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REGENBOOGZEBRAPADEN TEGEN 
HOMO- EN TRANSFOBIE

Zag jij dat ook? Op 17 mei werden enkele zebrapaden in de 
schoolomgeving en het stadscentrum omgetoverd tot regen-
boogzebrapaden. De kleuren zijn die van de regenboogvlag 
van de holebigemeenschap. 

Het Lokaal Bestuur Ronse besteedde dit jaar extra aandacht aan 
de Internationale dag tegen homo- en transfobie, die jaarlijks 
plaatsvindt op 17 mei. Op deze dag wapperden er regenboog-
vlaggen op de gebouwen van het stadhuis, de bibliotheek, 
CC De Ververij en ’t Rosco. Het lokaal bestuur wil hiermee een 
duidelijk signaal geven dat Ronse een open stad is en dat ie-
dere persoon, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit, 
welkom is.

Door deze ludieke actie werden scholieren en voorbijgangers 
rechtstreeks met de regenboogkleuren geconfronteerd. Op die 
manier kwam de holebi- en transthematiek extra in de kijker 
te staan.

Deze actie betekende het startschot voor de verdere uitwerking 
van een holebi- en transbeleid binnen de stad. 
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INTERVIEW

VRIJHEIDSTRIJDERS BLAZEN DE 
VRIJHEID NIEUW LEVEN IN

De verfraaiing van de historische stadskern De Vrijheid is 
bijna voltooid. Na anderhalf jaar van archeologische op-
gravingen en werken, kunnen Ronsenaars en bezoekers 
genieten van mooie pleintjes, gezellige terrassen en sfeer-
volle hoekjes. Voor de handelaars en horeca-uitbaters 
in De Vrijheid waren de werkzaamheden geen pretje. Zij 
verenigden zich dan ook in een nieuwe vzw: de Vrijheid- 
strijders. Op die manier kunnen ze met één stem van zich 
laten horen bij het stadsbestuur en als één hechte groep 
naar buiten treden met allerlei evenementen en feestelijk-

heden. De Vrijheid tot the place to be in Ronse maken, is 
immers hun doel. Arne van Dongen (enVie) en Mieke Naert 
(Bar-Resto Entre-Nous) zijn er alvast van overtuigd dat 
dit zal lukken. Arne was de eerste handelaar die zich met 
zijn biowinkel in De Passage vestigde. Mieke is de nieuw-
komer: zij opende zopas de deuren van haar bar-resto in 
de Sint-Martensstraat. 

Mieke, jij bent een nieuwkomer in De Vrijheid, maar niet 
in Ronse. Vanwaar je verhuis?
Mieke: “Ik zit al heel mijn volwassen leven in de horeca. 
Enkele jaren geleden besloot ik ermee te stoppen. Hore-
ca is keihard werken, je bent nooit vrij als je vrienden vrij 
zijn en het is moeilijk te combineren met een gezinsleven. 

Arne van Dongen  
enVie
Ik startte een winkel met 
biologische producten:  
helemaal mijn ding! Mieke Naert 

Bar-Resto Entre-Nous
Ik ben pas gestart en zie 
het volledig zitten!
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Mijn pauze heeft echter niet lang ge-
duurd. Toen ik drie jaar geleden een 
leegstaand pand zag in de Neerhof-
straat bij de Delhaize, ben ik opnieuw 
gezwicht. Daar focuste ik op de lunch 
en was ik ’s avonds gesloten. In De 
Vrijheid ga ik terug naar mijn roots. 
Entre-Nous is een bar-resto, dus je 
kan er ook ’s avonds terecht voor een 
gezellig diner. Mijn lunch-bar draaide 
goed en ik wilde uitbreiden. De her- 
aangelegde Vrijheid kon mij zodanig 
bekoren dat ik er toch voor koos naar 
hier te verhuizen. Ik ben pas gestart 
en zie het volledig zitten!"

Arne, jij bent een oudgediende in De 
Vrijheid. Hoe kwam jij hier terecht?
Arne: “Ik ben altijd beroepsmuzikant 
geweest. Ik wilde iets helemaal an-
ders gaan doen, naast mijn muziek, 
en startte een winkel met biologische 
producten: helemaal mijn ding! Ik was 
de allereerste die zijn intrek nam in De 
Passage. Ik was ervan overtuigd dat er 
in Ronse zeker plaats is voor biopro-
ducten. Mijn kennismaking met m’n 
collega van Solvida (in de De Keyzer-
straat) motiveerde me nog meer. We 

maakten direct een goede klik en zij is 
blij dat de toekomst van bio in Ronse 
verzekerd is."

Je breidde uit met een restaurant 
tijdens de werkzaamheden. Was dat 
niet heel risicovol?
Arne: “Tja, de ruimte naast m’n winkel 
kwam vrij in die periode. Het was dus 
'nu of nooit'. Omdat er in Ronse een 
zeer beperkt aanbod bestond van bio-
logisch en vegetarisch eten, wilde ik 
echt die kans benutten. De timing was 
niet ideaal, maar onvermijdelijk. De 
werken hebben er wel degelijk inge-
hakt, bij mij en alle andere collega’s in 
De Vrijheid, maar iedereen beseft ook 
wel dat het resultaat de moeite  waard 
is en dat dit niet bereikt had kunnen 
worden zonder werken en overlast.”
Mieke: “De Vrijheid is inderdaad heel 

erg mooi geworden. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit gebied het gezellig-
ste en populairste stukje van Ronse 
wordt. Ik denk al aan de zomer, aan 
de terrasjes, de festiviteiten… De ver-
keersvrije pleintjes gaan écht leven.”

Jullie maken ook deel uit van de vzw 
De Vrijheidstrijders?
Arne: “Klopt. Zowat iedere handelaar 
in De Vrijheid doet mee, wat positief 
is. We zijn een hechte groep die re-
gelmatig samenkomt. Zo blijven we 
betrokken bij elkaars activiteiten en 
kunnen we samen plannen uitwerken 
die De Vrijheid en de stad ten goede 
komen." 
Mieke: “Ik vind het belangrijk dat 
handelaars elkaar kennen en onder-
steunen. We zitten uiteindelijk alle-
maal in hetzelfde schuitje en hebben 
elkaar nodig. Zo probeer ik steeds 
zoveel mogelijk van m’n verse pro-
ducten aan te kopen bij plaatselijke 
handelaars. Ook als je activiteiten op 
poten wil zetten, is het belangrijk dat 
je goed overeenkomt en samenwerkt. 
Daar wordt iedereen beter van.”

Welke plannen hebben De Vrijheid- 
strijders zoal?
Arne: “We hebben net de Langste 
Mosseltafel gehad tijdens de Brade-
rie. Nu ligt de focus verder op De Vrije 
Markt, de gezellige brocante waar ook 
leuke straat- en kinderanimatie bij 
hoort. De eerste editie komt eraan op 
30 juni. De vernieuwde Vrijheid vormt 
het ideale kader voor zo’n evenement. 

“We blijven  
betrokken bij  
elkaar en kunnen 
samen plannen  
uitwerken.”
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De dag daarvoor, op 29 juni, openen 
we feestelijk het plein voor De Pas-
sage, omdat de werken er dan defi-
nitief afgelopen zijn. Dit zal gebeuren 
in dezelfde stijl als de opening van het 
pleintje voor de basiliek en de Kleine 
Markt, toen de werken daar gedaan 
waren.”
Mieke: “Op 12 juli vindt op de Kleine 
Markt “Vlaanderen Zingt” plaats, in 
het kader van de Vlaamse Feestdag. 
Ook dat wordt reuzegezellig. Ieder-
een is welkom om uit volle borst te 
komen meezingen. Zulke evenemen-
ten, in samenwerking met het stads-
bestuur, geven natuurlijk een mooie 
boost aan de horeca.”

Jullie lijken erg hoopvol over de toe-
komst.
Arne: “Dat is ook zo. Het hele gebeu-
ren rond De Vrijheidstrijders brengt 
opnieuw zuurstof. Na de werken was 
dat wel nodig. We hebben met z’n al-
len zin om er iets moois van te maken. 
Hoe moeilijk de periode van de wer-
ken ook was, de stad Ronse geeft wel 
blijk van toekomstvisie. De heraanleg 
van De Vrijheid is daar één voorbeeld 
van. Mocht er nu nog drastisch ge-
investeerd worden in een fietsvrien-
delijke stad, dan zou ik helemaal blij 
zijn. Daar zou immers iedereen beter 
van worden.”
Mieke: “Ik ben een West-Vlaamse, 
een inwijkeling dus. Ik merk dat men-
sen van buiten Ronse niet altijd op de 
hoogte zijn van de positieve wind die 
hier waait, maar ik wijs hen daar wel 
op. Ik leef en onderneem hier graag. 
Ronse is een stad in beweging en in 
volle groei. Dat voel je. De Vrijheid- 
strijders zullen hier zeker hun steentje 
aan bijdragen!"

Zaterdag 29 juni, van 11 tot 12 u.

De laatste kassei op het Sint-Martensplein is gelegd. 
De werken zijn voorbij. Dit wordt gevierd met een 
feestelijke opening en jij bent welkom om een glas te 
komen drinken en met eigen ogen te zien hoe mooi en 
sfeervol het plein geworden is. Het stadsbestuur biedt  

 
tussen 11 en 12 u. met plezier een gratis drankje aan. 
Daarna kan je lekker nog wat blijven hangen bij de 
plaatselijke horeca. Solva is present met een infostand 
over de afgeronde archeologische opgravingen en het 
gebruik van de lokale steen. De kleinsten kunnen zich 
uitleven op het springkasteel.

FEESTELIJKE OPENING SINT-MARTENSPLEIN

“We hebben met 
z’n allen zin om 
er iets moois van 
te maken.”

Dit zijn De Vrijheidstrijders

• Baguetelle (Jonas Coornaert) 
• Le Temps Perdu (Geert Van Den 

Hende + Heidi Van Coppernolle) 
• De Vrijheid (Angelo Possemiers) 
• Grafoman (Willy Depraeter) 
• Clubman (Peter Schoorens) 
• La Cave de Clotaire  

(Anthony Fontaine) 
• Entre Nous (Mieke Naert)
• The Tower (Johan Borrizee)
• Bistro Bon'Heur (Delphine  

Tennstedt)  (in de Passage)
• Il Passagio (Pedro Bertels  

+ Lukas Bockstal) (in de Passage)
• enVie (Arne Van Dongen) 

(in de Passage)
• Myriam Van Butsele  

(vrijwillig lid, maar geen handelaar) 
• Pizzeria Quattro Sei  

(Giuseppe Delemmi)
• Memling (Pascal Gevaert)
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WEGENWERKEN BROEKE 

De heraanleg van Broeke is een samenwerkingsproject 
tussen de stad Ronse en het Agentschap Wegen & Verkeer, 
Aquario en de Vlaamse Milieumaatschappij. De werken 
werden gegund aan de firma Wannijn NV uit Kluisbergen 
voor een bedrag van 1.963.892,99 euro. De aannemer is 
op 20 mei gestart met de eerste fase van de werken: de 
herinrichting van het kruispunt van Broeke met de Glo-
rieuxlaan. Daarbij worden de bestaande verharding en 
riolering opengebroken. Er komt een nieuw gescheiden 
rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater en de we-
genis zal hersteld worden tot en met de onderlaag. Deze 
fase zal afgerond zijn tegen het bouwverlof, dat start op 15 
juli. Tijdens deze fase wordt het verkeer omgeleid. Het au-
toverkeer dat komt uit het zuiden zal een omleiding volgen 
via de Wolvestraat, Hogerlucht en de Ommegangstraat. 
Komende uit het noorden dient het autoverkeer te rijden 
via de Kruisstraat, het Delhayeplein, de Zonnestraat, de 
César Snoecklaan, de Leuzesesteenweg en de Viermaart-
laan. Voor het vrachtverkeer geldt er een andere omleiding. 

Nadat deze fase afgerond is, zal het kruispunt Broeke - 
Glorieuxlaan weer opengesteld worden voor autoverkeer. 
Na het bouwverlof start de aannemer met de laatste fase 
van de werken, namelijk de werken in Broeke zelf. Hij zal 
beginnen aan de kant van de Glorieuxlaan en geleidelijk 
aan naar de Kruisstraat toewerken. Broeke zal een top-
laag in asfalt krijgen en zal uitgerust worden met een ge-
scheiden rioleringsstelsel, fiets- en voetpaden, verhoogde 
busperrons en parkeer- en groenstroken. Daarnaast wordt 
er een buffering voorzien voor regenwater. Bij hevig regen-
weer zal die buffering ervoor zorgen dat het regenwater 
vertraagd naar de Broekebeek wordt afgevoerd. Zo worden 
overstromingen vermeden.

Tijdens deze fase van de werken wordt het autoverkeer ko-
mende uit het zuiden omgeleid via de Glorieuxlaan, Broeke, 
Kammeland, Hogerlucht en de Ommegangstraat. Komende 
uit het noorden blijft de omleiding via de Kruisstraat, het 
Delhayeplein, de Zonnestraat, de César Snoecklaan, de 
Leuzesesteenweg en de Viermaartlaan van toepassing. 
Ook De Lijn zal tijdens de werken de trajecten van lijnen 
73 en 62 aanpassen. 

Het ontwerp van Broeke en de recentste info omtrent deze 
werken kan je vinden op www.ronse.be. 

ASFALTERINGSWERKEN

Naast deze wegen- en rioleringswerken selecteert de stad 
jaarlijks een aantal straten waar het asfalt hersteld wordt. 
Dit jaar zullen de volgende straten aangepakt worden: de 
Gasmeterstraat, de IJsmolenstraat, Rotterij, de Stookt-
straat, de Remi Van Caeneghemstraat, de Maquisstraat, 
de Hoogdeurnestraat, de Brokelaerestraat, Hersenplank, 
de bovenkant van de Fiertelmeers, Cachette Pierrette, de 
Boekzitting en de Sint-Pietersbosstraat. Deze werken zijn 
toegewezen aan de firma Hoogmartens Wegenbouw NV uit 
Opglabbeek via een procedure van openbare aanbesteding 
voor een bedrag van 217.384,49 euro. De aannemer heeft 
de werken eind mei aangevat.

Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58,  
td@ronse.be. Mobiliteit, 055 23 27 53,  
mobiliteit@ronse.be, Agentschap Wegen &  
Verkeer, 055 46 03 40, wegen.oostvlaanderen.
districtoudenaarde@mow.vlaanderen.be

WEGENWERKEN
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ZOMER IN RONSE

Vernieuwing
Nadat duidelijk werd dat de samenwerking tussen Pete’s 
Promotion en de stad Ronse werd stopgezet, stelde zich 
de vraag naar de toekomst van de zomerevenementen van 
de stad. Wat met de programmatie? Welke soort artiesten 
moeten aan bod komen? Wat met de Bruulconcerten? 
Hoe kunnen de zomerevents duurzamer? Deze zomer 
zitten Ronse Opscène en de pleinconcerten – de opvolger 
van de Bruulconcerten – in een nieuw en hip jasje. De 
zomer wordt warm en sfeervol, maar ook écht van Ronse. 

Lokaal en duurzaam
Ronse Opscène en de pleinconcerten zullen tot stand ko-
men met en door Ronsenaars. 'Lokaal' is het kernwoord. 
De organisatie gaat voluit voor lokale binding. Er komt 
veel meer ruimte voor lokale bands en samenwerking 
met lokale horeca. Wat drank en spijs betreft wordt er 
gekozen voor streekproducten. Dit maakt de evenemen-
ten niet enkel lekker en gezellig, maar ook duurzaam. De 
bekers zullen herbruikbaar zijn en verplaatsingen met de 
fiets worden gestimuleerd. De aankleding van de plei-
nen zal, in samenspraak met lokale ontwerpers, mooi en 
duurzaam zijn.

PLEINCONCERTEN

Van Bruulconcert naar pleinconcert
De formule van de Bruulconcerten was toe aan ver-
nieuwing. De stadspleinen zijn ideaal als gezellige 
ontmoetingsplek. Door deze pleinen optimaal te 
benutten, kunnen de lokale horeca hun graantje 
meepikken. Ook organisatorisch bieden pleincon-
certen een aantal voordelen. Er is minder materiaal 
nodig en bij regenweer verandert het geheel niet 
direct in een modderpoel. 

Ieder pleinconcert zal baden in een eigen sfeer, on-
der andere omdat de artiesten qua stijl en repertoire 
bij elkaar zullen passen. De pleinconcerten zullen 
al vrij vroeg toegankelijk zijn zodat mensen na het 
werk onmiddellijk kunnen ontspannen. Vanaf 19 u.  
starten de optredens met een sterke focus op lokaal 
talent. De avond wordt afgesloten om 24 u.

Wanneer?
• 12 juli: Kleine Markt (i.k.v. van Vlaanderen Feest)
• 19 juli: Guissetplein
• 9 augustus: Station (W. Churchillplein)

VLAANDEREN FEEST!
Vrijdag 12 juli
De werkgroep Vlaanderen Feest organiseert dit 
jaar voor de eerste maal een loopwedstrijd op een 
opblaasbaar hindernissenparcours, ter vervanging 
van de cyclocartrace. De loopwedstrijd vindt plaats 
in De Vrijheid, vanaf 17.45 u. Ploegen bestaan uit 
maximum 10 personen. 
Inschrijven via info@ccdeververij.be.

Na de wedstrijd kan je vanaf 20 u. genieten van 
Vlaanderen Zingt. Hiermee wordt het startschot 
gegeven van het eerste pleinconcert. Donaat 
Deriemaeker leidt dit gebeuren in goede banen, 
bijgestaan door de zangeressen van VTV en ’t Po-
dium. Je bent van harte welkom om uit volle borst 
mee te komen zingen. 

BEIAARDCONCERT
Zaterdag 6 juli
Als opwarmertje brengt de beiaardier op zaterdag 
6 juli om 11 u. een recital naar aanleiding van het 
11 julifeest.



ZOMER IN RONSE

PARTNERBROCHURE

23 • 24 • 25 AUG. ‘19

RONSE OPSCÈNE 

Drie dagen, twee podia, één groot feest!
Het hoofdpodium van Ronse Opscène komt op de 
Grote Markt. Daarnaast komt er ook een jongeren-
podium op de parking achter het stadhuis. Ook hier 
zal op vrijdag en zaterdag lokaal talent centraal 
staan in het voorprogramma. Daarna volgen steeds 
enkele kleppers. 

Het volledige programma wordt bekend gemaakt 
tijdens de maand juli.

23 augustus met o.a.
Wildebras
Coco Jr. XL
Ilsen & Verhulst
    
24 augustus met o.a.
Motown Supremacy
Ine
Cookies & Cream

25 augustus
Zondag kan je genieten van een namiddagpro-
gramma dat Ronse onderdompelt in de aansteke-
lijke ambiance van Vlaamse Schlagers, met onder 
andere een optreden van Laura Lynn. 

Helpende handen zijn welkom
Om van de nieuwe formule een succes te ma-
ken zijn er trotse en geëngageerde Ronsenaars 
nodig die graag het beste van zichzelf geven. 
Steek jij graag een handje toe bij de voorberei-
dingen, voer je graag promotie of help je graag 
bij het opbouwen en afbreken? Indien jij graag 
je steentje bijdraagt, stuur dan een mailtje naar 
evenementen@ronse.be.
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KORT NIEUWS KORT NIEUWS

WORD PARTTIME BRANDWEER

De zes Oost-Vlaamse hulpverleningszones starten een gro-
te campagne om ruim 200 brandweermannen en -vrouwen te 
werven. Tientallen pompiers staan tussen mei en september 
op festivals, (sport)events en scholen met een interactieve re-
kruteringsstand. De brandweer verspreidt promovideo’s en een 
online kaarttool waar mensen kunnen checken in welke kazerne 
ze aan de slag kunnen.

De brandweer in Oost-Vlaanderen zoekt meer dan 200 parttime 
(of vrijwillige) brandweermensen. Ze richten zich op sportieve 
mannen en vrouwen die een verschil willen maken in hun regio. 

“Om brandweer te kunnen worden, moet je dicht genoeg bij een 
kazerne wonen”, vertelt kolonel Marc Vande Velde van Hulpver-
leningszone Waasland. “De vrijwilligers vertrekken namelijk van 
thuis of vanop hun werk om mensen in nood te helpen.”

Vanaf vandaag kan iedereen via www.parttimebrandweer.be 
checken of zij of hij dicht genoeg bij een kazerne woont om 
brandweer te kunnen worden. In sommige zones moet je binnen 
een aantal minuten in de kazerne kunnen staan, in andere zones 
moet je in een bepaalde straal rond de kazerne wonen. Met deze 
kaarttool zie je meteen of je in aanmerking komt.

Voor meer informatie kan je terecht op www.bvlar.be.

NEEM DEEL AAN OPEN 
BEDRIJVENDAG 2019

Goed nieuws! Ronse wordt hotspot op zondag 6 oktober! In 
samenwerking met het stadsbestuur wil ‘Voka Open Bedrij-
vendag’ de ondernemers uit Ronse een unieke kans geven 
om hun bedrijf extra in de kijker te zetten. Open Bedrijvendag 
brengt duizenden geïnteresseerde bezoekers op de been. 

De stad Ronse, Biozendo Infraroodcabines en CMC zetten op 
6 oktober alvast hun deuren open. Heb jij ook zin om deel te 
nemen aan het grootste eendagsevenement van België? Wil 
je werken aan je employer branding? Is er een speciale re-
den tot feest dit jaar? Wil je een bepaald product in de kijker 
zetten of mag je imago een boost krijgen? Dit zijn stuk voor 
stuk goede redenen om deel te nemen. Bovendien staat het 
ecologische aspect van ondernemen dit jaar extra in de verf. 

Zowel kleine als grote ondernemingen kunnen deelnemen 
aan Open Bedrijvendag. Deelnemers kunnen rekenen op 
steun van ‘Voka Open Bedrijvendag’ en de stad Ronse voor 
de organisatie van een mooie dag.

Meer info: ‘Voka Open Bedrijvendag’, 0492 97 09 46 
(Jeroen Neirinckx), jeroen@openbedrijvendag.be, 
Facebook: Open Bedrijvendag

AWEL ZOEKT VRIJWILLIGERS

Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlands-
talige hulplijn voor kinderen en jongeren in België. 
Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, want bijna 
allemaal voelen ze zich stukken beter na het gesprek.

“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er 
altijd!”  (meisje, 18 jaar)

“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen, 
maar als je wilt chatten raad ik Awel niet aan want het 
is meestal volzet.” (meisje, 15 jaar)

Awel zoekt extra vrijwilligers om de wachttijden te 
kunnen verkorten. Heb je interesse? Surf dan naar 
www.awel.be.
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VRIJE TIJD IN RONSE

Zondag 22 september 2019 vindt de 8ste 
editie van Ronse Run plaats. Als je er de vo-
rige edities bij was, weet je dat het parcours 
je brengt langs leuke plekjes en steegjes 
in Ronse. Een unieke kans om de stad op 
een sportieve manier te verkennen. Ook 
de afstanden werden behouden. Je kan 
kiezen voor 5 km (1 rondje) of 10 km (2 
rondjes). Voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
wordt opnieuw een Kidsrun georganiseerd. 
Je kan je ook inschrijven voor een recreatief 
skeelerparcours. 

De start (vanaf 13 u.) en aankomst voor alle 
afstanden is op de Grote Markt.

Als je vooraf inschrijft bedraagt de kostprijs 
8 euro. Voor de Kidsrun betaal je 4 euro. 
Deze kostprijs omvat deelname, randa-
nimatie, tijdsregistratie en een goodiebag 
met T-shirt. Inschrijven kan via de web-
shop van de stad Ronse. Wil je als groep 
inschrijven? Dat kan. Neem hiervoor even 
contact op met de sportdienst: 
sport@ronse.be - 055 23 28 91 

RONSE RUN & ROLL 2019
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

EVERYBODY MOVES  
G-SPORTNAMIDDAG
Sportnamiddag voor mensen met een 
handicap
Za 29.06.19 vanaf 14 u.
Sportdienst Ronse
Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 23 28 90
sport@ronse.be

SKIN AND CURVES
Workshop naaktfotografie met aanwezig 
licht. In deze workshop leer je sensuele 
en kunstige naaktfoto’s te maken in een 
eenvoudige setting, met natuurlijk licht.
Za 29.06.19
Studio Ludwig Desmet
Edouard Anseelestraat 1  
Ludwig@ludwigdesmet.com 

DEEP IN THE SEA DINNER
Zo 30.06.19 van 12 tot 14 u.
‘¡YAM! Soulfood by Yana’
Barrista Koffieboone
Wijnstraat 6
Inschrijven via 0487 24 18 21

SIERGRASSEN 
Zo 30.06.19 van 9.30 tot 12 u.
KOOKDEMONSTRATIE
met vergeten groenten
Zo 4.08.19 van 9.30 tot 12 u.
BIOTEELT AARDBEIEN  
EN KLEIN FRUIT 
Zo 1.09.19 van 9.30 tot 12 u.
WORKSHOP FRANSE WIJNEN
Bespreking en proeven Franse wijnen
Zo 15.09.19 van 9.30 tot en met 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be 

TENTOONSTELLING “TEKENWED-
STRIJD JEUGDBOEKENMAAND 
2019”
Van ma 1.07.19 tot en met za 31.08.19 
tijdens openingsuren bib
SCHATTEN VAN VLIEG
Spel rond het thema “Proef jij wat ik 
proef?” 
Van ma 01.07.19 tot en met za 31.08.19
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

INTRODUCTIE IN GEWELDLOZE 
COMMUNICATIE 
Van 9.07.19 tot en met 11.07.19
INTRODUCTIETWEEDAAGSE  
GEWELDLOZE COMMUNICATIE 
Van za 24.08.19 10 u. t.e.m.  zo 25.08.19 17 u.
BASISOPLEIDING GEWELDLOZE 
COMMUNICATIE
Do 12.09.19 van 9.30 tot en met 16.30 u.
De Fluisterboom 
Oscar Delghuststraat 37
Blabla Trainingscentrum 
https://blablavorming.be 

OPTREDEN MARC DEX
Do 11.07.19 om 15 u.
Salons Remington
J. Ferrantstraat 10
Neos RONSE  
info@neosvzw.be

MITHRA’S CIRKEL
Verbindende vrouwencirkel 
bij volle maan
Di 16.07.19 en do 15.08.19 
van 18.30 tot 20.30 u.
Moghan vzw
E. Solvaystraat (exact adres via mail)
mieke@moghan.org   

WANDELZOEKTOCHT  
VLAAMSE ARDENNEN
Zoektocht waarbij de deelnemers drie 
maanden tijd hebben om hun oplossing 
in te sturen. Mooie wandeling (± 11 km) 
over gedeeltelijk onverharde paden - 
dienen er 16 foto’s gezocht. 
Van do 01.08.19 tot en met do 31.10.19
Start: Kerk Ronse Louise Marie
Prijs: € 5 
Inschrijven via www.wandelzoektochten-
vlaamseardennen.com
wandelzoektochten.vlaamse.ardennen 
@telenet.be   

DAGVLINDERS EN ANDERE  
VLIEGENDE BEESTJES
Op zoek naar dagvlinders en kriebel-
beestjes in en rond Ronse
Zo 4.08.19 van 15 tot 17 u.
Kapel Wittentak
Kapellestraat
Natuurpunt Ronse
johan.glibert@gmail.com
0477 51 94 19
www.natuurpunt.be  

HOOGZOMERTOCHT
Rustige hoogzomertocht langs de noord-
kant van de stad Ronse.
Zo 18.08.19 van 7 tot 15 u.
KSO Glorieux
0476 28 27 84
liban.glorieux@skynet.be  

NACHTVLINDEREN IN HET  
MUZIEKBOS
Inventarisatie in het Muziekbos, meer 
specifiek op het heideherstelgebied.
Za 31.08.19 van 19.30 tot 21 u.
Natuurpunt Ronse
0477 51 94 19
johan.glibert@gmail.com  
www.natuurpunt.be/agenda/nachtvlin-
deren-het-muziekbos-33987 

EXPO RONSISCHE KUNSTSCHILDERS
Marcel Kekebos, Germaan Bos 
& Pierre Ponnet 
Van za 31.08.19 tot en met zo 15.09.19 
CC De Ververij
Wolvestraat 37  
055 23 28 01
info@ccdeververij.be 

DAGFIETSTOCHT OMGEVING 
OUDENAARDE
Ma 02.09.19 van 10 tot 17 u. 
Vertrekplaats vermoedelijk ’t Rosco 
(Leuzesesteenweg 241)
OKRA Midden-Vlaanderen
09 269 32 14 
sport.mvl@okra.be
www.okra.be

SAMENLEZEN IN RONSE
Samen lezen en bespreken van een 
verhaal en gedicht.
do 12.09.19, do 26.09.19, do 10.10.19
telkens van 10.30 tot 12 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Den Botaniek 
Spinstersstraat 36 

GOOGLE APPS 
Cursus basisfuncties van Google apps
Do 19.09.19 en 26.09.19 van 19.30 tot 22 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Openbare Bibliotheek 
De Biesestraat 4 
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

CURSUS: NATUURVERKENNER
Instapcursus voor natuurliefhebbers
23.09.19, 30.09.19, 7.10.19, 14.10.19, 21.10.19, 
4.11.19, 11.11.19, 18.11.19, 25.11.19, 2.12.19 
van 9 tot 12 u.
€ 60 of € 54 indien lid van Natuurpunt
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen  
i.s.m. Natuurpunt
0497 05 33 63
thijs.himpe@cvn.natuurpunt.be  
www.natuurpunt.be



IN DE KIJKER

- 13 -

SIERK MASJIEK

Zaterdag 29 juni
Sierk Masjiek wil dat elke toeschou-
wer ziet, beleeft, voelt en geniet. Sierk 
Masjiek is hét moment bij uitstek om te 
dromen: dromen over hoe je vrije tijd 
tijdens de zomervakantie in te vullen, 
welke weg je later in wil slaan, hoe je 
een bijzonder iemand wil doen perplex 
staan van jouw kunnen. Sierk Masjiek 
bevat een schat aan cultuur, circus, 
sfeer en talent. 

Frida
Of straattheater voor volwassenen én 
kinderen. Een combinatie van clow-
nerie, fysiek theater en comedy. Kind-
vriendelijk én scherp en stout. Op maat 
van volwassenen met een flinke ge-
zonde dosis onnozelheid. 

Viva Victor!
Victor is jarig en krijgt van het publiek 
een cadeau dat uiteindelijk zijn leven 
zal veranderen. “Viva Victor” is een 
poëtische clownerievoorstelling vol 
visuele en absurde humor.

Tired of Balls
Een voorstelling waarin humor en cir-
custechnieken verwerkt worden aan 
de hand van autobanden. Lachende 
gezichten verzekerd!

B.V. Natuur
Het milieu wordt bedreigd, bossen 
staan in brand, het zeewater stijgt… De 
natuur, een ver van je bed show? Maak 
je maar geen zorgen want de mannen 
van B.V. Natuur (Aat & Dirk) helpen 
graag een handje met hun groene vin-
gers. Met als resultaat, een boom 2.0.

Doorlopend kan je genieten van o.m. 
Club Tropicana, poppentheater Pedro-
lino, kinderkapsalon Savooi, kinder-
grime, poepdrukken, Pintura Mágika, 
wilgenvlechten, circusinitiatie, reuze-
zeepbellen maar ook van de schildpad-
denrace en Les Fabuleux Aventures de 
Marquis De Quevilly (carrousel).

SONE FESTIVAL 2019
Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 
CC De Ververij

SONE is back, met een nog betere balans tussen hip hop en 
house. De knallende DJ line-up wordt aangevuld met vier stevige 
live acts. Deze editie speelt bovendien nog meer in op beleving.  

Vrijdag 2 augustus
Snelle (live)  ∙  K1D (live)  ∙  Eagl  ∙  Black Mamba  
Clique (Joran Geerst & DJ Gusto)  ∙  DJ Creator  ∙  Dj Stream

Zaterdag 3 augustus
Woodie Smalls (live)  ∙  Faisal  ∙  Uberdope (live)  ∙  
Nico Morano  ∙  Leesa  ∙  Jewels  ∙  Basbusah  ∙  DJ Vide 
Jaak  ∙  Cezar Touch  ∙  Ilias  ∙  Filston B2 DJ Deco 

Tickets
https://bit.ly/SONE2019
Ticket sale t.e.m. 1 augustus
Insta: www.instagram.com/sonefestival
Eventbrite: sonefestival.eventbrite.be
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SEPTEMBER

VR 30/08    VERNISSAGE EXPO RONSISCHE 
 KUNSTSCHILDERS MARCEL KEKEBOS, 
 GERMAAN BOS & PIERRE PONNET  
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 31/08 t.e.m. 15/09
  Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 07/09     SEIZOENSFEEST! 
 Wolvestr. 37 

     14u-18u  (KINDER)ANIMATIE + O.A. THEATERTOREN 
 COMP. MARIUS ‘STELLING’ 
 gratis toegang

              18u  ELEKTRO JAZZ - BRISKEY - MET O.A. 
 GERT KEUNEN EN ISOLDE LASOEN

19u30-21u  GEK INTERACTIEF IMPROVISATIETHEATER

              21u  JAZZ / FUNK / HIPHOP - PAARD. 

              22u  LATIN JAZZ - COMPRO ORO  
 ‘BOMBARDA: PSYCHO ETNO PARTY MUSIC’ 

              23u  DJ SET - RIJMENANTS & VERLEYEN
 Tickets (volledig programma) vanaf 18u:  

 €20 / €18, incl. drankje (-26, 55+, groepen)

doorlopend FOODTRUCKS & BAR

ZA 14/09    COMEDY - JENS DENDONCKER
 ‘BANG VAN DENDONCKER’
 + SUPPORT: JEROEN VERDICK
 Wolvestr. 37 - 20u
  Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZO 15/09    KLASSIEK / WERELDMUZIEK
 GHALIA BENALI, ROMINA LISCHKA 
 & VINCENT NOIRET ‘CALL TO PRAYER’
 Sint-Hermesbasiliek - 19u
  Tickets: € 12 / € 10 (-26, 55+, groepen)

ZA 21/09    POP - MARBLE SOUNDS
 ‘THE ADVICE TO TRAVEL LIGHT’
 Wolvestr. 37 - 20u
  Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

VR 27/09    VERNISSAGE ‘TEXTIEL!’ 
 I.S.M. S.M.A.K. & MUHKA
 I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 28/09 t.e.m. 20/10
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZO 29/09    FAMILIEVOORSTELLING (0-2 JAAR) 
 KLANKENNEST ‘SPECHT’
 I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL
 Wolvestr. 37 - 11u, 14u30 & 16u
  Tickets: €7

OKTOBER

ZA 05/10     NEDERLANDSTALIGE POP 
 STEF BOS ‘RUIMTE’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

Z0 06/10     EXPERIMENTAL JAZZ 
 LAWAAI / MÒS ENSEMBLE 
 ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 19u
 Tickets: € 12 / € 10 (-26, 55+, groepen)

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘19 - ‘20 - NAJAAR 2019
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DECEMBER

ZO 01/12     KLASSIEK - SARA DE BOSSCHERE & 
 SPECTRA ENSEMBLE O.L.V. FILIP RATHÉ  
 ‘DEBUSSY’S GRAND HOTEL’   
 Wolvestr. 37 - 19u 
 Tickets: €20 / €18 (-26, 55+, groepen)

VR 06/12     VERNISSAGE RONSE DRAWING PRIZE
 51E GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 07/12 t.e.m. 12/01 
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

ZA 07/12   JAZZ - STÉPHANE GALLAND FT. 
 RAVICHANDRA KULUR 
 ‘(THE MYSTERY OF) KEM’ + SUPPORT
 Wolvestr. 37 - 20u 
 Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

VR 13/12  FRANS CHANSON - PATRICK RIGUELLE 
 & JAN HAUTEKIET 
 ‘LA VIE EST RIGUELLE - EN ROUTE!’ 
 Zuidstr. 19 - 20u 
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen)

ZA 14/12  COMEDY - HENK RIJCKAERT ‘MAKER’ 
 Wolvestr. 37 - 20u 
 Tickets: €16 / €14 (-26, 55+, groepen)

ZA 21/12     FAMILIEVOORSTELLING (5+)  
 KATRIJN GOVAERT, NATHALIE BOSCH
 & SOFIE HUGO ’DE NOTENKRAKER’  
 Wolvestr. 37 - 15u 
 Tickets: €7

ZO 22/12   FILMVOORSTELLING - STILLE FILM MET 
 HAROLD LLOYD EN LIVE PIANO MUZIEK 
 VAN HILDE NASH ‘SAFETY LAST’
 Wolvestr. 37 - 17u 
  Gratis toegang 

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

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

INFO:  CULTUURDIENST & ADMIN. CC DE VERVERIJ: 

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

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

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

TICKETS:  BESTEL ONLINE: https://webshopronse.recreatex.be

VR 11/10   THEATER - VERNIEUWD GENTS 
 VOLKSTONEEL ‘ZAKMAN’
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €18 / €16 (-26, 55+, groepen) 

ZO 13/10   FAMILIEVOORSTELLING (3+) - BEELD-
 SMEDERIJ DE MAAN ‘PJOTR EN DE WOLFSKI’
 Wolvestr. 37 - 15u
 Tickets: €7

VR 18/10     TRAGICOMEDY - VEERLE MALSCHAERT 
 ‘DEEL MIJ’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZA 19/10      KLASSIEK - SOFIE VANDEN EYNDE
 & BENJAMIN GLORIEUX ‘DOUBLEBACH’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 25/10     JAZZ - ALEX KOO TRIO FT. JOACHIM 
 BADENHORST / LABTRIO ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

ZO 27/10     VERNISSAGE ‘DE COLLECTIE TEKENKUNST’ 
 Wolvestr. 37 - 15u-17u - 30/10 t.e.m. 17/11
 Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

NOVEMBER 

VR 08/11   KLASSIEK - TRIO KHALDEI  
 ‘SJOSTAKOVITSJ / PROKOFIEV‘
 Wolvestr. 37 - 20u30
 Tickets: €15 / €13 (-26, 55+, groepen)

ZA 09/11 THEATER - EVA BINON, JASON DOUSSELAERE 
 & LOUISE VAN DEN EEDE I.S.M. FRIEDA
 ‘PYGMALION’ 
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €12 / €10 (-26, 55+, groepen)

ZO 17/11      KUNSTENDAG VOOR KINDEREN (0-12 JAAR) 
 Wolvestr. 37 - 14u-18u
 Gratis toegang, vooraf inschrijven verplicht 

 

ZA 23/11     THEATER - EMILIE LAUWERS, LUDO MARIËN  
 & ALEXANDRA AERTS ‘WOLF’
 Wolvestr. 37 - 20u
 Tickets: €14 / €12 (-26, 55+, groepen)

VR 29/11    MUZIEKTHEATER BART KAËLL 
 & LUC APPERMONT ‘BART & LUC INTIEM’ 
 Zuidstr. 19 - 20u
 Tickets: €22 / €20 (-26, 55+, groepen)
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SAMEN MET POSTZEGELS BEZIG 
ZIJN
Elke zo van 2.09.19 tot en met 15.12.19 
van 10.15 tot en met 12.15 u.
Café Harmonie
Grote Markt Ronse

JAZZ BITES
Elke eerste vrijdag van de maand
van 17 tot 22 u. 
kan je proeven van het allerbeste wat 
de jazzwereld te bieden heeft! 
Vrijzinnig Ronse
Vrijzinnig Huis
Zuidstraat 13  
055 21 49 69 

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

BABBELONIË RONSE
Di van 9 tot 11 u.
In Babbelonië ontmoeten 
Nederlandstaligen en anderstaligen 
elkaar. In samenwerking met 
Agentschap Integratie & Inburgering 
(A.I.I), Dienst Integratie stad Ronse, 
Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw, Vormingplus 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw 
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be  

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

LADYMOVE 
Ma van 10.30 tot 11.30 u. (Zumba)
Vrij van 9.30 tot 10.30 u. (Start to move)
PARKOUR/FREE RUNNING
Iedere za van 12 tot 14 u.
STAY FIT - 50+GYM 
Ma en do van 9.30 tot 10.30 u. 
en van 14 tot 15 u.
MULTIMOVE
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
Za van 9 tot 10 u.
STAY FIT 50+
Ma van 10.30 tot 11.30 u. en van 14 tot 15 u. 
Do van 9.30 tot 10.30 u. en van 14 tot 15 u.
BREAKDANCE
Vr van 17 tot 19 u.
BOOTCAMP & RUN
Di van 19.30 tot 20.30 u.
STAY FIT - 50+AEROBIC
Do van 18 tot 19 u.
YOGALESSEN 
Ma van 9.30 tot 10.30 u.
Sportdienst Ronse
’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 23 28 90
sport@ronse.be

ARMY GIRLS
Avonturenkamp voor meiden
Van 14.07.19 tot en met 19.07.19
Van 21.07.19 tot en met 26.07.19 
Van 28.07.19 tot en met 2.08.19
Van 4.08.19 tot en met 9.08.19
ADVENTURE FACTORY
Van 14.07.19 tot en met 19.07.19
Van 21.07.19 tot en met 26.07.19
Van 28.07.19 tot en met 2.08.19
Van 4.08.19 tot en met 9.08.19
BOOMHUTTEN
Van 14.07.19 tot en met 19.07.19
CIRCUSKAMP
Van 28.07.19 tot en met 2.08.19
PAINTBALL  
Van 14.07.19 tot en met 19.07.19
Van 21.07.19 tot en met 26.07.19
Van 28.07.19 tot en met 2.08.19
Van 4.08.19 tot en met 9.08.19
Sporta-vakantie vzw
De Ijsmolenhoeve
Kanarieberg 1 
014 54 80 72
kampen@sporta.be  
www.sportakampen.be 

OP STAP MET DE GIDS 2019:

WANDELING ‘DE VRIJHEID’
Zo 30.06.19, zo 11.08.19,  
zo 29.09.19 van 14 tot 16 u. 
Vertrek: Toerisme Ronse, 14 u. 
Duur: ca 2 uur
€ 3 per persoon
Vooraf inschrijven verplicht
BEZOEK VILLA CARPENTIER
Zo 14.07.19, 21.07.19, 01.09.19, 
22.09.19 van 14 tot 16 u.
Vertrekpunt: Engelsenlaan 310-312
€ 12.50 per persoon
Vooraf inschrijven verplicht
ART DECOWANDELING 
Zo 7.07.19, 25.08.19 van 14 tot 16 u. 
Vertrekpunt: station Ronse
€ 3 per persoon
Vooraf inschrijven verplicht
Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be 

Breng je activiteit in voor  
30 augustus 2019 voor de  
volgende editie van Inzicht. 

Dat kan via www.uitdatabank.be
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VLIEGSPEL IN DE BIB
Het is stilaan een traditie, want ook deze zomervakantie kun-
nen kinderen in de bib op zoek gaan naar de Schat van Vlieg. 
De schattenzoektocht draait dit jaar rond het thema “Proef jij 
wat ik proef?” Schilderen met choco, heksensoep brouwen 
of eten met je voeten? Wat proef je in de bib van Ronse? Hoe 
verfijnd is jouw smaakzin?

Ga op zoek naar de schat van Vlieg en verken een verruk-
kelijk parcours. Vind je de schatkist? Dan krijg je een leuke 
beloning! Wedden dat dit smaakt naar meer?

Er zijn twee zoektochten volgens leeftijd: één voor kinderen 
van 6 tot 8 jaar en één voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Breng 
gerust kleinere broertjes of zusjes mee! Zij kunnen jou vast 
en zeker een handje helpen bij de zoektocht.

Vanaf 1 juli tot 31 augustus in de bib van Ronse, tijdens de 
openingsuren. Deelnemen is gratis, op voorhand inschrijven 
is niet nodig.

Meer info in de bib of op www.ronse.be/bibliotheek.

FOODTRUCKFESTIVAL
Zondag 1 september, van 11 tot 19 u.
Bruulpark, gratis toegang

Een unieke belevenis voor jong en oud !

Op zondag 1 september wordt het Bruulpark voor de 
vierde keer omgetoverd tot een sfeervol paradijs voor 
foodies. Ga je neus achterna en maak je keuze uit een 
veelheid van culinaire mogelijkheden en smaken. Pasta’s, 
desserten, hamburgers of oosterse gerechten, vlees, 
vis of veggie, cocktails of bier, zoet of hartig, gezond 
of iets minder gezond… Er is voor iedere smaak wel iets 
te vinden. Bovendien kan je al dat lekkers proeven en 
verorberen in een gezellig en gemoedelijk kader, mét 
muzikale omlijsting. Er is kinderanimatie voorzien, dus 
ook de kroost kan mee. Kortom: het Foodtruckfestival 
is de ideale zondagse uitstap voor het hele gezin. Nodig 
vrienden en familie uit en kom genieten! De drie vorige 
edities waren een groot succes en dat wordt dit keer niet 
anders. 

Meer info via 0472 93 07 73 



IN DE KIJKER

KUNSTACADEMIE  
VLAAMSE ARDENNEN

Slotconcert
Afstuderende leerlingen uit de muziekklassen sluiten samen 
met hun leerkrachten het schooljaar af met een feestelijk 
slotconcert op zaterdag 29 juni om 15 u. De leerlingen treden 
op met orkest in de concertruimte van de Kunstacademie.

Kunstparcours
Op woensdag 11 september organiseert de Kunstacademie 
een ‘Kunstparcours’ van 14.30 tot 18.30 u. Leerkrachten en 
leerlingen stellen de verschillende kunstdomeinen voor: 
Beeldende & Audiovisuele Kunst, Woordkunst-Drama, Dans 
en Muziek. Welkom!

Inschrijven voor het nieuwe jaar
• Van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus: 

maandag tot vrijdag: 9 tot 12 u. en 16 tot 19 u.
• Van maandag 2 tot maandag 30 september 2019: 

maandag tot vrijdag: 14 tot 19.30 u. 
zaterdag: 9 tot 12 u.

Breng de identiteitskaart van de leerling en je betaalkaart 
mee. Om veiligheidsredenen kan enkel met Bancontact be-
taald worden. 

Online inschrijven kan vanaf maandag 17 juni om 14 u. via 
mijnacademie.be/kunstacademievlaamseardennen.
Uiterste inschrijvingsdatum is maandag 30 september 2019!

Start van de lessen
Alle cursussen starten vanaf maandag 2 september. 

Meer info: www.kunstacademievlaamseardennen.be
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KINDER- EN TIENERMARKT  
RONSE OPSCÈNE

Zaterdag 24 augustus
De Vrijheid en de Kleine Markt van 13 tot 17 u. 

Tijdens de kinder- en tienermarkt van Ronse Opscène 
kan je heerlijk snuisteren tussen leuke spulletjes. 
Speelgoed, boeken, zelfgebakken koekjes, kledij, 
schoenen: je vindt het allemaal! Wil je zelf graag 
spullen van de hand doen? Dat kan. Schrijf je voor 
15 augustus in via info@ccdeververij.be of 055 23 
28 01. Deelnemen is gratis. Je krijgt een stand van 
twee meter ter beschikking. De maximum leeftijd 
voor standhouders is 16 jaar. 

Om 14 u. treedt de groep Dance Crush op en om 15.30 u.  
The Young Talents. Ambiance verzekerd!



KORT NIEUWS KORT NIEUWS
TRAGE WEGEN: WAT VIND JIJ ERVAN?

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: 
kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze trage verbindingen 
zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. Vanuit de bevol-
king groeit de vraag om trage wegen opnieuw toegankelijk te maken. Daarom 
werkt Ronse samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw 
aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen in het westen en het 
zuiden. Voor het noordoosten en zuidoosten is er reeds een tragewegenplan 
opgemaakt.

De voorbije maanden werden alle trage wegen in kaart gebracht. Vrijwilligers 
verkenden het terrein. Het resultaat van al dat werk is een kaart en fotolog-
boek. Er komt een informatieavond voor alle geïnteresseerden uit de om-
geving. Naast een ruime toelichting over het project, kan je een invulbundel 
meekrijgen om te reageren en voorstellen te doen voor het tragewegenbeleid.

Tijdens een tweede overlegmoment zullen de reacties overlopen worden en 
de wenselijke ingrepen besproken. Laat je stem dus horen!  De infoavond zal 
plaatsvinden op woensdag 18 september om 19.30 u. in Brouwerij De Keyzer, 
Priesterstraat 13-17.

Meer info: Mobiliteit en Duurzaamheid, 055 23 27 53, 
mobiliteit@ronse.be of RLVA jonathan.clerckx@rlva.be. 

FIETSSNELWEG IN 
STATIONSOMGEVING

In samenwerking met de provin-
cie Oost-Vlaanderen en het INTER-
REG-programma van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
wordt de fietssnelweg F421 aangelegd 
die Ronse zal doorkruisen van Ellezelles 
tot Russeignies. De nieuwe fietssnelweg  
loopt langsheen het station. De uitvoe-
ring van de fietssnelweg zal gefaseerd 
verlopen. Dit voorjaar heeft de NMBS 
een nieuwe reizigersparking aangelegd. 
Tegelijkertijd werd ook het deel fiets-
snelweg aangelegd dat loopt langsheen 
de parking achter de goederenloods tot 
aan het stationsgebouw. Na uitvoering 
van de werken door de NMBS zal Fluvius 
aangepaste verlichting voorzien langs 
het traject. In het kader van de aanleg 
van fietsinfrastructuur op het bovenlo-
kaal fietsroutenetwerk heeft de Provin-
cie voor het plaatsen van  die verlichting 
een vaste belofte van toelage verleend 
van 8.936,78 euro. 

Momenteel is het stukje fietssnelweg 
langsheen de NMBS-parking nog 
doodlopend. De verdere aanleg van 
de fietssnelweg tussen de parking en 
de Barreelstraat langsheen de sporen 
is voorzien in 2021 en zal samengaan 
met het vernieuwen van de spoorweg-
bruggen over de Nieuwebrugstraat en 
de Elzeelsesteenweg door INFRABEL. 
De aanleg van het deel fietssnelweg 
tussen het station en de Viermaartlaan 
is voorzien in 2020.

Eind 2019 zal de NMBS ook een nieuwe 
overdekte fietsenstalling voorzien voor 
174 fietsen en 14 bromfietsen. De nieu-
we fietsenstalling komt op het einde van 
de vernieuwde perrons. De verharding 
werd reeds aangelegd. Na aanleg van 
de nieuwe fietsenstalling zal de huidi-
ge verdwijnen zodat er plaats vrijkomt 
voor aansluiting van de fietssnelweg ter 
hoogte van het station. 

- 19 -



Op 3 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Ronse aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog bevrijd werd. Om dit te 
herdenken, organiseert de werkgroep Bevrijding stad Ronse 
heel wat festiviteiten, van lezingen tot plechtige ceremonies 
en zelfs een optreden van de NATO-SHAPE Jazz band. 

Vrijdag 6 september 
19 u.  Lezing: “Ronse en België tijdens de  
  oorlogsjaren ‘40-‘44”,  
  stadsfeestzaal COC, Nieuwebrugstraat  
  Gratis toegang

Zaterdag 7 september
11 u.   Officiële plechtigheid aan het monument  
  van WO II (Engelsenlaan)
10 tot 17 u. Demo en tentoonstelling van  
  zendapparatuur WO II door UBA sectie 
  RSX (Unie van Belgische Zendamateurs)
  Bordetlaan 2 - gratis toegang
20 u.  Taptoe en doortocht van militaire  
  voertuigen, Grote Markt - Gratis toegang

Zondag 8 september
10 u.  Plechtige Eucharistieviering in de  
  Sint-Hermesbasiliek
10 tot 17 u. Demo en tentoonstelling van  
  zendapparatuur WO II door UBA sectie  
  RSX (Unie van Belgische Zendamateurs) 
  Bordetlaan 2 – gratis toegang

Vrijdag 13 september
20 u.  Optreden NATO – SHAPE Jazz band  
  (Glenn Miller bezetting) 
  Stadsfeestzaal COC, Nieuwebrugstraat 
  (deuren open om 19 u.) – Inkom € 15

Kaarten: “Bij/chez nathalie”, F. Rooseveltplein 34-35 en bij 
“Naaimachine-Center”, Stationsstraat 22.

Meer info: Werkgroep Bevrijding Stad Ronse,  
055 23 27 03, bevrijdingsfeesten2019@gmail.com

BEVRIJDINGSFEESTEN
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TOERISME

OPEN MONUMENTENDAG

Zondag 8 september
Op zondag 8 september vindt Open Monumentendag plaats. Ook 
in Ronse openen een aantal monumenten de deuren voor het grote 
publiek. 

Je kan een bezoekje brengen aan het onthaal- en belevingscentrum in 
de Hoge Mote, waar de Kwaremont Brothers in de namiddag voor een 
muzikaal intermezzo zorgen. Ook het Must – Museum voor textiel, de 
Sint-Hermesbasiliek en Crypte, de Sint-Hermestoren, De Passage, 
de Sint-Martinuskerk, de Brembosmolen en CC De Ververij zijn die 
dag doorlopend toegankelijk. 

Hotspot Be Factory
Maar dé hotspot van deze 21ste Open Monumentendag is zonder 
twijfel “The Be Factory” of de vroegere weverij Vandendaele in de 
Ninovestraat. “Tissage Mécanique Vandendaele” werd in 1882 op-
gericht en was één van de eerste gemechaniseerde weverijen in 
Ronse. In 1883 kocht niemand minder dan Ephrem de Malander de 
fabriek en richtte er een confectieatelier op om hemden en broeken 
te vervaardigen. In 1919 werd de weverij verkocht aan A. Meulenyzer. 
Vervolgens volgde in 1971 de stopzetting. Dhr. Marc Remi Duquin 
kocht de textielweverij in 1974 en richtte er zijn meubelzaak in. De 
winkel bleef er gevestigd tot in 1997.

De huidige eigenaars kochten het pand in 2016 en ontwikkelen er The 
Be Factory, een hedendaagse onderneming, die creatief en circulair 
wil bouwen aan natuurlijk stedelijk wonen. De instandhoudingswer-
ken zijn achter de rug en de restauratie is volop aan de gang. Het 
ideale moment om de deuren open te zetten! Je leert niet alleen de 
geschiedenis van de gebouwen en de plannen van The Be Factory 
kennen. De site wordt op Open Monumentendag ook het bijzondere 
decor voor een kunstexpo met werken van o.a. Isabel Devos, Tim 
Volckaert, Henry Claeys, Simon Laureyns en Leen Van Tichelen. Kom 
op Open Monumentendag dus zeker de werfsite van The Be Factory 
ontdekken! Gidsen begeleiden jou langsheen een vast parcours.

Meer info: Toerisme Ronse, 055 23 28 16, toerisme@ronse.be, 
www.visitronse.be
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MODESHOW  
UNIE DER HANDELAARS
Zaterdag 7 september, 14 u.
De leden van de Unie der Handelaars slaan op-
nieuw de handen in elkaar om op 7 september 
een negende editie van de ondertussen zeer ge-
smaakte modeshow te organiseren. De modeshow 
lokt ieder jaar meer dan 1.200 kijkers.

Er zijn zo’n 20 deelnemende handelszaken: kle-
ren- en kinderwinkels, kappers, schoenwinkels, 
opticiens, accessoire- en lederverkopers. De mo-
deshow zal plaatsvinden op het Fr. Roosevelt-
plein vanaf 14 u., op een overdekte catwalk van 
30 meter lang en onder professionele begeleiding.

Hiermee krijgen de plaatselijke handelaars de 
kans om het beste van hun collecties te showen 
in een prachtig kader, tijdens een uniek evene-
ment. Na de show zijn alle winkels open en zijn er 
speciale kortingen. Ook op zondag 8 september 
zijn deze winkels open van 14 tot 18 u.

Meer info: Unie der Handelaars,  
info@udh-ronse.be



NIEUW ZWEMBAD
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OPENING IN SEPTEMBER

De werkzaamheden aan het nieuwe zwembad lopen stilaan 
op hun einde. Een exacte datum bepalen voor de opening is 
niet zo evident. Bouwkundig zal het nagelnieuwe complex 
af zijn begin september. De grote moeilijkheid is echter 
het afstellen van de technieken. Vooraleer een zwembad 
kan worden opengesteld voor het grote publiek, moet het 
conform de regelgeving (VLAREM II) voldoen aan tal van 
criteria om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 
Het afstellen van de technieken is afhankelijk van vele 
factoren en vergt een lange periode van proefdraaien en 
bijsturen om tot een optimaal resultaat te komen.

Het stadsbestuur, de sportdienst en de aannemer zullen er 
dan ook alles aan doen om het nieuwe bad zo snel mogelijk 
(in de loop van de maand september) open te stellen voor 
alle Ronsenaars en inwoners van omliggende gemeenten. 
Alle actuele informatie over het zwembad kan je volgen 
via de fb-pagina ‘Sportdienst Ronse’ of www.ronse.be. 

TARIEVEN 

Individuele tickets
Toegang voor 2,5 uren 

inwoners Ronse +
Intergemeentelijke  

samenwerking
andere

Kinderen < 3 jaar gratis gratis

Kinderen < 12 jaar € 3 € 4

Volwassenen € 4 € 5,5

Grote gezinnen € 3 € 4

Mensen met een handicap € 3 € 4

Gepensioneerden ( 60+) € 3 € 4

Erkende zwemvereniging € 3 € 4

Groepen min. 20 personen 
(op voorhand te reserveren) € 3 € 4

Baantjeszwemmers  
(niet toegelaten tot recreatie) € 2,5 € 3

Meerbeurtenkaarten

inwoners Ronse +
Intergemeentelijke  

samenwerking
andere

25 beurtenkaart  
baantjeszwemmers  
(niet toegelaten tot recreatie)

€ 50 € 65

25 beurtenkaart  
kinderen < 12 jaar

€ 65 € 90

25 beurtenkaart  
gepensioneerden/grote gezinnen/ 
mensen met een handicap / 
erkende zwemvereniging

€ 65 € 90

25 beurtenkaart volwassenen € 90 € 130

100 beurten gezinskaart € 250 € 350
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OPENINGSUREN

Openingsuren tijdens schoolperiode
Maandag tot en met vrijdag: open van 8 tot 21 u.
Zaterdag en zondag: open van 9 tot 18 u.

Openingsuren tijdens vakantieperiodes
Maandag tot en met vrijdag: open van 10 tot 21 u.
Zaterdag en zondag: open van 10 tot 18 u.

Voorverkoop meerbeurtenkaarten
Om de waarschijnlijke drukte en de lange wachtrij-
en bij opening te beperken, komt er een voorverkoop 
meerbeurtenkaarten op de volgende momenten: 
Woensdag 14 augustus van 14 tot 16 u.
Zaterdag 24 augustus van 9 tot 12 u.

LESSENREEKSEN

Met de opening van het nieuwe zwembad komen er 
ook tal van nieuwe zwem- en aqualessen. Alle lessen 
starten midden oktober. Inschrijven kan vanaf sep-
tember via de webshop van de stad of aan de balie 
van ’t Rosco. 

Zwemlessen
Kinderen en volwassenen kunnen hun eerste zwem-
slagen aanleren in het nieuwe zwembad. 
Watergewenning wordt georganiseerd voor de al-
lerkleinsten. Fase 1 (kinderen 4 tot 5 jaar) en fase 2 
(kinderen van 5 tot 6 jaar) worden georganiseerd op 
zaterdag. De zwemlessen voor kinderen vanaf 6 jaar 
vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen aansluiten bij de lessen 
op dinsdag en donderdag.

Start To Swim
Met het opbouwprogramma ‘Start to swim’ kan je 
gedurende 10 weken de beginselen van een nieuwe 
zwemslag aanleren, jouw zwemfysiek opbouwen en 
jouw stijl verbeteren. Enige voorwaarde is dat je 25 m 
moet kunnen zwemmen. De lessen vinden plaats op 
woensdag en donderdag.

Zwangerschapszwemmen 
Zwangerschapsgymnastiek in het water bevat oefe-
ningen die het lichaam enerzijds ontspannen en an-
derzijds voorbereiden op de komende bevalling. Deze 
lessen worden georganiseerd op zaterdag.

Babyzwemmen
Baby's kunnen hun zwemactiviteiten al aanvatten 
vanaf de geboorte tot de leeftijd van 1 jaar. Het is de 
bedoeling je baby vertrouwd te maken met het element 
water. Baby's van 6 maanden tot 1 jaar kunnen onder 
begeleiding van een ouder(s) aansluiten bij de lessen 
op zaterdag.
 

Aquagym
In het water wordt de algemene fitheid en de gezond-
heid van de deelnemers behouden en/of verbeterd. 
Het is een bewegingsvorm die voornamelijk recreatief 
wordt beoefend en aan te bevelen is voor iedereen! 
In het water wordt het lichaam immers minder belast. 
Seniorenaquagym vindt plaats op dinsdag en aquagym 
algemeen op maandag.

AquaFit 
Aquafit is een full-body workout die uitgeoefend wordt 
op een drijvende plank. Het focust op core stabili-
ty en zorgt daarmee niet alleen voor een sterker li-
chaam maar reduceert ook de kans op blessures en 
lage rugpijn. Bovendien zorgt de instabiliteit voor een 
effectieve en diepere training van de core spieren. Er 
worden twee varianten aangeboden:
Conditietraining op woensdag en BBB op donderdag.

Weetjes
• Neem steeds je identiteitskaart mee bij een bezoek 

aan het zwembad. Zo kan je genieten van de voor-
deeltarieven bij aankoop van een toegangsticket, 
een meerbeurtenkaart of inschrijving voor één van 
de zwemactiviteiten, zwem- of aqualessen.

• Behalve voor dagtickets, wordt er voor de toegangs-
bandjes (meerbeurtenkaarten, zwem– en aquales-
sen) een waarborg van € 5 per bandje aangerekend.

• Alle zwembeurten geven recht op 2.30 u. zwemple-
zier, uit- en aankleedtijd inbegrepen.

• Alle toegangsbandjes zijn strikt persoonlijk.
• 1 meerbeurtenkaart kan gebruikt worden door max. 

2 gezinsleden binnen dezelfde prijsklasse, wonende 
op hetzelfde adres (= 2 bandjes).

• Eén gezinskaart kan gebruikt worden door max. 5 
gezinsleden, ongeacht de prijsklasse, wonende op 
hetzelfde adres (= 5 bandjes).

Meer info: www.ronse.be, sport@ronse.be



OSSESTRAAT

In de omgeving van de Berchemsesteenweg ligt de voet-
weg Ossestraat. Deze voetweg was gelegen op de oever 
van de Ossebeek (ook gekend als de Paarkebeek). De oe-
vers van deze beek waren vrij steil en bij hoge waterstand in 
de winterperiode zakten de oevers van de voetweg steeds 
opnieuw in de beek waardoor telkens herstelwerken nodig 
waren. In overleg met de Provincie Oost-Vlaanderen werd 
gezocht naar een permanente oplossing voor zowel de 
beek als de voetweg. De waterloop kreeg opnieuw meer 
ruimte door de oevers minder steil te maken en de voetweg  
te verplaatsen bovenop de talud. Hierdoor kan bij hevi-
ge regenval de bedding van deze waterloop meer water 

bergen en wordt het regenwater minder snel afgevoerd  
naar de lager gelegen gebieden langs de Ossestraat en 
de Mussestraat. De Provincie Oost-Vlaanderen voerde 
hakhoutbeheer uit langs de waterloop en herstellings- 
en verstevigingswerken aan de oevers. Daarna voorzag 
Natuurpunt vzw een afspanning langs de voetweg en alles 
werd opnieuw ingezaaid met gras. 

Zin om dit mooie stukje Ronse zelf eens te verkennen? 
Download dan de wandelfolder “Osssestraat-Folderstraat” 
via www.visitronse.be.

VOETWEG OSSESTRAAT IN VOLLE GLORIE HERSTELD
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OSSESTRAAT

MILIEU

DE SLECHTVALK

Slechtvalken in Ronse
In 2013 kwam er, onder impuls van Natuurpunt en onder-
steund door de milieuraad, een slechtvalkennestkast op 
de Sint-Hermestoren. Hiermee wilde het stadsbestuur 
slechtvalken aantrekken in de strijd tegen duivenoverlast. 
De eerste jaren werd ze bezet door stadsduiven, maar in 
2016 nam een koppel slechtvalken hun intrek in de kast 
om er twee jongen in groot te brengen. De twee daarop 
volgende jaren waren er vier jongen en ook dit jaar werden 
er vier kleintjes geringd.  

Slechtvalken leggen meestal in maart, broeden een goe-
de maand en hebben zes weken nodig om hun jongen op 
de vleugels te krijgen. Slechtvalken zitten graag op het 
ijzerwerk bovenop de spitsen van de toren. Het uitvliegen 
is een kritiek moment voor de jongen. In 2017 crashte een 
slechtvalkenjong in de Wijnstraat. Na een week aansterken 
in het vogelopvangcentrum van Geraardsbergen kon hij 
vrijgelaten worden.  

Een jong dat in 2017 in Ronse geboren werd, broedt dit 
jaar op de kerktoren van Moeskroen. Eén jong uit dit nest 
werd eind 2017 neergeschoten en dood teruggevonden 
in Waals-Brabant. Een ander vloog zich rond diezelfde 
periode dood tegen een ruit in Oostende. Dit is geweten 
omdat de jongen geringd worden.

Geschiedenis
De slechtvalk (Falco peregrinus) is de wijdst verspreide 
grote valk. Deze soort komt wereldwijd voor. Dit is vooral  

 
te danken aan zijn succesvolle jachttechniek: de slechtvalk  
slaat middelgrote vogels (stadsduiven, spreeuwen, lijs-
ters, meeuwen…) in de vlucht, na een snelle achtervolging 
of door stootduiken vanop grote hoogte. Tijdens het duiken 
worden de vleugels gesloten, en worden snelheden tot 
300 km/u gehaald. Horizontale snelheden lopen op tot 110 
km/u. De slechtvalk is het snelste dier ter wereld.  

Het woord “slecht” stond in de Middeleeuwen voor “al-
ledaags”, “gewoon”. De slechtvalk kwam in België veel 
voor. Vanaf 1950 begon hun aantal sterk achteruit te gaan, 
onder andere door jagers en eierroof, maar vooral door 
het gebruik van schadelijke pesticiden (zoals DDT) in de 
landbouw. Door veel vergiftigde prooidieren te eten, neemt 
een dier dat hoger in de voedselketen staat hoge concen-
traties gifstoffen op. De slechtvalk, een toppredator en dus 
bovenaan in de voedselketen, kreeg in de jaren ’50 veel gif 
binnen. Dit veroorzaakte onvruchtbaarheid, broze eieren 
en tenslotte de dood van de valken.

In 1958 werd het laatste koppeltje broedende slechtval-
ken waargenomen. In de jaren zestig verdween de soort 
volledig uit België. Door het verbod op schadelijke pestici-
den en dankzij beschermingsprogramma’s in heel Europa, 
begon de slechtvalkpopulatie aan een langzaam herstel. 
De laatste jaren maken zij een heuse comeback. 

Wat met de Fiertelvlag?
Tijdens het broedseizoen worden de valken zoveel mogelijk 
met rust gelaten. Natuurpunt controleert ze één keer, en 
de jongen worden jaarlijks geringd. De toeristische dienst 
geeft geen rondleidingen op de gaanderij van de Sint-Her-
mestoren in de periode van februari tot augustus, om de 
valken niet te storen. 

Bij de Fiertelommegang werd traditioneel een grote vlag 
aan de westzijde van de toren gehangen door Spero, de 
Ronsese  speleologenclub. Sinds er slechtvalken broe-
den, wordt er geen vlag meer gehangen om verstoring te 
voorkomen. Momenteel wordt onderzocht of de vlag bij 
de volgende Fiertel stil en snel opgehangen kan worden.
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ONDERNEMEN

WIN JOUW POP-UP WINKEL 
VOOR DRIE MAANDEN

Droom je ervan om jouw eigen winkel te starten? Heb 
je goede ideeën maar heb je nog wat drempelvrees? 
Dan bieden Ronse en de Bouwmaatschappij Ronse jou 
nu een buitenkans aan. De stad lanceert een wedstrijd 
waarbij je drie maanden je  eigen winkel kan winnen. 

Het stadsbestuur geeft starters graag de kans om een 
handels- of horecazaak te starten in de handelskern. 
De twee panden die momenteel ter beschikking staan, 
zijn gelegen in de Peperstraat 3 en de Wijnstraat 11. De 
Wijnstraat 11 is onmiddellijk beschikbaar. De Peper-
straat 3 komt vrij vanaf 1 augustus 2019. Voor beide 
panden kan een pop-upovereenkomst afgesloten wor-
den voor de duur van 12 maanden, waarvan de eerste 
drie maanden vrijgesteld zijn van huur. 

Zin gekregen om te starten? Schrijf je vandaag nog in!  
Het volstaat om in enkele regels mee te delen welk 
winkelidee, project of concept je concreet wil uitwer-
ken, welke meerwaarde dit voor Ronse heeft en hoe 
economisch haalbaar jouw project is. Op basis van deze 
informatie zal de stad een winnaar kiezen.

Inschrijven via economie@ronse.be, tot 20 juli 2019.

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

NIEUWE RESIDENTEN IN TIO3
In het Business Center in TIO3 met ondertussen maar liefst 
13 residenten, heerst er een gezellige en collegiale sfeer. 
Onlangs namen drie nieuwe residenten er hun intrek: Belgian 
Fuel Card, Cleverty en Jurisquare.  

Belgian Fuel Card
Belgian Fuel Card heeft sinds 1 juni zijn intrek genomen op 
de 6de verdieping en geniet er van hun nieuwe kantoren 
met een prachtig zicht op de Vlaamse Ardennen. BFC biedt 
tankkaarten aan voor bedrijven in alle soorten en maten. 

Cleverty
Ook Cleverty was zeer verheugd over hun nieuw kantoor. 
Cleverty is een moderne onderneming die de technologische 
trends op de voet volgt, kritisch evalueert en implementeert. 
Een no-nonsense aanpak met sterke focus op het team 
maakt Cleverty een ideale IT-partner voor ondernemingen 
die willen digitaliseren en groeien.
“Bij de zoektocht naar een kantoor stond TIO3 op het ‘te 
overwegen’ lijstje. Na een leuk bezoek en de professione-
le aanpak van het TIO3-team werd ‘te overwegen’ al snel 
omgezet naar een bewuste keuze voor een modern kantoor 
met professionele ondersteuning in de mooie Vlaamse Ar-
dennen. Ronse heeft heel wat te bieden aan ondernemers.” 

Jurisquare
Jurisquare werd opgericht in 2007 door een aantal uitge-
verijen en beschikt over het grootste aanbod aan digitale 
juridische publicaties in België. Een unieke databank laat 
toe te zoeken in meer dan 140 tijdschriften en meer dan 
2.000 boeken van de voornaamste juridische uitgeverijen, 
waaronder Intersentia, Die Keure en Anthemis.

Op zoek naar een kantoorruimte, opslagruimte,  
flexibele werkplek of vergaderzaal? 
Meer info: 055 21 80 07, info@tio3.be, www.tio3.be 
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• Met dank aan de volgende fotografen: Anneke Kestelijn (cover,  

p. 4, 5), Erwin Huyghe (p. 2, 7, 19, 20, 24), Lieke D’Hondt (p. 6),  
Eric Bordeaud’huy (p. 8, 21), Micheline Aelvoet (p. 10),  
An Van Wijmeersch (p. 13), Fabrice Gevaert (p. 17, 18),   
Elke Busselen (p. 18), Toerisme Ronse (p. 21), Sportdienst Ronse  
(p. 22), Xavier Vancoppenolle (p. 25).

• 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.

WIST JE DAT...

… ook jij je steentje kan bijdragen aan het bestrijden van de 
Aziatische hoornaar? Dit is een grote wesp die inheemse 
insecten (bijen, wespen, vliegen...) belaagt waardoor de 
bestuiving van landbouwgewassen onder druk komt te 
staan. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een op-
merkelijke voorkeur voor honingbijen, wat voor de imkers 
een ernstig probleem kan worden.

Als je een Aziatische hoornaar of nest opmerkt, kan je dit 
best zo snel mogelijk melden. Dit kan je doen op het portaal 
van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is 
groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheem-
se Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed 
herkennen aan haar unieke kleurencombinatie (zie figuur). 

Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook het 
achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele 
band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. 
De Aziatische hoornaar wordt het meest verward met de 
Europese hoornaar. Maar met een beetje oefenen zal je 
gauw merken dat het verschil zeer duidelijk is.
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