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GESPOT
GESLAAGDE VOETBALZOMER
De zomer van 2018 staat in het geheugen gegrift als een
uitzonderlijk warme zomer. Het was ook de zomer waarin
België de derde plaats haalde op het WK. De Ronsenaars
hebben intens meegeleefd met de Rode Duivels en in
spanning alle wedstrijden op groot scherm gevolgd. Dit
leverde memorabele en feestelijke momenten op in het
voetbaldorp op parking Portois. Dit WK zal de Ronsenaar
niet snel vergeten!
Maar de zomer was meer dan voetbal alleen. Mensen
genoten van de Bruulconcerten, gingen uit de bol tijdens Ronse Opscène, lieten zich verwonderen door Sierk
Masjiek of zongen uit volle borst mee met Vlaanderen
Zingt. De mooie zomer werd afgesloten met een geslaagd
Foodtruckfestival en in september werd de nieuwe Hoge
Mote geopend en vond de laatste Vrijheidsmarkt van dit
jaar plaats.
Nu op naar het najaar, dat ook mooi zal zijn, maar dan
anders…
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INTERVIEW
ARCOR BIEDT WERK
OP MAAT EN
‘ONTZORGT’
BEDRIJVEN
Aan de Ninovestraat ligt maatwerkbedrijf Arcor, direct herkenbaar aan
het gigantische oppervlak bedekt met
zonnepanelen. In 2017 pakte Arcor uit
met een gerenoveerde gevel, omdat
het oude uitzicht niet langer strookte met het moderne bedrijf dat Arcor
inmiddels geworden is. INzicht sprak
met Tim Vansteenbrugge, verantwoordelijke sales en marketing, over het
opzet van maatwerk en de diversiteit
aan taken die de werknemers uitvoeren.

Wat is een maatwerkbedrijf precies?
Tim: “In een maatwerkbedrijf werken
mensen met een arbeidsbeperking of,
anders gezegd, mensen met een grote
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Die afstand kan bestaan omwille van
een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychosociale problematiek. Onze werknemers worden
steeds toegeleid via de VDAB. Daar
kunnen zij een attest verkrijgen dat
hen toelaat te solliciteren in een maatwerkbedrijf.”

lossingen aan onze klanten. ‘Beschutte werkplaats’ doet toch een beetje
denken aan bezigheidstherapie en
dat bieden we absoluut niet. Op onze
werkvloer zie je heel duidelijk dat dit
wel degelijk een productieomgeving
is waar constant gewerkt en geproduceerd wordt. Dat is onze grote uitdaging: een goed evenwicht vinden
tussen een sociale aanpak, die onze
medewerkers nodig hebben, en het
feit dat er wel geproduceerd moet
worden.”

Mensen kennen misschien beter de
term ‘beschutte werkplaats’?
Tim: “Vroeger stonden bedrijven als
het onze bekend als ‘beschutte werkplaatsen’, maar vanaf 2019 zal die term
officieel niet meer gebruikt worden.
‘Maatwerkbedrijf’ dekt veel beter de
lading: wij bieden werk op maat aan
onze werknemers, maar ook maatop-

Waar ligt dan vooral het verschil met
een gewoon bedrijf?
Tim: “Bij Arcor werken ongeveer 100
doelgroeparbeiders met heel verschillende profielen. Onze mensen komen
vooral uit Ronse zelf, maar we hebben
medewerkers uit heel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en zelfs Henegouwen. Daarnaast zijn er zo’n 18
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“Wij bieden een
gestructureerde
omgeving én
uitdaging aan
onze mensen”
omkaderende medewerkers, waarvan
een aantal mensen begeleiding doen
op de werkvloer. Opleiding en begeleiding zijn natuurlijk heel belangrijk. Aan
een nieuwe werknemer wordt stap voor
stap en heel gestructureerd uitgelegd
en getoond wat zijn taak zal zijn. Complexe opdrachten worden vaak opgesplitst in deeltaken, aangepast aan de
vaardigheden van elke medewerker.
Hier verschillen we wel van de reguliere arbeidsmarkt. Wij trachten vooral
een heel gestructureerde omgeving
te bieden maar anderzijds geven wij
ook veel uitdaging aan onze mensen.
Medewerkers hebben meestal geen
vaste afdeling maar worden regelmatig op andere afdelingen ingezet. Dat
is leuk voor hen en draagt bij tot de
ontplooiing van hun vaardigheden en
talenten, maar het is ook een troef voor
het bedrijf. Als medewerkers polyvalent zijn, kunnen we ze gemakkelijk
verplaatsen bij grote pieken op een
bepaalde afdeling.”

ling die erg in de lift zit. Daar wordt
textiel gesneden, gestikt of op andere manieren bewerkt of afgewerkt. In
de afdeling ‘handling en verpakking’
worden allerhande goederen verkoopklaar gemaakt, bijvoorbeeld door ze
te verpakken, herverpakken of te etiketteren. Wij beschikken over eigen
vrachtwagens waarmee we producten
kunnen afhalen in een bedrijf, ze hier
in huis bijvoorbeeld kunnen verpakken en dan opnieuw afleveren bij de
klant. Voor de ‘zwaardere jongens’ die
fysiek sterk zijn hebben we de montageafdeling waar vooral, voor een vaste
grote klant, aanhangwagens gemonteerd worden. Daarnaast kunnen onze

Welke afdelingen zijn er zoal bij Arcor?
Tim: “Eerst en vooral is er het werk
dat hier in huis gedaan wordt. We
hebben een textielbewerkingsafde-
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mensen ook op verplaatsing gaan.
Wanneer een klant bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een tijdelijke
grote werkdruk, kunnen onze mensen
inspringen in het bedrijf voor eenvoudige productietaken. We hebben ook
een groendienst die vooral bij bedrijven uit de buurt aan het werk is maar
ook voor grote particuliere opdrachten
gevraagd kan worden.”
Kan eender welk bedrijf met iedere
vraag bij jullie terecht?
Tim: “Ieder bedrijf mag met een opdracht komen. We staan voor alles
open en onderzoeken iedere vraag. Als
we voor een bepaalde opdracht niet de

juiste machines in huis hebben, kunnen die in samenspraak met de klant
aangekocht worden om de opdracht
mogelijk te maken. Wat wij doen is bedrijven ‘ontzorgen’. Bedrijven kunnen
taken die niet tot hun kernopdracht
behoren, aan ons uitbesteden. Vaak
gaat het om eenvoudige, tijdrovende
opdrachten en zet een bedrijf er liever
geen hoogopgeleide – en dus dure –
werkkrachten op. Daar kunnen wij hen
ontlasten door deze taken voor hen
te doen. We hebben een 15-tal vaste
klanten die maandelijks met opdrachten komen. Daarnaast zijn er ook klanten die eenmalige opdrachten geven.
Voor de stad Ronse doen wij bijvoorbeeld een deel van de was en de strijk
van de werkkledij van stadspersoneel.
Voor grote mailings van stad Ronse
worden de brieven door onze mensen
geplooid en in enveloppes gestoken.
Ook aan INzicht werkte Arcor al mee.
Voor het meinummer in 2017 kregen
onze mensen de opdracht om een
Citie-klantenkaart in het magazine te
kleven.”
Hoe lang bestaat Arcor al?
Tim: “Twee jaar geleden vierden we
ons 50-jarig bestaan met een groot
feest in TIO3. Vroeger heette Arcor
‘Vreugdevol’. Onder de naam Arcor

bestaan we nu tien jaar. Arcor staat
voor ‘Arbeids Re-integratie Centrum
Omgeving Ronse’. Met de naamsverandering wilden we werken aan onze
uitstraling en in de verf zetten dat wij
een groot, dynamisch en modern bedrijf zijn. Het heeft even geduurd vooraleer onze naamsbekendheid goed
zat in de streek, maar onze nieuwe
gevel en het feit dat we meer inzetten
op marketing, heeft een groot effect
gehad. We investeerden bijvoorbeeld
ook in een nieuwe website en proberen
onze facebookpagina zo aantrekkelijk
mogelijk te maken.”

“Wij doen ons
uiterste best om
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
echt in de
praktijk om
te zetten”

De zonnepanelen op het dak doen
vermoeden dat jullie milieubewust
bezig zijn
Tim: “Wij doen ons uiterste best om
maatschappelijk verantwoord ondernemen echt in de praktijk om te zetten.
Dat doen we in de eerste plaats door
de sociale invalshoek van maatwerk,
uiteraard, maar ook door milieubewust
te werken. De zonnepanelen zijn daar
één voorbeeld van, maar we deden
onlangs ook een grote energieaudit.
We investeerden in extra isolatie en
al onze tl-lampen werden vervangen
door led-verlichting. Arcor draagt
verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Tim: “Ik denk dat de toekomst van
ons bedrijf rooskleurig is. Het is erg
druk. We blijven voortdurend productiemedewerkers aanwerven. Arcor wil
een kwaliteitsvolle dienstverlening
blijven bieden aan de klant. Voor de
mensen van Ronse en omstreken die
het moeilijk hebben om hun plaats te
vinden binnen de arbeidsmarkt, blijven wij streven naar boeiend werk op
maat. Dat onze werknemers trots zijn
op zichzelf en wat ze hier verwezenlijken, dat is belangrijk.”
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www.arcor.be

NAJAAR IN DE BIB
Er is voor elk wat wils: jeugdboeken, romans voor volwassenen, non-fictie, literatuur, cd’s, dvd’s, strips en tijdschriften.

Lezing VRT-journalist Stijn Vercruysse “Oorlog vroeger en nu”
Vrijdag 5 oktober om 20 u. in de bib.

Stijn Vercruysse is “expert Afrika en klimaat” bij VRT NWS. Hij vertelt verhalen
over de Eerste Wereldoorlog en wisselt
die af met verhalen die hij heeft opgetekend tijdens zijn verslaggeving van de
belangrijkste Afrikaanse conflicten van de
afgelopen tien jaar. Deze lezing kadert in
de lezingenreeks “Wereldpennen in de
Vlaamse Ardennen”. Gratis.

• Za 20 oktober: van 9 tot 16 u.
• Ma 22 en woe 24 oktober:
van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.
• Di 23 en vrij 26 oktober: van 14 tot 20 u.
• Do 25 oktober: van 14 tot 17 u.

Lezing Gert Keunen “Popmuziek”
Donderdag 8 november om
20 u. in de bib. Gratis.

En nog meer…

In deze lezing passeert zowat de hele
popgeschiedenis in vogelvlucht de revue:
van charmezangers tot boysbands, van
blues en folk tot rock en metal, van soul
en funk tot house en techno.
Gert Keunen doceert muziekgeschiedenis
en -industrie en is auteur van onder meer
‘Pop, een halve eeuw beweging’.

• Tweewekelijkse voorleesuurtjes
voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
• Jaarlijkse uitstap naar de Boekenbeurs
op zaterdag 10 november
• Vertelling ‘Humor’ in de Voorleesweek
op woensdag 21 november
• Digitale cafés: leer beter werken
met de tablet of Ipad

Digidokter

Info en inschrijvingen:
bibliotheek Ronse, 055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

Donderdag 11 oktober
Van 19.30 tot 21.30 u.
Digidokter Joachim Leeman leert je alles
over Bluetooth en wat je hier allemaal mee
kunt doen. Gratis.

Verwendag

Zaterdag 13 oktober van 9 tot 12 u.
De bibliotheek rolt haar rode loper uit.
Kom genieten van een hapje en een
drankje, van de gezellige sfeer, de animatie en de collectie. De bezoekers worden extra verwend met een bib-gadget.
Iedereen is van harte welkom!

Grote verkoop van bibmaterialen

haal naar het boek van de Franse schrijver
Philippe Claudel.

Week van de Smaak

Donderdag 22 november om
20 u. in de bib. Gratis
Annelies Van Wittenberghe is historica
met een culinaire passie. Ze is auteur van
‘Smaak! Een geschiedenis in 120 recepten’. In haar lezing neemt ze je mee op een
culinaire ontdekkingsreis van de oudheid
tot nu.

Literaire monoloog “Brodeck”

Van 20 t.e.m. 27 oktober
CC De Ververij, Brouwerij De Keyser
(Priestersstraat 13, Ronse).

Donderdag 29 november om
20 u. in de bib. Gratis.

De bib organiseert een grote verkoop, om
plaats te maken voor nieuwe materialen.

Acteur Hans Van Cauwenberghe brengt
“Brodeck”, een aangrijpend oorlogsver-
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stad met uitzicht

NIEUW LOGO
STAD RONSE PAKT UIT MET
NIEUW LOGO
Het logo van de stad Ronse, met de referentie naar de crypte
in de letter “O” en de groene lijn onderaan die verwijst naar
de groene heuvels van de Vlaamse Ardennen, doet al dienst
sinds 2004. Ronse heeft de laatste jaren heel wat positieve
veranderingen doorgemaakt. Bovendien staat de verplichte
samensmelting van stadsbestuur en OCMW voor de deur.
Hoog tijd dus voor een logo dat sterker de identiteit en de
troeven van de stad weergeeft. Het nieuwe logo zal dienen
voor zowel stad als OCMW en benadrukt dat beiden één
organisatie vormen die een professionele en vriendelijke
dienstverlening aan de Ronsenaar als doel stelt.
Voor de uitwerking van het logo en de huisstijl deed de stad
beroep op het communicatiebureau Grafoman uit Ronse.
Grafoman kreeg de opdracht om de begrippen ‘natuur,
dynamiek en traditie’ - het DNA van de stad Ronse - om
te zetten in een krachtig beeld. Het logo wordt hierbij het
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centraal onderdeel van een ruimere huisstijl. Een logo straalt
namelijk een bepaald karakter uit dat je maakt door het
kleurgebruik, witruimtes, vormen en typografische keuzes.
We laten Willy De Praeter, de zaakvoerder van Grafoman,
zelf aan het woord:
Woordmerk
“Voor het logo van Ronse hebben we gekozen voor een
woordmerk. Door alleen een lettertype te gebruiken, wordt
de naam van de stad Ronse benadrukt. Het vormt een beeld
op zich. Er werden extra accenten aan het lettertype toegevoegd door te spelen met kleurvlakken en door delen van
de letters weg te laten.”
Symboliek
“Deze weggelaten delen van de letters symboliseren de
innovatieve stad Ronse, een stad die zichzelf steeds in vraag
stelt en steeds wil blijven vernieuwen. De schuine vlakken
kunnen de talrijke heuvels en hellingen van de Vlaamse
Ardennen voorstellen. Tevens vonden we inspiratie bij een

“Het ontwerp kwam
tot stand door het
lijnenspel van de
zaagtanddaken te
combineren met
het woord Ronse.”

Baseline
“De baseline ‘stad met uitzicht’ bleef onveranderd, omdat hij
nog steeds relevant is en goed klinkt. Het uitzicht verwijst
uiteraard naar de prachtige natuur en heuvels die het dal
waarin Ronse zich bevindt, omringen. Ook refereert het aan
de dynamiek en de creativiteit van de Ronsenaar. Ronse
beweegt. Ronse leeft. Ronse groeit en heeft uitzicht op een
immer veranderende en beloftevolle toekomst.”

(oudere) foto van de gekende zaagtanddaken die zo nadrukkelijk aanwezig zijn in onze stad, door haar rijke textielverleden. Het ontwerp kwam tot stand door het lijnenspel
van deze daken te combineren met het woord ‘Ronse’.”

© Henderyckx

Kleurgebruik
“De denkbeeldige lijn van de zaagtanddaken deelt het logo
in twee ‘tintgroepen’ van felgroen en donkergroen, kleuren
die verwijzen naar de groene en natuurlijke omgeving. Dit
kleurgebruik maakt het totaalbeeld fris en modern.
Dit nieuwe logo is de basis van een ruimere huisstijl die je
vanaf nu gaandeweg in alle producten en diensten van stad
of OCMW terug zal vinden. Het driehoekige element, dat
onder andere kan verwijzen naar de zaagtanddaken of de
groene heuvels, is een steeds terugkerend beeld. Telkens
wanneer je een brief of e-mail ontvangt vanwege de stad
of het OCMW, naar de website of facebookpagina surft,
een bezoek brengt aan het stadhuis of het OCMW of een
dienstvoertuig van de werklieden van de stad tegenkomt,
zal je de nieuwe huisstijl herkennen.”
20/08/18 13:57
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KORT NIEUWS

VACATURES STAD NAJAAR

OPENDEURDAG BRANDWEER

In het najaar 2018 of voorjaar 2019 zullen de volgende
vacatures eventueel open worden verklaard. De procedure is nu nog niet opgestart :

Op zondag 7 oktober, van 10 tot 18 u., organiseert de brandweerpost Ronse een opendeurdag. Je kunt er terecht voor demonstraties van onder andere een frietketelbrand, het duikteam en
het team reddingen op hoogte. Er worden enkele spectaculaire
interventies toegelicht, zoals de evacuatie van personen vanop hoogte (RED-team) en het blussen van een voertuigbrand.
Aangezien de brandweer voortdurend op zoek is naar nieuw
bloed, vind je er ook een info-en inschrijvingsstand van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Ook wordt er heel wat aandacht
geschonken aan brandpreventie. Voor de kinderen zijn er een
kinderblusstand en springkastelen. Ook de dienst Preventie van
de stad Ronse is van de partij met een info- en doestand voor
groot en klein. Leer de gemeenschapswachten en hun taken
beter kennen via een ganzenspel of kruiswoordraadsel of leer
sorteren met de afvalknaller. Er zijn leuke prijzen te winnen, dus
kom zeker eens langs.

➜ Technisch medewerker weefgetouwen
(dienst Toerisme) – C1-C3
➜ Technisch medewerker redder
(zwembad) – C1-C3
➜ Toezichter zwembad
D1-D3
➜ Assistent dienstleider bibliotheek
B1-B3
➜ Technisch beambte wegenis
(aanleg werfreserve) – E1-E3
Ben je geïnteresseerd in één van deze bovenvermelde
functies, stuur dan gerust een spontane sollicitatie naar
het mailadres vacatures@ronse.be met de melding van
de functie die je interesseert. Van zodra deze functie
vacant wordt verklaard, brengen we je op de hoogte.

Meer info: dienst Preventie, 055 23 28 26
preventie@ronse.be

STAD ZOEKT IEMAND OM
KERKHOF AF TE SLUITEN
De stad ontving onlangs enkele meldingen van vandalisme op
het oud kerkhof (Engelsenlaan) en heeft een paneel “verhoogd
toezicht” aan de ingang geplaatst. Het stadspersoneel, de gemeenschapswachten en de lokale politie controleren regelmatig,
maar beter zou zijn om het kerkhof bij het sluitingsuur af te sluiten.
Daarom zoekt de stad één of meerdere vrijwilligers die voor deze
taak willen instaan. Zie jij het zitten om het kerkhof te openen en

te sluiten, om zo vandalisme tegen te gaan? Dit kan individueel
of in een soort beurtrol in groep. Het stadsbestuur staat open
voor alle suggesties, ook over de openingsuren. Meld je aan als
je interesse hebt en help om het funerair erfgoed te beschermen.
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Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be

VRIJE TIJD IN RONSE
HOTOND BRICO CROSS
ZO 7.10.18
Programma
10 u.
Nieuwelingen
11 u.
Juniores
Beloften
12 u.
13.45 u. Dames
Elite
15 u.
Terreinen molen “Ten Hotond”,
Zandstraat, Kluisbergen-Ronse
www.ronsekoerst.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

VOETJEBAL VOOR KLEUTERS

Speel- en leerconcept voor kinderen en ouders
Iedere zo tot 9.12.18 van 10 tot 11 u.
Voetjebal België
Stedelijk sportcomplex ‘t Rosco
Leuzesesteenweg 241
info@voetjebalbelgie.be

LEESGROEP DAVIDSFONDS
RONSE - OKRA

Di 2.10.18 en 13.11.18 om 9 u.
Davidsfonds en OKRA
Sociaal centrum, Delhayeplein 16
www.davidsfonds.be

JAN PIETER CORNELIS
COLLECTING/CONNECTING

Tentoonstelling
Van 3.10.18 tot 14.10.18 van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

VOORLEZEN IN DE BIB

Wo 3.10.18 en 7.11.18 van 14.30 tot
15.30 u. en za 24.11.18 van 10.30 tot
11.30 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
bibliotheek@ronse.be

DRE PALLEMAERTS
JAZZLAB 2.5: SEVA

Concert
Do 4.10.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

PIV HUVLUV
ZIJN ER NOG VRAGEN?
Vr 5.10.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

STIJN VERCRUYSSE
“OORLOG, VROEGER EN NU”
Lezing
Vr 5.10.18 van 20 tot 22 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
bibliotheek@ronse.be

DANSSTOOM 65+

Di 9.10.18 en di 23.10.18
van 9.20 tot 10 u.
Triamant Ronse en Aquatouch
Oscar Delghuststraat 4
www.aquatouch.be

INTRO INKSCAPE

Workshop
Wo 10.10.18 van 18.30 tot 21.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be/Inkscape

AUTHENTIC MOVEMENT

Do 11.10.18 van 19.30 tot 21.15 u. en
ma 5.11.18 van 20 tot 21.45 u.
Triamant Ronse en Aquatouch
Oscar Delghuststraat 4
0486 27 65 53, www.aquatouch.be

EXCLUSIEF - DUBBEL TRY-OUT
FREDDY DE VADDER & DRIES
HEYNEMAN
Vr 12.10.18 van 20 tot 22 u.
Volksbond
Zonnestraat 27

EXPERIMENTEREN MET VERSCHILLENDE DRUKMETHODEN
Za 13.10.18 van 9.30 tot 16.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be/drukmethoden

RUIGE TOCHT DWARS DOORHEEN HET PYRENEEËNRESERVAAT TE RONSE.
Wandeltocht met gids
Zo 14.10.18, van 14 tot 18 u.
Natuurpunt vzw
Start aan Hof Ter Guchten,
Rotterijstraat 278
0476 49 24 61

DE MUZIEK VAN ARVO PÄRT
Cursus
Di 16.10.18 en 23.10.18
van 19.30 tot 22 u.
Georganiseerd door
CC De Ververij en Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender
CC De Ververij
Wolvestraat 37
cultuur@ronse.be

SPELLETJESCLUB

Vr 19.10.18 vanaf 20 u.
Davidsfonds
Wisselende locatie: aanmelden
voor meer info
www.davidsfonds.be

BIKING @ RONSE
MTB TOUR 2018

Za 20.10.18 van 8.30 tot 14 u.
’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
www.bikingronse.be
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DANSSTROOM &
DYNAMISCH ONSTPANNEN

Ma 22.10.18 en ma 26.11.18
van 20 tot 21.15 u.
Triamant Ronse en Aquatouch
Oscar Delghuststraat 4
0486 27 65 53, www.aquatouch.be

YEVGENI - TIJD IS ALLES
Concert
Vr 26.10.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

WINTERKERMIS

Za 27.10.18 tot en met zo 4.11.18
Grote Markt Ronse
Polsbandjesdag op wo 31.10.18
van 15 tot 20 u.
Dienst Evenementen
055 23 28 74,
evenementen@ronse.be

STOKMAN & VOS
EEN ZOEN VAN TOEN
Concert
Zo 28.10.18 van 17 tot 19 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

BLOEMSCHIKKEN VOOR
ALLERHEILIGEN
Zo 28.10.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum Den Botaniek
Spinstersstraat 36

INTRO LASERCUTTEN

Wo 31.10.18 van 18.30 tot 21.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be/lasercutten

VOCAAL ENSEMBLE AQUARIUS
MAGNIFICENT MAGNIFICAT
Klassiek concert
Do 8.11.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Sint-Martinuskerk, kerkplein
055 23 28 01

ARVO PÄRT

Klassiek concert
Do 8.11.18 van 20 tot 22 u.
Sint-Martinuskerk, kerkplein

ROSTEKOP

Theatervoorstelling
Vr 9.11.18, za 10.11.18, vr 16.11.18, za
17.11.18, vr 23.11.18, za 24.11.18
van 20 tot 22 u.
vzw Theater VTV Ronse
Zaal Christen Volksbond
Zonnestraat 27		
www.teatervtv.be

IN DE KIJKER
DE HOGE WINDE VIERT SENIORENWEEK

DAG EN NACHT VAN DE
JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 19 oktober vieren alle jeugdbewegingen feest.
Naar jaarlijkse traditie, en omdat zij het meer dan verdienen,
staan die dag de jeugdbewegingen en het engagement
van hun enthousiaste leiding in de kijker. Dit is dé dag om
de leiding en de talloze vrijwilligers in de jeugdbeweging
hartelijk te bedanken voor hun inzet. Op de Dag van de
Jeugdbeweging wandelt, fietst, tramt, treint en bust heel
jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden
of -t-shirts en -sjaaltjes naar school of naar het werk. Het
straatbeeld in Ronse kleurt helemaal “jeugdbeweging”!

Van 19 tot en met 25 november 2018 worden de ouderen
in onze samenleving gevierd tijdens de seniorenweek.
Dienstencentrum De Hoge Winde voorziet, samen met de
ouderenraad van de stad, enkele activiteiten voor ouderen.
Deze zijn nu eens ontspannend en dan weer informatief over
thema’s die ouderen aanbelangen.
Een dagje fit en gezond
Maandag 19 november
In dienstencentrum De Hoge Winde, van 14 tot 17 u.
Inkom is gratis.
Het Dementiecabaret
Dinsdag 20 november
Een voorstelling om nooit meer te vergeten. Een delicaat
thema, grappig en absurd gebracht. Hoe omgaan met vergeetachtigheid bij een ander en onszelf? Inkom is gratis.
Put on your dancing shoes
Woensdag 21 november
Een gezellige dansnamiddag, vanaf 14 u. in dienstencentrum
De Hoge Winde. Inkom gratis.
Zaterdag 24 en zondag 25 november
De Ouderenraad legt bezoeken af aan WZC “De Linde“ en
“Hogerlucht”. Alle senioren die daar verblijven krijgen vanwege de stad Ronse een bloempje aangeboden.
Inschrijven via 055 20 70 73
of hogewinde.ronse@zorggroepeclips.be
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De Dag van de Jeugdbeweging staat voor een bonte mix
aan activiteiten. ’s Morgens kan je de zon zien opkomen in
het Bruulpark tijdens een gezellig ontbijt. De koffiekoeken staan klaar vanaf 6.45 u. Na schooltijd, vanaf 15 u.,
worden de jeugdbewegende lekkerbekken getrakteerd
op pannenkoeken. De Kidsfuif staat garant voor uit de bol
gaande kinderen terwijl de Nacht van de Jeugdbeweging
van en voor de jongeren is. Stadsfeestzaal COC gaat open
voor de kinderen vanaf 18 u. Om 21.30 u. is het de beurt
aan de jongeren.

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

KUNST & CULTUUR
Tijdens het weekend van 16 tot 18 november valt er heel wat te beleven in
CC De Ververij. Het Cultuurcentrum
bundelt de krachten met de jeugddienst, de dienst diversiteit en mevr.
Karine Raevens om samen met verenigingen een boeiend programma uit te
werken onder de noemer “Ronse wereldstad”. Je kunt bovendien twee vliegen in één klap slaan want in hetzelfde
weekend vindt ook de Kunstendag voor
Kinderen plaats op dezelfde locatie en
in de bibliotheek.

RONSE WERELDSTAD

Dit evenement legt de klemtoon op
actieve participatie van alle Ronsenaars, met aandacht voor verschillende
leeftijden, gender en diversiteit. Dat
iedereen, ongeacht afkomst, geslacht,
seksuele voorkeur of leeftijd deel kan
nemen aan het maatschappelijk leven
in Ronse, is één van de basisdoelstellingen van de vrijetijdsdiensten van de
stad.
Een greep uit de geplande activiteiten:
Ronse in Dialoog (platform van de verschillende levensbeschouwingen) organiseert van 11 tot 18 november (CC
De Ververij Priestersstraat) thema- en
debatavonden, een interactieve tentoonstelling en een teken- en poëziewedstrijd voor kinderen en jongeren én
een interactieve tentoonstelling over
Vreemde Bevrijders in WO I.
Op vrijdagavond 16 november in CC De
Ververij Wolvestraat, vanaf 18 u.: een
marktje van interculturele organisaties,
comedyvoorstelling met Latif Aït (20 u.
betalend), gezellig napraten in de foyer
met muziek uit verschillende hoeken
van de wereld.

Op 17 november in de Botaniek (Spinstersstraat): Ontbijt met een Verhaal,
in de Wolvestraat Urban Culture met
workshops break dance, graffiti art,
hiphop, rap ... met en voor jongeren uit
Ronse, een avond live wereldmuziek in
de Lorettestraat én op zondagvoormiddag 18 november in de Wolvestraat de
workshop Betergem. In de namiddag
wordt Kunstendag voor Kinderen georganiseerd…
Volg FB en de site van CC De Ververij
voor het definitief programma!
Deze workshops en activiteiten trachten de bezoekers op een ongedwongen
manier te stimuleren om kennis te maken met andere culturen en cultuuruitingen in de wereld.
Je kan gratis deelnemen aan de activiteiten, maar inschrijven is wel noodzakelijk en kan vanaf maandag 8 oktober
via info@ccdeververij.be.
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KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
De Kunstendag voor Kinderen op
zondag 18 november wil kinderen tot
12 jaar een fijne en leerrijke culturele
namiddag bezorgen met een gevarieerd aanbod aan workshops, activiteiten en speelmogelijkheden. Ook ouders, grootouders en vrienden hoeven
zich niet te vervelen dankzij de foyer
met hapjes en dranken. Naast de workshops kunnen kinderen zich amuseren
met spelletjes, kapsel- en grimeactiviteiten.
Het algemeen onthaal van alle kinderen
voor Kunstendag voor Kinderen vindt
plaats in CC De Ververij. De workshops
kan je volgen op twee locaties: in CC
De Ververij en in de bibliotheek (zie het
programma op p. 15).
Deze activiteiten zijn gratis maar inschrijven voor de workshops is wel
vereist via info@ccdeververij.be vanaf
maandag 8 oktober. De plaatsen zijn
beperkt dus wees er op tijd bij.

PROGRAMMA
Workshop Beeldentheater
14.30 tot 15.30 u. en 15.30 tot 16.30 u.
Tijdens de workshop Beeldentheater
maken kinderen samen levende standbeelden. De ene is de beeldhouwer,
de andere de klei. Ofwel de schilder en
het canvas, de fotograaf en de foto. In
deze workshop mogen kinderen elkaar
aanraken, werken ze samen, zijn ze stil
en geconcentreerd…
Deze workshop is geïnspireerd op
“Theatre of the Oppressed” van Augusto Boal.
Leeftijd: 9 tot 12 jaar
(20 deelnemers/ workshop max.)
Locatie: CC De Ververij
Muziekmozaïek (MOOSS)
14.30 tot 17 u.
Tijdens deze workshop ga je aan de
slag met de app MadPad. Je neemt
korte filmpjes op van allerlei alledaagse geluiden. Gebruik je fantasie, hoe
gekker, hoe beter!
Leeftijd: van 6 tot 9 jaar
(15 deelnemers/ workshop max.)
Locatie: CC De Ververij
Vormidable (KAMO)
14.30 tot 15.30 u. en 15.45 tot 16.45 u.
Mooie en simpele houten vormen,
groot en klein, worden rare wezens in
de handen van kinderen. Ze schuiven,
leggen en bouwen hun eigen wereld.
Dansend en spelend komt die wereld
tot leven! Kinderen worden creatief geprikkeld en verbeelden met Vormidable
hun eigen fantasie.
Leeftijd : van 2,5 tot 5 jaar
(15 deelnemers/groep max.)
Locatie: CC De Ververij

Ga je mee de ruimte in ? (ARTFORUM)
14.30 tot 16.30 u.
Ga je mee de ruimte in? Dan ontdek
je alle sterren en planeten. Of komt
de maan tot bij jou. In deze workshop
maak je collages gebaseerd op het
werk van Miro. Met inkt maak je een
monotype van een eigen ruimtemonster en uit schuimrubber een planetenstempel.
Leeftijd: 4 tot 6 jaar
(20 deelnemers/ groep max.)
Locatie: CC De Ververij
Baby en peuter yoga
14 u. - 15 u.
3-12mnd baby yoga
15 u. - 16 u.
18-24 mnd peuteryoga
16 u. - 17 u.
18-24 mnd peuteryoga
Veilige en ontspannen manier om allerlei oefeningen te doen die op verschillende vlakken goed zijn voor zowel
ouders als baby’s.
Leeftijd: 3mnd tot 24mnd
(10 deelnemers max.)
Locatie: CC De Ververij
Breakdance
14.30 u.-16.30 u.
Leeftijd: Van 9 tot 12 jaar
Locatie: CC De Ververij
Vertelling en workshop Hilde Rogge
Elk verhaal is een kunststuk! Omdat het
vertelt over de mens in al zijn facetten.
En bestaat er een groter meesterwerk
dan de mens zelf?
Hilde Rogge vertelt een verhaal, gevolgd door een geestige workshop over
lichaam, zintuigen en het zich inleven in
personages. Je luistert naar verhalen,
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voelt, ruikt en smaakt de figuren. We
bouwen een levend museum tussen de
boeken en alle mogelijke personages
uit de verhalen van de bib!
Leeftijd: van 4 tot 7 jaar
Locatie: de bibliotheek
Workshop Creatieve Poëzie
14.30 tot 16.30 u.
Je gaat op een eigentijdse manier aan
de slag met woorden en dichten, vertrekkend vanuit actieve improvisatieoefeningen. Je maakt kennis met de
vele mogelijkheden van rijm en verzint
ter plekke kleurrijke gedichten.
Begeleiding: Pieter Beck
Leeftijd: van 8 tot 11 jaar
(20 deelnemers max.)
Locatie: de bibliotheek
Workshop striptekenen
14.30 tot 17 u.
Hoe komt een stripverhaal tot stand?
In de workshop striptekenen ga je zelf
aan de slag om je eigen verhalen vorm
te geven onder begeleiding van een
echte striptekenaar. Van een schets
tot afgewerkt figuur, dansend over je
papier en door de vakjes heen. Je leert
op een leuke manier de basisknepen
van het vak en je gaat naar huis met je
eigen creaties.
Begeleiding: Studio Tibo
Leeftijd: van 6 tot 9 jaar
(15 deelnemers max.)
Locatie: de bibliotheek
Meer info: Cultuurcentrum De Ververij
Wolvestraat 37, 055 23 27 95
info@ccdeververij.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

IJZER DOOR WIM CLAEYS
Cabaretvoorstelling
Vr 9.11.18 van 19 tot 23 u.
Zaal De Spil
Lorettestraat 186

FIETS MEE LANGS DUURZAME
BEDRIJVEN
Fietstocht en bezoek aan Eurabo
en Alsico
Vr 9.11.18 van 10 tot 16 u.
Vormingplus Vlaamse ArdennenDender
Start aan stadhuis Ronse

MET DE BIBBUS NAAR DE
BOEKENBEURS

Za 10.11.18
Vertrek om 9 u. aan de bib
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be

LATIF AÏT - RE: LATIF

Theater
Vr 16.11.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

STERRENKIJKAVOND

Za 17.11.18 om 20 u.
Davidsfonds
Plaats wordt meegedeeld bij
inschrijving
www.davidsfonds.be

ZO VADER, ZO DOCHTER

Rondleiding atelier glaskunstenaar
Jan Leenknegt, nadien verplaatsing
naar atelier Elisabeth Leenknegt
Amarant vzw
Za 17.11.18 van 14 tot 16.30 u.
Start in Savooistraat 133
www.amarant.be

INTRODUCTIE & EXPERIMENTEREN NUNO VILTEN
Za 17.11.18 van 9.30 tot 16.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be

TRAPPIST DEEL 4

Voordracht en proeven van
3 bieren en 1 kaas
Zo 18.11.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum Den Botaniek
Spinstersstraat 36

VERGRIJZING WERELDWIJD
DOOR ULRICH GARRIAU

Lezing
Ma 19.11.18 van 14.30 tot 17 u.
OKRA
Sociaal Centrum, Delhayeplein 16
09 269 32 17, academie.mvl@okra.be

TREMBLE
RELEASE & RELAX - ENJOY

Spanning Ontladende Oefening
ma 19.11.18, ma 3.12.18
en ma 17.12.18 van 20 tot 21.30 u.
Triamant Ronse en Aquatouch
Oscar Delghuststraat 4
0486 27 65 53, www.aquatouch.be

GIOACCHINO ROSSINI. DE
GROOTMEESTER VAN HET
BELCANTO

Cursus
Wo 21.11.18 en 28.11.18, wo 5.12.18
en 12.12.18, van 14 tot 16 u.
Davidsfonds
Open leercentrum KSO Glorieux
Glorieuxlaan 30
016 310 67 01
academie@davidsfonds

HAAR - RASA

Tentoonstelling
Van 21.11.18 tot 2.12.18 van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01		

INTRO ADOBE ILLUSTRATOR
Wo 21.11.18 van 18.30 tot 21.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be

GEZOND IN DE TIJD: CULINAIRE ONTDEKKINGSREIS
VAN DE OUDHEID TOT NU

Lezing
Do 22.11.18 van 20 tot 22 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be

MUZIEKTHEATER DE KOLONIE
MT & HERMESENSEMBLE MEVROUW BOB
Za 24.11.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Zuidstraat 19
055 23 28 01

NOCTURAMA DROOMREIS
NAAR DE WERELD VAN
SLAAPVAAK

Theater De Spiegel & Hermesensemble (voor kinderen)
Zo 25.11.18 van 15 tot 16 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37

RAF WALSCHAERTS - BIECHT
Theater
Vr 30.11.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

INTRODUCTIE & EXPERIMENTEREN MET JAPANS QUILT
TECHNIEK
Za 1.12.18 van 9.30 tot 16.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be

KERSTMARKT IN DE
SINT-MARTINUSKERK

Za 1.12.18 vanaf 15 u. en zo 2.12.18
vanaf 12 u.
Davidsfonds
St.-Martinuskerk		
www.davidsfonds.be

INTRO ZEEFDRUKKEN

Zo 2.12.18 van 9.30 tot 12.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
www.tio3.be

DE SMAAKKAART RONSE

Lekkere stadswandeling waarbij
proeven centraal staat
Van wo t.e.m. zo van 10 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Spanjaardenkasteel, Bruulpark
055 23 28 16
toerisme@ronse.be

B’HO QI
MINDFUL MO(VE)MENTS

Aangename en voor iedereen
haalbare combinatie van tai chi/
qigong en mindfulnesstraining.
Iedere do van 19.30 tot 21.30 u.
€ 10/ les
Door Bruno Capelle
CC De Ververij, Wolvestraat 37
bruno.capelle@telenet.be

Breng je activiteit in voor
5 november 2018 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be
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IN DE KIJKER
DAG VAN VERZET
TEGEN ARMOEDE EN
SOCIALE UITSLUITING
Woensdag 17 oktober
Een waardig inkomen, een degelijke
en betaalbare woning, toegang tot gezondheidszorg... Het zijn slechts enkele van de grondrechten waar ieder
mens recht op heeft. Toch lopen nog
steeds heel wat mensen deze rechten
mis en komen ze terecht in een vicieuze
cirkel van problemen. Gemeentes en
OCMW’s hebben belangrijke sleutels in
handen om armoede structureel terug
te dringen.

Er zijn enkele organisaties in Ronse
die hun steentje willen bijdragen aan
het terugdringen van armoede. Dagelijks strijden mensen en verenigingen in Ronse voor gelijke kansen voor
iedereen. Op 17 oktober, de Dag van
verzet tegen armoede en uitsluiting,
blikken zij terug op de knelpunten en
de realisaties van de voorbije 20 jaar.
De centrale thema’s zijn wonen en lokaal sociaal beleid.
De Vrolijke Kring en de Werkgroep
kansarmoede van de stad Ronse organiseren om 12 u. een officieel moment aan de steen “Armoede een
blok aan ons been” (bibliotheek).
Van 13.30 tot 17 u. kan je terecht op

aangesloten postzegelkringen van
Oost-Vlaanderen. Vandaag zijn er 48
kringen aangesloten. Renaix Philatélique Ronse (R.P.R.) is de vierde kring
die van bij het begin van de oprichting
is aangesloten. R.P.R. vergadert de
1e en 3e zondag van de maand in de
Harmonie (Grote Markt). Iedere filatelist is er welkom. Tijdens de filateliefeesten wordt elke kring uitgenodigd om zijn geschiedenis te vertellen
aan de hand van zijn archieven. Ook
worden er drie jubilarissen gevierd:
de St-Gabrielsgilde, het Land van
Waes en Renaix Philatélique Ronse.

FILATELIEFEESTEN
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Oost-Phila, het Verbond van
Oost-Vlaamse Postzegelkringen,
viert zijn vijftigste verjaardag in de
prachtige gebouwen van CC De
Ververij. ZM Koning Filip heeft aan
Oost-Phila de titel van Koninklijk
Verbond verleend. Oost-Phila werd
opgericht op 7 september 1968,
als verbindingsorgaan tussen de

Er zijn verzamelingen te bezichtigen
met de oorlog als thema. In 1914
werd de Ververij (toen nog een textielfabriek) opgeëist door de Duitse bezetter. De gebouwen werden
omgebouwd tot een van de grootste
kazernes van Oost-Vlaanderen: de
Herzog Albrecht Kazerne. Tijdens de
verbouwingen werd de hoofdzaal gedecoreerd met heroïsche muurschilderingen, die nu als thema terugkomen in postzegelverzamelingen.
Ook BPost zal aanwezig zijn met de
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een infomarkt met interactieve activiteiten en de expo “Blik op 20
jaar armoedebestrijding in Ronse”
in CC De Ververij (Wolvestraat 37).
Meer info: De vrolijke Kring
0497 42 61 02
leen.vandenhaute@devrolijkekring.be

uitgifte van nieuwe postzegels. Twee
van deze nieuwe zegels hebben de
provincie Oost-Vlaanderen als onderwerp: De Groote Oorlog en Riante
Gebouwen. Een tiental art-decogebouwen werden uitgekozen, waaronder drie uit Ronse, met de bedoeling
een My Stamp postzegelblad samen
te stellen. Dit blad wordt voorgesteld tijdens de Filateliefeesten. Op
afspraak kan je geleide bezoeken
afleggen aan enkele art-decogebouwen in de stad.
Op zondag zijn enkele lezingen geprogrammeerd. Om 10 u. spreekt Johann Vandenhaute over Thematische
Filatelie en om 14 u. heeft Leo Declercq het over De Eerste Postzegels
op brieven in Oost-Vlaanderen. Om
11 u. houdt Bernard Decraene, beroemde conferencier, een lezing over
De Groote Oorlog in Oost-Vlaanderen.
Doorlopend kan je aan de bar lokale
specialiteiten en bieren degusteren.

CC DE VERVERIJ RONSE
NAJAAR ‘18
08/09 - 23/09
08/09 - 09/09
14/09
28/09
30/09
03/10 - 14/10
04/10
05/10
20/10
26/10
28/10
09/11
16/11
16/11 - 18/11
18/11
21/11 - 02/12
24/11
25/11
30/11
08/12
15/12 - 13/01

EXPO - ADI STEURBAUT ‘Adiagonaal Constructivisme’
EXPO - ’T BEUKENOOTJE ‘Amazing’
URBANUS ‘Trecto Pnx’
VERNIEUWD GENT VOLKSTONEEL ‘Goed zot’
BRAM DE LOOZE ‘Chris Maene Concert Grand Piano’
EXPO - JAN PIETER CORNELIS ‘Collecting / Connecting’
DRE PALLEMAERTS ‘Jazzlab 2.5 Seva’- support Hocha
PIV HUVLUV ‘Zijn er nog vragen ?’
ISOLDE ET LES BENS ‘Isolde’
YEVGUENI ‘Tijd is alles’
STOKMAN & VOS ‘Een zoen van toen’
AQUARIUS ‘Magnificent Magnificat’ (Arvo Pärt)
LATIF AÏT ‘Re:Latif’
RONSE WERELDSTAD
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
KUNSTEDUCATIEVE EXPO ‘Haar’ i.s.m. RASA
DE KOLONIE MT i.s.m. HermesEnsemble ‘Mevrouw Bob’
DE SPIEGEL i.s.m. HermesEnsemble ‘Nocturama’
RAF WALSCHAERTS ‘Biecht’
ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE ‘Souvenir Emouvant’
EXPO RONSE DRAWING PRIZE
50e Grote Prijs Tekenkunst van de Stad Ronse

16/12

FILMNAMIDDAG ‘Arthur Christmas’ (6+)

KORT NIEUWS
VERKIEZINGSAVOND
BOMMELS

COLLECTIEF RENOVATIEPROJECT
PRINSKOUTER
Goede beglazing, een geïsoleerd dak en een zuinige verwarmingsketel zijn
belangrijk voor een gezonde woning en betaalbare energiefactuur. Helaas is het
plannen van verbouwingen, het beslissen met welke aannemer je samenwerkt
en het aanvragen van premies niet eenvoudig! Wil jij graag iets veranderen aan je
woning, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Dan is dit je kans want in
de wijk Prinskouter start een collectief renovatieproject. Tijdens het project krijgt
elke deelnemer individuele renovatiebegeleiding van een energiedeskundige.
Die geeft je persoonlijk advies, maakt je wegwijs in premies en vergunningen en
neemt heel wat technische en administratieve taken uit handen. Deze begeleiding
is gratis en loopt van bij de start tot het einde van de werken.
Ben je eigenaar van een woning en woon je in de Prinskouter? Contacteer Samenlevingsopbouw voor een vrijblijvend bezoekje. Je krijgt dan meer informatie
over het traject en je kan jouw renovatieplannen toelichten.

Op zaterdag 24 november 2018 vindt
de verkiezingsavond voor de Bommels
plaats in stadsfeestzaal COC. Voor heel
wat Bommelliefhebbers betekent dit de
start van het nieuwe Bommelseizoen.
Het huidige koningspaar brengt traditioneel hun playbackshow en de kandidaten
voor de koningstitel proberen de harten
van het publiek voor zich te winnen door
zichzelf zo leuk en origineel mogelijk voor
te stellen. Daarna worden de kandidaten
getest tijdens de spelenronde, waarna de
stemming via sms begint. Tenslotte kroont
de voorzitter het winnende paar tot erejonker en -dame: hun titel tijdens de stageperiode van een jaar. Tijdens de stage
leert het koningspaar de klappen van de
zweep kennen van de huidige koning en
koningin.
De Bommels vinden in 2019 plaats op 5,
6 en 7 januari.

Meer info: Den Botaniek, Spinstersstraat 36, 0491 34 41 31
annelien.colson@samenlevingsopbouw.be

WINTERKERMIS
Van zaterdag 27 oktober tot en met maandag 5 november kan groot en
klein zijn hart ophalen tijdens de winterkermis op de Grote Markt. Suikerspinnen, schietkramen, lunaparken en oliebollen: alles is aanwezig
voor een dag amusement en gezelligheid. Wie graag rondjes draait op
de vele draaimolens, kan zich laten gaan tijdens de polsbandjesdag op
31 oktober. Met een polsband heb je van 15 tot 20 u. toegang tot alle
deelnemende molens. De wekelijkse markt vindt tijdens de kermisweek
plaats op parking Portois.
Meer info: dienst Evenementen, 055 23 28 74
evenementen@ronse.be
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www.bommelsfeesten.be

KLEINE MARKT
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OPENING VERNIEUWDE
KLEINE MARKT: 6 OKTOBER
De heraanleg van het historisch stadsdeel De Vrijheid krijgt
meer en meer vorm. Gedurende de afgelopen maanden werd
er hard gewerkt door archeologen, werkmannen en werfleiders
en nu pakt de stad uit met het eerste afgewerkte stukje Vrijheid.
Het gebied rond de Kleine Markt is immer bijna aangelegd: een
eerste kleine mijlpaal in dit reusachtige project!
De Vrijheid is het historisch stadsdeel rond de Sint-Hermeskerk met onder andere de Kleine Markt, het Bruulpark en de
Oude Sint-Martinuskerk. Het stadsbestuur heeft de voorbije
jaren werk gemaakt van de historische herwaardering van dit
stadsdeel. Na de afwerking van de nieuwe groene randparking
‘Familia’ werd begonnen met fase 2 van het project: het hart van
De Vrijheid met onder andere de Kleine Markt en het nieuw plein
voor de Passage. De voorbije maanden heeft iedereen de trein
aan werkmensen kunnen gade slaan. Locomotief van deze trein
waren de archeologen die voorafgaand aan de werken gingen
graven in het verleden van De Vrijheid. Daarna maakte een ploeg
‘onderbouw’ werk van de aanleg van nieuwe gescheiden rioleringen. Tenslotte voorzag de ploeg ‘bovenbouw’ het plein van
een uniforme laag natuurstenen.
Uniek is de regenwateropvang binnen het gebied. In plaats van
het water zonder meer te laten afvloeien naar de beek, werd een
ingenieus systeem uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk water
opgevangen wordt in een bakstenen cascade met waterminnende planten. Het overtollig water vloeit steeds door naar de
volgende kuip. Pas als de laatste kuip vol is, vloeit het regenwater verder naar het bufferbekken onder de parking Familia.

Feestelijke opening op 6 oktober
Dankzij de geslaagde transformatie kan de Kleine Markt en het
gebied errond opnieuw een bruisend plein worden, met tal van
activiteiten die passen binnen de historische context van De
Vrijheid. Op zaterdag 6 oktober ben je welkom voor de feestelijke opening. Om 11 u. wordt het obligate lint geknipt en een
officieel woordje gesproken. Daarna kan je vol verwondering
genieten van het eindresultaat én een hapje en een drankje.
Er is voor elk wat wils. Als je je dansschoenen meebrengt, kan
je de natuurstenen plaveien alvast gepast inwijden. Er wordt
gezorgd voor een streepje muziek. Ook de kleinsten zullen zich
niet vervelen. Er worden springkastelen en andere kinderanimatie voorzien. De Sint-Hermestoren zal open zijn voor wie
een klim wil wagen en je kan de gids volgen voor een geleide
wandeling in het gebied. Ook de beiaardier zal van de partij
zijn om de beiaard van de Sint-Hermestoren te demonstreren.
Van harte welkom!
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Meer info: dienst Projecten, 055 23 27 10
projecten@ronse.be

WANDELEN IN RONSE

Nacht van de Duisternis
Zaterdag 20.10.18
Tijdens de nacht van de Duisternis kan
je de sfeer en de schoonheid van het
nachtelijke Hotondbos opsnuiven. Als
je ogen wennen aan de duisternis, krijg
je een ander bos te zien en verscherpen
zintuigen zoals het gehoor en de reukzin.
Om helemaal in de sfeer te komen vertelt de gids geheimzinnige verhalen uit
een ver verleden. Aan het einde van de
wandeling krijg je een hartverwarmend
drankje.
• Wanneer: 19 tot 21 u.
•Vertrekpunt: Kapel Wittentak,
Kapellestraat te 9600 Ronse.
• Prijs: € 5 per persoon.
• Vooraf inschrijven én betalen is
verplicht, de plaatsen zijn beperkt.

Dag van de Trage Weg
Zondag 21.10.18
Sinds 2010 neemt Ronse deel aan de “Dag van de Trage Weg”.
Dit evenement stelt tijdens meerdere lusvormige wandelingen
de trage wegen in Ronse in de kijker. De wandelingen nemen je
mee langs idyllische paadjes en de gidsen tonen je prachtige
stukjes natuur in Ronse. Ongetwijfeld ontdek je wandelpaadjes
die voor jou onbekend waren. Voor mensen die houden van
stappen langs onverharde wegen zijn deze wandelingen ideaal.
• Wanneer: van 14 tot 16 u.
• Vertrekpunt: Hotond
• Prijs: Gratis
• Vooraf inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt.

Gezinsvriendelijke wandeling Bois Joly
Zondag 4.11.18
Wist je dat Ronse één van de mooiste natuurreservaten van de
Vlaamse Ardennen bezit: het ‘Bois-Joly’. In dit fraaie natuurgebied laat men moeder natuur haar vrije loop gaan en grijpt
de mens zo weinig mogelijk in. Deze avontuurlijke wandeling is
ideaal voor wie houdt van een uniek en ongerept bos. Tijdens
deze tocht is stevig en waterdicht schoeisel aangewezen!
• Wanneer: 14 tot 16 u.
• Vertrekpunt: de zij-ingang van het kerkhof, ter hoogte van
Hogerlucht 122, 9600 Ronse.
• Prijs: € 3 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.
• Vooraf inschrijven én betalen is verplicht, de plaatsen zijn
beperkt.

Info en inschrijvingen: Toerisme Ronse
055 23 28 16, toerisme@ronse.be
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VEILIGHEID
NIEUW AANGIFTESYSTEEM VOOR
BEWAKINGSCAMERA’S
Sinds mei 2018 is de regelgeving over het gebruik van
bewakingscamera’s gewijzigd. Voortaan dien je jouw bewakingscamera’s aan te geven bij de politiediensten, via
een nieuw aangiftesysteem. Vóór 25 mei 2018 moest je
bewakingscamera’s aangeven via het elektronisch loket
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (CBPL). Nu moet je dat doen via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen
ontvangt (www.aangiftecamera.be).
Wat houdt dit in?
• Goed nieuws! De aangiften van bewakingscamera’s zijn
voortaan gratis.
• Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren?
Geen probleem! Geef je systeem aan via de nieuwe
applicatie, uiterlijk de dag vóór ingebruikname, zoals
wettelijk voorzien.
• Had je de bewakingscamera’s reeds aangegeven op het
elektronisch loket van de CBPL? Om je gegevens bij te
werken, moet je de camera’s toch nog aangeven via de
nieuwe applicatie. Dit kan nog tot uiterlijk 25 mei 2020.
• Je moet erop toezien dat je aangifte up-to-date is, door
ze ten minste jaarlijks te valideren.
Uitzondering
De wet stelt dat de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden, geen aangifte moet doen, geen register
moet invullen of pictogram moet gebruiken.
Nieuwe aangifte: wat heb je nodig?
Om toegang te krijgen tot het elektronisch loket moet je
je identificeren met je elektronische identiteitskaart, een
burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele
applicatie (zoals wanneer je je belastingsaangifte via taxon-web wil indienen). Als je een aangifte wil doen voor een
rechtspersoon, moet je die dus kunnen vertegenwoordigen.
Heb je een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk “camera” van maandag tot vrijdag tussen
9 en 17 u. via 02 739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be. Meer info: www.besafe.be/nl/
veiligheidsthemas/camera/aangiftesysteem

CAMERABEWAKING IN RONSE
BREIDT UIT!
Vanaf eind 2018 komen er nieuwe camera’s in Ronse. Een
aantal bestaande, verouderde camera’s worden vervangen
door nieuwe modellen. Op een aantal strategische plaatsen
in het stadscentrum (hotspots voor overlast en criminaliteit) worden 20 camera’s bijgeplaatst. Dit betekent dat het
stadscentrum gedekt zal worden door ongeveer 50 camera’s. Met deze inspanning wil de lokale politie de strijd tegen
overlast en criminaliteit verder opvoeren.
De huidige camera’s hebben al vaak hun nut bewezen bij het
betrappen van sluikstorters, het identificeren van daders
van misdrijven of het tijdig detecteren van ordeverstoringen.
Er werd ook vastgesteld dat net door de aanwezigheid van
bewakingscamera’s, bepaalde fenomenen zoals sluikstort
of overlast zich verplaatsten naar punten waar geen bewakingscamera’s geplaatst werden.
Er komen onder andere bewakingscamera’s bij op volgende
punten:
• Koning Boudewijnpark
• Stadstuin
• De Vrijheid
• Parking Familia
• Parking Portois
• Stationsomgeving
• Omgeving parking Delhaize
De camera’s zullen in gebruik genomen worden vanaf eind
2018. In een volgende fase zullen er langs de grote invalswegen ook camera’s komen met automatische nummerplaatherkenning.
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Meer info: Lokale Politie Ronse, 055 33 70 33
info@pzronse.be

BOEKSTART
Kansen op lezen voor iedereen
Concreet biedt Boekstart jonge ouders en hun kindje op
twee momenten een gratis boekenpakketje aan:
• Ouders die met hun kindje van 6 maanden het consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen een babypakket
met daarin een stoffen knisperboekje en een brochure met
informatie over voorlezen.
• Op de leeftijd van 15 maanden krijgen ze, opnieuw in het
consultatiebureau, een uitnodiging om in de bibliotheek
een peuterpakket af te halen met daarin twee boeken en
een brochure boordevol informatie en tips. Dit peuterpakket
kan afgehaald worden in één van de bibliotheken van de
Vlaamse Ardennen.
Ook baby’s en peuters kunnen lid worden van de bib
Lid worden van de bibliotheek van Ronse en boeken lenen
zijn gratis. Ook je baby of peuter kan lid worden en genieten
van het gevarieerde aanbod dat al vanaf de eerste maanden
door kindjes gesmaakt wordt: kartonnen baby- en peuterboekjes, stoffen boekjes, knisper- en badboekjes. Van
een goede boekenstart gesproken! Bovendien maakt de
bib ook werk van een speciaal speel- en leeshoekje voor
de allerkleinsten.
En als je dan toch in de bib bent, vergeet dan ook jezelf niet.
De bib heeft boeken en tijdschriften over alle mogelijke
onderwerpen: van opvoeden tot tuinieren. En natuurlijk
ook romans, cd’s en films, voor als je je wil ontspannen. De
bibliotheekmedewerkers helpen je graag op weg.

Baby’s en peuters houden van boeken
Samen met de andere bibliotheken van de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Brakel) stapte de bibliotheek van Ronse in het
project Boekstart.
Boekstart is een initiatief van ‘Iedereen Leest’ in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin.
Boekstart loopt op dit moment al in 183 steden en gemeenten.
Kinderen van bij de geboorte laten kennismaken met boeken, liedjes, versjes en verhalen heeft een positieve invloed
op hun taalontwikkeling. Ze leren veel nieuwe woorden en
zinnen, raken vertrouwd met taal, kunnen sneller lezen en
rekenen beter. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en
beluisteren schept een nauwe band tussen (groot)ouders
en (klein)kinderen. En… het is ook gewoon heel gezellig!
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Meer info: bibliotheek Ronse, 055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

TIO 3

TIO3 in een nieuw jasje
TIO3 stelt met veel trots zijn nieuwe huisstijl voor: een
frisse look met een groene baseline als knipoog naar de
prachtige Vlaamse Ardennen. De nieuwe baseline “Offices
– Events – Innovation” verwijst naar het Business Center
dat beschikt over kantoren met verschillende afmetingen, aangepast aan de groei van jouw onderneming. In
een unieke Eventlocatie kan je terecht voor seminaries,
congressen, vergaderingen, productvoorstellingen en
personeelsfeesten. Tot slot verwijst “Innovation” naar
het Fab(ric)Lab, waar diverse textielgerelateerde thema’s
en technieken aan bod komen. Er worden op geregelde
tijdstippen workshops georganiseerd over textiel en innovatie.

Textile and crafts
Op zaterdag 1 en zondag 2 december 2018 vindt
in TIO3 “Textile & Crafts” plaats. Dit is een beurs
in het teken van textiel en design, crafts en ambachten en zoveel meer. Je kunt er ook Crafty
Food standen vinden, waar je kan genieten van
artisanale producten. Verder vind je in Winterwonderland ambachtelijke ideetjes voor eindejaarcadeaus, gepresenteerd in een sfeerrijke
setting. Kortom, de beurs biedt drie verdiepingen vol met ontdekkingen en leuke standen!
De moeite waard om TIO3 eens een bezoekje
te brengen! De toegang is gratis.
Wens je deel te nemen als standhouder aan deze
unieke beurs? Er zijn nog enkele plaatsen ter
beschikking. Schrijf je snel in via de website:
www.tio3.be
Meer info: TIO3 Event & Business Center,
055 21 80 07, info@tio3.be

Een nieuwe huisstijl, betekent ook een nieuwe website.
Ontdek hem via www.tio3.be!
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DE HOGE MOTE
Op zondag 9 september 2018 kon het publiek voor het eerst
kennismaken met de vernieuwde site van de Hoge Mote.
Toerisme Ronse had hier al enkele jaren een kantoor maar na
de verbouwingen maakt dit deel uit van een volledig nieuw
onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse
Ardennen. Voortaan wordt de toerist in een heel moderne
ruimte onthaald en op een interactieve manier wegwijs gemaakt in Ronse en de Vlaamse Ardennen. Er is voor gezorgd
dat de historische waarde van deze monumentaal beschermde site bewaard is gebleven. Het Agentschap Onroerend

Erfgoed diende hiervoor een beheersplan goed te keuren.
De Hoge Mote mikt op een internationaal bezoek want je zal
voortaan in het Toerismekantoor uitleg kunnen lezen in het
Frans, Engels en Duits. De uitzichttoren is zeker de moeite
waard en biedt een uniek panoramazicht op de stad en de
omgeving. Kom gerust zelf een kijkje nemen.
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Meer info: Toerisme Ronse, 055 23 28 16,
toerisme@ronse.be

WIST JE DAT...
… het 50 jaar geleden is dat er enkele relikwieën van
Sint-Hermes overgebracht werden uit de Sint-Hermeskerk van Ronse naar Warbeyen, deelgemeente van de
Duitse stad Kleve? Deze gebeurtenis leidde later, in 1972,
tot een jumelage tussen Kleve en Ronse.
Dit jubileum werd gevierd door een officiële ontvangst van
vertegenwoordigers van de stad Ronse in Kleve. Er vond
een eerste ontmoeting plaats tussen de burgemeester van
Ronse en de nieuwe burgemeester van Kleve. Er werd een
feestelijke processie gehouden rond de Sint-Hermeskerk
en door de straten van Warbeyen, ter ere van Sint-Hermes.
De relieken werden meegedragen in deze processie. Daarna

werd de mis opgedragen, gedeeltelijk in het Nederlands.
Op de laatste dag van het bezoek vergaderden de vertegenwoordigers van beide steden over de toekomst van hun
verbroedering. Zeker is dat de samenwerking verdergezet en
zelfs geïntensifieerd wordt. De jaarlijkse uitwisselingen die
gebeuren tijdens de Fiertel en de Bommels blijven bestaan.
Over drie jaar zal de 50ste verjaardag van de jumelage tussen Ronse en Kleve gevierd worden. Beide stadsbesturen
denken alvast na over een gepaste manier om dit te vieren.
Meer info: dienst Evenementen, 055 23 28 74
evenementen@ronse.be

STAD RONSE
Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
• INzicht 71 verschijnt begin december 2018
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Evy Menschaert (cover, p. 5, 6),
Eric Bordeaud’huy (p. 2, 13), Mieke Stessens (p. 4), Libelia De Splenter
(p. 7), Slegers (p. 7), Erwin Huyghe (p. 11, 17, 20, 21, 26), Ingrid Godon
(illustraties p. 14-15), Bart Van der Moeren (p. 14-15), Bibliotheek Ronse
(p. 24), Patrick Aelvoet (p. 27), Roger Van Vooren (p. 7)
• 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.
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06u45 - ONTBIJT (Bruulpark Ronse)
15u00 - PANNENKOEKENFESTIJN
(Bruulpark Ronse)

18u00 - DÉ KIDSFUIF

Iedereen welkom (COC Ronse)

21u30 - NACHT VAN DE
JEUGDBEWEGING
(COC Ronse)

DNVDJB is een organisatie van de Stedelijke Jeugddienst ism Stedelijke Jeugdraad.

