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GESPOT
PICTURALE 2019
Tot 6 april kon je in CC De Ververij genieten van de tentoonstelling in het kader van Picturale 2019. Dit festival van de
illustratiekunst was inmiddels aan zijn achtste editie toe. In
de expo kon je werken bewonderen van jonge kunstenaars
én gevestigde waarden die deelnamen aan de wedstrijd. In
samenwerking met “Villa Verbeelding” werden er ook werken
van voorbije laureaten tentoongesteld. De winnaar van de editie
2017, Alain Verster, kreeg een prachtige solotentoonstelling.
Daarbij was er ook aandacht voor kinderen en jongeren. Zij
konden zich uitleven op de interactieve elementen van de expo.
Traditiegetrouw krijgt elke winnaar ook zijn gevel in de stad.
Het werk “Spaceman” prijkt voortaan op de gevel van het politiekantoor in de Politiekegevangenenstraat.
Picturale 2019 kon op heel wat bijval rekenen. Zowel bij de
deelnemers als de vele enthousiaste bezoekers. Er waren 64
inzendingen in de categorie “gevestigde waarden”. Pieter van
Eenoge werd uitgeroepen tot de winnaar. Over twee jaar zal zijn
werk vereeuwigd worden op één van de muren in het stadscentrum van Ronse.
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INTERVIEW
100 JAAR RIDDERS VAN DE FIERTEL
Je ziet hen wel eens enthousiast door het stadscentrum
stappen, met hun typische beige hemden, en eens per
jaar bellen ze bij je aan om hun lekkere wafels te presenteren: de scouts. De Ridders van de Fiertel vieren dit jaar
hun 100-jarig jubileum. Deze scoutsgroep, die onder de
koepel “Scouts en Gidsen Vlaanderen” valt, telt ongeveer
280 leden en is daarmee één van de grotere scoutsgroepen
in Ronse (naast de Ouistiti’s van “FOS Open Scouting” en
Scouting Durendael).
Dat de scoutsmicrobe soms ganse families treft, bewijst
onder andere de familie DHondt. Scouting zit hen in het
bloed. INzicht sprak met drie generaties “Ridders van de

Fiertel”: Ruben (26), zijn vader Hans (55) en diens vader
Bob (82). Alle drie startten zij hun carrière bij de scouts al
heel vroeg. Hun engagement reikt ver en hun liefde voor
de waarden van het scoutisme is overduidelijk.
Kunnen jullie kort je carrière bij de scouts schetsen?
Ruben: “Ik ben bezig aan mijn 20ste jaar bij Scouts Ronse,
mijn 8ste jaar leiding, mijn 5de jaar materiaalmeester en
mijn 3de jaar groepsleider. Na dit jaar stop ik als groepsleider maar ik blijf me verder inzetten als materiaalmeester
en als districtsmedewerker binnen de Vlaamse Ardennen.”
Hans: “Ik ging bij de scouts toen ik 7 was. Op m’n 18de
ging ik bij de leiding en dit deed ik 7 jaar. Daarna werd ik
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“Activiteiten bij
de scouts laten
kinderen en
jongeren toe om
hun grenzen te
verleggen”
nog groepsleider, materiaalmeester,
secretaris en lid van het oudercomité. Mijn actief engagement heb ik inmiddels stopgezet, maar als er voor
bepaalde zaken mensen nodig zijn,
sta ik nog steeds paraat. Nu met ons
feestjaar bijvoorbeeld, zijn zowel mijn
vader als ikzelf van de partij om mee
te helpen met de organisatie.”
Bob: “Dat klopt. Voor het 100-jarig
bestaan van de Ridders van de Fiertel
schuif ik graag opnieuw mee aan tafel
om te brainstormen en activiteiten uit
te werken. Mijn scoutscarrière begon
in de jaren ’60, waar ik groepsleider
was van scoutsgroep de Klauwaards
in Gent. Vanaf 1970 beheerde ik het
secretariaat van De Ridders van de
Fiertel, later deed ik nog het onderhoud van ons domein “Carrick” aan
de Walenweg en startte ik het groepsblad ’t Ridderke op. Ik heb me bij de
scouts nooit verveeld.”
Wat is er zo bijzonder aan de scouts?
Hans: “Wat mij aanspreekt in de
scouts, is dat je er ontzettend veel
vaardigheden leert. Vanaf je 12de
moet je op kamp bijvoorbeeld je eigen potje koken. Dat doe je op een

vuur dat je zelf aanmaakt. Je leert je
plan trekken. Activiteiten bij de scouts
laten aan kinderen en jongeren ook
toe om hun grenzen te verleggen. Wat
thuis minder vanzelfsprekend is, kunnen ze hier volop beleven: zich heel
vuil maken, zich uitleven in de natuur,
het belang van samenwerken ontdekken.”
Ruben: “Voor mij zijn de scouts vooral
een groep waar ik me altijd heel erg
thuis en goed heb gevoeld. Mijn vroegere maten van school kom ik sporadisch nog es tegen, maar met mijn
vrienden van de scouts zal ik, denk ik,
altijd intensief contact blijven houden.
Die band is zo sterk.“
Bob: “Ik sluit me aan bij beiden. Ik
denk dat het groepsaspect en die
zelfredzaamheid doorheen de jaren
werden behouden. De tijden veranderen uiteraard, maar de basiswaarden
zijn hetzelfde gebIeven. Bij de scouts
zijn het individu én de groep belangrijk. Kinderen kunnen zich individueel
ontplooien en plezier maken, maar altijd als deel van de groep. Dat is een
waarde die belangrijk is en blijft in de
maatschappij: niet enkel denken aan
het eigen “ik”, maar ook aan het algemeen belang.”
Waar komt de naam “Ridders van de
Fiertel” vandaan?
Ruben: “Deze naam ontstond in
1949. In de naoorlogse jaren waren
er verschillende scoutsgroepen actief in Ronse. Omdat hun ledenaantal
groeide en er een tekort aan leiders
dreigde, werd aan schaalvergroting
gedacht. De verschillende scoutsgroepen smolten samen tot ‘De Ridders van de Fiertel’.”

“Bij de Scouts zijn
het individu én de
groep belangrijk”
Hans: “Het valt niet precies te achterhalen waarom deze naam gekozen
werd. Natuurlijk zit het christelijke
aspect vervat in het dna van onze
scoutsgroep (in tegenstelling tot het
pluralistischer FOS). Er is ook de traditie van de Herfstloop. Sinds 1942
leggen de scouts ieder jaar per fiets
het traject van de Fiertel af. Er is daarbij steeds één persoon die loopt in
plaats van fietst. Wanneer deze persoon moe wordt, ruilt een fietser van
plaats met hem en zo wordt het hele
traject in estafettevorm afgelegd.”
Bob: “Onze scouts hebben tijdens de
Fiertelommegang ook vaak het schrijn
begeleid. Dat is een traditie die af en
toe nog eens opgepikt wordt maar niet
meer consequent ieder jaar gebeurt.
Vroeger was de Fiertelommegang
nog een stoet waaraan praalwagens
deelnamen. De scouts deden steeds
mee met een delegatie en wij hebben
vaak de eerste prijs gewonnen voor
de mooiste wagen. Je ziet dat er verschillende linken zijn met de Fiertel,
die de naam ‘Ridders van de Fiertel’
kunnen verklaren.”
Wat was voor jullie persoonlijk een
hoogtepunt in jullie scoutsleven?
Ruben: “Ik heb al driemaal mogen
deelnemen aan een Wereldjamboree, in Zweden, Engeland en Japan.
Dat zijn internationale scoutsbijeenkomsten die om de vier jaar plaatsvinden. Als lid kan je maar één keer
deelnemen, maar als je mee organiseert, kan het vaker. Dat zijn voor mij
wel hoogtepunten. Het is boeiend om
te zien hoeveel gelijkenissen er zijn
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tussen scouts wereldwijd. De principes zijn overal dezelfde en dat is heel
verbindend. Ik heb er al goede internationale vrienden gemaakt. Er zijn in
de wereld trouwens maar zes landen
waar scouting niet bestaat: in Andorra, China, Cuba, Laos, Noord-Korea
en Vaticaanstad. Dat vind ik opmerkelijk.”
Bob: “Ik heb al mijn engagementen
bij de scouts met enthousiasme opgenomen. Ik heb goede herinneringen
aan de tijd waarin ik verantwoordelijk
was voor “t Ridderke”, het ledenblad
van de scouts. Een tweedehands aangekochte stencilmachine maakte het
mogelijk om er een verzorgde uitgave
van te maken. De afgedrukte pagina’s werden op mijn bed in stapeltjes
naast elkaar gelegd. We liepen daar
dan langs om van ieder stapeltje een
blad te nemen en zo de boekjes te
vormen. Een ander hoogtepunt was
het realiseren van een stenen gebouw
op ons terrein, samen met heel wat
vrijwilligers en dankzij giften van ouders en sympathisanten.”
Hans: “Ik heb een levendige herinnering aan een bepaald spel dat we gespeeld hebben toen ik nog heel klein
was. Ik weet niet meer precies wat
het was, maar ik herinner me vooral
dat er veel krijt aan te pas kwam en

“Akabe is er
speciaal voor
scouts met een
beperking”
dat alle kinderen er vol mee hingen.
Het feit dat dit beeld me nog zo voor
ogen staat, betekent dat het echt wel
een bijzondere activiteit moet zijn geweest.”
Jullie hebben ook een Akabe-werking? Wat is dat?
Ruben: “Akabe bestaat in Ronse
sinds vorig jaar en is er speciaal voor
scouts met een beperking. Binnen
deze groep is er voor iedere scout
een begeleider. Akabe komt eens in
de twee weken samen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind, ongeacht zijn
beperkingen, recht heeft op deelname aan een jeugdbeweging. In de
zomer gaan de leden van Akabe voor
het eerst mee op kamp. Ze zullen in
een voor hen aangepaste locatie verblijven maar er zullen wel activiteiten
gebeuren samen met de grote groep.
Onze Akabe-groep bestaat ondertussen toch uit zo’n 25 leden.”
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Wat staat er te gebeuren tijdens jullie feestjaar?
Hans: “We zijn al in mei 2018 van
start gegaan met allerlei activiteiten
om geld in te zamelen voor het feestjaar. We deden o.a. een frietjesverkoop en een bierpongtoernooi. Op 16
maart organiseerden we onze eerste
nostalgie-avond. Er volgt er nog één
op 4 mei. We tonen er beeldmateriaal
van 1982 tot nu.”
Ruben: “We trokken in oktober met
een groep naar Gilwell Park in Londen om er de roots van scouting alle
eer aan te doen. We hielden ook pas
een groots walking dinner met aansluitende fuif met live optredens in
Villa Portois. Het was een geslaagde
avond en een groot succes!”
Bob: “Dit jaar gaan we voor één keer
met z’n allen tegelijk op kamp naar de
Ardennen. Dus kapoenen, kabouters,
welpen, jonggidsen, jongverkenners,
gidsen, verkenners, jin, akabe en
ouders, oud-scouts én familie. Het
wordt een drukte van jewelste, maar
we kijken er enorm naar uit!”

www.scoutsronse.be

ERFGOEDDAG
ZONDAG 28 APRIL
Onder het motto “Hoe maakt u het?” richt de 19e editie van
Erfgoeddag volop de schijnwerpers op vakmanschap.In
Ronse zijn heel wat vakmensen aan de slag. Erfgoeddag
is het ideale moment om hen aan het werk te zien. Ze demonstreren met trots en passie hun vakmanschap.

Jan Leenknegt
Savooistraat 133, doorlopend van 10 tot 18 u.
Jan Leenknegt wil als glaskunstenaar de bestaande paden
verlaten om met zijn visie ruimtelijk werk met glas te realiseren. Naast info in het atelier over glas-in-loodramen
krijg je van Jan ook uitleg over zijn glassculpturen.
Libelia Keramiek
Populierstraat 13, doorlopend van 14 tot 18 u.
"Er is weinig meer rustgevend dan met je handen bezig zijn,
en vanuit een bolletje klei je eigen kommetje te maken."
Wie kennis wil maken met het keramiekatelier van Libelia
De Splenter en haar aan het werk wil zien, kan dat tijdens
deze demonstratie van ambachtelijk keramiek.

Must – Museum voor textiel
De Biesestraat 2, doorlopend van 10 tot 18 u.
• Erfgoedlab: Heb je erfgoedmateriaal of een verhaal
over vakmanschap dat je graag wil delen? Laat je
verhaal registeren en je materiaal digitaliseren in de
erfgoedbank van de Vlaamse Ardennen.
• Doorlopende demonstraties op de weefgetouwen.
• PR-Mobiel, maak kennis met EVA, de erfgoedcel
van de Vlaamse Ardennen.
• Muzikale omlijsting en drankje (van 14 tot 17 u.)
op de binnenkoer van de Hoge Mote.
Brouwerij De Keyser: demonstraties drukpers
Priestersstraat 13-17, doorlopend van 14 tot 18 u.
In de inkomhal van “Brouwerij De Keyser” prijkt een prachtige drukpers. Dankzij de inzet van Hubert De Doncker en
Luc Verschueren, twee gedreven Ronsenaars, werd de
drukpers grondig gerenoveerd en perfect afgesteld. Vanaf
14 u. geven zij doorlopend demonstaties op dit industriële
juweeltje!
Elisabeth Leenknegt
Fostierlaan 8-10, doorlopend van 10 tot 16 u.
Elisabeth Leenknegt komt uit een familie van glaskunstenaars en is gespecialiseerd in modejuwelen, het ontwerp van maatwerk voor trouwringen, verlovingsringen
en upcycling van goud en diamanten. Elk stuk wordt van
begin tot einde op een ambachtelijke en duurzame manier
vervaardigd in haar eigen productieatelier. Kom kijken en
werp een unieke blik achter de schermen!

Microbrouwerij Keun
Populierstraat 13, proeflokaal open tussen 14 en 18 u.
Gratis rondleidingen in de brouwerij en het hopveld om
14.30 en 16.30 u. Met het KEUN-bier is er eindelijk weer
een echt Ronses recept op de markt. Bierkenner Gert Keunen vertelt graag over zijn passie. Kom langs in de brouwerij, leer hoe bier gemaakt wordt en hoe verschillende
elementen de smaak van bier bepalen.
Keramiekhof
Boekzitting 40, doorlopend van 10 tot 17 u.
Marleen en Michel stellen met passie hun veelzijdig keramiekatelier open voor het publiek. Kom kijken naar een
demonstratie ambachtelijk keramiekwerk!
Art-decowandeling
Van 14 tot 16 u. Inschrijven via Toerisme Ronse
De art deco wordt gekenmerkt door het gebruik van geometrische motieven en het experimenteren met nieuwe
materialen. Veel van die materialen, zoals houtsnijwerk,
glas in lood of smeedwerk werden ambachtelijk vervaardigd. Tijdens deze wandeling kom je er alles over te weten.
Het volledige programma kan je vinden op
www.visitronse.be of op www.erfgoeddag.be
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OPEN WERVENDAG

Dit jaar vindt Open Wervendag plaats op 19 mei, van 10
tot 17 u. Tijdens Open Wervendag etaleert de bouw zijn
innovatie en vakmanschap. Bezoekers kunnen een kijkje
nemen achter de hekken en maken kennis met een sector
vol toekomst. In 2018 lokte de Open Wervendag maar liefst
83.000 geïnteresseerden. Dit jaar zijn er in Ronse twee
projecten die hun werf openstellen voor het grote publiek:
het stedelijk zwembad en site De Familia.
Het stedelijk zwembad in wording
Sportzone ’t Rosco, Leuzesesteenweg 241
De bouw van het nieuwe zwembad in Ronse werd toegewezen aan Bouwconsortium Pellikaan. Zij zullen samen met
hun partners (VenhoevenCS, B2ai, Sweco & Boydens) en
onderhoudsfirma Veolia een prachtig nieuw zwemcomplex
realiseren op de sportzone. Het zwembad wordt tegen de
bestaande sporthal ’t Rosco gebouwd.
Het ontwerp van Pellikaan overtuigde het stadsbestuur
door de stijlvolle integratie van het zwembad in de sportzone. De cafetaria wordt tevens uitgebreid en verbindt de
sporthal met het nieuwe zwembad. Door de bijzondere
houten dakstructuur en de maximalisatie van natuurlijke
lichtinval, krijgt dit project een aantrekkelijke uitstraling.
Naast de sportieve zwemmers, worden ook de recreanten
en kinderen verwend met glijbanen en ludieke speelelementen. Kom nu al de sfeer opsnuiven van jouw toekomstig
zwembad!
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De Familia: van bioscoop naar toegang tot De Vrijheid
Kaatsspelplein
De Familia deed decennialang dienst als bioscoop en werd
beheerd door de parochie. De stad Ronse kocht het complex met de achterliggende gronden om er achteraan een
parking aan te leggen. De Familia-site aan het Kaatsspelplein werd intussen verkocht aan de Ronsese architectengroep Vanderhoydonck/Van Delsen/Michels. Samen
met projectontwikkelaar Monument Real Estate wordt het
complex herbestemd naar een gezonde mix van kantoren,
commerciële ruimtes en kwalitatieve appartementen. Het
volledig dichtgebouwde perceel krijgt weer een centrale
open binnenkoer van 400 m2, die publiek toegankelijk
zal zijn en de link vormt tussen de historische binnenstad:
De Vrijheid en de nieuwe groene stadsparking Familia.
De achterbouw van de site werd intussen gesloopt en de
ruwbouw van het nieuwe project is bijna klaar. Het verleden
zal jaarlijks herinnerd worden door een openluchtcinema
op het binnenplein. De werken en de publieke doorgang
zullen afgerond zijn tegen het einde van het jaar.
Praktische info
Open Wervendag is uniek: je kan zonder registratie de
werven bezoeken en dit vanaf 10 u. Rondleidingen en
begeleid bezoek in groepjes zijn mogelijk. Tijdens Open
Wervendag bezoek je een bouwplaats. Draag daarom bij
voorkeur makkelijk en aangepast schoeisel. Op sommige
werven moet je verplicht een helm en fluovestje dragen.
De werforganisatie zal die ter beschikking stellen. Volg
altijd de veiligheidsvoorschriften op.
www.openwervendag.be

KINDER & JEUGDJURY
Wat is de Kinder- en Jeugdjury?
De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) bestaat al sinds
1981. Het is een boekenjury van
kinderen en jongeren tussen 4 en
16 jaar. Elk jurylid leest, bespreekt
en
beoordeelt acht boeken in zijn of haar
leeftijdsgroep. De juryleden komen hiervoor samen in leesgroepen in de bibliotheek. Op het einde van het leesjaar
stemmen alle lezers in Vlaanderen en worden de favoriete
boeken bekroond.
De KJV in de bib van Ronse
In de bib van Ronse bestaat de KJV al 28 jaar. Jenny Bouckaert en Ingrid Ballegeer startten met de KJV toen één
van Ingrids dochters in het 5e leerjaar zat. De KJV breidde
stelselmatig uit. Ingrid en Jenny begeleiden vandaag nog
steeds. Ondertussen doen hun kleinkinderen al mee.
De bib van Ronse begeleidt de volgende groepen:
• Groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar)
• Groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar)
• Groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar)
• Groep 6: +14 jaar (3de en 4de middelbaar)
Jenny Bouckaert: “Als begeleidster leer ik ook heel veel
van de kinderen.”
Begeleidster Heidi Wolfvelde: “Het doet echt deugd als
je voelt dat de juryleden een boek beter begrijpen door
erover te praten. Elk kind geeft zijn eigen invulling aan een
poëtische tekst en dat is hetgeen begeleiden zo boeiend
maakt.”
Michiel: “Dat boek is veel te griezelig om verder te lezen.”
(Over: “Podkin Eenoor”)

De keuze van de boeken
De lijsten van boeken worden samengesteld door nominatielezers. Vroeger konden enkel volwassenen nominatielezer zijn, maar sinds 2018 ook jongeren vanaf 14 jaar. Stien
Deprez, die in de bib van Ronse alle KJV-groepen heeft
doorlopen, werd vorig jaar gevraagd of ze nominatielezer
wilde worden. Stien vertelt: “Ik moest zo’n 60-tal boeken
van Vlaamse auteurs lezen op ongeveer 6 maanden en een
paar keer samenkomen met een ploeg van volwassenen
en jongeren om over de boeken te discussiëren.”
Jaarlijks afsluitingsfeest
De bib sluit elk KJV-leesjaar af met een slotfeest. Op dit
feest wordt ook de nationale uitslag bekend gemaakt. Dit
jaar kunnen alle juryleden en hun begeleiders genieten van
een feestelijk ontbijt op zaterdag 25 mei. Reinhilde Van
Driel en Siska Goeminne, twee genomineerde KJV-auteurs, ontbijten mee en gaan met de kinderen in gesprek
over hun werk.
Wist-je-datjes:
• In 2017 namen er 7.646 kinderen deel aan de KJV.
• In het leesjaar 2018-2019 namen er 52 kinderen deel
aan de KJV in Ronse
• Er werden al zeker 800 verschillende boeken gelezen
• Er werden over de jaren heen al zeker 10.000
koekjes verorberd door de juryleden van Ronse
• Er worden de laatste jaren ook buitenlandse auteurs
genomineerd
• Er bestaat ook een internetjury van KJV.
• Van de KJV-boeken bestaan er groteletterboeken en
Daisy-luisterboeken. Zo kan je ook meedoen met de
KJV als je dyslexie hebt, slechtziend of blind bent.

Meedoen?
Lid worden van de KJV is gratis. Elke
groep juryleden komt ongeveer 1 keer per
maand samen om 2 boeken te bespreken.
Wie interesse heeft om een leesgroep te
begeleiden als vrijwilliger, kan zich informeren in de bib.
Inschrijven als jurylid voor het volgende
KJV-leesjaar kan vanaf zaterdag 25 mei.

Meer info: Bibliotheek Ronse,
055 23 28 62, bibliotheek@ronse.be
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KORT NIEUWS
WERKEN N. ANNICQSTRAAT
EN A. MASSEZSTRAAT
BIJNA VOLTOOID
De werken in de Napoléon Annicqstraat en de
Albert Massezstraat zijn bijna ten einde. Bij deze
wegen- en rioleringswerken werd het wegdek helemaal vernieuwd en is er voorzien in voetpaden,
parkeerstroken en groen. De straten zijn nu ook
uitgerust met een stelsel van gescheiden riolering. Op het einde van de Napoléon Annicqstraat
is er een parking aangelegd met een laadpaal voor
elektrische wagens. In de Albert Massezstraat
werd tevens een zone voorzien voor parkeren.
Deze parkeerzone is optimaal gelegen voor de
bezoekers van de volkstuintjes.

GROEPSAANKOOP
STOOKOLIETANKSANERING
SOLVA organiseert samen met de stad Ronse een groepsaankoop voor
sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks bij particulieren.
Saneren van een tank is goedkoper dan een eventuele bodemsanering,
en door een groepsaankoop te organiseren kan de prijs gedrukt worden.

Net zoals elk wegenwerk, hebben ook deze werken hinder veroorzaakt, in het bijzonder voor de
bewoners van de Napoléon Annicqstraat. De stad
is dan ook tevreden dat de werken bijna afgerond
zijn en dat de bewoners binnenkort opnieuw zonder problemen gebruik kunnen maken van een
goed uitgeruste, vernieuwde straat.

Inschrijven voor de groepsaankoop stookolietanksanering brengt geen
enkele verplichting met zich mee. Na de inschrijving krijg je een offerte.
Daarna beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod om de tank door
de aangestelde firma te laten reinigen of verwijderen.
Inschrijven voor de groepsaankoop kan via www.solva.tanksaneringen.be
en is mogelijk tot eind december 2019. Voor meer info over
de groepsaankoop: bel gratis naar 0800 111 24 of mail naar
solva@tanksaneringen.be. Je kan voor meer informatie ook terecht bij
de dienst Omgeving, 055 23 27 70, omgeving@ronse.be.

WERKEN FIETSPAD
BEEKSTRAATDRIEBORREBEEKSTRAAT
Het ontwerp voor het nieuw aan te leggen fietspad in het
verlengde van de Beekstraat is gefinaliseerd. De nodige
grondaankopen zijn afgerond en er is aanbesteed. Voor
dit project heeft de stad subsidies aangevraagd bij de
provincie Oost-Vlaanderen, zowel voor het fietspad zelf
als voor de plaatsing van aangepaste verlichting.

Dit voorjaar kan er gestart worden met de realisatie van dit
dubbelrichtingsfietspad dat de Beekstraat zal verbinden
met de Drieborrebeekstraat. Voor fietsers zal dit tracé een
mooi en veilig alternatief bieden voor de Ninovestraat. Het
fietspad zal vertrekken aan het rondpunt in de Beekstraat.
Daarna kruist het de Savooistraat om op het einde aan te
haken op de Drieborrebeekstraat. Om de veiligheid van
fietsers te waarborgen worden er eilandjes aangelegd bij
elke kruising met wegen met autoverkeer. Het volledige
traject komt in een aangename en groene omgeving te
liggen.
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VRIJE TIJD IN RONSE

- VRIJE TIJD IN RONSE -

PLANTENINVENTARISATIE
BOIS JOLY

za 27.04.19 van 10 tot 13 u.
Natuurpunt Ronse
Parking nieuw kerkhof
Hogerluchtstraat
0476 40 34 52
moreauxphilippe1951@gmail.com
www.natuurpunt.be/agenda/
planteninventarisatie-bois-joly-ronse

UITSTAP LA LOUVIÈRE
CENTRE DE LA GRAVURE EN
KERAMIEKMUSEUM ‘KERAMIS’

Exploreer de wereld van grafiek &
keramiek in La Louvière!
za 27.04.19
Vrijzinnig Ronse
Vrijzinnig centrum De Branderij
Zuidstraat 13
info@vrijzinnigronse.be

BABBELONIË RONSE

di 30.04.19, 7.05.19, 14.05.19, 21.05.19,
28.05.19, 4.06.19, 11.06.19, 18.06.19 en
25.06.19
van 9 tot 11 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
De Botaniek
Spinstersstraat 36
Stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

BROCANTE

Grote rommelmarkt in het centrum
van Ronse.
wo 1.05.19 van 6 tot 18 u.
0483 31 85 88
brocanteronserenaix@gmail.com

PLANTENBEURS

wo 1.05.19 van 9.30 tot 18 u.
Tuinhier Ronse
Stadsfeestzaal COC
Nieuwe Brugstraat
0494 66 35 18
patrick.ryckbosch@pandora.be

HET EERSTE AVONDMAAL

Table d’Hôte, Pakistaanse keuken
€ 20 (voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert)
za 4.05.19, vanaf 19.30 u.
Moghan vzw
The Tower Eetcafé
Kleine Markt 9
Op voorhand inschrijven verplicht
mieke@moghan.org
www.moghan.org

WORKSHOP BIJZONDERE
GROENTEN

zo 5.05.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

RONSE, GETUIGEHEUVELS,
MUZIEKBOS, MIJNWERKERSPAD

Dagwandeling (15 km) georganiseerd
door Sport Midden-Vlaanderen.
ma 6.05.19 van 10 tot 17 u.
OKRA sport Midden-Vlaanderen
PC zaaltje (achter de kerk)
Elzeelsesteenweg 297
09 269 32 14
sport.mvl@okra.be

VOORLEZEN IN DE BIB

Voorlezen aan kinderen, van 4 tot 6
jaar en van 7 tot 9 jaar.
wo 8.05.19, wo 5.06.19
van 14.30 tot 15.30 u.
za 25.05.19 en 15.06.19
van 10.30 tot 11.30 u.
Vooraf inschrijven.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

LEZING ‘RACISME. OVER
WONDEN EN VEERKRACHT’
NAIMA CHARKAOUI

Naima Charkaoui schreef een boek
‘Racisme. Over wonden en veerkracht.’ Een pleidooi voor meer zorg
voor slachtoffers van racisme.
ma 13.05.19 van 20 tot 22.30 u.
Vrijzinnig Ronse
Vrijzinnig Centrum De Branderij
Zuidstraat 13
055 21 49 69
info@vrijzinnigronse.be

SPELLETJESCLUB

vr 17.05.19, 21.06.19
vanaf 20 u.
Davidsfonds Ronse
Wisselende locaties: aanmelden voor
meer info
www.ronse.davidsfonds.be

FEESTEN EN KERMISSEN IN DE
16DE EN 17DE EEUW IN
VLAANDEREN

BOEKSTARTDAG

Bezoek aan tentoonstelling Pieter
Breughel de Oude (1526/30-1569).
Deelname aanmelden. Eigen vervoer,
autodelen.
Vertrek om 13 u. op de parking van
Delhaize, Zonnestraat.
do 9.05.19
Davidsfonds Ronse
Musée de Flandre – Kassel
www.ronse.davidsfonds.be

Voor kinderen tot 2,5 jaar en hun
begeleiders.
za 18.05.19 van 9 tot 12 u.
Deelnemen is gratis, maar de plaatsen
zijn beperkt. Boekstart is een project
van Iedereen Leest i.s.m. de openbare
bibliotheken en Kind en Gezin.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

TOCHT DOORHEEN HET
PYRENEEËN-RESERVAAT

VOETJEBAL VOOR KLEUTERS

Bekijken van de flora en het zoeken
naar vuursalamander larfjes.
Tweetalige excursie.
zo 12.05.19 van 14 tot 18 u.
Natuurpunt Ronse
Hof ter Guchten
Rotterijstraat 278
0476 49 24 61
moreauxphilippe1951@gmail.com
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Voetjebal is een voetballend speel- en
leerconcept voor kinderen van 2 tot
en met 5 jaar.
Iedere zo van 19.05.19 tot en met 30.06.19
van 10 tot 11 u. en van 11 tot 12 u.
Voetjebal België
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
info@voetjebalbelgie.be
www.voetjebalbelgie.be

IN DE KIJKER
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
11 tot 19 mei 2019

Focus op lokaal talent
In 2018 vond de laatste officiële editie van het WAK plaats,
op initiatief van het Forum voor Amateurkunsten. Cultuurcentrum De Ververij wil deze traditie verder zetten in
de week van 11 tot 19 mei en zo een platform blijven bieden
aan lokaal talent.
Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk artistieke vrijheid
te bieden aan de deelnemers. Daarom staat er geen specifiek thema voorop en worden niet enkel schilder- of beeldhouwwerken, maar ook muziek, dans of poëzie aanvaard.
De verbeelding van de deelnemer is de limiet! Deelnemers
dienen wel een connectie te hebben met Ronse.

CC DE VERVERIJ VERKENT
ANDERE CULTUREN:
“GNAWA-MUZIEK”

Vernissage en finissage
De feestelijke vernissage met onder andere een pianoconcert van de jonge Ronsese componist Adriël Cantamessi
zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei om 20 u. Zondag 19 mei
is de finissage van het WAK, die samen valt met de Urban
Trail in Ronse. Dit is een loop- of wandelparcours waarbij
sportievelingen door verschillende gebouwen gaan, zoals
kerken, scholen, restaurants… of een tentoonstellingsruimte
in CC De Ververij! De tentoonstelling zal van 11 tot 19 mei te
bezoeken zijn tussen 14 en 18 u.
Meer info: dienst Cultuur, 055 23 27 95, cultuur@ronse.be

internationale artiesten. Hij werkte onder meer samen met
Fatoumata, Alpha Blondy en Herbie Hancock en vermengt
traditionele Afrikaanse Amazigh en Gnawa-muziek met
klanken uit de hele wereld.

Zaterdag 25 mei, CC De Ververij, 20 u., gratis toegang
CC De Ververij start met een samenwerking met Darna, het
Vlaams-Marokkaans Cultuurhuis in Brussel, en haalt een
Gnawa-superster uit Marokko naar Ronse: Mehdi Nassouli.
“Gnawa” is een Afrikaans genre van religieuze-spirituele ritmes en liederen, die oorspronkelijk gebracht werden tijdens
ceremoniële bijeenkomsten en healings. Later kreeg deze
muziek een meer profaan karakter. Op zaterdag 25 mei kan
je in de tuinen van CC De Ververij kennis maken met deze
bijzondere muzieksoort.
Mehdi Nassouli kreeg als kind de Gnawa-cultuur met de
paplepel mee. Hij bleek al op jonge leeftijd muzikaal begaafd
en kon toen al probleemloos een hele waaier aan instrumenten bespelen. De guembri, een typische luit met drie snaren,
veroverde zijn hart. Dit instrument is kenmerkend voor de
Gnawa-muziek. Voor Nassouli internationaal doorbrak, trok
hij heel Marokko door om de verschillende regionale muzikale tradities onder de knie te krijgen. Hij stond open voor
de fusie van diverse muzikale genres. Hij reisde de verschillende continenten door, samenwerkend met prominente
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Meer info: CC De Ververij, 055 23 28 01,
info@ccdeververij.be

DE FIERTEL
ZATERDAG 15 JUNI
12 u.
15 u.
17 u.

Feestelijk klokkengelui vanop de toren van de
Sint-Hermesbasiliek. Kanongebulder in het Bruulpark, verzorgd door de Sint-Hermesgilde.
Traditionele uitgang van Trommel en Fluitje.
Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Hermesbasiliek. Processie in de basiliek met het reliekschrijn
(1584) van Sint-Hermes.

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 16 JUNI
Voor de aanvang van de plechtige Fiertelmis wordt de Burgerlijke Overheid afgehaald ten stadhuize, door de brandweer,
de brandweerharmonie, de Sint-Hermesgilde, vergezeld van Trommel en Fluitje en het Stedelijk Fiertelcomité.
7 u.

Plechtige Pontificale Fiertelmis in de
Sint-Hermesbasiliek voor de bedevaarders.
8 u.
Ceremonie van de plechtige aanvraag van het
Sint-Hermesschrijn door de burgemeester
aan Z.E.H. Rector.
8.10 u.
Vertrek van de bedevaart op de Kleine Markt,
Kaatsspelplein, Priestersstraat, Hospitaalstraat, Grote Markt, Peperstraat, Rooseveltplein en Wijnstraat.
8.25 u.
Afscheid van de ochtendprocessie en terugkeer van de Geestelijkheid naar de
Sint-Hermesbasiliek.
8.40 u.
Ekkergem: eresaluut van de Brandweerharmonie. De Burgerlijke Overheid neemt
plaats in de voorbehouden koetsen
(kruispunt Kruisstraat - Fiertelmeers).
8.55 u.
Kort oponthoud aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op de Kruisstraat.
9 u.
Stilstand Chalet De la Cruche (2,5 km).
10-10.30 u.
Louise-Marie: verering van de relieken in de
kerk van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette.
Rustplaats voor de bedevaarders (7 km).
10.37 u.
Oude gendarmerie: vluchtherdenking van
1724 en heldhaftig verweer van de ruiters
van Saint-Sauveur en Roborst tegen de
Geuzen (Protestanten).
10.50-11 u.
Kapel Onze-Lieve-vrouw van Lorette:
stilstand van de Fiertel.
11.10-11.15 u. Schoonboeke: stilstand aan de veldkapel
waar er gebeden wordt (10 km).
11.47-11.55 u. Place a L’Aulnoit: stilstand aan het kruisbeeld
en kort gebed.
12.05-12.10 u. Kapel van Tombelle (Ellezelles): stilstand
van de Fiertel en kort gebed (13,5 km).

12.20 u.
12.40-12.50 u.
13.10-13.20 u.

13.45-13.55 u.

14.30-15.35 u.
15.45-15.55 u.
16.25 u.
16.40 u.
17 u.
17.10 u.
17.30 u.
18.30 u.
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Hoeve Hardy: doorgang van de voetgangers
door de akkers naar de weg van de Beau-Site naar Ronse (Saint-Sauveur) (15,5 km).
Kapel Croix-ou-Pile (Saint-Sauveur): de
bedevaarders stappen drie maal rond de
kapel (16,5 km).
Groenenboom: stilstand en gelegenheid
voor de bedevaarders voor een verfrissing
(kruispunt Leuzesesteenweg – C. Lemonnierlaan) (19 km).
Kruisbeeld Wattripont (grens Ronse-Wattripont). Overhandiging van de peperkoek
door de burgemeester van Ronse aan de
Prins van Béthune, afstammeling van Gérard
de Waudrupont (21 km).
Russeignies (Mont-de-l’Enclus): grote rusttijd voor de bedevaarders (24 km).
Sint-Hermeshoeve (Mont-de l’Enclus/Russeignies) (25 km).
Doortocht aan het vroegere Provinciaal
Sanatorium Eynsdaele op de Kwaremont
(27 km).
Doortocht aan de Molen “Ten Hootond”
(29 km).
Halte aan Chalet de la Cruche (Kruisstraat).
Halte aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes (Kruisstraat).
Plechtige terugkeer van de Fiertelommegang
van Sint-Hermes: vertrek van de historische
processie.
Sint-Hermesbasiliek, eindceremonie. Plechtig Te Deum en verering van de Sint-Hermesrelieken door de bedevaarders.

LEZING “DE RELIEKEN VAN
SINT-HERMES: EEN HECHTE BAND
TUSSEN ROME EN RONSE”

FIERTEL VOOR SENIOREN

De relieken van Sint-Hermes belanden twee keer na elkaar in Ronse, in 860 en 940. Sindsdien zullen ze er bijna
onafgebroken bewaard en gekoesterd worden. Tijdens de
Middeleeuwen ontwikkelt zich in Ronse een specifieke cultus
rond zijn persoon: men aanroept hem tegen geestesziekten.
Vanaf 1090 wordt het reliekschrijn van Sint-Hermes jaarlijks
op Drievuldigheidszondag rond de stad gedragen tijdens de
Fiertelommegang.
Tijdens deze lezing probeert stadsarchivaris Eric Devos om
een samenhangende synthese tussen al die factoren tot
stand te brengen, met gebruik van geschreven bronnen,
aangevuld met archeologische, geografische, iconografische
en immateriële elementen.
Donderdag 6 juni om 20 u. in de bibliotheek. De lezing is
gratis, maar graag inschrijven via bibliotheek@ronse.be of
055 23 28 62.

WILLIAM SYROIT: 35 JAAR
FIERTELDRAGER EN BELDER
Op de vooravond van Drievuldigheidszondag wordt William
Syroit door het stadsbestuur en Z.E.H. Rector T’Joen gehuldigd voor 35 jaar lidmaatschap van de Maatschappij der
Dragers en Belders van Sint-Hermes. William werd lid op
vraag van zijn schoonvader die ook een lange carrière had
als Drager. Later werd hij Belder. De knepen van dit niet vanzelfsprekende vak werden hem aangeleerd op Heynsdaele.
De mooiste momenten van de Fierteldag zijn voor hem de
beklimming van de Kruisberg ‘s ochtends, de aankomst van
de bedevaart in Louise-Marie en het afdalen van de Kruisberg op zondagavond. Het zicht op de Sint-Hermesbasiliek
betekent een mooi eindpunt na een zware dag.
Voor William zijn het reliekschrijn en de bellen symbolen die
het nodige respect verdienen. Ook deftige kledij tijdens de
Fiertel is voor hem van groot belang. Als Ronsenaar vindt
hij het mooi dat de ganse stad een hele dag in beweging
is en uitgeweken Ronsenaars steevast op de afspraak zijn.

Start to Fiertel: start op vrijdag 10 mei
Enthousiaste 55+ers kunnen zich voor deze vierdelige lessenreeks inschrijven bij Sport of Toerisme. De eerste sessie
vindt plaats aan de Hoge Mote. Daarna wordt er uitgeweken naar plaatsen in en rond de stadskern waar de Fiertel
passeert. De wandelingen starten telkens om 10 u. onder
begeleiding van sportmonitoren die zorgen voor de nodige
dosis entertainment.
Gezondheidswandeling: vrijdag 7 juni
Er wordt bij verschillende lokale handelaars gepauzeerd voor
een gezond hapje of drankje. Ook deze wandeling wordt
begeleid door monitoren van de sportdienst.
Seniorenfiertel: vrijdag 14 juni
In het kader van het project “Langer genieten is…” vindt ook
dit jaar een Fiertel voor senioren plaats. Deze wandeling leert
aan de deelnemers iets meer over het verhaal van de Fiertel. De afstand bedraagt 3,2 km en levert maar liefst 5.000
stappen op. De seniorenfiertel vindt plaats op 14 juni om
15 u. en start aan de dienst Toerisme. De tocht eindigt op
dezelfde plek met een lekker drankje. De seniorenfiertel
wordt begeleid door Toerisme Ronse. Deelname is gratis
maar inschrijven op voorhand is wel noodzakelijk.
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Meer info: dienst Sport, 055 23 28 91, sport@ronse.be
of Toerisme Ronse, 055 23 28 16, toerisme@ronse.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

INTRODUCTIETWEEDAAGSE
GEWELDLOZE COMMUNICATIE

di 21.05.19 en 28.05.19
van 10 tot 17 u.
De Fluisterboom
Oscar Delghuststraat 37
Blabla Trainingscentrum
blablavorming.be/cursus/introductie

GLAMOUR PORTRETTEN MAKEN
MET AANWEZIG LICHT

22E MEGASTERREN
HEUVELTOCHT

Koninginnentocht voor wandelaars!
Parcours met veel bos.
Barbecue aan de startzaal. Gratis ijsje
voor alle deelnemende kinderen.
zo 23.06.19 van 6.30 tot 15 u.
Zaal De Spil
Lorettestraat 96
0476 28 27 84
liban.glorieux@skynet.be

Iedere do van 15 tot 16.30 u.
Boccia is een paralympische sport
die erg lijkt op het meer bekende
petanque.
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
0477 17 25 66
info@de-ronsische-senioren.be

SOFT AND SILKY

LEZINGREEKS KRITISCH DENKEN
‘Jihadisme uit het Westen: geloof of
jongerenrebellie’ door professor
Freddy Mortier.
ma 3.06.19 van 20 tot 22.30 u.
Vrijzinnig Ronse
Vrijzinnig Centrum De Branderij
Zuidstraat 13
055 21 49 69
info@vrijzinnigronse.be

OLLA VOGALA
DE GESCHIEDENIS VAN DE
VLAAMSE TAAL

do 6.06.19 om 20 u.
Inkom € 5 leden en € 10 niet-leden.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
www.ronse.davidsfonds.be

NACHTVLINDEREN

Nachtvlinders vangen aan de Paardeweide.
za 22.06.19 van 5 tot 8 u.
Natuurpunt Ronse
Hof Ter Guchten
Rotterij 278
0477 51 94 19
johan.glibert@gmail.com
www.natuurpunt.be/agenda/
nachtvlinderen

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

BOCCIA

In deze workshop leer je (glamour)
portretten maken met natuurlijk licht.
do 30.05.19
Studio Ludwig Desmet
Edouard Anseelestraat 1
ludwig@ludwigdesmet.com

In deze workshop leer je sensuele
lingerie/boudoir-portretten te maken in
een eenvoudige setting, met natuurlijk
licht.
za 1.06.19
Studio Ludwig Desmet
Edouard Anseelestraat 1
ludwig@ludwigdesmet.com

PETANQUE

BRADERIE RONSE

ma 24.06.19 van 8 tot 20 u.
Unie der Handelaars
Centrum Ronse
www.udh-ronse.be

CURSUS GEZOND LEVEN

Je leert er hoe je het best zorg kan
dragen voor jou en je lichaam.
Iedere vr, tot en met 24.05.19,
van 9 tot 12 u.
Leerpunt
Centrum voor basiseducatie
Vanhovestraat 36
www.leerpuntzovl.be

TAI CHI LESSEN VOOR
BEGINNERS

Iedere do, tot en met 27.06.19,
van 19 tot 20 u.
Villa Ferrant
Engelsenlaan 29
Recreas vzw
0486 78 04 98
marleenhoogstoel@gmail.com

MIJN ADMINISTRATIE
DIGITAAL

Iedere vr, tot en met 28.06.19,
van 9 tot 12 u.
Leerpunt
Centrum voor basiseducatie
Vanhovestraat 36
www.leerpuntzovl.be 		

MYSTERIEUS STADSSPEL
ESCAPE GAME

Wil je graag het mysterie van een
escape room ervaren, zonder opgesloten te zitten in een muffe kamer?
Dan is het Escape Game echt iets voor
jouw groep! Het Escape Game is aan
te raden in teams van 5 personen.

LUDIEK STADSSPEL
OPERATION FREDDY

Wil je Ronse op een totaal andere manier leren kennen? Ga dan in groep
op rondleiding met Freddy, de absurde kabouter-op-grote-mensen-maat.
Dit grappige GPS-spel is aan te raden
in teams van 5 personen.
Reservaties via www.ichallenge.be of
via info@ichallenge.be
iChallenge
0478 07 66 79

Breng je activiteit in voor
24 mei 2019 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be
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IN DE KIJKER
URBAN TRAIL: ZONDAG 19 MEI
Op zondag 19 mei organiseert JCI Ronse de eerste “Urban Trail” door Ronse. Naar het voorbeeld van enkele grote
steden, zal je als loper of wandelaar een parcours kunnen
afleggen dat dwars doorheen enkele bijzondere gebouwen
in Ronse loopt. Dit initiatief zet Ronse op een originele manier
in de kijker!
Het maakt niet uit of je jong of oud bent, sportief of niet.
Iedereen kan deelnemen. Voor wandelaars is het parcours
6 km lang. Lopers kunnen kiezen tussen een traject van 6
of 11 km. Wandelaars en lopers vertrekken apart in een vrije
start, zodat iedereen zijn eigen gang kan gaan. Verwacht
je maar aan honderden deelnemers die onder andere de
trappen van het stadhuis of TIO3 beklimmen…
De eerste 500 deelnemers worden verrast met een goodiebag en een t-shirt. Het parcours is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Honden zijn niet toegelaten
op het parcours.

Start op de Grote Markt: voor lopers tussen 14 en 15 u., voor
wandelaars tussen 15 en 15.30 u.
Bevoorrading op het parcours.
Prijs: € 15 voor volwassenen, € 5 voor kinderen tot 12 j.,
gratis voor kinderen tot 3 j.
Inschrijven: www.jciurbantrail.be

DE VRIJE MARKT
De brocantemarkt “De Vrije Markt” in De Vrijheid is dit jaar terug van
nooit weggeweest. Er komen zes grote edities verspreid over de hele
zomer. Je mag een gezellige en sfeervolle brocantemarkt verwachten
met soms verrassende deelnemers, maar ook met heel wat muzikale
omkadering op twee verschillende podia, gevarieerde straatanimatie
(ook voor kinderen) en enkele heuse recordpogingen!
De heraangelegde pleinen en parken in De Vrijheid vormen een prachtig
decor voor een hoop sfeer en gezelligheid. Kom dus zeker een kijkje
nemen op één van de onderstaande data en breng heel je familie mee.
Mensen die zelf standhouder willen zijn op “De Vrije Markt” kunnen meer
informatie en een inschrijvingsformulier vinden op de website van vzw
De Vrijheidstrijders.
“De Vrije Markt” vindt plaats op de volgende zondagen: 2 juni – 30 juni
14 juli – 11 augustus – 25 augustus – 8 september, telkens vanaf 10 u.
Website: www.devrijheidstrijders.be
Facebookpagina: De Vrijheidstrijders en De Vrije Markt
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

EVENEMENTENKALENDER 2019
LOKALE HELDEN RONSE
Vrijdag 26 april 2019, 17 u., gratis

JANUARI
BOMMELSFEESTEN
5 - 6 - 7 januari

SONE
2 en 3 augustus

SPORTGALA
26 januari

PLEINCONCERT
9 augustus

GEDICHTENDAG
31 januari

RONSE OPSCENE
23, 24 en 25 augustus

MAART
PICTURALE
9 maart – 7 april
APRIL
RONDE VAN VLAANDEREN
7 april
BUITENSPEELDAG
24 april
CYPRIAAN DE RORE
28 april
MEI
Ronsenaars tonen hun muzikale kunsten op
het podium!

AUGUSTUS

WAK
10 – 19 mei
JUNI

SEPTEMBER
FOODTRUCKFESTIVAL
1 september
BEVRIJDINGSFEESTEN
7 september
SEPTEMBERFEESTEN
7 en 8 september
OPEN MONUMENTENDAG
8 september
RONSE RUN
15 september
TEXTIELFESTIVAL
september – oktober
OKTOBER

Voor de eerste keer wordt in Ronse “Lokale Helden” georganiseerd in een samenwerking tussen
CC De Ververij, de diensten Jeugd en Sport en
vzw Lejo. Het event wil Ronsenaars samenbrengen in een toffe culturele sfeer met de focus op
iedereen die muziek maakt of speelt. Net samengestelde of reeds gerodeerde muzikanten, dj’s,
zangers, bands, singer-songwriters, coverbands,
producers… noem maar op. Ongeacht leeftijd,
vorm, bezetting of genre. Enige voorwaarde is
dat er een link is met de lokale scene. Zo komen
de lokale artiesten in de spotlight en heeft het
publiek de kans om lokale helden te ontdekken.

ZOMERKERMIS
15 juni tot 24 juni

DAG & NACHT VAN DE
JEUGDBEWEGING
18 oktober

FIERTELOMMEGANG
16 juni

WINTERKERMIS
26 oktober – 3 november

VLAANDEREN FEEST
11 juli

GROTE PRIJS TEKENKUNST
15 december – 13 januari

Je kan je ook inschrijven voor de voorafgaande Breakdance lessen, georganiseerd door de
Sportdienst. Deze starten vanaf 17 u. en zijn gratis
en voor iedereen toegankelijk.

PLEINCONCERT
12 juli

KERSTMARKT
RONSE WINTERLICHT
20 - 21 - 22 december

BRADERIE
24 juni
SIERK MASJIEK
29 juni
JULI

PLEINCONCERT
19 juli

Meer info: dienst Cultuur, 055 23 28 01,
cultuur@ronse.be
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NOVEMBER
KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
17 november
DECEMBER

KORT NIEUWS
SPAAR MEE TIJDENS
ZOMERSE MARKTACTIE
Dit jaar organiseren de marktkramers in samenwerking met het stadsbestuur opnieuw een zomerse spaaractie. Vanaf 1 juni krijgen marktbezoekers
bij elke aankoop op de wekelijkse markt een stempel op hun spaarkaart. Een volle spaarkaart bevat
vier verschillende stempels en kan t.e.m. 21 juni
gedeponeerd worden in de urne die opgesteld zal
staan in de inkomhal van het stadhuis. Elke klant
maakt kans op één van de 100 waardenbonnen
van € 10. Deze bon kan besteed worden bij de
markthandelaars op de woensdag- en zaterdagmarkt tot en met 30 september. Als extra wordt
er dit jaar ook een mooie hoofdprijs verloot! Op
zaterdag 29 juni vindt als afsluiter de “Dag van de
Markt” plaats. De marktkramers voorzien extra’s
voor hun klanten, er zal animatie aanwezig zijn en
de winnaar van de hoofdprijs mag zijn cadeau in
ontvangst komen nemen. Kom hen dus zeker eens
een bezoekje brengen!

RONSE, MIJN
ZORGSTAD
Infomoment VDAB
Werken in de zorg is elke dag een bonus.
Je maakt het verschil in iemands leven, en
dat geeft een warm gevoel. Meer voordelen? Je verdient goed, werkt dicht bij huis
en hebt werkzekerheid. Wil je weten of de
zorg iets voor jou is? VDAB organiseert een
infomoment op 5 juni. Ontdek alle beroepen in de zorg via boeiende getuigenissen en doe-activiteiten. De VDAB zoekt
samen met jou uit welke job het beste bij
jou past en informeert je over job- en opleidingsmogelijkheden. In de zorgsector
zijn er handen te kort dus de kans op werk
is zeer groot. Een job in de zorg staat voor
werken met hoofd, handen en hart!
Woensdag 5 juni, van 10 tot 15 u.
De Botaniek, Spinstersstraat 36

HULP NODIG BIJ JE BELASTINGAANGIFTE?
Je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of je voorstel van vereenvoudigde
aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. Je hebt hier toegang toe, ook
al heb je jouw aangifte op papier (nog) niet ontvangen. Ga naar MyMinfin.be
en meld je aan om toegang te krijgen tot je aangifte.
Heb je hulp nodig bij het invullen van je aangifte? De experten van de FOD
Financiën helpen je graag op 27 mei 2019, vanaf 9 u. in TIO3 (Oscar Delghuststraat 60). Breng je identiteitskaart mee. Kom je voor iemand anders?
Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een volmacht. Gelieve een afspraak te maken in het Sociaal Huis via 055 23 28 57 of
Nathalie.Vanderdonckt@ronse.be.
Meer info: https://fin.belgium.be
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KUNSTACADEMIE
DANSAFDELING IN DE KIJKER
In de Kunstacademie kunnen kinderen en volwassenen dansles volgen. Nieuw sinds dit schooljaar is de mogelijkheid voor
volwassenen om hedendaagse dans te doen. Voor een democratische prijs staat een team van dynamische leerkrachten
wekelijks voor je klaar. Professionele dansers met een ruime ervaring in binnen- en buitenland bieden een degelijke
dansopleiding aan met aandacht voor technische en artistieke
vaardigheden. De lessen vinden plaats in een moderne danszaal met alle comfort.
In de lessen ‘Dansinitiatie’ ontdekken kinderen (vanaf 6 jaar)
vanuit hun belevingswereld met speelse oefeningen hun lichaam, ruimte, beweging en ritme. Vanaf de 2de graad (8 -11 j.)
wordt verder gewerkt aan een correcte basistechniek met
focus op expressie, creativiteit en uitstraling.
Na een brede basis kunnen jongeren vanaf 12 jaar kiezen voor
verdere uitdieping in de lessen ‘’Danslab klassieke dans’’ of
inschrijven voor de cursus “Danslab hedendaagse dans” waar
de invloeden van de hiphop, jazz en rock verwerkt worden

in de lessen. Leerlingen worden gestimuleerd om een eigen
artistiek parcours op te bouwen en krijgen de kans om eigen
choreografieën te ontwikkelen.

"Leerlingen worden
gestimuleerd om
een eigen artistiek
parcours op te bouwen."
De dansafdeling werkt samen met leerlingen uit de klassen
Muziek, Woordkunst-Drama en Beeldende & Audiovisuele
kunsten. Deze ontmoeting met andere kunstvormen is bijzonder verrijkend en levert boeiende interdisciplinaire voorstellingen op.
Ben je geprikkeld? Kom dan zeker eens langs of neem een
proefles. Inschrijven kan vanaf 17 juni 2019.

- 20 -

PROFESSIONELE DANSERES
DANIELLE HUYGHE STARTTE AAN
DE KUNSTACADEMIE
Danielle Huyghe woonde tot haar dertiende in Ronse en wist
al zeer jong dat ze van dansen haar beroep wilde maken. Ze
startte op 5-jarige leeftijd aan de Kunstacademie Vlaamse
Ardennen, waar ze haar liefde voor dans volop ontdekte en kon
beleven. Momenteel studeert ze in het derde jaar “bachelor
of dance”, in Arnhem ArtEZ.
Welke herinnering hou je over aan je danservaring aan de
Kunstacademie?
Danielle Huyghe: “Als 5-jarige startte ik met predans. Daarna
volgde ik wekelijks ballet en jazz bij Magali Marie en volgde
ik in haar priveschool “La Leçon” pointes en moderne dans.
Ik ben altijd heel graag naar de academie gegaan. Nooit heb
ik een les gemist! Zelfs toen ik naar Antwerpen moest uitwijken om daar op internaat school te kunnen lopen aan de
kunsthumaniora, kwam ik op zaterdag toch naar Ronse om in
de academie de hedendaagse en klassieke lessen van Muriel
Janssens te volgen. Dit is gelukt tot ik ongeveer 15 was. Daarna was deze combinatie niet langer haalbaar. Een bijzonder
mooie herinnering aan de academie is het feit dat ik er mijn
eerste grootste onderscheiding behaalde.”

Welke zijn volgens jou de grote troeven van de dansopleiding
aan de academie?
Danielle Huyghe: “Ik denk vooral aan de kwaliteit van het
lesgeven. De leerkrachten hebben me veel bijgeleerd op technisch maar ook op creatief vlak. Wij werden als studenten
gestimuleerd om ons eigen werk te maken. We konden dit ook
effectief aan een publiek tonen. In de academie heb ik mijn
eerste solo gedanst. Sowieso heb ik er veel podiumervaring
meegekregen. Het jaarlijks optreden, de opendeurdagen en
de examens werden opgevoerd voor een publiek. We kregen rapporten per trimester met stimulerende, constructieve
feedback. Het plezier in het dansen en het geluk dat het me
verschaft, heb ik in de academie ontdekt en ervaar ik tot de
dag van vandaag nog steeds.”

"Het plezier in het dansen
en het geluk dat het me
verschaft, heb ik in de
academie ontdekt"
Hoe heeft je parcours als danseres zich verder ontwikkeld?
Danielle Huyghe: “Ik heb mijn techniek bijgeschaafd door
privélessen te nemen bij Geneviève Van Quaquebeke van
het Ballet van Vlaanderen. Ik zit momenteel in mijn derde jaar
“bachelor of dance”, in Arnhem ArtEZ. Volgend jaar werk ik
als professionele danseres en choreografe. Ik geef zelf ook
les en deed dit onder andere bij dansstudio Minne. Ik heb mijn
eigen collectief “Strange Strangers” opgericht, samen met
Alexandra Verschuuren. We hebben onze eigen voorstelling
“Under,stand”, een duet over connectie. Ons duet had zijn
première in ArtEZ en werd goed ontvangen. Daardoor kregen
we de kans om te toeren in verschillende theaters. We zullen
ons duet ook brengen in CC De Ververij. Ik vind het heel bijzonder om te mogen optreden in de academie waar het voor
mij allemaal begonnen is. Ik heb de eerste prijs behaald op
het Concours National de Danse in Nivelles (België) en de
tweede plaats op het Concours National de Danse in Nantes
(Frankrijk), beide in de categorie “hedendaagse dans”. Om
mijn danskwaliteiten steeds verder te verfijnen, volg ik veel
summer intensives.”
Wat betekent het voor jou om professioneel danseres te zijn?
Danielle Huyghe: “Het is een heel internationaal beroep. Ik
heb veel culturen, steden en landen ontdekt en ik spreek uitsluitend Engels met mijn collega’s. Ik zoek als danser naar de
uiterste grenzen van mijn lichaam. Hedendaagse dans geeft
me de ruimte om dit te onderzoeken. Ik voel me het gelukkigst
als mens op een podium. Ik ben creatief en word graag uitgedaagd op alle vlakken, zowel intellectueel als fysiek. Heel
mijn levensstijl is aangepast aan dit beroep en het maakt me
heel gelukkig. Het is wel een druk leven. Je moet veel verschillende projecten leren combineren. Ik vind het fantastisch
dat ik internationaal kan communiceren aan de hand van mijn
lichaam. De hele wereld verstaat me.”
www.kunstacademievlaamseardennen.be
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STADSNET DE LIJN

Aanbod
In 2018 werkten Trein Tram Bus en het Regionaal Welzijnsoverleg samen aan het project “Busje komt zo, vervoersoplossingen voor de Vlaamse Ardennen”. Ook het
stadsbestuur Ronse en het Sociaal Huis werden hierin betrokken. Ze dachten samen na over vervoersoplossingen
voor lokale bereikbaarheid en vervoersarmoede. Eén van
de zaken die hieruit naar voor kwam, is dat er meer moet
gecommuniceerd worden over het bestaande aanbod.
In Ronse heeft De Lijn een stadsnet dat bestaat uit 4 buslijnen:
• Buslijn 71: Ronse station – Scheldekouter – Stookt
• Buslijn 72: Ronse station – Germinal – Europawijk
• Buslijn 73: Ronse station – Grote Markt – Hogerlucht
• Buslijn 74: Ronse station – Grote Markt – Shopping Plaza
(deze lijn bedient ook de sportzone, Ambachtelijke zone
en wijk Floréal)
Deze stadslijnen hebben een 40-minutenfrequentie, wat
een treinaansluiting mogelijk maakt. Als er geen verbinding is met een lijnbus, kan je ook de Belbus gebruiken.
Een Belbus rijdt alleen als er een rit is aangevraagd. Je kan
deze reserveren op het nummer 09 211 91 91, tot 2 uur voor
de rit. De tarieven en vervoersbewijzen van De Lijn gelden
ook op de belbussen. Ook deze bussen zijn toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

Tussenkomst Lijnkaarten
De stad Ronse voorziet een tussenkomst op lijnkaarten
voor haar inwoners. Hierdoor kunnen zij in de externe voorverkooppunten van De Lijn een Lijnkaart aankopen voor
€ 10 in plaats van € 16. Zo betaal je slechts € 1 per rit!
Deze gemeentekaart kan je enkel gebruiken voor verplaatsingen die zich beperken tot het grondgebied van
Ronse. Met de ontwaarding voor 1 rit kan maximaal 1 uur
gereisd worden. Stap je op of af buiten Ronse, dan geldt
dit voordeeltarief niet. Voor die ritten moet je over een
ander vervoerbewijs beschikken.
Mobiele lijnwinkel in Ronse
Wie vragen heeft over de dienstregeling van De Lijn, een
abonnement wil aanvragen of verlengen, biljetten en
Lijnkaarten wil kopen of info over De Lijn wil krijgen, kan
tweemaal per maand terecht in de mobiele Lijnwinkel tijdens de woensdagmarkt in Ronse. De mobiele Lijnwinkel
staat opgesteld voor het stadhuis en is open van 8.30 tot
12.30 u. Een lijst met data waarop de mobiele Lijnwinkel
langskomt, vind je op www.ronse.be.
Meer info over dienstregelingen, reiswegen, vervoersbewijzen, verkooppunten… kan je ook terugvinden op
www.delijn.be of telefonisch navragen via 070 220 200
(€ 0,30/min).
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ST-HERMESBASILIEK

HULDEBOEK
Ter gelegenheid van de verheffing
van de Sint-Hermeskerk en crypte tot
basiliek, wordt een huldeboek uitgegeven. Het boek werd samengesteld
door Milo Van Driessche, in samenwerking met Fabrice Gevaert en Xavier
Vancoppenolle. Het fotoboek bevat
unieke beelden van de Sint-Hermesbasiliek en crypte, de Hermescultus en
de Fiertelommegang.
Het boek is te verkrijgen bij voorintekening door storting van 19,90 euro op
rekening BE24 73104721 6238 op naam
van Van Driessche Milo met vermelding
SH-B, jouw naam en adres.
Het boek verschijnt ter gelegenheid van
de eerste “basilicale” Fiertel en kan vanaf 11 juni afgehaald worden op de Dienst
Toerisme (Hoge Mote), De Biesestraat 2. De opbrengst gaat integraal
naar een goed doel in Ronse.
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OP STAP MET DE GIDS
TOERIST IN EIGEN STAD

Stadswandeling “De Vrijheid”
Zondag 12 mei, 30 juni en 8 september
Verhalen, anekdotes en weetjes brengen de geschiedenis van dit stadsdeel tot leven. De gids voert je langs
mooie verrassende plekjes in de oude binnenstad “De
Vrijheid”.
Vertrek: 14 u. aan Toerisme Ronse, De Biesestraat 2
Prijs: € 3 per persoon, vooraf inschrijven en betalen is
verplicht, de plaatsen zijn beperkt.
Duur: ca. 2 u.

Ieder jaar organiseert Toerisme Ronse geleide wandelingen. Een enthousiaste ploeg stadsgidsen staat klaar
om bezoekers te begeleiden langsheen de mooiste
plekjes van de stad. Zin om eens toerist te zijn in eigen
stad? Laat je verrassen!
Cypriaan de Rorewandeling
Zondag 28 april
Tijdens deze boeiende stadswandeling maak je kennis
met de befaamde Ronsese Renaissance-componist,
wiens familiemerk je kan terugvinden op één van de
zuilen in de St.-Hermescrypte.
Vertrek: 14 u. aan Toerisme Ronse, De Biesestraat 2
Prijs: gratis, wel vooraf inschrijven.
Duur: ca. 1.30 u.
Voor reservering en programmatie van de concerten:
www.ronse.be.
Art-decowandeling
Zondag 28 april, 19 mei, 7 juli en 25 augustus
Aan de hand van deze themawandeling maak je kennis
met prachtige staaltjes van deze verrassende architectuur, die hier en daar het centrum van Ronse siert.
Vertrek: 14 u. aan station Ronse, Winston Churchillplein
Prijs: gratis, wel vooraf inschrijven.
Duur: ca. 2 u.

Villa Carpentier
Zondag 14 en 21 juli, 1 en 2 september
Breng een bezoek aan dit architecturale meesterwerk:
een landhuis ontworpen door Victor Horta, grondlegger
van de art nouveau.
Vertrek: 14 u. aan de Engelsenlaan ter hoogte van nrs.
312-310. De gids wacht je daar op. Van daaruit gaat het
te voet naar Villa Carpentier.
Prijs: € 12,5 per persoon. Vooraf inschrijven én betalen
is verplicht, de plaatsen zijn beperkt.
Duur: ca. 1.30 u.
Inschrijven en info via Toerisme Ronse
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Toerisme Ronse, De Biesestraat 2
055 23 28 16, toerisme@ronse.be
www.visitronse.be
Like us on Facebook

MILIEU
RONSESE VUURSALAMANDER
KRIJGT EUROPESE STEUN

vliegenlarven, dikkopjes, in het water gevallen insecten,
enz. Als ze niet genoeg voedsel vinden, worden ze zelfs
kannibaal en eten de groten de kleintjes op.

In natuurreservaat “De Pyreneeën”, dat zich uitstrekt aan
beide zijden van het Wandelpad, huist een belangrijke
populatie vuursalamanders. De vrijwilligers van Natuurpunt
vzw, die het gebied beheren, krijgen Europese steun om er
poeltjes te graven. Die zullen dienen als voortplantingsplaats voor deze grote zwart-gele landsalamander. De
flora in het ecologisch zeer waardevolle natuurreservaat
is zeer zeldzaam. Daarom mag men het gebied niet betreden met een kraan en moeten de poeltjes met de hand
gegraven worden. Er zijn al een zestal poeltjes klaar en er
zijn er nog meer gepland.
Vuursalamander?
Maar wie is de vuursalamander nu eigenlijk? De vuursalamander is groot (tot 20 cm), fors gebouwd en leeft in het
bos. Overdag zit deze vleeseter verscholen in een holletje, onder een boomstam of een steen, ’s nachts loopt hij
rond in zijn territorium van 15 x 15 m op zoek naar (naakt)
slakken, rupsen, kevertjes, enz. Deze salamander kan tot
20 jaar oud worden.
Zoals alle amfibieën is hij koudbloedig. Dat betekent dat
hij de temperatuur van de omgeving aanneemt. Bij koude
wordt hij stijf en loom en blijft hij onbeweeglijk zonder te
eten in zijn schuilplaats. Een echte winterslaap houdt hij
dus niet. Tijdens een zachte herfst of winter blijft hij lang
actief en bij een vroege lente komt hij reeds vroeg te voorschijn. Met zijn zachte en poreuze huid verdraagt hij geen
extreme warmte of droogte. Dan blijft hij in z’n holletje en
gaat hij niet op jacht.
Water heeft hij alleen nodig voor de voortplanting. In tegenstelling tot de meeste amfibieën (padden, kikkers,
watersalamanders...) legt de vuursalamander geen eitjes
maar is hij levendbarend! Wanneer het bevruchte wijfje de
larven voelt kriebelen in haar buik, gaat ze naar de waterkant waar ze met haar achterlijf in het water of vanop een
overhangende tak de larfjes uitperst. Meestal gaat het
om enkele tientallen tot maximum 70 larven. Ook de larven zijn nachtactief en eten uitsluitend vlees: muggen- en

De larven ademen door kieuwen, zoals vissen. Als ze 4 tot
6 cm groot zijn, ontwikkelen de longen zich en verdwijnen
de kieuwen gaandeweg. De nog steeds in het water levende
larven komen nu meer en meer aan de oppervlakte lucht
happen... tot ze op een dag het water definitief verlaten.
De duur van hun waterleven hangt af van de hoeveelheid
voedsel dat ze vinden, hier gemiddeld 3 tot 5 maanden.
Precaire situatie van de vuursalamander
Vlaanderen is de noordgrens van het verspreidingsgebied
van de vuursalamander, maar hij komt er alleen voor in het
zuiden van de provincies Oost-Vlaanderen en Brabant.
Hij is verdwenen uit de West-Vlaamse heuvels rond Ieper en uit de Voerstreek. In de Ardennen, Oost- en Midden-Frankrijk en Centraal-Duitsland is hij algemener.
Ondanks het feit dat de vuursalamander een beschermde
soort is, is zijn voortbestaan toch onzeker. De versnippering van het landschap is zijn grootste bedreiging. In de
meeste oude bossen van het zuiden van Oost-Vlaanderen
kun je hem (nog) aantreffen, maar deze populaties leven
afgezonderd van elkaar. Durven mannetjes op zoek naar
een wijfje het bos te verlaten, dan komen ze terecht in een
door wegen en grachten doorgesneden landschap waar
duchtig gesproeid wordt, zodat ze quasi geen overlevingskansen hebben. Door een gebrek aan “vers bloed” dreigen
die kleine versnipperde populaties bijgevolg ten onder te
gaan aan inteelt.
Daar wil Natuurpunt wat aan doen! Met de Europese steun
zullen eerst de populaties talrijker gemaakt worden, o.a.
door het graven van nieuwe voortplantingsplaatsen. Nadien
wordt een systeem van uitwisseling van larven tussen de
verschillende bossen opgezet.
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Meer info: Natuurpunt Ronse, 0476 49 24 61
(Philippe Moreaux)

VEILIGHEID
JAARVERSLAG POLITIE 2018
Ieder jaar brengt de lokale politie van Ronse een jaarverslag
uit met een overzicht van de belangrijkste cijfers en tendensen voor verschillende veiligheidsthema’s. In dit overzicht
vind je enkele opmerkelijke cijfers van het voorbije jaar.
Je kan het volledige jaarverslag 2018 raadplegen op de
website van de lokale politie Ronse.
Stijgend aantal politietussenkomsten
Een interventie is een tussenkomst van de politie op het
terrein. Een tussenkomst kan een gevolg zijn van een melding op het commissariaat of van een noodoproep via het
nummer 101. Deze noodoproepen komen toe in de provinciale noodcentrale (Gent) van waaruit de ploegen worden
aangestuurd. In 2018 heeft de politiezone Ronse 9.881
interventies uitgevoerd (+ 2,6%). 6.527 van deze interventies waren dringende interventies (66%).
Lichte stijging aantal verkeersongevallen
In 2018 gebeurden er in Ronse 385 verkeersongevallen,
goed voor iets meer dan één ongeval per dag. Dit cijfer ligt
3% hoger dan in 2017. Er waren vorig jaar geen verkeersongevallen met dodelijke afloop. Bij 64 ongevallen vielen
er gewonden te betreuren. Bij 26 verkeersongevallen was
de bestuurder onder invloed van alcohol. Het percentage
bestuurders onder invloed betrokken in een verkeersongeval, is vorig jaar licht gestegen van 4,8 naar 6,8%.
Alcohol achter het stuur: meer gerichte controles, minder
positieven!
De lokale politie voert regelmatig alcoholcontroles uit, zowel tijdens als buiten de BOB-campagne. In 2018 werden
1.073 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen
waarvan er 36 positief werden bevonden (3,3%). Ondanks
een hoger aantal gecontroleerde bestuurders, daalt het
percentage positieve vaststellingen sedert 2012 verder
van 20% naar 3,3%.

Vandalisme: een hardnekkig fenomeen
In 2018 werden 290 feiten van vandalisme en 30 feiten van
brandstichting vastgesteld. Voor al deze feiten samen werd
opnieuw een lichte daling waargenomen in vergelijking met
2017. Vandalisme is en blijft een hardnekkig probleem in
de stad. De lokale politie zet in op meer cameratoezicht
en versterkte aanwezigheid op gevoelige plaatsen om dit
fenomeen in te dijken.
Drugs: controles leveren op
De politieambtenaren van Ronse stelden 154 processen-verbaal op over drugbezit. Dit is een stijging met 44% in
vergelijking met het jaar voordien. Er wordt een opmerkelijke stijging van in beslag genomen hoeveelheden cocaïne en
heroïne vastgesteld. Er werden 41 onderzoeken opgestart
naar feiten van drughandel.
Overlast
De wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS) maakt het mogelijk voor steden en gemeenten om
zelf boetes van maximaal € 350 op te leggen voor zaken
die overlast veroorzaken. Dergelijke GAS-boetes kunnen
uitgeschreven worden voor feiten als graffiti, wildplassen,
boomcars, nachtlawaai, vandalisme, achterlaten van zwerfvuil, afsteken van vuurwerk, niet reinigen van de straat...
Een GAS-boete bedraagt minimum € 50 en kan vanaf
dit jaar oplopen tot € 350 voor volwassen en € 175 voor
minderjarigen. Wie hondenpoep laat liggen of zwerfvuil
achterlaat, moet ook opdraaien voor de opruimingskosten. Deze bedragen € 30 voor hondenpoep en € 150 of
€ 250 voor zwerfvuil. In 2018 heeft de politiezone Ronse
206 GAS-boetes uitgeschreven, voornamelijk voor sluikstorten.
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Meer info: www.lokalepolitie.be/5427

WIST JE DAT...
…ook jij als organisator of vereniging gratis online activiteiten kan invoeren in de UiTdatabank? De UiTdatabank is
dé centrale verzamelplaats van informatie over het brede
vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. Een concert,
voorstelling, tentoonstelling of film? Een sportevenement,
wandeling, kaartavond of kermis? Cursussen, workshops
of evenementen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank.
Jaarlijks voeren meer dan 28.000 organisatoren meer dan
215.000 activiteiten in. Wie invoert, haalt er veel UiT, want
je hoeft je activiteit maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om die te zien verschijnen in honderden agenda's.
Alle publieksactiviteiten komen sowieso op UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be (website voor families met jonge
kinderen) terecht. Maar daarnaast voedt de UiTdatabank
meer dan 500 gedrukte en digitale vrijetijdsagenda’s: van
lokale of nationale mediagroepen en zenders over steden
en gemeenten tot toeristische diensten en grote koepelorganisaties.
Gebruik maken van de UiTdatabank is bovendien erg eenvoudig. Je maakt éénmalig een profiel aan en daarna kan
je naar believen activiteiten toevoegen aan de databank.
De UiT-kalender in INzicht (p. 12 en 16) wordt ook gegenereerd uit deze UiTdatabank. De website www.ronse.be,
onder de hoofding Vrije Tijd, toont ook steeds een selectie
van activiteiten uit de UiTkalender. Activiteiten invoeren
heeft enkel voordelen, terwijl je er niet veel voor hoeft te
doen!
www.uitdatabank.be
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• INzicht 74 verschijnt eind juni 2019.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Anneke Kestelijn (cover, p. 4, 5),
Gregoir Nieuwenhuyse (p. 2), Hassan Hajjaj (p. 2), Akabe Ronse (p. 6),
Sportdienst Ronse (p. 8, 15), Bibliotheek Ronse (p. 9), Dimitri Viville
(p. 11), Samuel Letecheur (p. 13), Bjorn Vinois (p. 2, 14, 15),
Mieke Stessens (p. 19), Muriel Janssens (p. 2, 20), Paul d’Arcangela
(p. 21), De Lijn (p. 22), Younes Deraedt (p. 23), Toerisme Ronse (p. 24),
Johan Cosijn (p. 2, 25).
• 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.

27.05.2018
16.06.2019

FIERTEL
OMMEGANG
ST.-HERMES

STAD RONSE
LE GRAND TOUR
DE SAINT-HERMÈS
PROCESSION IN HONOUR
OF SAINT HERMES
BITTGANG
SANKT-HERMES

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

WWW.FIERTEL.BE

