


WIST JE DAT...



INZICHT NUMMER 75

Met dit nummer van INzicht, heb je een bijzonder 
exemplaar van het stadsmagazine in handen:  
nummer 75. Een feesteditie!

Het bestuur van Ronse liet het eerste stads-
magazine drukken in mei 2002. Zoals je kan 
zien op de covers hiernaast, heeft INzicht sinds 
dan al heel wat veranderingen doorgemaakt. 
Aanvankelijk werd gestart met een boekje in 
groot formaat (krantenformaat). Op vraag van 
de lezers werd na 9 nummers het formaat ver-
kleind naar A3. Pas in mei 2015 (nummer 53) 
werd overgeschakeld naar het huidige maga-
zineformaat. Dat was ook het sein om voor-
taan meer plaats te voorzien voor interviews 
en beeldmateriaal.

Maar ook inhoudelijk leert een blik op de covers 
heel wat. De evolutie en de veranderingen in de 
stad zijn duidelijk doorheen de verschillende 
nummers te volgen. Zo zie je de heraanleg van 
de Grote Markt, de bouw van de sporthal, TIO3, 
CC De Ververij en de aanleg van De Stadstuin 
voorbij komen. Ook enkele typische evene-
menten zoals de Fiertel en de Bommelsfeesten 
sierden reeds een aantal keer de cover. Tot slot 
werden ook enkele bijzondere momenten zoals 
het bezoek van het koningspaar of de onthul-
ling van het nieuwe logo via het stadsmagazine 
vereeuwigd.

Het stadsmagazine wordt tweemaandelijks op 
12.500 exemplaren gedrukt en met bpost be-
deeld in elke brievenbus van Ronse. Ondanks 
het feit dat er inmiddels heel wat andere in-
formatiekanalen bijgekomen zijn – de website 
van de stad, facebook, instagram – blijft het 
stadsmagazine INzicht een belangrijk kanaal 
voor het bestuur. Het is een magazine waarmee 
je even rustig en uitgebreid kan stilstaan bij wat 
er in Ronse gebeurt of op stapel staat. Want 
Ronse is niet enkel een stad met uitzicht, maar 
wil ook een stad met inzicht zijn…
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INTERVIEW
DE VROLIJKE KRING: EEN THUIS VOOR IEDEREEN 

Op 17 oktober, de Internationale Dag tegen Armoede, 
brengt De Vrolijke Kring een eigen theaterproductie. Be-
geleid door twee professionele theatermakers, wagen 
mensen met een armoede-ervaring zich op het podium van 
CC De Ververij. Eerder die dag vindt ook de herdenking en 
een minuut stilte plaats aan ‘de steen’ aan de bibliotheek. 
INzicht sprak met enkele mensen die bezield tegen armoe-
de strijden. Lucile Delghust is voorzitster van De Vrolijke 
Kring en sinds jaar en dag in de weer om de maatschappij 
een geweten te schoppen en mensen in armoede op weg te 
zetten. Leen Vandenhaute is coördinator van de organisatie 
en Patrick, Arlette en Carine zijn enthousiaste vrijwilligers 
van het eerste uur. 

Hoe ontstond De Vrolijke Kring?
Lucile: “Ik was in de jaren ’80 als vrijwilliger actief bij ATD 
Vierde wereld, een organisatie omtrent armoede in Brussel. 
In 1998 zocht de pas aangeworven schoolopbouwwer-
ker kansarme gezinnen om samen met hen een groep op 
te richten om aan de armoedeproblematiek te werken. 

Via mijn engagement kende ik een aantal mensen die ik 
naar hem doorverwees. Zo richtten we ‘De Schakel’ op. 
Pas in 2003 kregen we onze huidige naam: De Vrolijke 
Kring. Sinds 2010 krijgen we middelen voor één voltijds 
equivalent betaalde kracht. Onze vereniging draait voor 
het grootste deel op vrijwilligers. Gelukkig kunnen we via 
de Lions Club over onze locatie in de Priestersstraat be-
schikken.”

Waarvoor kunnen mensen bij De Vrolijke Kring terecht?
Leen: “Wij zijn een ‘vereniging waar armen het woord ne-
men’. Dat betekent dat wij inspraak van mensen met een 
armoede-ervaring heel belangrijk vinden. Uit hun erva-
ringen leren wij waar de grootste tekorten op het vlak van 
armoedebestrijding zich bevinden. Samen gaan we dan op 
zoek naar mogelijke oplossingen, die we voorleggen aan 
het lokaal en bovenlokaal beleid. In dit beleidswerk ligt 
onze belangrijkste opdracht, want armoede moet struc-
tureel aangepakt worden. Mensen kunnen hier ook terecht 
voor individuele hulp en doorverwijzing naar diensten die 
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hen kunnen helpen. Verder wil onze 
vereniging een laagdrempelige plek 
zijn waar mensen kunnen ontspannen 
bij een kopje koffie en zich kunnen 
uitleven in activiteiten waar ze goed 
in zijn.”

Hoe kwamen jullie bij De Vrolijke 
Kring terecht?
Patrick:"Ik had vroeger een vrij com-
fortabel leven. Ik werkte en had een 
mooi loon. Toen kwam ik terecht in 
een echtscheiding en werd ik ziek. Ik 
viel terug op een uitkering van 800 
euro. Plots alleen thuis zijn terwijl ik 
altijd zo actief was geweest, viel me 
zwaar. Een kennis nam me mee naar 
De Vrolijke Kring. Hier kan ik mijn ta-
lenten inzetten. We koken samen, ik 
doe kleine reparaties aan kledij en ik 
lever administratieve ondersteuning 
aan verschillende projecten.”
Carine: “Ook ik ben hier terecht ge-
komen via iemand anders. Ik woonde 
hier vlakbij met zes kinderen maar ik 
kwam mijn huis niet uit. Iedere dag 
kwam er een vrouw aan mijn deur 
vragen om mee naar buiten te gaan. 
Omdat ze bleef volhouden, heb ik op 
een dag toegezegd. Ik heb er geen 
spijt van. Bij De Vrolijke Kring zijn 
we één familie. De naam is er trou-
wens gekomen door één van mijn 
uitspraken, namelijk dat dit de enige 
plek is waar ik eens vrolijk kan zijn.” 
Arlette: “Ik kom vooral graag zingen. 
Dat doen we iedere tweede en vierde 
vrijdag van de maand. Samen zingen 
doet deugd. Ik leerde Lucile kennen 
omdat ze één van mijn dochters be-
geleid heeft. Ik had het moeilijk toen. 
Nadat mijn man verongelukte, werd ik 
weduwe met zeven kinderen. Nu gaat 
het beter. Ik heb een woning kunnen 
kopen via het Vlaams Woningfonds 
en al mijn kinderen zijn op het goede 
pad. Ik kom graag naar de open kof-
fiemomenten en help waar ik kan bij 
activiteiten.” 

Wat is de filosofie van De Vrolijke 
Kring? 
Lucile: “Onze organisatie telt men-
sen met en zonder armoede-ervaring. 
We werken allemaal samen, want we 
zijn allen in de eerste plaats mens. 
Mensen leren hier van elkaar. Men-
sen zonder armoede-ervaring leren 

begrip opbrengen voor het leven van 
mensen in armoede, en zien ook in 
dat hun leven niet alleen uit miserie 
bestaat. Omgekeerd leren mensen 
in armoede dat het leven van hen die 
geen armoede kennen, niet noodza-
kelijk een roze wolk is. Ieder mens 
kent geluk en problemen. We lijken 
meer op elkaar dan we denken.”

Bestaat er nog steeds veel onbegrip 
tegenover mensen in armoede?
Lucile: “In onze maatschappij wordt 
nog vaak uitgegaan van het ‘schuld-
model’, alsof mensen er zelf voor 
kiezen om arm te zijn. Er is een grote 
kloof tussen arm en rijk, en zelfs tus-
sen de zogenaamde generatiearmen 
en de ‘nieuwe’ armen, die door pech 
of ziekte in de armoede geraakt zijn. 
Ik zie ook dat zieken in de problemen 
geraken door de administratieve mal-
lemolen. Als er papieren niet in orde 
zijn, kan dit verstrekkende gevolgen 
hebben, zoals niet betaald krijgen 
waar je recht op hebt.”
Patrick: “Armoede gaat niet enkel 
over een tekort aan geld. Het gaat 
ook over eenzaamheid of je weg niet 
kunnen vinden in de samenleving. 
Vroeger, toen ik nog aan het werk 
was, vond ik het ook vreemd dat ar-
men bijvoorbeeld wel een GSM koch-
ten. Nu begrijp ik dat die mensen er 
gewoon bij willen horen of niet willen 
dat hun kinderen iets tekort komen en 
daarom spullen voor hen kopen die 
hun klasgenootjes ook hebben.”

Leen: “Het zit hem vaak in kleine din-
gen. Een beledigende reactie op hoe 
iemand eruit ziet, onbegrip of onge-
duld wanneer iemand iets niet goed 
begrijpt. Armoede heeft veel te maken 
met deze subtiele vormen van uitslui-
ting. Niet iedereen heeft de sociale en 
andere vaardigheden meegekregen 
die onze samenleving verwacht. Als 
we hier niet op een respectvolle ma-
nier mee omgaan, kruipen mensen in 
hun schelp of gaan ze in de verdedi-
ging, en dan missen ze kansen.”

Lukt het jullie om het beleid voldoen-
de te beïnvloeden?
Leen: “Dat lukt heel langzaam en be-
gint vaak toch op het individuele ni-
veau. Als beleidsmakers echt in ge-
sprek gaan met iemand die armoede 
kent, dan zien we wel dat er soms een 
klik komt. Daarom is het zo belangrijk 
dat mensen met armoede-ervaring 
als gelijkwaardige gesprekspartner 
kunnen deelnemen aan gesprekken 
met het beleid.”
Lucile: “Armoede is ook een heel 
complex probleem. Het gaat over 
geld, maar ook over onderwijs, huis-
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armen het woord nemen.  
Dat betekent dat wij inspraak 
van mensen met een  
armoede-ervaring belangrijk  
vinden."

Leen

Lucile



vesting, werk, gezondheid… Het be-
leid beïnvloeden is dus een werk van 
lange adem.”
Patrick: “Ik heb wel het gevoel dat 
de jeugd van nu iets gemakkelijker 
over het thema kan spreken. Ik denk 
dat het meer benoemd mag worden. 
Er zijn nu zelfs tv-programma’s waar 
de hoge schoolfacturen en energie-
prijzen aan bod komen.”

Jullie zijn erg strijdvaardig.
Lucile: “We moeten wel. Er is geen al-
ternatief. Als we willen samenleven in 
waardigheid, moeten we ons blijven 
verzetten tegen armoede. We leven 
meer in een maatschappij van schijn 
dan in een maatschappij van zijn. Dat 
is jammer.”

De solidariteit is hier voelbaar.
Carine: “Ik heb altijd geleerd om te 
delen. Zelfs toen ik amper eten had 
voor m’n eigen gezin, gaf ik toch nog 
brood weg aan moeders die niks had-
den voor hun kinderen. Ik had vroe-

ger het geluk een lieve huisbazin te 
hebben. De fruitboer reed hier nog 
door de straat. Mijn huisbazin kocht 
voor mij vaak verse sinaasappels toen 
ik zwanger was, want ik kon dat niet 
betalen.” 
Leen: “Helaas wordt solidariteit op 
beleidsniveau soms tegengewerkt. 
Denk maar aan huisvesting. Als men-
sen met een leefloon tijdelijk onder-
dak willen bieden aan iemand, gaat 
hun leefloon naar omlaag omdat ze 
als samenwonend beschouwd wor-
den. Als inwonende kinderen aan het 
werk gaan, komen hun ouders bij hen 
ten laste te staan. Nochtans wordt sa-
menwonen momenteel gestimuleerd 
en kan dit veel voordelen opleveren, 
zowel financieel als sociaal. Zulke 
zaken trachten wij bij het beleid aan 
te kaarten.”

Wat wensen jullie voor de toekomst?
Arlette: “Ik hoop dat we nog meer 
mensen in armoede kunnen bereiken 
en onze familie steeds groter kunnen 

maken. Ik spreek mensen regelma-
tig aan over De Vrolijke Kring en zeg 
hen dat ze eens koffie moeten komen 
drinken, maar die drempel blijft hoog. 
Ik denk dat we hoe dan ook een stem-
pel dragen.” 
Leen: “Ik wens dat iedereen inziet dat 
hij een steentje bij kan dragen aan een 
warme samenleving waarin iedereen 
gelijke kansen krijgt. De leerkracht 
kan eens extra nadenken wanneer een 
kind niet in orde is of moeilijk gedrag 
vertoont op school. De loketbediende 
kan begrip opbrengen voor een per-
soon die zich niet goed kan uitdruk-
ken en de formulieren niet begrijpt. 
Huisbazen kunnen erkennen dat ook 
huurders in een zwakke positie een 
veilig en gezond huis nodig hebben. 
Maar ook hele kleine dingen kunnen 
iets betekenen. Werp geen oordelen-
de of afkeurende blik naar iemand die 
er wat anders uitziet. Glimlach in de 
plaats. Dat kost weinig moeite maar 
het maakt voor kwetsbare mensen een 
heel groot verschil.” 

20.00 u. Toneel “Een jukebox voor iedereen” 
 door leden van Welzijnsschakels  
 Regio Vlaamse Ardennen 
 CC De Ververij, Wolvestraat 37
 Tickets 
 € 5 / € 1 (VT-pas), gelieve tijdig te reserveren
 Info en reservaties 
 www.vormingplus-vlad.be/een-jukebox-voor-iedereen

Meer info: www.devrolijkekring.be

Patrick

Patrick Arlette Carine

INTERNATIONALE DAG TEGEN ARMOEDE

Donderdag 17 oktober vanaf 10.30 u.
De Botaniek, Spinstersstraat 36

11.30 u. Solidaire maaltijd

12.45 u. Boekvoorstelling “Aan de onderkant 
 ligt de lat altijd hoger” 

13.30 u. Vertrek "Mars tegen armoede"

14.30 u. Aankomst en officieel moment aan de  
 gedenksteen tegen armoede  
 Bibliotheek Ronse, De Biesestraat 4
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VITRINEG(L)OED ZET HANDELSCENTRUM IN VUUR EN VLAM

“VURIGE” LATE NIGHT SHOPPING
Op vrijdag 11 oktober organiseert de Unie der Handelaars 
Virtineg(l)oed. Je kan gezellig door het centrum van Ron-
se struinen voor een “Late Night Shopping”. De winkels 
blijven die avond immers open tot 21.30 u. In de centrum-
straten valt heel wat te beleven. Dj’s spelen hun beste sets 
op verschillende locaties in de stad en je kan feestelijk 
verlichte steltlopers bewonderen. De straten zullen sfeer-
vol versierd zijn met kandelaars en vuurschalen. Je zult 
kunnen genieten van vurige drankjes en pittige hapjes. 

SPAARACTIE EN VITRINEWEDSTRIJD
Als bezoeker krijg je een spaarkaart waarmee je stempels 
kunt verzamelen in de deelnemende handelszaken. Met 
die stempels kan je een gratis drankje of hapje verdie-
nen. Een volle spaarkaart geeft je het recht om de mooiste 
etalage te kiezen en kans te maken op een barbecue voor 
twee personen. De handelaars doen immers hun best om 
hun etalages zo mooi en vurig mogelijk aan te kleden.

VUURACTS EN VUURSHOW
Part-A-Fou, een gezelschap van vuurartiesten, komt Ron-
se in vuur en vlam zetten met enkele indrukwekkende 
vuuracts. Om 19.30 u. brengen zij een “Liefdesspel met 
vuur” en om 21.30 u. volgt nog een apotheose met een 
spectaculaire vuurshow, beide op het Rooseveltplein. De 
hele avond lang kan je tijdens het wandelen in de cen-
trumstraten verrassende vuuroptredens bewonderen. 

WINKELEN

Meer info: Unie der Handelaars 
055 60 06 30, info@udh-ronse.be
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OPEN BEDRIJVENDAG

Toeristisch Onthaal- en  Belevingscentrum   
Ronse en Vlaamse Ardennen

De Biesestraat 2
De stad Ronse toont met veel trots haar onthaal- en bele-
vingscentrum, midden in de site van de Hoge Mote. Dit is 
één van de best bewaarde historische plekken van Ronse. 
Aan de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, 
filmpjes en virtual reality kunnen bezoekers meer ontdek-
ken over Sint-Hermes, de ontwikkeling van Ronse en tex-
tiel en Vlaanderens mooiste landschap. Het aanpalende 
Must-Museum voor textiel zet met veel enthousiasme de 
deuren open. Gedreven textiliens geven er demonstraties 
op de weefgetouwen. Op de binnenkoer van de Hoge Mote 
kan je terecht voor een hapje en een drankje. Je kan op 
de binnenkoer van het belevingscentrum een fiets lenen 
waarmee je je tocht naar de andere bedrijven kan voortzet-
ten. Het lokaal bestuur Ronse en de politie maken van de 
gelegenheid gebruik om jou te informeren over de lopende 
en toekomstige vacatures. Je kan een spontane sollicitatie 
afgeven of een blanco sollicitatieformulier invullen.

Dockers chocolade

Peperstraat 33
Benieuwd hoe artisanale pralines gemaakt worden? Vader 
en zoon, Piet en Roberto Dockers, zetten de deuren van 
hun atelier in Ronse open, en geven je een demo over 
het vervaardigen van de nationale trots: de Belgische 
praline. Een unieke kans om het proces te volgen van 
ruwe chocolade naar een glanzende, gevulde lekkernij. 
Proeven, kijken en genieten!

RONSE HOTSPOT
 
Zondag 6 oktober 2019, van 10 tot 17 u.

Op zondag 6 oktober kan je tijdens Open Bedrijvendag 
een kijkje nemen achter de schermen van maar liefst vijf 
Ronsese bedrijven. Ronse is dit jaar immers een Hot-
spot. Je krijgt de unieke kans om te ontdekken hoe je 
favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven te-
werk gaan of waar je buurman werkt. 



OPEN BEDRIJVENDAG TIO3

O. Delghuststraat 60
TIO3 is een business center en eventlocatie waar je terecht 
kan voor kwaliteitsvolle kantoren en vergaderzalen op 
maat. TIO3 verleent ook tal van praktische diensten aan 
de bedrijven die binnen haar muren gehuisvest zijn. Voor 
alle bedrijfs- of privé-events is er de panoramazaal met 
adembenemend uitzicht of de gezellige zaal Bistro met 
toegang tot de tuin. Tijdens Open Bedrijvendag kan je het 
verhaal en karakter van het gebouw ontdekken. Je krijgt 
ook de kans om verschillende bedrijven te bezoeken die 
gevestigd zijn in TIO3 zoals Accomodata, Belgian Fuel 
Card, DirectIT en het innovatief Interreg-project RETEX. 
Achteraf kan je blijven hangen voor een drankje aan de bar.

Biozendo, de no-nonsense  
infraroodcabine

Blauwesteen 80 
Op 16 jaar tijd groeide deze speciaalzaak uit tot hét adres 
bij uitstek voor degelijke infraroodcabines. Dit kleinscha-
lig bedrijf staat dicht bij de klant, dankzij haar atypische 
commerciële aanpak. Er is immers geen dealernetwerk en 
er wordt rechtstreeks aan de klant verkocht. In het ate-
lier gebeuren allerhande aanpassingswerken en worden 
cabines omgebouwd voor gebruik door mensen met een 
beperking. Tijdens Open Bedrijvendag kan je alle cabines 
bekijken en wordt er om het uur een infosessie gegeven. 
Hierbij wordt uit de doeken gedaan hoe infraroodtherapie  
pijnverlichtend en ontspannend kan werken. Elke bezoeker 
krijgt een lekkere kop koffie en een leuk presentje.

Compressor & Machine Controls
 
Klein Frankrijkstraat 40
Compressor & Machine Controls, kortweg CMC, 
ontwikkelt en produceert industriële, multifunctionele 
elektronische sturingen, specifiek voor fabrikanten en 
onderhoudsfirma’s van persluchtcompressoren. Het 
bedrijf opende haar deuren in 1985 en is vandaag de 
grootste onafhankelijke producent van controllers. Het 
bedrijf verkoopt producten aan alle fabrikanten van 
luchtcompressoren ter wereld. Dankzij de vaardigheden 
en expertise van haar team, heeft CMC oplossingen 
ontwikkeld op basis van wereldwijde industrietrends, 
onderzoek en feedback van klanten. Op die manier 
beschikt de onderneming over het vermogen om niet 
alleen de uitdagingen van vandaag aan te pakken, maar 
ook die van morgen. Met inbegrip van de vestigingen 
in China, US en UK telt de groep in totaal een 50-tal 
medewerkers. Aan de hand van interactieve demo’s en 
een verslavende game laat het team zien waartoe de 
controllers in staat zijn. Er wordt een springkasteel en 
een drankje uit de streek voorzien.  

Meer info: dienst Lokale Economie, 055 23 27 76  
economie@ronse.be
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WAAG JE KANS VOOR JOUW 
PROJECT BIJ STREEKMOTOR23 
Heb jij of heeft jouw vereniging een projectidee voor je buurt 
en wil je de uitdaging aangaan om hiervoor een crowdfun-
dingcampagne te voeren? Dan is Streekmotor23 misschien 
iets voor jou. Streekmotor23 steunt sociale en groene initia- 
tieven in Zuid-Oost-Vlaanderen die inzetten op de omge-
ving en het welzijn van inwoners bevorderen. 

De projecten doorlopen eerst zelf een crowdfundingcam-
pagne en Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag 
tot 5.000 euro. Op die manier werden van 2017 tot 2019 al 18 
concrete projecten mogelijk gemaakt. Dit najaar selecteert 
Streekmotor23 nieuwe projecten. Tot en met 18 november 
kan je je projectidee indienen. 

Meer info en voorbeelden op www.streekmotor23.be of via 
info@streekmotor23.be. Op 9 oktober is er een infoavond 
over deze projectoproep, om 20 u. in de Veemarkt 27.  
Inschrijven kan via info@streekmotor23.be. 

KORT NIEUWS BIBLIOTHEEK

WAT TE DOEN BIJ 
RATTENOVERLAST?

Bruine ratten veroorzaken schade en kunnen ziekten over-
brengen. Iedereen is verplicht om op eigen terrein de bruine 
rat te bestrijden. Zodra je merkt dat er ratten zitten, grijp je 
best in. De beste manier om ze te bestrijden is preventie: 
voorkomen dat er voedsel, beschutting of water aangebo-
den wordt. 

Voor de bestrijding van ratten heeft het stadsbestuur een 
overeenkomst met RATO vzw. Heb je overlast door ratten, 
dan meld je dit best zo snel mogelijk aan het stadsbestuur. 
Als inwoner van Ronse mag je immers éénmaal per jaar gratis 
gebruik maken van de diensten van RATO vzw. Er komt dan 
op afspraak iemand bij je langs om het rattenprobleem te 
analyseren en de juiste maatregelen te treffen. 

De afspraak met RATO wordt gemaakt via de stad. 
Geef je naam, adres en telefoonnummer door en een 
medewerker van RATO zal contact met je opnemen.  
 

Voor meer informatie kan je terecht op 055 23 27 11  
of info@ronse.be

TEKENWEDSTRIJD BOMMELS

Ook dit jaar organiseert de stedelijke Raad der Bommels 
een teken- en knutselwedstrijd voor de kinderen van 
Ronse. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen deelnemen 
aan de wedstrijd via www.bommelsfeesten.be.  
 
Deelnemen kan individueel of klassikaal en dit geldt voor 
zowel de teken- als knutselwedstrijd. De inzendingen 
worden beoordeeld door een vakkundige jury en er 
worden 40 prijzen uitgedeeld. De laureaten worden in 
de bloemetjes gezet tijdens de plechtige proclamatie, 
die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 6 december 2019, om 
19 u. in het stadhuis.
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VRIJE TIJD IN RONSE

KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN

Zondag 17 november van 14 tot 18 u. 

Tijdens Kunstendag voor Kinderen kunnen 
kinderen tot 12 jaar en hun familie genieten 
van talrijke boeiende activiteiten. In het ka-
der van 30 jaar Kinderrechtenverdrag wordt er 
extra aandacht besteed aan kinderen met een 
handicap. Ieder kind heeft immers het recht 
op vrije tijd en spelen. Elk kind heeft het recht 
om deel te nemen aan culturele en artistieke  
activiteiten.

Terwijl kinderen van alle leeftijden genieten 
van workshops over dans, muziek, theater en 
beeldende kunsten, kunnen ouders en groot-
ouders in de foyer gezellig bijpraten met een 
hapje en een drankje. 

De activiteiten zijn gratis, maar vooraf inschrij-
ven is verplicht. 

Meer info: CC De Ververij,  
055 23 28 01, info@ccdeververij.be 
www.kunstendagvoorkinderen.be
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

RIJBEWIJS
Van 4.09.19 tot 6.12.19
wo en vr van 9 tot 12 u.   
Leerpunt
Vanhovestraat 36
www.leerpuntzovl.be

EXPO - JAN VAN NASSAU-SIEGEN
Van 7.09.19 tot 29.09.19 
wo t.e.m. zo van 9 tot 19 u. 
De Passage
St. Martensstraat 37-39

CURSUS: NATUURVERKENNER
Van 23.09.19 tot 2.12.19 van 9 tot 12 u. 
Regionaal Landschap Vlaamse  
Ardennen, Natuurpunt Vlaamse Ardennen
0497 05 33 63
thijs.himpe@cvn.natuurpunt.be

GOOGLE APPS 
Do 26.09.19 van 19.30 tot 22 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62 
bibliotheek@ronse.be 

SAMENLEZEN IN RONSE
Do 26.09.19, 10.10.19 van 10.30 tot 12 u.
Bibliotheek Ronse, Den Botaniek,  
Vormingplus Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw
Den Botaniek
Spinstersstraat 36

DIGITAAL CAFÉ RONSE
Samen beter met de tablet of Ipad leren 
werken.
Do 26.09.19 en 24.10.19 van 13.30 tot 16 u.
Bibliotheek Ronse, Den Botaniek, Leer-
punt Zuid-Oost-Vlaanderen - Centrum 
voor Basiseducatie, Vormingplus  
Vlaamse Ardennen-Dender
Bibliotheek Ronse
De Biessestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

TAKE A BREAK - TAKE A BREATH 
Do 26.09.19, 3.10.19, 10.10.19  
van 19 tot 20.30 u.
Aquatouch
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
0486 27 65 53
els_soetaert@hotmail.be
www.aquatouch.be
 
 

THEATERVOORSTELLING  
REMEMBER ME 
Za 28.09.19 van 20 tot 22 u.
vzw Theater VTV Ronse 
Volksbond
Zonnestraat 27
0478 88 84 44

HET EERSTE AVONDMAAL
Table d’hôte met Braziliaanse smaken 
Za 28.09.19 vanaf 19.30 u.
Moghan vzw
Traphuys
Wijnstraat 17 
Inschrijven verplicht
mieke@moghan.org
www.moghan.org

CONFORM - EXPO I.H.K.V. HET 
TEXTIELFESTIVAL. 
Van 28.09.19 tot 20.10.19
‘Specht’ - voorstelling van Klankennest 
i.h.k.v. het Textielfestival
zo 29.09.19 om 11 u., 14.30 u. en 16 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37 
055 23 28 01
info@ccdeververij.be 
www.ccdeververij.be 

OP STAP MET DE GIDS 2019:  
WANDELING ‘DE VRIJHEID’
Zo 29.09.19 van 14 tot 16 u.
Toerisme Ronse
De Biesestraat 2 
055 23 28 16
www.visitronse.be 

ACTIEVE MEDITATIES 
Ma 30.09.19, ma 14.10.19 
van 19.30 tot 20.30 u.
Aquatouch
Triamant Ronse
Oscar Delghuststraat 4
0486 27 65 53
els_soetaert@hotmail.com
www.aquatouch.be

INLEIDING TOT DE GRAANKEUKEN
Zo 6.10.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be

WONEN ZONDER ZORGEN 
Di 8.10.19 van 14 tot 16 u.
Christelijke Mutualiteit
Residentie La Peregrina 
Oswald Ponettestraat 90 
09 267 50 93
Thuiszorgcentrum.mvl@cm.be 

VOORLEZEN IN DE BIB
Wo 9.10.19, za 19.10.19, za 23.11.19  
van 14.30 tot 15.30 u.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

LUIHEID IS EEN DEUGD
Lezing van Johan Braeckman
Do 10.10.19 van 20 tot 21.30 u. 
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

FOTOTENTOONSTELLING 
Vr 11.10.19: vernissage om 20 u. 
Za 12.10.19 en zo 13.10.19 van 10 tot 18 u. 
Fotoclub Ronse
Parochiezaal De Klijpe
Zonnestraat 516

BIKING@RONSE MTB CLASSIC 
TOUR 2019
Zo 13.10.19 van 8.30 tot 14 u.
‘t Rosco Ronse
Leuzesesteenweg 241 
Biking@Ronse
0477 31 14 09
www.bikingronse.be  

KOKEN MET KRUIDEN  
UIT DE KEUKEN
Workshop
Vr 18.10.19 van 19.30 tot 23 u.
Samana Midden-Vlaanderen
CM-kantoor Ronse
A. Delhayeplein 16
09 267 53 53
mvl@samana.be

WINE & TASTE
Vr 18.10.19 van 19 tot 21 u.
Pedagogisch Centrum Wagenschot
MFC Heynsdaele
Eisdale 1
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ACHTER DE SCHERMEN VAN 
DE CEL VERMISTE PERSONEN

Donderdag 24 oktober

Op donderdag 24 oktober geeft dhr. Alain Remue 
(hoofdcommissaris Cel Vermiste Personen) een 
voordracht over de werking van deze Cel. Dit is 
een gespecialiseerde steundienst van de Federale 
Politie die haar opdrachten uitvoert ten voordele 
van eender welke politiedienst die geconfron-
teerd wordt met onrustwekkende verdwijningen, 
de identificatie van niet-geïdentificeerde licha-
men of van mensen met geheugenverlies. De Cel 
bestaat vandaag uit 16 mensen die 24/24 uur, 7 
dagen op 7, klaar staan om de zoektocht naar ver-
miste personen tot een goed einde te brengen. De 
cel verleent steun en expertise aan de onderzoe-
kende politiediensten. In 23 jaar tijd werden ruim 
27.000 dossiers behandeld. 

Kaarten kosten € 5 in voorverkoop en € 7 aan de 
inkom en zijn te verkrijgen via J.P. Ternoot: 055 60 
59 72 of 0478 38 87 16, s-plusronse@hotmail.com  
of jpternoot@hotmail.com. Inschrijven kan ook 
door storting op rekening BE61 9531 4899 6817 
met vermelding A. Remue + naam.

Een organisatie van S-Plus Ronse 
Donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 u.
Locatie: CC De Ververij, Wolvestraat 37

DAG VAN DE TRAGE WEG
Zondag 20 oktober

Sinds 2010 neemt Ronse deel aan de ‘Dag van de Trage Weg’. 
In meerdere lusvormige wandelingen worden de trage wegen in 
Ronse in de kijker gezet. De wandelingen nemen je mee langs 
idyllische paadjes en de gidsen tonen je prachtige stukjes natuur. 
Voor mensen die houden van stappen langs onverharde wegen zijn 
deze wandelingen ideaal. Dit jaar wordt de ruime omgeving van de 
Hotond verkend. Om 10 u. start een korte wandeling van 4,5 km. 
Om 14 u. starten twee wandelingen: één van 4,5 km en een stevige 
wandeling van 8 km voor de liefhebbers! De wandelingen worden 
gratis aangeboden maar inschrijven is wel verplicht.
Vertrek: 10 u. en 14 u. 
Hotond Sporthotel, Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen.
Prijs: gratis
Duur: korte wandeling ca. 2 uur, lange wandeling ca. 3 uur

Info en inschrijvingen: dienst Toerisme, 055 23 28 16 
toerisme@ronse.be

NACHT VAN DE DUISTERNIS
Zaterdag 12 oktober

Tijdens de ‘Nacht van de Duisternis’ kan je de sfeer en de schoon-
heid van het nachtelijke Hotondbos opsnuiven. Als je ogen wennen 
aan de duisternis, krijg je een ander bos te zien en verscherpen 
de zintuigen zoals het gehoor en de reukzin. Om helemaal in de 
sfeer te komen vertelt de gids geheimzinnige verhalen uit een ver 
verleden. Halverwege de wandeling kan je een hartverwarmend 
drankje kopen. 

Vertrek: 19 u. aan Kapel Wittentak, Kapellestraat. 
Prijs: 3 euro per persoon. 
Vooraf inschrijven én betalen is verplicht.
Duur: ca. 2 uur
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DATUM UUR PROGRAMMA LOCATIE

Vrijdag 
27 september 2019 20u00 Openingsreceptie Textielfestival 2019 

met tentoonstelling CONFORM
CC De Ververij
Wolvestraat 37, Ronse

Zaterdag 
28 september 2019 14u00 Geleide textielwandeling Vertrek Hoge Mote

De Biesestraat 2, Ronse

14u00- 
18u00

Opendeur Museum voor textiel, 
Hoge Mote en E&A Fashion Institute

Museum voor textiel 
De Biesestraat 2, Ronse

E&A Fashion Institute
S.M. Glorieuxlaan 21, Ronse

14u00 - 
18u00

Tentoonstelling CONFORM 
i.s.m. M HKA en S.M.A.K.

CC De Ververij
Wolvestraat 37, Ronse

14u00 - 
18u00 Tentoonstelling jonge modeontwerpers TIO3

Oscar Delghuststraat 60, Ronse

15u00 - 
16u30

Seminarie RETEX: New Circular Value Chains in 
Textiles: The Polyester - Cotton Route 

TIO3
Oscar Delghuststraat 60, Ronse

18u30 - 
23u00

Seminarie Jasna Rok, Fashion as the Frontier 
Interface, met receptie en diner

TIO3
Oscar Delghuststraat 60, Ronse

10u00 - 
12u00 &
14u00 - 
18u00

Opendeur Point of View Shop 
Pop-up ruimte voor kunst en design

Point of View Shop
Priestersstraat 17a, Ronse

9u00 - 
17u00

De Kringwinkel Vlaamse Ardennen: 
Magazijnverkoop & Krijg de Klere-campagne

De Kringwinkel Vl. Ardennen
A.L. Van Hovestraat 14, Ronse

Zondag 
29 september 2019

10u00 - 
18u00

Opendeur Museum voor textiel, 
Hoge Mote en E&A Fashion Institute

Museum voor textiel 
De Biesestraat 2, Ronse

E&A Fashion Institute
S.M. Glorieuxlaan 21, Ronse

10u00 - 
18u00 Textielmarktje Hoge Mote

De Biesestraat 2, Ronse

11u, 
14u30 & 
16u

Familievoorstelling Klankennest ‘Specht’ CC De Ververij
Wolvestraat 37, Ronse

14u00 - 
18u00 Wol workshop voor kids Hoge Mote

De Biesestraat 2, Ronse

14u00 Geleide textielwandeling Vertrek Hoge Mote
De Biesestraat 2, Ronse

14u00 - 
18u00

Tentoonstelling CONFORM
i.s.m. M HKA en S.M.A.K.

CC De Ververij
Wolvestraat 37, Ronse

10u00 - 
12u00 &
14u00 - 
18u00

Opendeur Point of View Shop 
Pop-up ruimte voor kunst en design

Point of View Shopw
Priestersstraat 17a, Ronse

PROGRAMMA TEXTIELFESTIVAL 2019
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PROGRAMMA TEXTIELFESTIVAL 2019
Meer info via www.textielfestival.be
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Breng je activiteit in voor  
4 november 2019 voor de  
volgende editie van Inzicht. 
Dat kan via www.uitdatabank.be

HERFST OP ZIJN MOOIST
Za 19.10.19 van 7 tot 15 u.
Stadsfeestzaal COC
E. De Malanderplein 7
0476 28 27 84
liban.glorieux@skynet.be

‘TSAAR POETIN’ : RUSLAND  
EN ZIJN LEIDERS
Lezing
Ma 21.10.19 van 14.30 tot 17 u.
OKRA, Academie - Midden-Vlaanderen
Sociaal Centrum
A. Delhaeyeplein 16
09 269 32 17
academie.mvl@okra.be   

WILLEM DE BEUCKELAERE :  
PRIVACY OF PIRATERIJ 
Di 22.10.19 van 20 tot 23 u.
VC De Branderij
Zuidstraat 13 
info@vrijzinnigronse.be

POËZIE PUUR
Schrijfcursus over poëzie
Do 24.10.19 tot do 5.12.19 
van 19 tot 21.30 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4  
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

SAMENLEZEN IN RONSE
Do 24.10.19 , 14.11.19 en 28.11.19  
van 13.30 tot 15 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

BRANCUSI, BEELDHOUWER VAN DE 
ESSENTIE
Cursus
Za 26.10.19 van 10.30 tot 13 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
CC De Ververij
Wolvestraat 37 
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

ARABISCHE LIEDJES ZINGEN
Moufadhel is muzikant, muziekleraar en 
koorleider.
Di 5.11.19 tot di 10.12.19 van 19.30 tot 22 u. 
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
CC De Ververij
Wolvestraat 37  
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

FILM: “AMOUR”  
(MICHAEL HANEKE) 
Wo 6.11.19 van 19.30 tot 22.30 u.
Moghan vzw
HuisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 
www.moghan.org 

JEZUS, BOEDDHA OF BRAHMAN ... 
HOE WERELDRELIGIES ZICH  
VERHOUDEN TEGENOVER ELKAAR
Cursus
Van wo 6.11.19 tot wo 27.11.19  
van 14 tot 16 u.
Davidsfonds Academie
Triamant Ronse
Oscar Delghusestraat 4
016 31 06 70  
academie@davidsfonds.be
www.davidsfonds.be/academie 

THEATERVOORSTELLING  
DE JOSSEN 
8.11.19, 9.11.19, 15.11.19, 16.11.19, 
22.11.19 en 23.11.19, van 20 tot 22 u. 
vzw Theater VTV Ronse 
Volksbond
Zonnestraat 27
0478 88 84 44
www.theatervtv.be

GRAANKEUKEN: GIERST EN 
ROGGE 
Zo 10.11.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier
De Botaniek
Spinstersstraat 36 
patrick.ryckbosch@pandora.be

MADAM BAKSTER   
THE GUILT-FREE BAKERY
Lezing over voeding en gezonde patisserie.
Do 14.11.19
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4  
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be 

OMGAAN MET CVS EN ANDERE 
FUNCTIONELE STOORNISSEN
Vr 15.11.19 van 19.30 tot 23 u.
Samana Midden-Vlaanderen 
CM-kantoor Ronse
A. Delhayeplein 16 
09 267 53 53
mvl@samana.be

PIETER ADRIAENS : HOE NIET TE 
DENKEN OVER DE EVOLUTIE VAN 
HOMOSEKSUALITEIT 
Zo 17.11.19 van 10 tot 13 u.
Vrijzinnig Ronse
De Branderij
Zuidstraat 13
info@vrijzinnigronse.be 

WAT HEBBEN WE VERDIEND  
VANDAAG?
Film over landbouw met nabespreking
Wo 20.11.19 van 19.30 tot 21.30 u.
Victoria Deluxe, i.s.m. August Vermeylen-
fonds Ronse, Huis van de Mens Ronse, 
Milieufront Omer Wattez vzw, TRAP Ronse, 
Vormingplus Vlaamse Ardennen- 
Dender vzw 
HuisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 

DIGITAAL CAFÉ RONSE
Leren werken met apps
Do 28.11.19 van 13.30 tot 16 u.
Leerpunt Ronse en Vormingplus 
Vlaamse Ardennen - Dender
A.L Vanhovestraat 36
09 330 21 30
www.vormingplus-vlad.be  

AAN DE SLAG MET DE COMPUTER
Iedere ma van 13 tot 16 u. 
Leerpunt
A.L Vanhovestraat 36 
www.leerpuntzovl.be 

JAZZ BITES
Gezellig samenzijn met een hapje en een 
drankje op de tonen van een selectie 
Jazzmuziek.
Iedere eerste vr van de maand  
van 17 tot 23 u.
Vrijzinnig Ronse
De Branderij
Zuidstraat 13
055 21 49 69 
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EXPO “DE COLLECTIE TEKENKUNST” 

Woensdag 30 oktober t.e.m. zondag 17 november

“De Collectie Tekenkunst” toont een selectie van de win-
nende werken van de “Ronse Drawing Prize” van de voor-
bije jaren.  Vorig jaar vond de 50ste editie van de “Ronse 
Drawing Prize” plaats. Deze prijs heeft sinds jaar en dag 
een sterke artistieke uitstraling in de Vlaamse beeldende 
kunstwereld bij jonge en ervaren kunstenaars, curatoren, 
kunsthogescholen, cultuurcentra en galerijen.

Elk jaar staat de winnaar van de “Ronse Drawing Prize” één 
werk af aan de stad. Dit heeft geleid tot een bijzondere col-
lectie van autonome hedendaagse tekenkunst. Een selectie 
van deze werken zal te bewonderen zijn in de expozaal van 
CC De Ververij. 

Begin jaren ’80 werd door het toenmalig bestuur op vraag 
van de jury beslist om de wedstrijd exclusief te richten op 
autonome tekenkunst. Deze specialisatie bleek een goede 
artistieke keuze te zijn. De wedstrijd is de enige in zijn soort 
in België en verder. De jury, die altijd op zoek is naar authen-
ticiteit en vernieuwing, heeft een neus voor aanstormend 
talent.  Zo won in 1992 de toen nog onbekende maar nu in-
ternationaal gerenommeerde kunstenaar Michaël Borremans 
de Eerste Prijs!  

Expo te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag  
van 14 tot 18 u. - gratis toegang.

Vernissage op zondag 27 oktober van 15 tot 17 u. 
CC De Ververij, Wolvestraat 37

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

 
Vrijdag 18 oktober

Op vrijdag 18 oktober palmen kinderen en jongeren 
in jeugdbewegingshemden en -sjaaltjes de publieke 
ruimte in. Dan is immers de ‘Dag van de Jeugdbewe-
ging’. Meer dan 250.000 jongeren brengen iedere 
week hun vrije tijd door bij hun favoriete jeugdbe-
weging en maken er vrienden voor het leven. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers 
en leiders die zich met hart en ziel inzetten voor hun 
jeugdbeweging.
 
Ben jij lid van een jeugdbeweging en ben je hier  
apetrots op? Start deze feestdag dan in vol ornaat én 
met een overheerlijk ontbijt in het Bruulpark (7 u. tot 
8.30 u.). Tussen 15 en 18 u. is er “Feest in het Bruul-
park”. Afsluiten gebeurt vanaf 18 u. in stadsfeestzaal 
COC met de ondertussen beruchte Kidsfuif, gevolgd 
door een Tienerfuif (tot 00.30 u.) 

Hou de Facebookpagina van de jeugddienst in de 
gaten om het volledige programma te ontdekken. 
Het wordt een superdag!

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

IN DE KIJKER
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CC DE VERVERIJ RONSE - NAJAAR ‘19

INFO

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

ZA 07/09      SEIZOENSFEEST! - Wolvestr. 37 
     14u-18u  (KINDER)ANIMATIE + O.A. THEATERTOREN 
 COMP. MARIUS ‘STELLING’ 
              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 & DEMAN ‘BEFUNKELAIZED’
doorlopend FOODTRUCKS & BAR

ZA 14/09    COMEDY - JENS DENDONCKER ‘BANG VAN DENDONCKER’
 + SUPPORT: JEROEN VERDICK
 Wolvestr. 37 - 20u

ZO 15/09    KLASSIEK / WERELDMUZIEK - GHALIA BENALI, 
 ROMINA LISCHKA, & VINCENT NOIRET ‘CALL TO PRAYER’
 Sint-Hermesbasiliek - 19u

ZA 21/09    POP - MARBLE SOUNDS ‘THE ADVICE TO TRAVEL LIGHT’
 Wolvestr. 37 - 20u

VR 27/09    VERNISSAGE ‘CONFORM’ I.S.M. S.M.A.K. & M HKA
 I.H.K.V. HET TEXTIELFESTIVAL
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 28/09 t.e.m. 20/10

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

OKTOBER

ZA 05/10     NEDERLANDSTALIGE POP -STEF BOS ‘RUIMTE’
 Wolvestr. 37 - 20u

Z0 06/10     EXPERIMENTAL JAZZ -LAWAAI / MÒS ENSEMBLE 
 ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 19u

VR 11/10   THEATER - VERNIEUWD GENTS VOLKSTONEEL ‘ZAKMAN’
 Zuidstr. 19 - 20u

ZO 13/10   FAMILIEVOORSTELLING (3+) - BEELDSMEDERIJ 
 DE MAAN ‘PJOTR EN DE WOLFSKI’
 Wolvestr. 37 - 15u

VR 18/10     TRAGICOMEDY - VEERLE MALSCHAERT ‘DEEL MIJ’
 Wolvestr. 37 - 20u

ZA 19/10      KLASSIEK - SOFIE VANDEN EYNDE & BENJAMIN 
 GLORIEUX ‘DOUBLEBACH’
 Wolvestr. 37 - 20u

VR 25/10     JAZZ - ALEX KOO TRIO FT. JOACHIM 
 BADENHORST / LABTRIO ‘DOUBLE BILL’
 Wolvestr. 37 - 20u

ZO 27/10     VERNISSAGE ‘DE COLLECTIE TEKENKUNST’ 
 Wolvestr. 37 - 15u-17u - 30/10 t.e.m. 17/11

NOVEMBER 
VR 08/11   KLASSIEK - TRIO KHALDEI
 ‘SJOSTAKOVITSJ / PROKOFIEV‘
 Wolvestr. 37 - 20u30

ZA 09/11 THEATER - EVA BINON, JASON DOUSSELAERE 
 & LOUISE VAN DEN EEDE I.S.M. FRIEDA
 ‘PYGMALION’ 
 Wolvestr. 37 - 20u

ZO 17/11      KUNSTENDAG VOOR KINDEREN (0-12 JAAR) 
 Wolvestr. 37 - 14u-18u

ZA 23/11     THEATER - EMILIE LAUWERS, LUDO MARIËN
 & ALEXANDRA AERTS ‘WOLF’
 Wolvestr. 37 - 20u

VR 29/11    MUZIEKTHEATER BART KAËLL & LUC APPERMONT 
 ‘BART & LUC INTIEM’ 
 Zuidstr. 19 - 20u

DECEMBER
ZO 01/12     KLASSIEK - SARA DE BOSSCHERE & 
 SPECTRA ENSEMBLE O.L.V. FILIP RATHÉ  
 ‘DEBUSSY’S GRAND HOTEL’   
 Wolvestr. 37 - 19u 

VR 06/12     VERNISSAGE RONSE DRAWING PRIZE
 51E GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST
 Wolvestr. 37 - 20u-22u - 07/12 t.e.m. 12/01 

ZA 07/12   JAZZ - STÉPHANE GALLAND FT. RAVICHANDRA 
 KULUR ‘(THE MYSTERY OF) KEM’ + SUPPORT
 Wolvestr. 37 - 20u 

VR 13/12  FRANS CHANSON - PATRICK RIGUELLE 
 & JAN HAUTEKIET ‘LA VIE EST RIGUELLE - EN ROUTE!’ 
 Zuidstr. 19 - 20u 

ZA 14/12  COMEDY - HENK RIJCKAERT ‘MAKER’ 
 Wolvestr. 37 - 20u 

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

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



VERDER IN HET NAJAAR...

Het najaar wordt boeiend, met de lezing “Luiheid is een 
deugd” door prof. Johan Braeckman, dichter David Troch 
die je in 6 sessies klaarstoomt om de nieuwe stadsdich-
ter te worden en Madam Bakster die je zorgeloos laat 
genieten van taart en zoetigheden. Neem deel aan het 
Groot dictee der Nederlandse taal en ontdek samen met 
Zaki waarom bepaalde liedjes echte oorwurmen zijn. 
Het volledige programma: www.ronse.be/bibliotheek 

KORT NIEUWS BIBLIOTHEEK

SLOTEVENEMENT “BOEKSPREKERS”

Vrijdag 22 november 2019 om 20 u.

Op vrijdag 22 november organiseert de bibliotheek van Ronse 
het literair slotevenement “Boeksprekers”. Deze avond staat in 
het teken van “Passie voor literatuur, lezen en taal”. Moderator 
Fien Sabbe gaat in gesprek met Jan Hautekiet, Christophe 
Vekeman, Pascale Platel en Sanne Huysmans en polst naar 
hun literaire passie. Zo kom je te weten hoe de boekenliefde 
van de gasten is ontstaan, welke boeken hen beïnvloed hebben 
en waar ze inspiratie halen voor hun eigen werk. Je wordt 
ondergedompeld in beschouwingen over lezen en gaat naar 
huis met tal van leestips. De Ronsese bluesband MT Moon, 
met zangeres Marie-Thé Breittinck zorgt voor de muzikale 
omlijsting.

CC De Ververij – Zuidstraat 19 – 9600 Ronse. 
Gratis toegang maar graag vooraf inschrijven  
via bibliotheek@ronse.be of 055 23 28 62.

Meer info: bibliotheek Ronse, 055 23 28 62 
bibliotheek@ronse.be

TIJDELIJKE SLUITING BIB VOOR 
NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM 
Maandag 30 september t.e.m.  
woensdag 9 oktober

Vanaf oktober krijgt de digitale dienstverlening 
van de meeste Oost-Vlaamse bibliotheken een 
upgrade. Daardoor kunnen leners een pak vlotter 
materiaal van de bib ontlenen of terugbrengen. 
Ook bibliotheekmedewerkers zullen het verschil 
voelen. Boeken uitlenen en innemen, nieuwe le-
ners inschrijven en alle andere taken worden be-
trouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker 
én goedkoper. Om de overgang naar Wise - zo 
heet het nieuwe systeem- zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, gaan alle bibliotheken van Oost-Vlaan-
deren eventjes dicht. Als alles volgens planning 
verloopt, sluit de bibliotheek van Ronse vanaf 
maandag 30 september. De heropening wordt 
voorzien op donderdag 10 oktober. Wie niet zon-
der lees-, luister- of kijkvoer wil vallen, legt dus 
best voldoende voorraad aan.
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OPENING NIEUW ZWEMBAD 
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

Nieuw zwembad aan 't Rosco: van sporthal  
naar sportcomplex
Het gloednieuwe stedelijk zwembad opent de deuren voor 
het grote publiek op zondag 29 september 2019. Ronse wordt 
een sportieve en recreatieve trekpleister rijker. Het nieuwe 
complex situeert zich op de overgang tussen stedelijk en 
groen gebied, als uitbreiding op de bestaande sportvelden en 
sporthal ’t Rosco. Door een slimme aansluiting op de bestaan-
de inkomhal, komen alle sporttakken samen. ’t Rosco trans-
formeert van sporthal naar sportcomplex. Het nieuwe zwem-
bad opent zich naar de buitensportvelden en de Finse Piste. 

Interessante architectuur
Het gebouw zelf is een zwevend complex, losgekoppeld van 
de bestaande sportinfrastructuur, maar functioneel verbon-
den door een glazen tussengebouw. Hierin bevindt zich de 
gecontroleerde toegang en de uitbreiding van de bestaande 
cafetaria. De patio in die ‘verbindingsruimte’ biedt direct zicht 
op het zwembad en de achterliggende groene omgeving. 

De heldere ontwerpstructuur resulteert in een grote trans-
parantie voor de gebruikers. Ruimtes kunnen samen of apart 
ingezet worden, afhankelijk van de activiteit die er plaatsvindt. 

Door het strategisch plaatsen van gevelopeningen en het af-
wisselen tussen open en gesloten volumes, ontstaat er een 
optimale daglichttoetreding, zichtbaarheid, contact met de 
buitenomgeving en de nodige privacy. Het ontwerp van het 
zwembad stopt of begint niet bij de voordeur. Het voorplein 
en de parking spelen bij de beleving van het sportcomplex 
een even belangrijke rol als het gebouw zelf. De bestaande 
sporthal is vooral naar binnen gekeerd. Door het nieuwe ont-
werp naar buiten te richten, wordt de openheid letterlijk en 
figuurlijk maximaal. Zien sporten, doet sporten!

OPENING ZWEMBAD
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Licht en toegankelijkheid
Een ander belangrijk uitganspunt van het ontwerp is de grote 
lichtinval. De patio biedt door de centrale ligging een zicht 
doorheen het hele gebouw. Er ontstaat een licht en transparant 
volume. De meer private ruimtes zoals de kleedkamers, zijn 
voorzien van daklichten zodat ook deze ruimtes voldoende 
daglicht krijgen. Personen met een handicap kunnen optimaal 
gebruik maken van het zwembad. Voor een goede toeganke-
lijkheid is er een mobiele lift voorzien, werden trappen geweerd 
en staan er zwembadrolstoelen ter beschikking. Uiteraard zijn 
er voldoende aangepaste sanitaire voorzieningen aanwezig.
  

Kijk voor openingsuren, prijzen en lessenreeksen in 
het nieuwe zwembad op www.ronse.be 
Info: 055 23 28 99, zwembad@ronse.be 

Weetjes in verband met milieu en duurzaamheid

• De lichtsterkte van het volledige LED- 
lichtnetwerk wordt bepaald in functie van het 
aanwezige daglicht. Dit bespaart energie.

• 's Avonds worden de baden van de recreatieve 
zone leeggelaten om verdamping te voorkomen. 
Dit verlaagt de stookkosten om de luchtvoch-
tigheid binnen de voorgeschreven normen te 
houden.

• Het afvalwater (behalve het sanitair afvalwater) 
wordt voor 80% gerecycleerd naar nieuw  
drinkwater. Dit gebeurt via een omgekeerd  
osmose-systeem.

• Uit het afvalwater wordt alle warmte onttrokken. 
Die wordt aangewend voor het opwarmen van de 
verse lucht die in het zwembad wordt geblazen.

• Bij de luchtverversing zal uit de gebruikte lucht 
van het zwembad alle warmte worden onttrokken. 
Die wordt gebruikt om het zwembadwater op te 
warmen.

• Op het dak van het zwembad werden zonnecellen 
geplaatst, gekoppeld aan de reeds bestaande 
installatie van de sporthal.

• De douches zijn uitgerust met waterbesparende 
douchekoppen.

• De opvang voor regenwater werd uitgebreid.
• In het zwembad werd zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van cradle to cradle materiaal.
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"Door het nieuwe ontwerp 
naar buiten te richten, wordt 
de openheid letterlijk en  
figuurlijk maximaal. Zien 
sporten, doet sporten!" 



BEGRAAFPLAATSEN

"Het uiteindelijke doel  
van het project is om 

middelen te verwerven  
om waardevolle graven  

te restaureren." 

HEROPWAARDERING OUDE  
BEGRAAFPLAATS

In Ronse vind je aan de Engelsenlaan – Leuzesesteenweg 
een prachtige oude begraafplaats terug. De eerste begra-
vingen vonden er plaats vanaf 1822. Er gebeuren enkel nog 
begravingen in bestaande kelders. Nieuwe begravingen 
vinden plaats op kerkhof Hogerlucht. Op het oude kerkhof 
kan je prachtige grafmonumenten bewonderen. Het meest 
gekende is het graf van garenfabrikant Valère Carpentier 
en zijn echtgenote, in art-nouveaustijl, ontworpen door 
Victor Horta. 

Yari Gielen is een trouwe bezoeker van de oude begraaf-
plaats. Deze jonge Ronsenaar spendeert er uren in het ka-
der van een project om de begraafplaats op te waarderen. 
Hij werkt aan een nieuwe inventaris van de nog bestaan-
de graven, met het oog op het verwerven van middelen 
om waardevolle graven te laten restaureren. Yari doet dit 
omvangrijke werk uit eigen interesse en geheel vrijwillig. 

Vanwaar jouw liefde voor de oude begraafplaats?
Yari Gielen: “Ik heb een passie voor bouwkunst. Ik hou 
vooral van art deco en art nouveau. Ik heb me verdiept in 
de geschiedenis en architectuur van Villa Carpentier en 
via die omweg kwam ik hier terecht, bij de grafkelder die 
ontworpen werd door Horta. Ik stelde vast dat heel wat 
oude, mooie graven in slechte toestand verkeerden. Ik ben 

begonnen met de schade te documenteren en ben met een 
lijvig dossier naar de bevoegde schepen gestapt. Dit was 
in 2015. Zo is het idee ontstaan om, in samenwerking met 
de technische dienst van de stad, het hele oude kerkhof te 
inventariseren. De inventaris waar de stad over beschikte, 
was immers alles behalve up-to-date. Het uiteindelij-
ke doel van het project is om middelen te verwerven om 
waardevolle graven te restaureren.” 

Hoe gaat dat in zijn werk?
Yari Gielen: “Ik pak telkens één perceel aan. Eerst be-
kijk ik de bestaande plannen en fiches per graf. Die in-
formatie vergelijk ik met de info die ik vind op de gra-
ven zelf: opschriften, gedenkstenen, naamplaatjes. 
Ik maak per graf een nieuwe fiche aan en teken een 
nieuw plan met een nieuwe nummering die overeen-
komt met mijn nieuwe fiches. Al deze informatie geef  
ik door aan de technische dienst. In samenwerking met de 
mensen van de burgerlijke stand wordt nagegaan of er nog 
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Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58 
td@ronse.be
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nabestaanden zijn van de overledene en of zij een con-
cessie wensen te behouden op het graf. Om een aanvraag 
te kunnen indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor subsidies voor werkzaamheden aan klein historisch 
erfgoed, moet de stad immers kunnen aantonen dat de 
aanvrager houder is van een zakelijk of persoonlijk recht 
op het erfgoed."
 
Dit is een werk van lange adem?
Yari Gielen: “Twee jaar geleden heb ik perceel F afge-
werkt. Je kunt zien dat daar bij ieder graf een plaatje 
staat voor de familie met de vraag zich te melden bij de 
technische dienst. Die moeten nog blijven staan tot na 
Allerheiligen. Pas daarna komen we tot een overzicht van 
welke graven van de stad zijn. Om dat te bepalen wordt 
er ook gekeken naar de ligging van het graf, de architec-
turale meerwaarde en of het om een graf gaat van een 
“bijzonder” persoon, zoals een burgemeester. Eén perceel 
bevat tussen de 200 en 300 graven. Er zijn 13 percelen op 
het kerkhof. Ik ben dus nog wel eventjes aan het werk. 
Ook het ereperk heb ik afgewerkt. Daar liggen uitsluitend 
oorlogsslachtoffers begraven. Op deze graven heeft nooit 
een concessie bestaan. Zij zijn altijd eigendom geweest 
van de stad.”

Waarom doe je dit?
Yari Gielen: “Ik doe dit werk vooral uit fierheid voor Ronse 
en haar erfgoed. Ik vind het jammer dat sommige van deze 
prachtige graven in zo’n slechte staat verkeren. Ik ben 
gaandeweg ook steeds meer van het werk gaan houden. 
Ik breng hier heel wat tijd door en op den duur leer je de 
verhalen achter de graven kennen. Ik kom soms familie 
tegen van mensen die hier liggen en die vertellen dan wel 
eens leuke anekdotes over de overledenen. Ik vind het 
boeiend hoe je op het kerkhof het verschil kan zien tussen 
de pompeuze, mooi uitgewerkte grafkelders van de rijke 
textielbaronnen en de graven van de gewone mensen 
die ertussenin in volle grond liggen. De graven zijn echt 
een weerspiegeling van de afkomst van de overledene.”

Ook het openen en afsluiten van het kerkhof gebeurt door 
vrijwilligers. Didier Nagels en Patrick Ryckbosch komen 
twee keer per dag langs om beide ingangen te openen of 
te sluiten. Jean-Pierre  Vandercoilden opent en sluit sinds 
meerdere jaren het kerkhof op Hogerlucht.

"Ik doe dit werk uit fierheid 
voor Ronse en haar erfgoed." 

“VANAF DE OEVER”: MUZIEK EN  
VERHALEN OP KERKHOF HOGERLUCHT

1 november 2019, van 17 tot 18 u., ingang kant  
Hogerlucht, aan de overdekte afscheidsruimte. 

Op 1 november 2019 komt “Reveil” voor het eerst 
naar Ronse. Reveil is een non-profitproject dat 
mensen dichter bij elkaar brengt met muziek en 
lokale levensverhalen. Voor Reveil is een begraaf-
plaats geen kille plek, maar een verzamelplaats 
waar duizenden verhalen de wortels van een ge-
meente vormen.

Tussen 17 en 18 u., het moment van de zonsonder-
gang, brengen Teike Vos en Mark Michaël De Smet 
een warm muzikaal optreden met “Vanaf de oever”. 
Teike Vos zingt liederen op gedichten van Ivo Van 
Strijtem en José Voets, begeleid door piano. De 
liederen worden afgewisseld met vertellingen door 
Hilde Rogge. Zij brengt verhalen over de dood en 
de liefde. 

Een initiatief van Moghan vzw,  
in samenwerking met de stad Ronse. 

www.reveil.org,  
www.moghan.org



STATIONSOMGEVING

NIEUWE TICKETAUTOMAAT TEC 

TEC heeft een nieuwe ticketautomaat geplaatst aan het 
station, ter hoogte van het busstation. De automaat is 
24u/24 en 7d/7 beschikbaar en biedt een praktische op-
lossing voor het herladen van een abonnement of het aan-
kopen van busritten op de MOBIB-kaart.

NIEUWE REIZIGERSPARKING NMBS

Dit voorjaar startte de NMBS met de aanleg van een nieuwe 
reizigersparking. De nieuwe parking zal ruimer zijn dan de 
oude parking: er worden 190 parkeerplaatsen voorzien 
waarvan 8 plaatsen voor mindervaliden en 2 voor elektrisch 
laden. Ook de nodige verlichting wordt voorzien.

Vanop de parking is een rechtstreekse toegang voorzien 
naar de perrons. De parking beoogt meer te zijn dan een 
asfaltvlakte. Daarom heeft de stad de kosten voor de 
groenaanleg en het aanleggen van wachtbuizen op zich ge-
nomen en zijn de parkeerplaatsen zelf in grasbetontegels 
aangelegd voor een bedrag van € 26.855,68 inclusief btw. 
Er komt een bomen- en struikengordel aan de achterzijde 

van de woningen langs de Joseph Ferrantstraat en lagere 
beplanting rondom de parking. Tussen de parkeervakken 
worden ook enkele bomen voorzien. 

De aanplant van alle groen is voorzien in oktober- 
november. De grasbetontegels zullen ingezaaid worden 
in september. Om het gras goed te laten groeien, is het 
noodzakelijk dat de parking nadien nog enkele weken af-
gesloten blijft. Midden de parking is een wadi als infiltra-
tievoorziening voor het grondwater aangelegd. De parking 
zal dit najaar in gebruik genomen worden van zodra het 
gras in de betontegels voldoende gegroeid is. Om ervoor 
te zorgen dat de parking gratis blijft, zal de stad instaan 
voor het onderhoud en beheer.

Na ingebruikname van de nieuwe parking zal de oude 
reizigersparking afgesloten worden. De herinrichting en 
herbestemming van de oude parking is voorzien in een 
latere fase van de heraanleg van de stationsomgeving. 
Samen met de nieuwe reizigersparking werd ook het deel-
tje fietssnelweg tussen de reizigersparking en het station 
aangelegd. De Provincie legt momenteel de laatste hand 
aan het ontwerpplan en de aanvraag van de omgevingsver-
gunning voor het deel fietssnelweg tussen het station en 
de Viermaartlaan, zodat dit deel fietssnelweg aangelegd 
kan worden in 2020.

De aanleg van de fietssnelweg wordt gefinancierd door de 
Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer info: dienst Mobiliteit & Duurzaamheid 
055 23 27 53, mobiliteit@ronse.be
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STATIONSOMGEVING
RONSE ONDERTEKENT  
CHARTER “GEZONDE GEMEENTE”

Tijdens het startevent “Gezonde Gemeente” onderte-
kenden 28 stads- en gemeentebesturen uit de regio van 
Logo Gezond vzw het charter “Gezonde Gemeente”. Door 
ondertekening van het charter engageren deze lokale be-
sturen zich om werk te maken van een samenhangend ge-
zondheidsbeleid. Ze streven ernaar om de gezonde keuze 
de meest gemakkelijke keuze te maken. Het wegwerken 
van de gezondheidsverschillen staat steeds voorop. Zij 
zullen gezondheidscampagnes voor hun burgers en per-
soneel uitwerken, op basis van lokale noden en inspelend 
op actuele tendensen.

Het eerste actiepunt binnen het charter is het afnemen van 
een gezondheidsenquête. Vanaf het najaar zal aan alle 
Ronsenaars gevraagd worden deze in te vullen. Zo kan 
het preventief gezondheidsbeleid nog beter afgestemd 
worden op de noden van de bevolking. De enquête zal 
onder andere vragen bevatten over levensstijl, zelfred-
zaamheid, sociale contacten en gepercipieerde gezonde 
publieke ruimte. Deze actie kadert binnen de realisatie van 
de Vlaamse gezondheidsdoelstelling “De Vlaming leeft 
gezonder in 2025” van de Vlaamse regering. 

KNALFEEST VOOR SENIOREN

Dinsdag 1 oktober in stadsfeestzaal COC 
vanaf 11 u. of 13.30 u. 

Op dinsdag 1 oktober organiseert de seniorenraad van de 
stad Ronse een knalfeest naar aanleiding van de Interna-
tionale Dag van de Ouderen. Tijdens dit gezellig samenzijn 
kan er iets gegeten en gedronken worden en kan je genie-
ten van een optreden van het zigeunertrio Sheherazade. 
Deze drie professionele muzikanten op viool, accordeon en 
contrabas spelen een zeer gevarieerd repertoire. Ze voeren 
je mee op de tonen van romantische Weense, Hongaarse 
en Russische muziek.

Wie van een middagmaal, dessert en het optreden wil  
genieten, is welkom vanaf 11 u. en betaalt 20 euro. Wie 
enkel voor het dessert en het optreden kiest, komt vanaf 
13.30 u. en betaalt 10 euro. Je kan een inkomkaart verkrij-
gen bij de leden van de seniorenraad of via Terry Vandorpe: 
0473 54 64 98.  

WELZIJN
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VEILIGHEID

CONTAINERS OP DE OPENBARE WEG
Om een container op de openbare weg 
te mogen plaatsen, heb je een vergun-
ning nodig. De signalisatievergunning 
bepaalt de voorwaarden voor de cor-
recte plaatsing van de container. Je 
kan voor een vergunning terecht bij 
de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid. 
Lees de vergunning aandachtig en wijs 
het containerbedrijf op de voorwaar-
den, zodat de container veilig en re-
glementair kan geplaatst worden. Ook 
voor de signalisatieborden kan je bij 
het lokaal bestuur terecht. 

Containers op de openbare weg 
moeten op de voor- en achterkanten 
voorzien zijn van afwisselende rode 
en witte strepen van ten minste 0,10 m 

breed, die met de verticale as van de 
container een hoek van ongeveer 45° 
vormen. Indien de container niet over 
een oppervlakte beschikt van ten min-
ste 1 m² of indien de strepen minder 
dan 0,50 m hoog zijn, wordt een bord 
aan de container vastgemaakt met 
dezelfde strepen.

Een verkeersbord D1 (blauw rond 
bord met witte pijl) met de pijl in een 
hoek van ongeveer 45° naar beneden 
gericht, komt aan de kant waar het 
verkeer toegelaten is. Er hoort een 
oranjegeel knipperlicht boven het 
verkeersbord D1.

Op één van de zijkanten van de con-
tainer dien je een bord aan te brengen 
waarop in gele letters op een zwarte 
achtergrond, de contactgegevens te-
rug te vinden zijn van de verantwoor-
delijke voor de signalisatie. 

Deze regels zijn niet van toepassing 
op containers die op een parking staan 
die niet aan de rijbaan grenst. Ze gel-
den ook niet op plaatsen waar ze het 
verkeer niet hinderen, noch van be-
stuurders, noch van voetgangers.

Meer info: dienst Mobiliteit en 
Duurzaamheid, 055 23 27 53 
signalisatie@ronse.be 
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• INzicht 76 verschijnt begin december 2019
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Erwin Huyghe (p. 4, 5, 8, 24, 27), 

Mieke Stessens (p. 6, 22), Part-A-Fou vzw (p. 7), Dockers Chocolade  
(p. 8), Wim Vermote (p. 9), Marie Van Driessche (p. 11), Eric Bordeaud’huy 
(p. 17), Eddy Coppens (p. 17, 19), Grafoman Ronse (p. 20), Beverly 
Adams (p. 20, 21), Aria Rouhani (p. 23), Maarten D’Hoop (p. 23) 
Logo Gezond+ vzw (p. 25) , Vadegro bvba (p. 26).

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

Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

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 

055 23 27 11

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

duurzaam beheerde bossen.
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WIST JE DAT...

…de werken voor de aanleg van het fietspad in de Beekstraat 
over de Savooistraat naar de Drieborrebeekstraat, bijna 
helemaal voltooid zijn?

De aannemer kreeg deze zomer de opdracht voor het 
nivelleren, het asfalteren en het aanleggen van het pad met 
de afwatering. Hierdoor is een nieuw dubbelrichtingspad 
tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat ontstaan.  
Dit fietspad sluit aan op het reeds aangelegde pad dat 
vertrekt vanaf het rondpunt aan de Bruul. Het is voorzien 
van openbare verlichting zodat fietsers op een veilige en 
aangename manier een deel van de stad en het Muziekbos 
kunnen bereiken, zonder gevaarlijke invalswegen zoals de 
Ninovestraat te moeten gebruiken. 

Ter hoogte van de kruising met de Savooistraat en de 
Drieborrebeekstraat zijn middeneilanden met een gele 
verkeerszuil geplaatst. Fietsers moeten bij deze kruisingen 
voorrang verlenen aan de voertuigen van de Savooistraat 
en de Drieborrebeekstraat. Aan de Drieborrebeekstraat 
werd ook een houten vangrail naast de beek geplaatst om 
de veiligheid te verzekeren. De gracht naast het fietspad 
zorgt voor een goede afwatering van de velden naar de 
nabijgelegen beek. 

Het ontwerp van het fietspad is mee mogelijk gemaakt 
dankzij de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het 
gaat om een bedrag van € 65 702,40 voor de aanleg van het 
fietspad en € 8 359,71 voor het leveren en plaatsen van de 
openbare verlichting. 



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

07u00 - ONTBIJT (Bruulpark Ronse)

15u00 - MINIFESTIVAL (Bruulpark Ronse) 
18u00 - DÉ KIDSFUIF 
   Iedereen welkom (COC Ronse) 
20u30 - DÉ TEENFUIF (COC Ronse)

VAN DE
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