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BRANDWEERPOST

Op zondag 7 oktober 2018 konden nieuwsgierigen een 
bezoek brengen aan brandweerpost Ronse op de Vee-
markt. De brandweer hield immers open deur. Je kon er 
infostands bezoeken over brandpreventie, aanwervingen, 
wespenverdelging of gevaarlijke stoffen. Vele bezoe-
kers kwamen voor het spektakel. Je kon er demonstraties 
bijwonen van onder andere een frietketelbrand  en een 
redding uit een voertuig. Dit tweejaarlijks evenement is 
altijd een groot succes en dat was deze editie niet anders. 

Ook de preventiedienst van de stad was van de partij. 
De gemeenschapswachten lichtten hun taken toe aan 
het publiek en maakten bezoekers op interactieve wijze 
wegwijs in het afval sorteren met de ‘afvalknaller’.

Brandweerpost Ronse bestaat al meer dan 150 jaar. Wat 
bijzonder is aan deze post, is het feit dat het korps enkel 
uit vrijwillige brandweerlieden bestaat. Het gaat om iets 
minder dan 50 brandweermannen en 2 brandweervrou-
wen. Daarnaast kan de bevolking ook rekenen op 2 offi-
cieren en 7 onderofficieren. Gemiddeld wordt er in Ronse 
3 maal per week alarm geslagen voor brand. 

Brandweerpost Ronse beschermt meer dan 26.000 inwo-
ners, over een oppervlak van 35 km². Het brandweerkorps 
beschermt niet enkel Ronse tegen brand en ander gevaar, 
maar ook Maarkedal, Ellezelles, Mont-de-l’Enclus en 
Frasnes-lez-Anvaing.
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INTERVIEW

DE RONSE  
DRAWING PRIZE  
IS DIT JAAR AAN DE 
50STE EDITIE TOE

Deze vermaarde kunstwedstrijd, die 
dit jaar plaatsvindt tussen zaterdag 15 
december en zondag 13 januari, lokt 
jaarlijks talent van divers pluimage 
naar Ronse. De Grote Prijs kiest sinds 
jaar en dag resoluut voor de autonome 
tekenkunst als discipline. Dit is uniek 
binnen het kunstlandschap en bepaalt 
de sterkte van de wedstrijd.

Dat de tekenkunst het verdient om te 
schitteren op zichzelf, beamen De-
nitsa Todorova (34) en Hanna Ravns-
borg Hollevoet (27) volmondig. Deze 
ex-laureaten van de Grote Prijs Te-
kenkunst leggen een verschillend 
parcours af. Hun stijl en invulling van 

het kunstenaarschap zijn verschillend, 
maar ze delen hun voorliefde voor het 
‘pure’ van de tekenkunst. Beide arties-
ten wenden papier en potlood aan voor 
het vertolken van hun eigen(zinnige) 
visie op de werkelijkheid. 

Hebben jullie een eerste herinnering 
aan tekenen?
Denitsa: “Ik kreeg een set pastelkrijt-
jes toen ik een jaar of 10 was. Daarmee 
kopieerde ik schilderijen van Matisse 
of Rembrandt uit de boeken van mijn 
vader, die zelf ook kunstenaar is. Vanaf 
mijn 13de volgde ik tekenlessen. Nog 
later ging ik ‘stage design’ studeren. In 
Oost-Europa (Denitsa komt uit Bulga-
rije) zijn kunstopleidingen heel klas-
siek. We moesten bijvoorbeeld drie 
weken lang aan een portret werken. Ik 
vond dat academische te beperkend. 
Toen ik mijn kunstopleiding in Antwer-
pen begon, was ik verbaasd over de 
aanpak en het niveau.”

Hanna: “Ik heb geen specifieke eer-
ste herinnering aan tekenen, maar ik 
denk dat het iets is wat ik altijd ge-
daan heb. Mijn ouders zijn floristen. 
Zij zijn dus constant bezig met com-
positie. Tekenen ontstaat vanuit een 
soort compositorisch denken. Als kind 
was ik voortdurend bezig met mijn ka-
mer te schikken en te herschikken. Ik 
geloof dat mijn wens om te tekenen 
voortkomt uit de fascinatie voor een 
object, hoe het in elkaar zit en hoe het 
zich verhoudt tot de ruimtes errond. 
Door te tekenen begon ik te kijken en 
te begrijpen. Tekenen biedt veel vrij-
heid, want als je tekent heb je ook de 
imaginaire ruimte ter beschikking.”

Kunnen jullie je werkproces om-
schrijven? 
Denitsa: ”Ik ga iedere dag aan het 
werk in mijn atelier in Antwerpen. Sinds 
2014 teken ik uitsluitend. Daarvoor 
schilderde ik ook. Ik heb dan ook een 

“De Grote Prijs  
Tekenkunst Ronse heeft 
mijn carrière een boost 
gegeven”
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Master in de Schilderkunst behaald in 
2010. Werken op papier brengt een 
boeiende spanning teweeg. Wat je 
doet op papier, werkt onmiddellijk of 
het werkt helemaal niet. Meestal teken 
ik op monumentaal grote vellen papier, 
die ik op de grond leg om ze te ‘bewer-
ken’. Ik bestrijk ze met een dikke laag 
vet grafietpoeder en begin dan delen 
weg te halen. Het grafiet fungeert als 
een grondlaag, een oppervlak dat je 
te lijf gaat.”
Hanna: “Ik heb geen vaste werkme-
thode. Soms ontstaat een tekening 
vanuit een idee. Dan ga ik er bewust 
voor zitten en werk ik dat uit. Soms 
gaat het omgekeerd. Dan heb ik zin om 
te tekenen en komt er, veelal door as-
sociatie, iets tevoorschijn op het blad. 
Ik teken niet uitsluitend. Ik maak ook 
installaties en filmpjes en sinds kort 
schilder ik ook. Ik merk dat ik vaak te-
ruggrijp naar tekenen. In een tekening 
zit een bepaalde ‘oorspronkelijkheid’ 
die je in andere media niet terugvindt.” 

Waar halen jullie inspiratie en wie zijn 
voorbeelden voor jullie?
Denitsa: “Andere kunst ervaren en 
bekijken is belangrijk. Mijn inspiratie-
bronnen veranderen eigenlijk voortdu-
rend. Ik kan geïnspireerd geraken door 
artiesten die zelf intensief bezig zijn 
met tekenkunst, maar evenzeer door 

werken van de oude meesters. Laatst 
geraakte ik erg geïnspireerd door één 
van de werken aan het einde van het 
leven van  Matisse. Mijn tekeningen lij-
ken misschien abstract, maar aan ieder 
werk gaat een specifiek idee vooraf. 
Rituelen en religie zijn een grote in-
spiratiebron. Me kunnen verbinden met 
‘het ontastbare’ is belangrijk voor me. 
Ik maakte verschillende tekeningen 
met spiraalstructuren: het symbool van 
eeuwigheid. Het proces van deze cir-
kels tevoorschijn halen uit het grafiet, 
doet mij helemaal compleet voelen. 
Tijdens dit proces verlies ik soms de 
connectie met de werkelijkheid.”
Hanna: “Ik ben geïnspireerd door 
dagdagelijkse dingen en niet zozeer 
door andere kunstenaars. Andere 
kunst heroriënteert me eerder dan te 
inspireren. Als ik dan toch namen moet 
noemen, dan denk ik aan Hilma af Klint 
of ook Agnes Martin, Anna Barriball of 
Sophie Podolski. Het is een klassie-
ke opvatting dat een tekening minder 
waarde heeft dan een schilderij, maar 
ik heb nooit begrepen waar dat idee 
vandaan komt. Ik denk dat dit ook met 
de materialen te maken heeft. Een 
tekening kan je bij wijze van spreken 
‘zomaar’ verfrommelen en weggooi-
en. Het is ‘futieler’, maar dat maakt 
het voor mij net zo mooi. Er gaat een 
bepaalde kracht van uit.”

Hoe zien jullie jezelf als kunstenaar? 
Hoe proberen jullie je te profileren?
Denitsa: “Voor mij is het belangrijk om 
als autonoom kunstenaar overeind te 
blijven, maar het is best moeilijk om te 
overleven als kunstenaar. In septem-
ber had ik twee expo’s. Ik heb de hele 
zomer gewerkt om 15 tekeningen klaar 
te krijgen. Dat is een hele investering. 
Het is ook een eenzaam bestaan, zo 
helemaal alleen in je atelier. Je moet 
daarna voldoende verkocht krijgen om 
die investering terug te winnen. Je bent 
intensief bezig met je creatieproces 
maar moet daarnaast nog met zoveel 
andere zaken rekening houden. Als 
zelfstandige run je tenslotte een be-
drijf. Voor wie wil samenwerken met 
een galerij, is het een hele uitdaging 
om er één te vinden waarmee de sa-
menwerking vlot verloopt, zoals jij het 
wenst.”  
Hanna: ”Ik blijf graag met één been 
ergens anders in staan dan de kunst-
wereld. Ik geef twee dagen per week 
les aan kinderen. Te veel tijd alleen 
doorbrengen in mijn atelier maakt me 
wel eens claustrofobisch. Ik wil ook 
niet het gevoel krijgen dat ik moet pro-
duceren om rond te komen, omdat dit 
mijn werk te veel zou beïnvloeden. 
Ik heb het laatste jaar twee expo’s 
georganiseerd in huiselijke context, 
met een kunstcollectief waar ik deel 

Denitsa: “Grafiet  
fungeert als grond- 
laag, een oppervlak 
dat je te lijf gaat”

Hanna: “Ik ben  
geïnspireerd  
door dagelijkse  
dingen”
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van uitmaak. Eén expo vond plaats bij 
me thuis en had als titel ‘Taart in de 
brievenbus’. Ik hou ervan dat je op die 
manier ook mensen bereikt die weinig 
contact hebben met de kunstwereld. 
Mijn hele huis stond open voor het pu-
bliek. Er waren installaties, filmpjes en 
tekeningen te zien. De bezoeker werd 
uitgenodigd om, al liggend op m’n bed, 
naar een projectie aan het plafond te 
kijken of om aan een puzzel te wer-
ken waarvan de 2.000 stukjes op de 
livingtafel lagen. Dit schept een zekere 
dialoog met de mensen. Ze vragen zich 
af of die puzzel een installatie is waar 
je niet aan mag komen of dat ze echt 
aan het puzzelen mogen slaan?”

Welke impact had het winnen van de 
Grote Prijs Tekenkunst Ronse voor 
jullie?
Denitsa: “Voor mij heeft de prijs een 
boost gegeven aan mijn carrière. Toen 
ik het bericht over mijn overwinning de 
wereld instuurde, kreeg ik er veel po-
sitieve reacties op. Sindsdien kon ik 
aan verschillende groepsexpo’s deel-
nemen, onder andere in Museum M en 
in het StraBaG in Wenen. Ik denk dat 
ik ondertussen een tiental prijzen op 
m’n cv heb staan. Jury’s en curatoren 
kijken daar wel degelijk naar. Deelna-
me aan prijzen geeft ook de kans om 
je netwerk te verruimen.”   
 

Hanna: “Voor mij was de overwinning 
een hele mooie bevestiging. Het geeft 
je toch meer zelfvertrouwen. Ik herin-
ner me nog goed toen ik m’n werken 
kwam indienen: al die inzendingen die 
daar uitgespreid op de vloer lagen! Dat 
was zo indrukwekkend, die diversiteit! 
Een groepsexpo van alle vorige laure-
aten van de Grote Prijs Tekenkunst zou 
een heel tof initiatief zijn!”
Denitsa: “Inderdaad. Het zou fijn zijn 
om ons eigen werk tussen die van an-
dere laureaten te zien.”

www.denitsatodorova.com 
www.hannaravnsborg.com

PROGRAMMA 
RONSE DRAWING 
PRIZE “SPECIAL EDITION”

De Ronse Drawing Prize of de Grote Prijs voor Actu-
ele Tekenkunst Ronse  heeft sinds jaar en dag een 
sterke artistieke uitstraling in de Vlaamse beeldende 
kunstwereld. Het huidige niveau van de ‘Ronse Dra-
wing Prize’ wordt mede bepaald door de bijzonde-
re artistieke verdiensten van de juryleden. Voor de 
50°editie zetelen niemand minder dan Mark Manders, 
Pjeroo Roobjee, Philippe Van Cauteren en Rinus Van 
De Velde in de jury. 

Ingezonden werken worden anoniem beoordeeld. 
Er zijn één of meerdere eervolle vermeldingen voor 
werken die uitsteken boven de andere geselecteerde 
werken. Er wordt een Tweede Prijs toegekend ter 
waarde van 1.000 euro en een Eerste Prijs van 3.000 
euro voor de laureaat die het winnend werk afstaat 
aan de stad. 

Vernissage

De feestelijke vernissage met prijsuitreiking vindt 
plaats op vrijdag 14 december om 20 u. met een  per-
formance/theatervoorstelling met Bart Lodewijks,  DJ 
Cosy Cozy... Tijdens de tentoonstelling zijn er ver-
schillende artistieke interventies in de stad gepland 
(Veerle Michiels, Lies Van Damme,..) en  artist talks 
met onder andere Rinus Van De Velde. 

Tentoonstelling

Je kan de expo bezoeken van zaterdag 15 december 
tot zondag 13 januari 2019 op woensdag, zaterdag 
en zondag, tussen 14 en 18 u.

Meer info: CC De Ververij, 055 23 27 94 
info@ccdeververij.be, www.ccdeververij.be

DE VRIJHEID
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DE VRIJHEID

Ronse is een stukje Vrijheid rijker
In oktober werd de afwerking van de Kleine Markt en de 
aangrenzende straten feestelijk gevierd. Nadat stedelijke 
diensten, archeologen en aannemers er maanden aan werk-
ten, konden de Ronsenaars eindelijk ten volle genieten van 
één van de charmantste plekjes van de stad. Dat dit stukje 
erfgoedkwartier De Vrijheid opnieuw een mooie toekomst 
wacht, mocht blijken uit de enthousiaste reacties van het 
talrijk opgedaagde publiek. De opening gaf ook aanlei-
ding tot een nieuwe dynamiek. Er werden immers concrete 
plannen gemaakt voor de leegstaande horecapanden. Dit 
betekent dat de Kleine Markt in geen tijd opnieuw het brui-
send pleintje van weleer zal worden.

Verkeerssituatie
Nu dit stukje van De Vrijheid afgewerkt is, komen er aan-
gepaste regels voor het gebied. De Kleine Markt en de her- 
aangelegde straten hierrond worden voetgangerszone. Hier 
zullen de nodige borden voor geplaatst worden. Concreet 
betekent dit dat enkel wie woont of werkt in het gebied toe-
gang krijgt om te laden en te lossen. Ander gemotoriseerd 
verkeer wordt uit het gebied geweerd. Op die manier kan 
De Vrijheid een aangename en authentieke verblijfsruimte 
worden, een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en je 
volop kan genieten van een terrasje. 

Parkeren in het gebied wordt dan ook verboden. Bestuur-
ders die dit overtreden zullen tijdens een eerste periode 
een waarschuwing krijgen. Daarna zullen de bestuurders 
beboet worden aan het tarief dat geldt wanneer je op een 
voetpad parkeert (€ 116).

In het voorjaar 2019 organiseert de stad een infosessie  
voor mensen die wonen of werken in De Vrijheid. Tijdens 
deze sessie zal onder andere meer info gegeven worden 
over het toegangssysteem met de verzinkbare palen. 

En verder…
De verdere werken verlopen volgens plan. De verbinding 
parking stadhuis-Priestersstraat zou klaar moeten zijn 
in december. Het Sint-Martensplein zal klaar zijn in het 
voorjaar 2019. In dezelfde periode starten de archeologen 
met de werken aan het volgend projectdeel: de verbinding 
Rooseveltplein-parking stadhuis. De parking achter het 
stadhuis zal in deze periode tijdelijk bereikbaar zijn via het 
Kaatsspelplein.

Meer info: dienst Projecten, 055 23 27 10 
projecten@ronse.be
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RONSE WINTERLICHT

 
Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december baadt het 
stadscentrum van Ronse in de gezellige kerstsfeer. Tijdens 
de kerstmarkt op de Grote Markt kan je de leukste cadeau-
tjes vinden. Je kan er ook genieten van allerlei hapjes en 
drankjes of de randanimatie. Blijf je graag in beweging, 
dan trakteert Toerisme Ronse je op enkele fijne winterse 
wandelingen. Wacht je op een ontmoeting met de Kerstman 
himself? Dat kan ook! 

Kerstmarkt

Vrijdag 14 december van 18 tot 24 u.
20 u. Officiële opening 

Zaterdag 15 december van 11 tot 24 u.
8 tot 13 u. Wekelijkse marktdag op de Grote Markt 
15 tot 18 u. Begeleide rondritten op pony’s 
15 tot 16 u.  Optreden leerlingen muziekacademie
16 tot 17 u. Dansoptreden Dance Crush
18 tot 20 u. Dweilorkest 
20 u. Trekking prijzen spaaractie Winterlicht
20.30 u. Optreden Ritmo Ronse
23 tot 24 u. Foute kerstmuziek 

Zondag 16 december van 13 tot 18 u.
14 tot 17 u. Begeleide rondritten op pony’s 
16 tot 17 u. Kerstshow – dansschool ‘The Young Talents’

De Kerstman op bezoek 
Zaterdag 15 december, van 14 tot 18 u. 
De Kerstman komt op bezoek! Je kunt gratis meerijden in 
zijn koets met paarden en je krijgt een suikerwafel cadeau 
zolang de voorraad strekt. Op de koets kan je een foto la-
ten nemen van je kind met de Kerstman. De foto’s kan je 
direct mee naar huis nemen.  Er wordt ook gezorgd voor 
sfeermuziek in de centrumstraten.

Personal Shopper
Zaterdag 15 december
Wil jij samen met Ianthe Tavernier (De Buurtpolitie) of Gene 
Thomas op stap? Heb je zin om jezelf in een nieuw kleedje 
of nieuw pak te stoppen? Dat kan! De stad voorziet een 
personal shopper voor één man en één vrouw én een cheque 
van € 250 om een gepaste outfit mee te kopen.
Voor je gaat shoppen, krijg je persoonlijk kleur- en stijlad-
vies van een stylingdeskundige. Daarna kan het shoppen 
beginnen. De personal shopper screent jouw stijl en vindt 
de beste basisstukken of een gepaste feestoutfit voor de 
eindejaarsdagen.
De twee gelukkigen mogen elk twee uur op stap met hun 
personal shopper en ontvangen cadeaucheques ter waarde 
van € 250 . Je kan er ook een vriend of vriendin mee verras-
sen! Is dit iets voor jou of voor een kennis van jou?  Schrijf 
je dan voor 10 december 2018 in via www.ronse.be.



Spaarkaartactie: shop in Ronse en win!
Koop, spaar en win één van de Ronsese cadeaucheques. 
Koop je tussen 19 november en 15 december bij één van de 
deelnemende handelszaken voor minimum € 5, dan krijg je 
één stempel op je spaarkaart. Als je 10 stempels verzameld 
hebt, kan je de spaarkaart deponeren in één van de wed-
strijdboxen bij de deelnemende handelaars. Op zaterdag 15 
december om 20 u. zullen de winnaars geloot en de prijzen 
overhandigd worden op de kerstmarkt.
De prijzenpot bestaat uit € 1.250 aan cadeaucheques, ge-
schonken door stad Ronse, de Unie der Handelaars, UNIZO 
en enkele lokale handelaars.
De deelnemende handelaars vind je op www.ronse.be

Cadeautip: cadeaucheque Ronse
Weet jij nog niet wat je je broer, geliefde, moeder of va-
der cadeau wil doen? De cadeaucheque Ronse kan een 
oplossing zijn! De cheque is een initiatief van de Unie der 
Handelaars en Unizo, in samenwerking met de stad Ronse. 
Je kunt cadeaucheques ter waarde van € 10 aanschaffen bij 
verschillende handelszaken in het centrum. Deze cheque 
is geldig in alle winkels die voorzien zijn van een sticker. 
Bedrijven die deze cheques aankopen, kunnen een onkos-
tennota bekomen.
Waar kan je de cheques aankopen?
Papershop Fr. Rooseveltplein 27
Dienst Toerisme Hoge Mote, De Biesestraat 2
Optiek Sofie Peperstraat 5A
Grafoman Sint-Martensstraat 10

Belevingscentrum De Hoge Mote is open!
Op 15 en 16 december zal het nieuw onthaal- en belevings-
centrum doorlopend open zijn van 10 tot 18 u. Ideaal te 
combineren met een bezoekje aan de kerstmarkt! Je kan er 
de nieuwe toerismeshop bewonderen. Wie weet vind je er 
wel het ideale eindejaarsgeschenk! Vakkundig gemaakte 
textielproducten van stoffen geweven in het Must – Museum 
voor textiel, leuke gadgets met de leuze “Fan van Ronse”, 
lekkere mandjes met allerhande streekproducten… Koop 
je een Ronse-geschenkje in de shop, dan krijg je een extra 
cadeautje van onder de kerstboom!

Winterse wandelingen
Wandeling met smaak - Zaterdag 15 december
De gids neemt je mee op sleeptouw in het historisch cen-
trum. Je komt niet alleen meer te weten over de geschiede-
nis van Ronse maar ook waarom er in Ronse meer foodies 
zijn.
Afspraak 17.45 u. - vertrek 18 u. aan Toerisme Ronse, De 
Biesestraat 2 . € 15, alle proevertjes inbegrepen: een Ron-
senaarke, cava met proefpaletje kaas en een Italiaanse hap.
Duur: maximum 2 u. 
Sint-Hermescrypte by night 
Zaterdag 15 december en zondag 16 december
De crypte wordt voor deze gelegenheid alleen verlicht door 
feeëriek kaarslicht! Je komt alles te weten over hoe waan-
zinnige pelgrims in de middeleeuwen hun genezingsproces 
ondergingen. 
Afspraak 17.45 u.  –  vertrek 18 u. aan Toerisme Ronse, De 
Biesestraat 2. € 5, drankje inbegrepen. Duur: maximum 
1.30 u.

Midwinterwandeling - Zondag 16 december
Op midwinter vierden onze voorouders duizenden jaren 
geleden het midwinterfeest. Bij deze wandeling kom je 
alles te weten over de verschillende betekenissen van de 
kerstperiode.
Afspraak 14.45 u. – vertrek 15 u. aan Toerisme Ronse, De 
Biesestraat 2. € 5, drankje inbegrepen. Duur: maximum 2 u.
Praktisch
Inschrijven en betalen voor de wandelingen is verplicht. 
Betalen kan op rekeningnummer BE95 0682 3802 1758 van 
Toerisme Ronse met vermelding van de naam van de wan-
deling + datum + je naam en het aantal personen. Gelieve 
minimum 5 werkdagen voor de deelname te storten.  An-
nuleringen worden niet terugbetaald en het aantal plaatsen 
is beperkt. Cash betalen kan tijdens de openingsuren van 
Toerisme Ronse. Voor de openingsuren: www.visitronse.be.

Familiefilm: Arthur Christmas
Zondag 16 december
Nederlands gesproken familiefilm (6+) 
Het bezorgen van alle kerstcadeautjes in één nacht gebeurt 
niet meer met de arrenslee, maar vanuit een supermodern 
ruimteschip. Toch wordt door een foutje één cadeautje niet 
bezorgd. Arthur, de onhandige jongste zoon van de kerst-
man, gaat op pad om het pakje naar een klein meisje te 
brengen, geholpen door zijn opa die de oude arrenslee en 
rendieren nog bewaard heeft.
De film werd genomineerd voor o.a. een Golden Globe, 
Annie Award en een Bafta Award voor Beste Animatiefilm.
Locatie: Wolvestraat 37, 15 u.
Duur: 94’ - Vrije zitplaatsen
Prijs: € 5 (volw./kind), korting met VT PAS
Info en reservatie: info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
Tickets online: Webshop Ronse

14 • 15 • 16 DEC 2018

G E Z E L L I G  E I N D E J A A R  I N  R O N S E

MEER INFO • WWW.RONSE.BE • 

muziek en animatie in de centrumstraten 
kerstfilm ‘Arthur Christmas’ • koopzondag 
winterwandelingen • spaaractie • kerstmarkt

RONSE WINTERLICHT
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KORT NIEUWS KORT NIEUWS

ALBERT HEIJN IN SHOPPING PLAZA

Ondernemers Jean-Paul Fraeyman en zijn partner Inge Vanluchene zijn 
de gezichten achter de nieuwe Albert Heijn in Ronse. Supermarktmana-
ger Christine Drielinck zal de dagelijkse leiding van de winkel voor zich 
nemen. Met meer dan 18.000 artikelen op een winkeloppervlakte van 
1.400 m² biedt de winkel een groot assortiment aan de klant. Bij Albert 
Heijn vind je een uitgebreid vleesassortiment, een uitgebreid gamma 
aan kaas- en zuivelproducten, biologische producten en bloemen. De 
winkel wil graag een kruidenier zijn die persoonlijke service en een 
verrassend assortiment aan Hollandse prijzen biedt.

Albert Heijn zorgt voor een nieuwe invulling voor het voorheen leeg-
staande pand van de vroegere Match. Dit geeft opnieuw zuurstof aan 
de Shopping Plaza. Bovendien geeft de winkel werk aan 50 perso-
neelsleden, die versterkt worden door jobstudenten. Geïnteresseerden 
kunnen nog steeds solliciteren bij Albert Heijn.

OPROEP HERNIEUWING 
ADVIESRADEN

Ronse telt heel wat verschillende adviesorganen. De 
stedelijke adviesraden zijn een belangrijke motor 
in het verenigingsleven en geven burgers de kans 
om een bijdrage te leveren aan het lokaal beleid. Zij 
geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald 
thema of doelgroep. Vaak is hun advies verplicht bij 
het indienen van dossiers bij de hogere overheden. 
Daarnaast staan de adviesraden vaak ook in voor de 
organisatie of de hulp bij evenementen zoals Ronse 
Run of Gedichtendag. Op de website van de stad 
vind je uitgebreide informatie over de werking en de 
samenstelling van de verschillende raden in Ronse. 

Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad 
worden deze raden ontbonden en opnieuw samen-
gesteld. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 
2019 - 2024 dienen de stedelijke adviesraden dus 
hernieuwd te worden. In Ronse is dit het geval voor 
de GECORO, het Fiertelcomité, de stedelijke raad 
der Bommels en de stedelijke adviesraden voor 
onderwijs, jeugd, milieu, welzijn, sport, cultuur en 
wonen. 

Het stadsbestuur lanceert dan ook een warme op-
roep naar alle burgers en verenigingen in Ronse om 
zich kandidaat te stellen en vertegenwoordigers aan 
te duiden voor een van deze adviesraden. Geïnte-
resseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot 
ten laatste 31 december 2018 via info@ronse.be of 
bij één van de ondersteunende diensten. Deze lijst 
vind je op de website van de stad.

 

AFVALKALENDER 2019

Tegen eind december krijgt elk gezin de nieuwe afvalkalender 
2019 in de brievenbus. Wie er tegen het einde van het jaar geen 
gekregen heeft, kan een exemplaar afhalen in het stadhuis aan het 
onthaal. Je vindt de afvalkalender ook op www.ronse.be. 

Ieder gezin krijgt 6 gratis punten voor het recyclagepark voor 
2019. Dit gebeurt automatisch begin januari, je hoeft daar niets 

voor te doen. Niet gebruikte punten van 2018 
vervallen.

Recyclagepark eindejaarsperiode 
Van zondag 23 december 2018 tot en met 
woensdag 2 januari 2019 is het recyclagepark 
gesloten
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VRIJE TIJD IN RONSE

KERSTMARKT 2018

Op vrijdag 14 december, om 20 u., opent de kerstmarkt op de 
Grote Markt. Ook zaterdag 15 en zondag 16 december kun je er 
de hele dag terecht voor gezelligheid, een smakelijk hapje en 
drankje en animatie voor groot en klein. Zoek je nog een ori-
gineel geschenk? Snuister dan zeker eens rond in het aanbod 
van de vele chalets. Kinderen kunnen begeleide ritjes maken 
op pony’s en er zijn tal van dans- en andere muzikale optre-
dens voorzien. Het hele programma kan je nalezen op p. 8 en 9. 
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IN DE KIJKER
INFOSESSIE BURGERCOÖPERATIE 
STROOMVLOED
di 04.12.18 van 20 tot 21 u.
Je komt er meer te weten over de 
mogelijkheden tot investeren in de 
wind- & zonnepanelen-projecten in uw 
buurt. De inkom is gratis, gelieve wel in 
te schrijven.
CC De Ververij - Brouwerij Dekeyser
Priestersstraat 13
https://stroomvloed.be/infosessies   

VOORLEZEN IN DE BIB
wo 05.12.18 en za 15.12.18  
van 14.30 tot 15.30 u.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62 
bibliotheek@ronse.be

GIOACCHINO ROSSINI.  
DE GROOTMEESTER VAN HET  
BELCANTO
wo 05.12.18 en 12.12.18 van 14 tot 16 u.
Klassieke muziek
Davidsfonds 
KSO Glorieux
Glorieuxlaan 30
mieke.gielis@davidsfonds.be 

ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE 
SOUVENIR EMOUVANT 
za 08.12.18 van 20 tot 22 u.
CC De Ververij 
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be 

WERKSTUK MAKEN IN NUNO VILT
za 08.12.18 van 9.30 tot 16.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60  
055 21 80 07 
info@tio3.be
www.tio3.be 

KERSTMARKT ARTS AND 
CRAFTS 
Hoogstaande ambachten. Je vindt er 
drie verdiepingen met leuke standen 
en ideeën.
za 08.12.18 en zo 09.12.18 van 10 tot 18 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60
055 21 80 07
info@tio3.be 
www.tio3.be

INTRODUCTIETWEEDAAGSE  
GEWELDLOZE COMMUNICATIE
i.s.m. De Fluisterboom 
za 08.12.18 en zo 09.12.18 van 10 tot 17 u.
De Fluisterboom
Oscar Delghuststraat 37
0486 23 42 57
info@defluisterboom.be
www.defluisterboom.be 

KOKEN MET CHRIS 
Kookdemonstratie met Chris
zo 09.12.18 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be 

VOETJEBAL VOOR KLEUTERS 
Speel-en leerconcept voor kinderen 
en ouders
zo 09.12.18 van 10 tot 11 u.
Voetjebal België
’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
info@voetjebalbelgie.be

LEESGROEP DAVIDSFONDS 
RONSE - OKRA 
di 11.12.18 om 9 u.
Davidsfonds
Sociaal centrum 
Delhayeplein 16
www.ronse.davidsfonds.be

BABBELONIË RONSE 
di 11.12.18 en 18.12.18 van 9 tot 11 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
De Botaniek
Spinstersstraat 36
Stefaan.vanderbiest@vormingplus.be 

PILOXING 
di 11.12.18 en 18.12.18 van 18.30 tot 19.30 u.
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
0472 68 65 07
Celine.geenens@gmail.com

INTRO LASERCUTTEN
wo 12.12.18 van 18.30 tot 21.30 u.
TIO3 Business & Event Center
Oscar Delghuststraat 60 
055 21 80 07 
info@tio3.be
www.tio3.be   

BESTUURSVERGADERING EN  
ALGEMENE VERGADERING  
NATUURPUNT RONSE
vr 14.12.18 van 19 tot 23 u.
Natuurpunt Ronse
Bestuursvergadering om 19 u. 
Algemene Vergadering om 20 u.  
In ’t Kaaspalet
Fostierlaan 13 
0487 64 46 91
bruno.cappelle@telenet.be 

RONSE DRAWING PRIZE 
50STE GROTE PRIJS ACTUELE  
TEKENKUNST RONSE
Van 15.12.18 tot 13.01.19
wo van 14 tot 18 u.
za en zo van 14 tot 18 u.
Tentoonstelling
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be

POELEN VOOR DE  
VUURSALAMANDER
za 15.12.18 en 09.02.19 van 10 tot 15 u.
Poelenweide in het reservaat  
Pyreneeën
Natuurpunt Ronse
Philippe Moreaux 
0476 49 24 61
www.natuurpunt.be 

ARTHUR CHRISTMAS 
FILMNAMIDDAG
zo 16.12.18 van 15 tot 17 u.
Nederlands gesproken familiefilm. 
CC De Ververij
Wolvestraat 37 
055 23 28 01
info@ccdeververij.be 

TRE, STRESS EN SPANNING  
ONTLADENDE OEFENING 
KORTE REEKS
ma 17.12.18 van 20 tot 21.30 u.
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
Els Soetaert - Aquatouch
0486 27 65 53
Els_soetaert@hotmail.com 
www.aquatouch.be   



IN DE KIJKER

- 13 -

EXPO “JONG BLOED”
BLAAST 15 KAARSJES UIT

De expo “Jong bloed “ is aan de 15de editie toe. Twintig 
jonge, Belgische creatievelingen verzamelen zich rond 
organisatoren Jan, Danielle en Elisabeth Leenknegt 
op deze oudste designerexpo van het land. Opnieuw 
selecteerden de Leenknegts een mooie mix van textiel, 
design, kunst, mode, kids en food. De jongbloedexpo is 
uitgegroeid van een bescheiden huiskamerconcept tot 
een heuse designerexpo waar jonge Belgische artiesten 
hun creatieve ambacht kunnen tonen én verkopen aan 
mensen die geloven in Belgische ambacht. Deelne-
mers zijn onder andere STRAFF Design, Knit 13 by Kim 
Stumpf, Rusée, Flore Deman, Sment, Sabine Vermeu-
len, Libelia Keramiek en La Femme Garniture. Je vindt 
een beschrijving van alle Jong Bloeders op de website. 

Zak af naar de Vlaamse Ardennen en ontdek het neusje 
van de zalm qua lokaal, artisanaal en culinair talent! 

Waar: CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse

Vrijdag 7.12.18 van 19 tot 21.30 u. 
(graag inschrijven voor de openingsavond)
Zaterdag 8.12.18 van 10 tot 18 u. (vrije inkom)
Zondag 9.12.18 van 10 tot 17 u. (vrije inkom)

www.jongbloedexpo.be

ACTEURS GEZOCHT VOOR 
LANGSPEELFILM

Voor een uniek filmproject in de Vlaamse Ardennen zoekt 
het productieteam tal van vrijwilligers. Is het je droom om 
te schitteren op het witte doek? Of wil je graag meewerken 
achter de schermen van een professionele langspeelfilm? 
Hou je dan alvast klaar in 2019! De film zal “Adam & Eva” 
heten. Het wordt een charmante volksfilm met drama, ro-
mantiek en vooral humor. 

Schitter naast Bob De Moor en Marijn Devalck
Jij krijgt de kans om deze twee doorwinterde acteurs bij te 
staan, als derde hoofdrolspeler of als één van de tientallen 
bijrollen en figuranten. Ervaring is niet nodig! Schrijf je vlug in 
voor de audities op 1, 2 of 3 februari 2019. Die vinden plaats 
in “De Ganck”, Sint-Antoniusplein 10 in Moortsele. Stuur een 

gemotiveerde mail met een kort CV en één of liefst meerdere 
foto’s van jezelf naar evaenadam@telenet.be.
Het productieteam zoekt ook hobbykoks om de catering te 
verzorgen voor de acteurs. Alle onkosten worden vergoed. 
Ook om het productieteam te assisteren worden vrijwilligers 
gezocht. Meld je aan via evaenadam@telenet.be

Meer info: www.facebook.com/adamenevadefilm
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BOMMELS 2019

HOOG BEZOEK  
TIJDENS DE BOMMELSFEESTEN

Kleve, de Duitse zusterstad van Ronse die bekend staat 
om haar uitbundige carnavalsfeesten, zal goed verte-
genwoordigd zijn tijdens de Bommels. Prinz Tobias, de 
regerende prins carnaval van Kleve, zakt voor de Bom-
mels immers af naar Ronse. Hij bezoekt Ronse met zijn 
Prinzengarde, in hun eigen carnavalsbus.  Samen met 
de burgemeester van Kleve, is prinz Tobias eregast van 
de Bommels 2019. De Duitse delegatie zal uit meer dan 
50 mensen bestaan. Prins Tobias en zijn garde hebben 
meer dan 220 activiteiten van 11 november (begin van 
het carnaval) tot Rosenmontag (4 maart). De stad Ronse 
is dan ook trots hen te mogen verwelkomen. De bur-
gemeester zal de delegatie ontvangen op het stadhuis. 
Zaterdagavond neemt prinz Tobias met zijn gevolg deel 
aan de avondstoet.  Het is reeds 10 jaar geleden dat de 
prins naar Ronse kwam om mee de Bommels te vieren. 

BOMMELSFEESTEN 5, 6 & 7 JANUARI 2019 
PROGRAMMA

ZATERDAG 05.01.19
10.15 u.
Ochtendstoet naar de ‘Zottenmuur’, met ceremonie  
aan ‘Den Bonmo’. 
11 u.
Machtsoverdracht aan de koning en de koningin,  
op de Grote Markt.
15 u.
Het koningspaar bezoekt rusthuis De Linde.
18 u.
Vertrek Bommelstoet met apotheose op de Grote Markt.
20.30 u.
De Gouden Bommelworp, gevolgd door een optreden  
van Kate Lane.
21 u.
Vuurwerk op de Grote Markt.

ZONDAG 06.01.19: KIDSDAG
11 u.
Het Hof bezoekt de afdeling pediatrie  
van het AZ Glorieux.
13.30 u.
Bal der Bommelkies in het COC.

MAANDAG 07.01.19: ZOTTE MAANDAG
8.15 u.
Het Hof bezoekt alle basisscholen.
14 u.
Zotte maandagbal voor senioren met Kate Lane,  
Johan Veugelers en Willy Sommers. Verkiezing van 
de Schoonste Bommel.
23 u.
Verbranding van de Bommelspop op de Grote Markt.
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BOMMELS
FEESTEN

5-6-7 JAN 2019

STAD RONSE

WWW.BOMMELSFEESTEN.BE

B
0495 600 208

PANDELAERE & PARTNER

Voor meer info www.pandelaere-partner.be

VERWARMING ■ SANITAIR ■ VENTILATIE ■ DUURZAME ENERGIE GARAGE LEMAITRE

V E R Z E K E R I NG EN
WIM BAERT

  
  

 
 www.avac-nieuwkuis.be 

specialiteit: reinigen van overgordijnen

nieuwkuis bvba

  
  

 
 www.avac-nieuwkuis.be 

specialiteit: reinigen van overgordijnen

nieuwkuis bvba

BOMMELS-DEF.indd   1 24/10/18   10:58
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Breng je activiteit in voor  
25 januari 2019 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be

SPELLETJESCLUB 
vr 21.12.18, 18.01.18 en 15.02.19  
vanaf 20 u.
Davidsfonds
Wisselende locaties: aanmelden voor 
meer info
www.ronse.davidsfonds.be 

PEUTER EN KLEUTERTURNEN 
Nog tot 22.12.18 elke za 
van 17.30 tot 18.30 u.
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
0472 68 65 07
Celine.geenens@gmail.com 

TURNEN VOOR KINDEREN/ 
JONGEREN MET EEN BEPERKING 
Nog tot 22.12.18 elke za  
van 18.30 tot 19.30 u.
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
0472 68 65 07
Celine.geenens@gmail.com 

VLAANDEREN ZINGT KERST 
wo 26.12.18 om 15 u.
Davidsfonds
www.ronse.davidsfonds.be

DE OOSTERSE CHRISTENEN  
do 17.01.19 om 20 u.
Kennismaking met de gemeenschap 
van de Assyrische christenen in Ronse.
Davidsfonds 
CC De Ververij - Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
www.ronse.davidsfonds.be 

TOAST LITERAIR
SAPPIGE DIALECTEN
zo 20.01.19 om 9 u.
Literair ontbijt met gastspreker Paul 
Verleyen, gevolgd door een korte quiz 
met aansluitend nieuwjaarsreceptie. 
Deelname € 20
Davidsfonds
Hotel Remington
J. Ferrantstraat 10
ronse@davidsfonds.net
www.ronse.davidsfonds.be 

BIO KWEKEN VAN TOMATEN
zo 03.02.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
0494 66 35 18
Patrick.ryckbosch@pandora.be 

DIGITAAL CAFÉ
do 07.02.19 van 13.30 tot 16 u.
In dit Digitaal Café worden er 3 apps 
gedemonstreerd waarmee je je smart-
phone of tablet kan omtoveren in een 
kopieermachine of dictafoon.
Bibliotheek Ronse, Leerpunt Ronse, 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaande-
ren vzw, Vormingplus Vlaamse Arden-
nen-Dender vzw 
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be    
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be  

KAAS EN WIJNAVOND
vr 15.02.19 om 19.30 u.
Davidsfonds
Kristen Volksbond
Zonnestraat 27
ronse@davidsfonds.net 
www.ronse.davidsfonds.be 

KWEEK VAN KIPPEN
zo 17.02.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
0494 66 35 18
Patrick.ryckbosch@pandora.be 

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

MY TOURS: GEKTOR,  
EEN BEETJE GEK OP RONSE
Stadswandeling voor kinderen met 
gratis app op je smartphone, tablet, 
iPhone of iPad via www.mytours.be
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be 

OP STAP MET ROSALIE 
Speurtocht voor kinderen
Van wo tot zo van 10 tot 12 u.
en van 14 tot 17 u. 
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be 

‘T CREEPY CRYPTE SPEL
Ontdekkingstocht in de Sint-Hermes- 
crypte voor kinderen vanaf 7 jaar, 
samen met ouders of grootouders.
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be 

DE SMAAKKAART RONSE
Lekkere stadswandeling waarbij  
proeven centraal staat.
Van wo t.e.m. zo van 10 tot 17 u.
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2 
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

B’HO QI - MINDFUL 
MO(VE)MENTS 
Aangename en voor iedereen haal-
bare combinatie van tai chi/qigong 
en mindfulnesstraining.
Iedere ma en do van 19.30 tot 21.30 u.
€ 10/les
Bruno Cappelle
CC De Ververij
Wolvestraat 37
0487 64 46 91
Bruno.cappelle@telenet.be 

EVERYBODY MOVES 
G-SPORTNAMIDDAG
Elke laatste zaterdag van de maand 
Van 14 tot 16 u.
Sportdienst
’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 23 28 90 
Buurtsport@ronse.be  
www.ronse.be  

HOOFDANIMATOR CURSUS  
BIJ HUJO 
Ben je klaar voor de transformatie van 
animator tot Big Chief? Dan is deze 
cursus helemaal iets voor jou!
Hujo
Jeugdcentrum de Fiertel
Ruddersveld 7 
info@hujo.be 
vorming@hujo.be  
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Ook dit jaar gaat de Werkgroep gedichtendag van de Cul-
tuurraad op zoek naar het “gedicht van de stad”. Heb jij poë-
tisch talent? Schrijf dan een gedicht binnen een thema naar 
keuze en neem deel binnen jouw leeftijdscategorie. Een 
onafhankelijke jury selecteert een winnend gedicht binnen 
iedere categorie. Uit die vier gedichten wordt het “Gedicht 
van de stad Ronse 2019” gekozen. Dit krijgt (deels) een 
plaats op de poëzieboulevard tussen het station en het 
Delhayeplein.

De vier categorieën waarin je kan deelnemen zijn: 12 tot 14 
jaar, 15 tot 17 jaar, 18 tot 35 jaar en 35+. 

Op donderdag 31 januari vindt onder de naam  “Muzen in 
de stad” de 16de poëtische happening plaats. Tijdens dit 
evenement maakt de jury de laureaten bekend. 

In de categorieën 18 tot en met 35 en 35+ reikt de Mar-
nixring Ronse Taalgrens ook een prijs uit aan een kwalitatief 
hoogstaand gedicht, geschreven door een Ronsenaar. 

Stuur jouw inzending naar de openbare bibliotheek, t.a.v. 
Sophie Delbar, De Biesestraat 4, 9600 Ronse en dit uiterlijk 
op vrijdag 15 december 2018.

Het volledig reglement kan je nalezen op www.ronse.be/
cultuur/gedichtendag

SPORTS ON STAGE

Op 26 januari organiseren de stedelijke Sportraad en de 
sportdienst naar jaarlijkse gewoonte het ‘Sportgala’. Dit jaar 
wordt het sportgala in een nieuw kleedje gestopt: ‘Sports 
On Stage’. Ronsese sporters worden nog steeds in de bloe-
metjes gezet voor hun opmerkelijke prestatie(s) van het 
afgelopen jaar met de ‘Trofee voor sportverdienste’, de 
‘Jeugdtrofee voor sportverdienste’ en de titel van ‘Sportclub 
van het jaar’. Je kan kandidaturen hiervoor indienen tot 31 
december 2018 via sport@ronse.be.

Voor de acts gaat de sportdienst dit jaar op zoek naar spec-
taculair talent van eigen bodem. In ware ‘Belgium’s Got Ta-
lent’-stijl vinden er vooraf audities plaats, waarna een jury 
bepaalt wie doorstoot naar de grote finale. De avond zelf 
kiest het publiek via een voting de ultieme winnaar. Woon 
je in Ronse of ben je aangesloten bij een Ronsese club of 
vereniging en is dit iets voor jou? Maak dan snel een audi-
tie-video met de voorstelling van jouw talent en stuur die 
via mail naar sport@ronse.be (voor 31 december 2018). De 
video’s zijn maximaal 1 minuut lang en verwijzen op de een 
of andere manier naar sport. 

‘Sports On Stage’ vindt plaats in sporthal ‘t Rosco en staat 
garant voor een boeiende avond met muziek, spektakel, 
sportieve acts en spannende momenten.
De inkom voor deze sportavond is gratis. Vooraf haal je best 
wel je kaarten af bij de sportdienst.

Meer info: dienst sport, 055 23 28 90, sport@ronse.be

WORD JIJ STADSDICHTER 2019?
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EVENEMENTENKALENDER 2019

JANUARI

BOMMELSFEESTEN 
5 - 6 - 7 januari

SPORTGALA 
26  januari 

GEDICHTENDAG  
31 januari

MAART

PICTURALE  
9 maart – 7 april

APRIL

RONDE  VAN  VLAANDEREN  
7 april

BUITENSPEELDAG 
24 april 

CYPRIAAN  DE  RORE 
28 april

MEI

WAK 
10 – 19 mei

JUNI

ZOMERKERMIS  
15 juni tot 24 juni

FIERTELOMMEGANG 
16 juni

BRADERIE 
24 juni

BRUULCONCERT  
28 juni

SIERK  MASJIEK 
29 juni 

JULI

BRUULCONCERT 
5 juli 

VLAANDEREN FEEST 
11 juli

BRUULCONCERT 
12 juli

AUGUSTUS

RONSE  OPSCENE  
23 - 24 augustus 

BEVRIJDINGSFEESTEN 
31 augustus  

SEPTEMBER

SEPTEMBERFEESTEN 
7 en 8 september

OPEN MONUMENTENDAG  
8 september

RONSE  RUN 
15 september 

TEXTIELFESTIVAL 
september – oktober 

OKTOBER

HOTONDCROSS 
oktober 

DAG  &  NACHT VAN  DE  
JEUGDBEWEGING 
18 oktober 

WINTERKERMIS  
26 oktober – 3 november

NOVEMBER

KUNSTENDAG   
VOOR  KINDEREN  
17 november 

DECEMBER

GROTE PRIJS TEKENKUNST  
15 december – 13 januari

KERSTMARKT 
RONSE WINTERLICHT  
20 - 21 - 22 december

PROGRAMMATIE  
JANUARI – FEBRUARI
Ataneres Ensemble: nieuwjaarsconcert met 
sopraan Lore Binon
Zondag 27.01.19 om 15 u.
Het Ataneres Ensemble is een strijkorkest be-
staande uit een vijftiental veelbelovende, pro-
fessionele muzikanten. Naast het gevestigde
strijkersrepertoire, richt het ensemble zich op 
originele combinaties over de verschillende mu-
ziek- en kunstgenres heen.

Het orkest staat onder de artistieke leiding van 
concertmeester Wim Spaepen en werkt samen 
met bekende solisten en dirigenten. Zij vormen 
een interactief en hecht ensemble waarbij het ac-
tief en levendig musiceren op de voorgrond staat.

Spinvis “In werkelijkheid”
Vrijdag 08.02.19 om 20 u.
Theaterconcert

In werkelijkheid zit het anders.
In werkelijkheid zit alles altijd anders.

Speciaal voor het theater schrijft Spinvis een 
muzikaal verhaal over “De Werkelijkheid”, sa-
men met theatermaker en multi-instrumentaliste 
Saartje Van Camp. Achter ieder verhaal zit een 
ander verhaal. En ook dat verhaal vertelt niet 
alles. Kunnen we ooit “alles” weten? Willen we 
dat wel weten? In werkelijkheid tasten we in het 
duister. 

“In Werkelijkheid” is een visuele en muzikale 
vertelling met veel nieuwe en oudere liedjes 
van Spinvis. Vaak opnieuw gearrangeerd. Soms 
verstild. Soms keihard.



KORT NIEUWS KORT NIEUWS

CAMPAGNE 
RIKOLTO 
VREDESEILANDEN 
IN JANUARI

Gezond voedsel, geproduceerd met respect voor het 
milieu, waar boeren een degelijk inkomen aan ver-
dienen... Dat is geen luxe, maar een noodzaak om 
een groeiende wereldbevolking te voeden, zonder 
de planeet uit te wringen. Daarom ondersteunt Vre-
deseilanden (Rikolto) wereldwijd boerenfamilies en 
hun organisaties zodat ze zich uit de armoede werken 
en tegelijk de toekomst van ons voedsel veilig stellen. 
Op 11, 12 en 13 januari 2019 voert Rikolto-Vredesei-
landen campagne via een nationale verkoopactie, met 
als thema “Eten roert de planeet”. Ook in Ronse kun je 
vrijwilligers van Rikolto-Vredeseilanden tegenkomen. 
Koop één van hun gadgets en steun zo het goede doel!

INFOPUNT 
LEVENSEINDE 
VOORTAAN OP 
AFSPRAAK

Het Infopunt Levenseinde informeert burgers over de moge-
lijke beslissingen bij het levenseinde: je kan behandelingen 
weigeren, een vraag naar euthanasie formuleren, je organen 
of lichaam afstaan. Er is heel wat mogelijk. Maar er is ook heel 
wat verwarring. Wat bijvoorbeeld bij dementie? Het Infopunt 
Levenseinde is er om te luisteren naar jouw vragen en bezorgd-
heden en samen met jou te bekijken hoe je nu al je levenseinde 
zo goed mogelijk kan organiseren, voor het geval je het later 
zelf niet meer kan zeggen. Sinds 1 december werkt het Info-
punt, dat zich bevindt in het Dienstencentrum De Hoge Winde, 
enkel op afspraak. Je kan contact opnemen met De Hoge Winde 
op nummer 055 20 70 73 of via hogewinde.ronse@zorggroep- 
eclips.be. Je kunt ook rechtstreeks het Netwerk Levenseinde 
contacteren. Dat kan in de voormiddag tussen 9 en 12 u. op 
het nummer 055 20 74 00 of via info@netwerklevenseinde.be.

www.netwerklevenseinde.be

GROEPSAANKOOP GROENE 
STROOM PROVINCIE  
OOST-VLAANDEREN 

Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je 
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee 
met de achtste groepsaankoop voor groene stroom en 
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Schrijf je vóór 5 februari 2019 in via www.samengaan-
wegroener.be. Inschrijven kan vanaf 3 december en is 
gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk 
aanbod met een prijs, berekend op jouw opgegeven 
verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan kan je 
het aanbod accepteren tot en met 30 april 2019. De 
Provincie regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het 
Sociaal Huis je graag verder en dit elke werkdag tussen 
8.30 en 11.30 u. aan de onthaalbalie. Neem zeker je 
laatste jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle 
gegevens die nodig zijn om jouw inschrijving in orde 
te brengen.

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

 
NIEUW DECREET LEGT NIEUWE 
ACCENTEN

Na een bruisend feestjaar in het teken van “150 jaar Kunstaca-
demie Vlaamse Ardennen” zijn 1.586 leerlingen ondertussen 
opnieuw gestart met hun lessen in de Kunstacademie. Vanaf dit 
schooljaar is een nieuw niveaudecreet van de Vlaamse regering 
van kracht. De Kunstacademie stapte enkele jaren geleden al in 
het vooruitstrevende pilootproject “Kunstig competent” dat de 
omslag maakte naar een competentiegerichte wijze van lesge-
ven, leren en evalueren en stond op die manier mee aan de wieg 
van de hervorming. In samenspraak met de leerlingen wordt 
een kwaliteitsvol en motiverend traject op maat uitgestippeld.

Vernieuwing in het aanbod
Het nieuwe decreet zorgt voor heel wat vernieuwingen, maar 
vooral het verruimde aanbod springt in het oog. De academies 
krijgen dankzij het decreet namelijk meer vrijheid en autonomie 
in de organisatie van hun opleidingen. De Kunstacademie biedt 
sinds lange tijd kwaliteitsvolle opleidingen aan in de vier domei-
nen: Muziek, Woordkunst-Drama, Beeldende en Audiovisuele 
kunsten en Dans. Er werd ook een unieke traditie opgebouwd 
in ‘domeinoverschrijdende’ artistieke producties.

Wat is nieuw in het aanbod?
De reeds bestaande Octopusklasjes - waar kinderen vanaf 6 
jaar op een speelse manier kunst ontdekken én actief beleven 
-  worden vanaf 7 jaar uitgebreid met Muziekinitiatie, Woor-
dinitiatie, Beeldatelier of Dansinitiatie. Kinderen vanaf 8 jaar 

“Kinderen vanaf  
8 jaar kunnen  

nu onmiddellijk  
starten met een 

instrument”

- 20 -



KUNSTACADEMIE

kunnen nu onmiddellijk starten met een instrument. Instappen 
op elke leeftijd blijft uiteraard mogelijk.

Uitgebreide keuze
Vanaf de 3de graad (12 jaar) kan je naast de bestaande Optie 
Klassiek en Optie Jazz-Pop-Rock ook kiezen voor de Opties 
Musical/Muziektheater en Oude Muziek. Wil je weten hoe je 
een popsong in elkaar knutselt en er zelf eentje maken? Dan 
is de opleiding Singer-songwriter iets voor jou!
Met meer zelfvertrouwen voor een publiek spreken leer je in 
de nieuwe opleiding Spreken en vertellen. In de opleiding Ver-
teltheater ga je aan de slag met monologen, dialogen, proza 
en poëzie.
Heb je zin om te leren dansen, dan kan je naast Klassieke Dans 
ook Hedendaagse Dans volgen. Maak je liever een eigen kunst-
werk, dan kan je je creatief uitleven in de nieuwe opleiding 
Projectatelier, naast Schilderkunst, Tekenkunst, Beeldatelier 
(Keramiek) en Digitaal Beeldatelier. 

Heb je het volledige opleidingstraject met succes afgewerkt, 
dan kan de Kunstacademie certificaten uitreiken na het behalen 
van de vereiste competenties. Die zijn van rechtswege erkend 
en ingebed in de Vlaamse kwalificatiestructuur.

De toekomst
De Kunstacademie blijft verder zijn ankers uitgooien en bruggen 
bouwen naar o.a. het verenigingsleven, het leerplichtonderwijs, 
cultuurcentrum De Ververij en de bibliotheek…

Laat je inspireren door het vernieuwde aanbod op de website 
of kom eens kennismaken! Noteer alvast het Academiefeest in 
je agenda op zondag 24 februari 2019.

Meer info: Kunstacademie Vlaamse Ardennen,  
Wolvestraat 37, 055 23 28 85, kunstacademie@ronse.be
www.kunstacademievlaamseardennen.be

“De academies krijgen meer  
vrijheid en autonomie.”
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BEDRIJVENTERREIN PONT-WEST

Fase 1 bijna voltooid
Het regionaal bedrijventerrein Pont-West wordt omsloten 
door de Doorniksesteenweg (N48), de Pontstraat en de 
Malaise, beslaat een oppervlakte van ongeveer 48 ha en 
zal ontwikkeld worden in drie fases. Momenteel is de eerste 
fase zo goed als afgerond en werden bijna alle gronden, op 
twee na, verkocht. Deze fase heeft een verkoopbare opper-
vlakte van 11,6 ha. De ontsluiting van fase 1 gebeurt via de 
Doorniksesteenweg en de Pontstraat. Eens deze verlengd 
is, zal de volledige zone rechtstreeks kunnen aansluiten op 
de N60 richting Oudenaarde, waardoor een snelle verbin-
ding richting de E40 gegarandeerd is.

Bedrijven op Pont-West binnen fase 1
Verschillende bedrijven zijn al aan het werk op Pont-West. 
Andere zijn volop bezig aan de opbouw van hun bedrijf. De 
volgende bedrijven hebben op Pont-West een stuk grond 
verworven.

Group Joeri
Dit afwerkingsbedrijf in de bouw voorziet pleisterwerken 
binnen en buiten, technische installaties zoals sanitair, 
elektriciteit, CV, ventilatie, airco en ruwbouwwerken. Group 
Joeri wil meer de richting uitgaan van ‘totaalprojecten re-
novatie’, met een focus op energiezuinigheid. Group Joeri 
stelt ongeveer 100 ploegen te werk met elk gemiddeld 2 
personen plus 20 bedienden en werfleiders. Joeri Pleister-
werken is vooral actief in West- en Oost-Vlaanderen, maar 
ook in Henegouwen. Op termijn wil het bedrijf uitbreiden 
naar Noord-Frankrijk.

Eurabo
Eurabo staat voor handel in bio-ecologische en houtach-
tige materialen voor de bouwsector. Duurzaamheid is het 
leidmotief. Eurabo heeft een zeer specifiek product- en 
dienstenaanbod, gekoppeld aan gekwalificeerd perso-
neel, opleidingen en dagelijks advies. In totaal werken er 24 
personeelsleden bij Eurabo, verspreid over 2 vestigingen, 
waarvan één nieuwe  op bedrijventerrein Pont-West (15 
mensen) en één in Gent (9 mensen). 

Alsico
Alsico produceert werk- en beschermingskledij. Als inter-
nationale topspeler telt Alsico globaal 8.000 werknemers en 
is het vooral actief in de VS en Europa, aan een groeiritme 
van ongeveer 7% per jaar. Op bedrijventerrein Pont-West 

zal het bedrijf 60 personen tewerkstellen, waarvan de helft 
bedienden. Elders in Ronse stelt het nog eens 70 mensen 
tewerk. Utexbel (met 900 werknemers) is een belangrijke 
leverancier.

Kentucky Horseware
Dit bedrijf ontwikkelt en produceert hoogwaardige bescher-
ming voor paarden. Het is een nichebedrijf dat een omzet-
groeiritme van ongeveer 60% per jaar realiseert. Kentuck 
Horseware biedt 8 personeelsleden directe tewerkstelling 
op bedrijventerrein Pont-West, en indirect nog eens aan 
een 100-tal mensen met name in China, Vietnam en Taiwan.

Rama (Mark Manders)
Rama doet de technische uitvoering van onder andere 
kunstwerken, architectuur, meubels en houten speelgoed. 
De kunstzinnige aspecten en tentoonstellingen neemt Stu-
dio Mark BVBA voor zijn rekening. Bij aanvang op bedrijven-
terrein Pont-West worden direct 5 mensen tewerkgesteld, 
indirect bij toeleveranciers zoals Art Casting bronsgieterij en 
All Mechanics metaalbedrijf nog eens 10 en respectievelijk 
2 mensen.  De belangrijkste klanten zijn Amerika, Azië met 
inbegrip van China en Japan, Europa, Brazilië en Mexico. 

Mecaniek Chevalier
Dit bedrijf levert machinebouw en CNC- draai- en frees-
werk. Het zal direct 7 personeelsleden tewerkstellen op 
bedrijventerrein Pont-West, alsook een vijftal indirecte 
arbeidsplaatsen bewerkstelligen voor lassen, elektriciteit 
en montage. Mecaniek Chevalier wil wereldwijd uitgroeien 
tot een speler van formaat.

ANG
ANG is opgestart in 1992 op het bedrijventerrein Meers-
bloem-Leupegem in Oudenaarde. Het bedrijf vervaardigt 
metalen afvalcontainers van 5 m3 tot 45 m3 en opslag-
containers. ANG zal direct 9 personen tewerkstellen op 
bedrijventerrein Pont-West, waaronder lassers en pis-
toolschilders,  naast 10 personen elders in ANG-Systems 
in Pepingen, en ruim 65 in zijn buitenlandse vestiging. 

Er zijn nog twee gronden beschikbaar voor verkoop. Voor 
informatie: contacteer Solva. 

Meer info: dienst Omgeving, 055 23 27 76
economie@ronse.be
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Flitsbeleid 
Overdreven snelheid is, naast het niet dragen van de vei-
ligheidsgordel, telefoneren achter het stuur of rijden onder 
invloed, één van de hoofdoorzaken van ongevallen met 
slachtoffers. Dit geldt ook voor Ronse.
Eigen aan Ronse, is de moeilijke ontsluiting van de stad. 
Doordat er geen volwaardige ringweg bestaat, moet alle 
doorgaand verkeer het centrum dwarsen. Ook het zwaar 
vervoer voor de industriezone Klein Frankrijk of één van 
de industriële sites in het centrum moet door het stads-
centrum rijden om aan de bestemming te geraken. Deze 
combinatie van een hoge verkeersdensiteit, zwaar vervoer 
en onvoldoende aangepaste weginfrastructuur maakt dat 
Politiezone Ronse zwaar inzet op overdreven of onaange-
paste snelheid in het verkeer. Het probleem wordt zowel 
preventief als repressief aangepakt.

Flitsen en beboeten
Er wordt repressief gewerkt door quasi dagelijks te flitsen 
op het grondgebied. De flitscontroles gebeuren permanent 
door de vaste flitspalen (Leuzesesteenweg, Kruisstraat) 
of door klassieke snelheidscontroles met een verplaats-
bare radar, al dan niet verstopt in de “flitsvuilbak”. In 2017 
werden 3.014.657 voertuigen gecontroleerd op overdreven 
snelheid. 10.247 chauffeurs reden te snel. Jammer genoeg 
neemt het aantal chauffeurs dat geverbaliseerd wordt, elk 
jaar toe.  Er wordt op heel het grondgebied gecontroleerd 
(110 verschillende opstelplaatsen in 2017), met focus op 
de risicovolle plaatsen.

Preventie
De Politiezone Ronse adviseert de stedelijke en gewestelij-
ke bevoegde instanties over infrastructurele maatregelen. 
Bij een gewijzigde verkeerssituatie plaatst de politie mobie-
le signalisatie. De meest in het oog springende preventieve 
maatregel is echter het dagelijks aankondigen van de loca-
ties waar de volgende dag geflitst wordt op de facebookpa-
gina van Politiezone Ronse (facebook.com/politie.ronse). 
Door elke dag één locatie te verklappen, hoopt de politie 
enerzijds dat de chauffeurs op die specifieke locatie de 

snelheidsbeperkingen zullen respecteren. De doorgegeven 
locaties betreffen bijna altijd de klassieke risicoplaatsen 
waar veel chauffeurs te snel rijden (Ninoofsesteenweg, En-
gelsenlaan, Glorieuxlaan, Elzeelsesteenweg…). Anderzijds 
wil de politie op deze manier duidelijk maken dat in Ronse 
élke dag gecontroleerd wordt op overdreven snelheid, in 
de hoop dat de bewustwording van de weggebruiker stijgt. 
Laat het wel duidelijk zijn dat er iedere dag op verschillende 
locaties  gecontroleerd wordt. Chauffeurs kunnen dus niet in 
de rest van de stad ongestraft het gaspedaal induwen! Volg 
de Facebookpagina en kom elke dag één flitslocatie te weten.

BOB-campagne
De BOB-eindejaarscampagne start dit jaar op 1 december 
en eindigt eind januari 2019. Vandaag is ‘BOB’ nog geen 
algemene regel bij Belgische bestuurders. Het is nog steeds 
sociaal aanvaard om drinken en rijden te combineren. Zo 
geeft liefst 1 Belg op 3 toe recent onder invloed van alcohol 
te hebben gereden. In België gebeuren er elke dag gemid-
deld 12 ongevallen waarbij een bestuurder positief blies.
Tijdens de BOB-campagne zal Politie Ronse elke dag alco-
holcontroles houden op verschillende locaties. Deze con-
troles zullen meermaals per dag en op elk mogelijk tijdstip 
van de dag plaatsvinden. De nuchtere chauffeurs worden 
beloond met een Bob(ette)-sleutelhanger!

Meer info: Lokale Politie Ronse, 055 33 70 33
info@pzronse.be



INSCHRIJVINGSDAGEN

INSCHRIJVINGSDAGEN   
KROKUSVAKANTIE 

Speelpleinwerking Pagadders 
Op de stedelijke speelpleinwerking Pagadders kunnen 
kinderen en jongeren van 4 tot 13 jaar terecht voor een 
dag boordevol leuke activiteiten onder begeleiding van 
gebrevetteerde monitoren.
Tijdens de Krokusvakantie vindt de speelpleinwerking 
plaats van maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart, in de 
Grote Marijve 133.
Kinderen en jongeren zijn welkom van 7.30 tot 17.30 u. Er 
zijn begeleide activiteiten van 9 tot 16 u. Voor de allerklein-
sten is zindelijkheid een voorwaarde.

Inschrijven
Op voorhand inschrijven is verplicht. De eerste inschrij-
vingsdag voor de Krokusvakantie is op maandag 14 januari 
2019. Inschrijven kan aan de balie van de Jeugddienst, via 
telefoon of e-mail.
De volgende gegevens zijn nodig bij de inschrijving: naam 
en voornaam van het kind, geboortedatum, volledige adres-
gegevens, rijksregisternummer van het kind en contactge-
gevens van de ouder(s).

Prijzen
Gewone prijs: € 10 per dag of € 6 per halve dag 
VT- pas Cat. 2: € 7  per dag of € 4 per halve dag
VT-pas Cat. 1: € 3  per dag of € 1,80 per halve dag
De VT-pas (€ 5 of € 1) kan aangekocht worden op de 
jeugd-, cultuur- of sportdienst. Mensen die menen in 
aanmerking te komen voor een VT-pas categorie 1 bren-
gen bij inschrijving hun attest van de mutualiteit (recht op 
verhoogde tegemoetkoming ) of van het Sociaal Huis mee.
In de dagprijs zijn verzekering, vieruurtje en materiaal in-
begrepen. De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee.

 
Sportkampen
De eerste inschrijvingsdatum voor de sportkampen tijdens 
de Krokusvakantie is 19 januari 2019. Er zijn twee kampen: 
voor kleuters en voor lager. Dit zijn beide omnisportkam-
pen (thema’s nog niet gekend). De kampen vinden plaats 
van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart, van 9 tot 
12 u. en van 13 tot 16 u. (5 dagen). Er is opvang voorzien 
vanaf 8 tot 17 u.

Inschrijven 
Inschrijven kan vanaf 9 u. via de webshop Ronse.

Prijzen
Gewone prijs: € 65
VT-pas Cat. 2: € 60
VT-pas Cat. 1: € 20

Meer info: dienst Jeugd, 055 23 28 80
 jeugd@ronse.be
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INVICTUS TRAININGSCENTRUM 
VERHUIST NAAR TIO3
Vanaf januari 2019 verwelkomt Business Center TIO3 trai-
ningscentrum Invictus in haar gebouwen, onder leiding van 
Fabrice De Ridder. Bij Invictus kan iedereen zich sportief 
uitleven in verschillende groepslessen zoals tacfit, grap-
pling, wod, mma, BJJ, kickbox, flowfit, fitness en perso-
nal training op aanvraag. Ook kinderen zijn er welkom op 
woensdagnamiddag. Inzicht sprak met Fabrice De Ridder.

Hoe en wanneer is Invictus ontstaan?
Invictus bestaat sinds 2014. Ik was al mijn hele leven be-
zig met gevechtsport, kracht- en conditietraining. Enkele 
vrienden vroegen me of ik tijdens de vakantieperiode trai-
ning wilde geven om hen klaar te stomen voor het volgende 
sportjaar. Zo ben ik begonnen maar de groep geïnteres-
seerden werd steeds groter.  We bleven dus verder trainen, 
eerst gewoon buiten, daarna tijdens de winter in een te 
kleine en te koude garage. Ook mijn vrouw Cindy kwam 
me vervoegen in het lesgeven.  In 2017 verhuisden we naar 
onze huidige locatie.

Vanwaar de verhuis naar TIO3?
TIO3 is volop in beweging en volop aan het groeien, net als 
wij. Daarom geloof ik in een samenwerking. Met de verhuis 
willen we aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Invictus staat 
open voor het grote publiek, maar we richten ons vanaf 
januari natuurlijk ook specifiek op de ondernemers die in 

TIO3 gehuisvest zijn. Daarom starten onze lessen vanaf 
dan om 17 u. Als je na het werk eenmaal huiswaarts gaat, is 
de drempel om nog naar de sportzaal te vertrekken groot. 
We bieden de gelegenheid om aansluitend aan het werk 
te komen sporten. Bedrijven die met Invictus willen sa-
menwerken, kunnen contact opnemen en dan bekijken we 
samen of we een aangepast programma kunnen uitwerken. 
Ik ben ervan overtuigd dat gevechtssport bedrijfsleiders 
kan helpen om tot nieuwe inzichten te komen. ”The laws 
of combat are universal” en een bedrijf runnen is toch ook 
een beetje een combat.

Wat maakt Invictus zo bijzonder?
Het unieke aan Invictus is vooral de sfeer. De mensen die 
er komen trainen vormen een hechte community. We zijn 
als het ware één grote familie. Iedereen is welkom bij In-
victus, zolang je je maar aan de regels houdt en mee onze 
waarden uitdraagt. Respect, werkethiek en vriendelijkheid 
dragen wij hoog in het vaandel. Die waarden zijn dan ook 
eigen aan de martial arts.

Wat zit er allemaal in jullie aanbod?
We proberen een brede waaier aan te bieden. Enerzijds 
is er de tak gevechtssport: Brazilian jiujitsu, kickboks en 
zelfverdediging. Anderzijds bieden we kracht- en condi-
tietrainingen aan. 

Wat motiveert jou om dit werk te doen?
Je ziet dat er binnen het team van alles groeit en bloeit: 
mensen die hun leven over een andere boeg gooien omdat 
ze in zichzelf beginnen te geloven. Dat is waarvoor we het 
doen. Door fysieke activiteit kan je mensen doen inzien 
dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken. Dat is 
onze mission statement. Ik geloof erin dat we volop verder 
aan deze missie kunnen werken in de nieuwe gebouwen 
van TIO3.

www.invictustrainingcentre.com - www.tio3.be

“Je kan  
aansluitend op  

het werk  
komen sporten”



WELZIJN

PROJECT WIJSWERK ZET JONGEREN 
OP WEG NAAR WERK

Een duurzame job is een middel om volwaardig deel uit te 
maken van de samenleving. De zoektocht naar werk is voor 
heel wat mensen geen rechtlijnig parcours. Daarom kiest een 
partnerschap van drie organisaties - Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen, Lejo en Kopa - ervoor om dit parcours 
samen met jongeren te ontdekken.

Jongeren versterken
Wijswerk begeleidt jongeren van 18 tot 25 jaar die ver af-
staan van de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren die zoe-
kende zijn, vragen hebben en een duwtje in de rug of extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. Het zijn jongeren, thuis 
of op pleintjes, voor wie het vinden of houden van een job 
niet gemakkelijk is.
Het project slaat een brug tussen deze jongeren en de ar-
beidsbemiddeling bij VDAB, de arbeidsmarkt, vrije tijd, 

dienstverlening en andere initiatieven. Het is de bedoeling 
om de jongeren te versterken en hun geloof in zichzelf te 
vergroten. Er wordt rekening gehouden met alle aspecten 
van het leven. Omdat niet iedereen dezelfde noden of be-
geleiding nodig heeft, stippelt Wijswerk een traject op maat 
uit. Diverse (welzijns)vragen en problemen worden aange-
pakt. Dit kan van alles zijn: een huis zoeken, een moeilijke 
thuissituatie uitklaren, papieren in orde brengen enz. Dit zijn 
immers vaak obstakels die jongeren verhinderen om een 
job te vinden of te behouden. De focus ligt dus niet op werk 
vinden maar wel op uitklaren welk pad de jongere graag 
wil bewandelen. Daarnaast gaat het project in dialoog met 
diverse diensten over de drempels die jongeren ervaren, met 
als doel deze te verlagen of weg te werken.

Aanpak
Binnen het project Wijswerk wordt zowel in groep als indivi-
dueel gewerkt aan vertrouwen en zelfontplooiing. Ervaringen 
uitwisselen, elkaar ondersteunen en leren van elkaar staan 
voorop. De jongeren maken kennis met de werkvloer, leren 
solliciteren, gaan op zoek naar stageplaatsen, opleiding en 
werk. De jongeren oriënteren zich naar de arbeidsmarkt of 
naar nieuwe horizonten. Het project wordt ondersteund door 
de VDAB, startte in september 2018 en loopt over twee jaar.

Meer info: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
09 265 84 70, arafat.bouachiba@lejo.be  
barbara.verhaeghe@samenlevingsopbouw.be 
ilsedv.kopaovl@gmail.com

Op donderdag 20 december kunnen sportieve 55-plus-
sers deelnemen aan de seniorensportdag in sporthal  
‘t Rosco. Met de kerstdagen voor de deur, staat de sport-
dag in het teken van de kerstsfeer. De kerstsportdag start 
om 9 u. Je kan kiezen tussen verschillende activiteiten 
zoals badminton, gym, wandelen, curling of volksspelen. 
‘s Middags kan je aanschuiven voor een lekkere koude 
schotel. In de namiddag staan weer enkele sportactivi-
teiten op het programma tot 16 u. Daarna genieten de  

deelnemers samen van een kersttoetje als afsluiter.  
Deelnemen aan deze sportdag kost € 5. Voor dit bedrag 
kan je deelnemen aan alle sportsessies, ben je verzekerd 
en krijg je een kleine afsluiter aan het einde van de dag. 
Indien je tijdens de middag een koude schotel wenst, 
betaal je € 10 extra. Inschrijven kan tot donderdag 13 
december op de sportdienst. Vergeet je kerstmuts niet!

Meer info: sportdienst, 055 23 28 90, sport@ronse.be

KERSTSPORTDAG VOOR SENIOREN
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• INzicht 72 verschijnt eind februari 2019.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Mieke Stessens (cover, p. 4, 5, 6), 

Sylvie Vandamme (p. 2), Eric Bordeaud’huy (p. 7, 9, 11, 17),  
Elke Busselen (p. 20), Muriel Janssens (p. 21), Dirk Wollaert (p. 22), 
SecuRoad (p. 23), sportdienst Ronse (p. 24, 26), jeugddienst Ronse  
(p. 24), Laurent Rogge (p. 25), Anneke Kestelijn (p. 27)

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

Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

Openingsuren stadhuis Ronse
Iedere werkdag van 8.30 tot 12 u.  

en woensdag van 13.30 tot 16 u. 

Dienst Burgerzaken is ook open 
elke tweede en vierde zaterdag 

van 9.30 tot 11.30 u. 

In juli en augustus: 
woensdagnamiddag gesloten

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

duurzaam beheerde bossen.

… er opnieuw bomen geplant werden in het Herinneringsbos 
aan de Drieborrebeekstraat? In dat bos worden ieder jaar 
bomen geplant ter nagedachtenis van mensen die overleden 
aan kanker. In het bos kunnen nabestaanden hun dierbaren 
herdenken en even bezinnen in een natuurlijke omgeving. 

SaBel staat voor “samen beleven” en is een lotgenotengroep 
voor mensen die getroffen worden door kanker. 

Glaskunstenaar Jan Leenknegt schonk een glassculptuur 
die een plaats krijgt in het bos.  Het glazen monument stelt 
het logo van SaBel voor, maar iedereen kan zelf bepalen wat 
hij erin ziet. Jan Leenknegt ziet het als een “geschenk aan 
iedereen die een inspanning doet om te vechten voor een 
beter leven”. De kunstenaar legde uit dat het uitzicht van het 
beeld afhankelijk is van licht. Het is op ieder moment van de 
dag anders, wat het extra mooi maakt.
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muziek en animatie in de centrumstraten
kerstfi lm ‘Arthur Christmas’ • koopzondag
winterwandelingen • spaaractie • kerstmarkt
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