook aan de veiligheid te
denken. De lokale politie Ronse staat
paraat om de evenementen mee in
goede banen te leiden, maar je kunt
zelf ook meewerken aan een veilig
verloop door de volgende tips in acht
te nemen.
Hou rekening met parkeerverbod
Voor bepaalde evenementen wordt
een deel van de openbare weg verkeersvrij gemaakt en een parkeerverbod ingesteld. Het doel is steeds om
de vlotte doorgang en dus veiligheid
te garanderen. Het verbod is duidelijk gesignaleerd (verkeersborden).
De politie takelt voertuigen weg die
het parkeerverbod niet naleven. Als
overtreder betaal je de takelkost en
een boete.

Breng geen gevaarlijke voorwerpen
of rugzakken mee
Ook al werd het dreigingsniveau inzake terrorisme onlangs verlaagd naar
niveau 2 (gemiddeld), toch zal de
politie de zomerevenementen blijven
beveiligen met verhoogde waakzaamheid. Op de evenementen op de openbare weg (bv. Ronse Opscène…) kan je
gecontroleerd worden door de politie,
al dan niet met ondersteuning van privé-bewakingsfirma’s. Je kan gevraagd
worden om handtassen of rugzakken
te openen of zelfs gefouilleerd worden
door de politie. Daarom breng je best
geen grote handtassen of rugzakken
mee naar een evenement. Ook vlaggenstokken, glazen flessen of voetzoekers zijn voorwerpen die niet toegelaten zijn en indien nodig in beslag
genomen worden.
Mensen die voetzoekers, Bengaals
vuur of aanverwanten ontsteken op de
openbare weg tijdens een evenement
kunnen een GAS-boete krijgen!
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Alcohol
De meeste problemen tijdens de zomerevenementen zijn te wijten aan
overdadig alcoholgebruik. Geniet van
een glas alcohol, maar doe het met
mate! Wie in staat van dronkenschap
problemen veroorzaakt, kan gearresteerd worden. Ook deze zomer zal
de politie alcoholcontroles uitvoeren.
Voorzie dus altijd een BOB zodat je
met een gerust hart een glaasje kan
drinken. Wie weet levert het je een
BOB(ette)-sleutelhanger op…
Blijf geïnformeerd en volg de politie
op sociale media
Hou de facebookpagina van de politie ook tijdens de zomer in de gaten.
Je leest er informatie over de evenementen en de eventuele hinder die ze
kunnen meebrengen (verkeersverbod,
geluid, omleidingen…).
Meer info: lokale politie Ronse,
055 33 70 33, onthaal@pzronse.be
www.facebook.com/politie.ronse

HOGE MOTE
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HOGE MOTE, EEN NIEUW ONTHAAL- EN BELEVINGSCENTRUM
VOOR RONSE EN DE VLAAMSE ARDENNEN!
Feestelijke opening tijdens
Open Monumentendag
zondag 9 september

De ‘Hoge Mote’ is een beschermd
monument met een boeiende en gevarieerde geschiedenis en een groot
toeristisch potentieel. Het verbouwen
van de site gebeurt in nauw overleg
met het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat het beheersplan voor de
Hoge Mote heeft goedgekeurd. Dit
beheersplan is de basis voor een langetermijnvisie voor de volledige historische site en het is tegelijkertijd een
duidelijk engagement van de stad en
de Vlaamse Overheid om dit monument
met de nodige zorg te beheren.
De Hoge Mote, centraal gelegen in het
historisch centrum, wordt een grensverleggend onthaal- en belevingscentrum. Dit ambitieus project is ook de
spil in het verhaal van het stadsvernieuwingsproject “De Vrijheid”. Toerisme Vlaanderen trok er een subsidie
van 522.082 euro voor uit.

Voor het nieuw onthaal- en belevingscentrum werkt het stadsbestuur samen
met het architectenteam Murmuur,
Bailleul Ontwerpbureau en architect
Sabine Okkerse. In dit moderne toeristische onthaal zullen de bezoekers de
waarde van Ronse en de troeven van
de streek ontdekken: het glooiende
landschap, de Sint-Hermescultus en
het vakmanschap in textiel. Alle tekst
en uitleg komt er in het Nederlands,
Frans, Engels en Duits. Daarmee bereikt de Hoge Mote ook de internationale toerist. De hele site, ook de
uitzichttoren, zal 100% toegankelijk
zijn voor personen met een beperking.
De Hoge Mote had al drie torens, met
een vierde uitzichttoren is het uitzicht
compleet!
De verbouwingswerken zijn momenteel zo goed als achter de rug en binnenkort starten de inrichtingswerken.

- 25 -

Op zondag 9 september vindt de 30e
editie van Open Monumentendag
plaats! Met veel enthousiasme stelt
Toerisme Ronse de site van de Hoge
Mote open voor het grote publiek. De
site zal gans de dag doorlopend open
zijn van 10 tot 18 u. Je kan er het nieuw
onthaal- en belevingscentrum bezoeken. Je ontdekt er naast de toerismeshop ook de verschillende opstellingen
met toeristische weetjes over Ronse en
de Vlaamse Ardennen. Geniet van een
extra feestelijk programma met concertjes op de binnenkoer en allerhande
animatie voor jong en oud. Traditioneel
zal natuurlijk ook het Must – Museum
voor textiel, de Crypte, de Sint-Hermestoren en de Brembosmolen open
zijn voor het publiek. De stadsgidsen
gaan samen met jou op stap in het historisch centrum De Vrijheid. Het volledige programma vind je binnenkort
op www.visitronse.be.

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

TOERISME
TOERIST IN EIGEN STAD
Ronse ontvangt steeds meer toeristen en meestal zijn die vol lof over de
stad. De groene omgeving, de mooie
interbellumgevels, de Crypte, het Must
- Museum voor textiel en leuke eetgelegenheden zijn slechts een aantal
van de toeristische troeven. Op zondag
gaan de stadsgidsen op stap om die
troeven extra in de verf te zetten. Ook
zin om eens de toerist uit te hangen in
eigen stad? Nodig familie, vrienden
en kennissen uit om samen op stap te
gaan en schrijf je snel in voor één van
deze gegidste wandelingen.
Bezoek het landhuis van Victor Horta Villa Carpentier
Zondag 2 september 2018
14 u., 12,50 euro per persoon
Victor Horta was één van de grondleggers van de art nouveau in ons land. Je
vindt de meeste van zijn architectonische meesterwerken in Brussel. Toch
bouwde hij een landhuis buiten de
hoofdstad: het luxueuze zomerverblijf
Villa Carpentier in Ronse. Horta heeft
architectuur en binnenhuisinrichting
nooit los van elkaar bekeken. Zijn Villa
is dan ook een echt totaalproject. Een
aanrader!
Gezinsvriendelijke stadswandeling
“Ronse all in”
Zondag 1 juli en 5 augustus 2018
14 u., 3 euro per persoon
Bij deze kindvriendelijke wandeling
worden alle toeristische troeven van
de stad in de kijker gezet. Je bezoekt
in een notendop de Sint-Hermescrypte
en het Museum voor textiel en je maakt

een korte wandeling via Square Mouroit over de Grote Markt. Bovendien
breng je een bezoek aan De Passage,
een unieke herbestemming van de
oude Sint-Martinuskerk. Leuk voor de
ouders, leuk voor de kids!
Gezinsvriendelijke verhalenwandeling Muziekbos
Zondag 8 juli en 12 augustus 2018
14 u., 3 euro per persoon
Kom ontdekken welke bijzondere
verhalen en legenden er over het Muziekbos bestaan. Van een weerwolvenplaag tot de unieke Geuzentoren. Wist
je trouwens dat op deze mysterieuze
plek de naam: “Vlaamse Ardennen”
is ontstaan? De gids neemt je mee op
pad!
Stationskwartier en Kapel Augustinessen
Zondag 15 juli en 19 augustus 2018
14 u., 3 euro per persoon
De komst van de spoorwegen in 1861
heeft het stadsweefsel van Ronse
grondig veranderd. Tijdens deze wandeling kom je alles te weten over het
stationskwartier. Bovendien wordt er
ook een kijkje genomen in de kapel en
de binnentuin van de Zusters Augustinessen.
Art deco ten voeten uit
Zondag 22 juli en 26 augustus 2018
14 u., 3 euro per persoon
Wist je dat veel art-decowoningen het
centrum sieren? Tijdens het interbellum kende Ronse een economische
groei dankzij de textielindustrie. De
kaderleden van deze bedrijven lieten
hun nieuwe woning optrekken in de
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meest modieuze stijl van toen, namelijk de art deco. Aan de hand van deze
themawandeling maak je kennis met
prachtige staaltjes van deze verrassende architectuur.
Initiatie Citygolf
Zondag 29 juli 2018
14 u., 15 euro per persoon
‘City Golf’ is een vernieuwende manier
om mensen te laten kennismaken met
golf. Al golfend ontdek je de mooiste
plekjes van de stad en dit allemaal binnen één en hetzelfde concept. Holes
worden vervangen door targets die
zich reeds in de stad bevinden, bv.
een standbeeld, zitbank of fontein. De
deelnemer met de minste aantal slagen is de winnaar. Het parcours duurt
zo’n 2 uur en je legt ongeveer 2,5 km
af. Golfervaring is niet nodig.
Je kan ook de wandelkalender “Op
stap met de gids” opvragen via
toerisme@ronse.be of telefonisch op
055 23 28 18.
Voor meer informatie en inschrijvingen, check: www.visitronse.be

WIST JE DAT...
…VANAF ZONDAG 10 JUNI ROND
DE KLEINE MARKT OPNIEUW DE
VRIJHEIDSMARKT PLAATSVINDT?
Dit is een mooie markt met muziek en kinderanimatie
in De Vrijheid! Kom gerust eens rondsnuffelen tussen leuke brocante, vintage, curiosa, postkaarten,
filmposters, retro kledij en oude kleine meubels.
Vanop de aangename terrasjes kan je volop genieten van de sfeer, muziek, een hapje en een drankje.

Zondagen:
• 10 en 24 juni
• 8 en 22 juli
• 12 en 26 augustus
• 9 september
Wil je als standhouder deelnemen? Inschrijven kan
via pompidoe1@yahoo.fr of 0475 94 54 57.
Meer info op
www.facebook.com/vrijheidsmarkt
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• INzicht 70 verschijnt eind september 2018
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Erwin Huyghe (cover, p. 4, 11,
22, 23, 24, 25, 27), Fabrice Gevaert (p. 2), Daniil Lavrovski (p. 6), Julien
Vandenhoucke (p. 7), Mieke Stessens (p. 8), Ronny De Coster (p. 9),
Philippe Vanderdonckt (p. 10), Ignace Michaux (p. 17),
Eric Bordeaud’huy (p. 19), Hugo Van Beveren (p. 20),
Johan Bockstaele (p. 21), David Stockman (p. 26)
• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,
Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).
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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
Uit zorg voor een beter
leefmilieu wordt INzicht
gedrukt op FSC®-papier
dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.

STRAATTHEATER, ANIMATIE & WORKSHOP

ZATERDAG

VAN

14U
18U
TOT

JUNI 2018

ORGANISATIE: STEDELIJKE JEUGDDIENST RONSE
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