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GESPOT
VITRINEG(L)LOED
Op vrijdag 11 oktober kon je genieten van heerlijke gezelligheid
in de stad. De Unie der Handelaars had heel wat in petto om het
handelscentrum in vuur en vlam te zetten. De straten waren
sfeervol verlicht met kandelaars en vuurschalen en de handelaars hadden hun beste beentje voorgezet om hun etalages zo
vurig mogelijk aan te kleden. DJ’s speelden hun beste sets op
verschillende locaties en je kon her en der verlichte steltlopers
bewonderen. Tot 21.30 u. kon je door de straten struinen voor
een Late Night Shopping.
Om deze avond helemaal af te maken, verraste Part-A-Fou,
een gezelschap van vuurartiesten uit Ronse, alle aanwezigen
met enkele indrukwekkende vuuracts. Zo sloten zij deze avond
af met de spectaculaire show ‘Liefdesspel met vuur’. Een geslaagde eerste editie van Vitrineg(l)oed.
Deze hartverwarmende avond bracht je misschien al in de magische sfeer van kerst. En dat doet meteen uitkijken naar het
volgende evenement in onze stad : Ronse Winterlicht. Tijdens
het weekend van 20, 21 en 22 december wordt de Grote Markt
omgetoverd tot een gezellige kerstmarkt waar het heerlijk wandelen en vertoeven is. Zoek je nog een origineel geschenk?
Snuister dan eens rond in het aanbod van de vele chalets of
breng een bezoekje aan één van de winkels in de stad. Je kan er
genieten van originele, lekkere of mooie producten. Bovendien
valt er weer heel wat te beleven voor groot en klein: animatie,
dansoptredens, dweilorkesten, geleide wandelingen, voorstellingen… kortom, gezelligheid troef! De Kerstman zal alvast
van de partij zijn, jij toch ook?

VOLG ONS
@S TAD.RONS E

P 22
DE NIEUWE
BLAUWE ZAK

P 27
NIEUW PROGRAMMA
CC DE VERVERIJ

-3-

@INFORONS E

S TA D R O NS E

EN VERDER…
GROTE PRIJS ACTUELE TEKENKUNST
7
10 GEDICHTENDAG
11 HOTONDCROSS
12 UIT-KALENDER
17 JONG BLOED
19 INSCHRIJVINGSDAGEN SPORT EN JEUGD
23 KORT NIEUWS
24 E-LOKET VELDTOERTOCHTEN
25 BEWEGEN OP VERWIJZING
26 WIST JE DAT…

INTERVIEW
JUSTINE & JENS: KONING EN
KONINGIN VAN DE BOMMELS
Op zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 januari is het weer
zover. Dan wordt Ronse voor drie dagen ondergedompeld in
een gezellige gekte en nemen de Koning en Koningin van de
Bommels de macht over... In 2020 zijn dat Jens Delusinne
en Justine Van den Driessche. De Bommels bestaan dan 70
jaar. Beiden staan te popelen om dit jubileum samen met
de Ronsenaars te vieren.
Hoe zijn jullie ooit in de Bommels terechtgekomen?
Jens: “Ik ben al lid van de bommelgroepering ‘De Clubmannekes’ sinds mijn geboorte. De oom van mijn ma is een

medestichter van de groep, zij bestaan al sinds 1983. Het
zijn eigenlijk 3 families met hun generaties. We zijn de oudste groepering van Ronse en volgende maand zullen wij het
negende koningspaar van De Clubmannekes zijn. Het zal
trouwens de allereerste keer zijn in de bommelgeschiedenis
dat een jeugdprins (in 2003) Koning wordt. Ik ben dus al
een oude rat in het bommelmilieu.”
Justine: “Ik heb Jens leren kennen en zo ook zijn passie ‘De
Bommels’ overgenomen. Jens had de droom ooit Koning
te worden. Hij vroeg op een bepaald ogenblik of ik zin had
samen met hem Koning en Koningin te worden. Aangezien
alles zo nieuw was voor mij hebben we eventjes afgewacht.
We hadden het geluk dat onze groepering toen zelf een
koningspaar had, Sandra & Werner, zo had ik ineens het
goede voorbeeld en kon ik zien hoe alles in elkaar zat. Vanaf
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“Koning en Koningin zijn is de
kers op de taart, zeker als dat
met je eigen vrouw is.”
dan is de bommelmicrobe nog groter geworden en zijn we
samen in dat verhaal gestapt. En kijk, na 3 jaar zijn we bijna
Koning en Koningin.”
Jens: “Koning en Koningin mogen zijn is dé kers op de taart
van het bommelgebeuren, zeker als dat met je eigen vrouw
is. In 2016, het jaar dat Justine toetrad tot De Clubmannekes
was ik net hofnar. Dus konden we alles vanop de eerste rij
volgen en wisten we exact wat het inhoudt om Koning en
Koningin te zijn.”

Betekent dit dat je je 3 jaar hebt voorbereid om Koning en
Koningin te worden?
Justine: “Ja, wij hebben 3 jaar meegedaan aan de verkiezingsavond, dé wedstrijd om Koning en Koningin te kunnen
worden. Deze wedstrijd werkt met een puntensysteem. Je
neemt elk jaar jouw punten mee naar het volgende jaar.”
Jens: “Zo hebben we eigenlijk een nieuw record bereikt,
want je kan ten vroegste na drie jaar Koning en Koningin
worden. We zijn 3 jaar na elkaar dagwinnaar geweest. We
behaalden dus per avond steeds de meeste punten. Het
hoogtepunt van deze show is de playback van het toekomstige koningspaar. Net voor het zomerverlof zijn we aan de
voorbereiding begonnen. Momenteel repeteren we elke
zondag. Maar dat is plezant, het geeft enorm veel voldoening. De andere groeperingen kijken daar trouwens ook heel
erg naar uit. Het is de Stedelijke Raad der Bommels die je
uiteindelijk tot Koning en Koningin kroont.”
Is het niet stresserend om heel de tijd zo in de belangstelling te staan?
Jens: “Je moet daarvoor openstaan hé, voor het volk, maar
ook voor hun reacties. Je bent immers voor drie dagen ambassadeur van de stad. Je doet dat vol overtuiging én met de
brede glimlach, ook al is het soms zwaar en lastig. Het is een
hele eer om Koning en Koningin van jouw stad te mogen zijn
en de sleutel van de burgemeester te krijgen, dus die dankbaarheid uit je dan ook. Als we naar onze zusterstad Kleve

gaan, zijn we ook daar ‘het gezicht’ van de stad Ronse.”
Justine: “We waren dit jaar eredame en -jonker, dus hebben we het hele weekend mogen proeven. Dat wordt als
stage beschouwd. Je loopt mee met het koningspaar, in hun
schaduw weliswaar, maar je doet bijna alles met hen mee.”
Jens: “Het begin en het einde van dit weekend vormen eigenlijk de twee hoogtepunten. Op zaterdag begint alles met
de overhandiging van de scepter en de sleutel, waarbij de
burgemeester zijn macht overdraagt aan het koningspaar
en op maandag eindigt alles met de verbranding van den
bommel. Die verbranding staat gelijk aan het einde van de
(symbolische) macht. Het officiële gedeelte van het koningspaar is hiermee gedaan. Je vertegenwoordigt wel nog
een gans jaar de stad Ronse op allerlei evenementen. Zo ga
je naar elk eetfestijn van elke groepering waar je telkens de
dans opent. Je brengt als koningspaar ook een bezoek aan
het carnaval in andere steden en gemeenten. En al zeker
in Kleve, waar er zelfs een eigen wagen voorzien wordt.”
Naar welke activiteit kijk je het meeste uit?
Justine: “De stoet en je groepering zien die volledig achter
jou staat. Wij staan op de koningswagen en onze groepering
loopt net voor of net achter ons, zodat de toeschouwers
weten tot welke groep het koningspaar behoort. De leden
zijn mooi uitgedost en ik vind dat best wel een emotioneel
moment. Het thema hebben we als Koning en Koningin zelf
mogen kiezen, mits goedkeuring van het bestuur van onze
vereniging. Onze wagen hebben we in april gekocht en die
wordt momenteel aangepast. We hebben onze kostuums
al gekocht, maar er zijn wel heel veel aanpassingswerken
nodig. De mama van Jens heeft hier veel werk aan. Zij is fier
dat ze hieraan kan meewerken.”
Jens: “Ik kijk ook enorm uit naar het moment waarop je je
naamplaatje mag bevestigen aan de Zottenmuur.”
Het is nu een jubileumjaar voor de Bommels, 70 jaar!
Justine: “Het is extra mooi want enerzijds is het een jubileumjaar voor de Bommels, anderzijds mogen wij, exact
10 jaar na de ouders van Jens, regeren over de stad Ronse.
Christophe Delusinne en Anne Boulaert zijn heel fier dat wij
hen opvolgen. Er stroomt duidelijk koninklijk bommelsbloed
door onze aderen. En wij hebben ook nog iets speciaal in
petto. We willen het Belgisch record polonaisedansen verbreken op de Grote Markt in Ronse. We hebben reeds toestemming gekregen van de Raad om daar onze schouders
onder te zetten. Dit zal plaatsvinden op zaterdag tijdens
het optreden op de Grote Markt. Het huidig record staat
momenteel op 1.412. Dat zou haalbaar moeten zijn. Het is
een tof initiatief om Ronse en de Bommels op de kaart te
zetten. Hopelijk halen we het en indien niet, zal het toch
heel plezant geweest zijn.”

“Wij hebben nog iets speciaal in
petto. We willen het record
polonaisedansen verbreken op
de Grote Markt”
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Concurrentie tussen de verschillende
bommelverenigingen, blijft dat plezant of neemt dat grote vormen aan?
Justine: “Ik heb ondervonden dat de
concurrentie tijdens zo’n verkiezingsavond enorm is want iedereen wil winnen. Maar daarbuiten komen we wel
allemaal goed overeen hoor. Zo staan
we erop dat er van onze groepering
steeds een beperkte delegatie naar
elk eetfestijn gaat.
Jens: Gezonde concurrentie is zeker
niet slecht, maar sabotage vinden we
niet fijn. Dat gebeurde vroeger wel
eens. Tenslotte gaan we allemaal voor
hetzelfde doel: een mooie Bommelstoet naar buiten brengen.”
Wat zijn de voorwaarden om Koning
& Koningin te mogen zijn?
Jens: “Vooral Ronse in je hart dragen.
Vroeger moest je in Ronse wonen,
maar nu niet meer. Je hoeft ook geen
echt koppel te vormen in het dagelijks
leven. Je moet geen lid zijn van een
groepering. Je kan ook onafhankelijk
opkomen, maar financieel is dat niet
voor iedereen haalbaar. Je moet minimum 600 lotjes verkopen om te mogen
deelnemen aan de verkiezingen, dat
zijn steunlotjes aan 1 euro per stuk. Dat
geld wordt op een aparte rekening ge-

plaatst en daarmee koop je gadgets
aan om uit te gooien tijdens de stoet.”
Zijn jullie allebei geboren en getogen
Ronsenaars?
Justine: “Ik ben geboren in Oudenaarde, maar heb wel altijd in Ronse
gewoond.”
Jens: “Ik ben geboren en getogen in
Ronse. Nen echte Ronsische zot!”
Jullie zijn nog maar net in het huwelijksbootje gestapt? Proficiat!
Waar keken jullie het meeste naar uit?
Jens: “Moeilijke vraag, de trouw toch
wel, denk ik.”
Justine: “We hebben vorig jaar de
huwelijksdatum bepaald maar we
wisten toen nog niet dat we Koning en
Koningin zouden worden in 2020. Het
is al een drukke periode geweest en
we hebben geen tijd gehad voor een
huwelijksreis. Er kruipt zoveel tijd in
de voorbereiding van dit alles. Maar
we doen het zo graag. Ik vrees zelfs dat
we na de Bommels in een serieus gat
zullen vallen. Alhoewel, ons volgend
project staat eigenlijk al klaar: de verbouwing van onze recent aangekochte
woning.”

In hoeverre zal dochtertje Noémie
meedraaien tijdens de Bommels?
Justine: “Om deel te nemen aan de
stoet is ze nog te klein. Ze mag trouwens nog niet op de koningswagen. Dit
kan pas vanaf 6 jaar. Mijn grootouders
wonen in het centrum van Ronse, dus
Noémie zal vooral daar zijn. Wij zullen
ons daar klaarmaken en af en toe eens
binnen springen. Ze zal wel naar de
stoet komen kijken en op het kinderbal op maandag zal ze ook aanwezig
zijn. En aan onze playback-act vorige
week vrijdag (cfr. kroning koningspaar
tijdens verkiezingsavond) deed ze ook
mee.
Dan kent zij de Bommels al goed?
Justine: “Ze gaat elke keer mee naar
de eetfestijnen. Deze vinden meestal
plaats in stadsfeestzaal COC, en voor
haar staat deze zaal gelijk aan de Bommels. Dus vraagt ze telkens “Gaan we
naar de Bommels?” Of als ze ziet dat
wij onze linten aandoen, vraagt ze
of mama en papa naar de Bommels
gaan.”
Oh ja, op onze vraag of ze later ook
Koningin wil worden, antwoordt Noémie zelf dat ze liever nog even ‘prinsesje’ blijft.

Ik blijf liever nog
even ‘prinsesje’.
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CULTUUR
‘KUNSTACADEMIE VLAAMSE
ARDENNEN’ WEKT STOOM OP
MET STEAM!
Zaterdag 15 februari van 14 tot 18 u. - Wolvestraat 37
Op zaterdag 15 februari wordt het deeltijds kunstonderwijs
in de kijker gezet op de ‘Dag van de Academies’. Leerkrachten zetten dan hun deur open, je kan de lessen meevolgen
en je kan er genieten van bruisende optredens. In de foyer
kan je napraten bij een frisdrankje, koffie en gebak.

GROTE PRIJS TEKENKUNST
VAN DE STAD RONSE 2019
51e editie - RONSE DRAWING PRIZE
Zaterdag 7 december t.e.m. zondag 12 januari
Wist je dat de “Ronse Drawing Prize” de bekendste wedstrijd in België is die focust op autonome hedendaagse
tekenkunst? Jaar na jaar wagen honderden kunstenaars
zich aan de uitdaging om hun tekeningen te laten opmerken door de professionele jury, dit jaar samengesteld uit
de gerenommeerde kunstenaars Mark Manders, Pjeroo
Roobjee, Rinus Van de Velde en SMAK-directeur Philippe
Van Cauteren. Daarnaast is de wedstrijd ook aantrekkelijk door de mooie prijzenpot: € 4.000 voor de winnaar,
€ 1.000 euro voor de Tweede Prijs en € 500 voor de Derde
Prijs. In ruil staat de winnaar één tekening af aan de stad
Ronse. Dit heeft reeds geleid tot een bijzondere collectie
van tekenwerken, inclusief een tekening van de hand van
de internationaal bekende kunstenaar Michaël Borremans.
De ideale exporuimte en de steeds verzorgde presentatie
van de tekenwerken spreekt eveneens tot de verbeelding
van de kandidaten. Vandaar dat ook een selectie op zich,
zonder prijs, een meerwaarde is.

Thema is steAm.
STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor Science Technology Engineering en Mathematics. De samenleving van vandaag heeft echter mensen nodig met een
steAm-profiel. Hoe voeg je immers een dosis cultuur of
Arts toe aan het zakelijke STEM-onderwijs? Met de A van
Academie uiteraard! Oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken vragen immers om artistieke creativiteit. Innovatie
kan niet zonder Arts. De Kunstacademie is de plek bij uitstek
waar de verbinding met kunst kan groeien en bloeien. De
energie - of beter gezegd de stoom - die mensen krijgen
en de emoties die ze voelen als ze samen een opvoering
voorbereiden of een tentoonstelling maken, is bijzonder.
Op die momenten overstijg je louter het wiskundige, het
wetenschappelijke en het technische.
Het ‘mini-ensemble’, de afdeling voor de kleinsten uit de
‘Koninklijke Harmonie Vlaamse Ardennen’ uit Kluisbergen
komt getuigen van interessante kruisbestuiving. Brakel komt
langs met de concertband uit de Fanfare ‘De Vrije Kunstkring’. En uit Ronse mogen we het koor ‘Toon op toon’ verwelkomen. Naast deze gastoptredens zullen ook optredens
uit de klassen “klassiek” en “jazz” te horen zijn. Zorg dat je
deze (stoom)boot niet mist!

Vernissage - Finissage
Vernissage op vrijdag 6 december van 20 tot 23 u. met optreden van ‘Brik Tu-Tok’. Finissage op zondag 12 januari van
14 tot 18 u. met lezing van kunstenaar Rinus Van De Velde.
Tentoonstelling
Je kan de expo bezoeken van zaterdag 7 december tot en
met zondag 12 januari op woensdag, zaterdag en zondag van
14 tot 18 u. Gratis toegang. CC De Ververij, Wolvestraat 37.
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Meer info: www.kunstacademievlaamseardennen.be

muziek en animatie in de centrumstraten
films en voorstellingen • koopzondag
muziek en animatie• spaaractie
in de centrumstraten
winterwandelingen
• kerstmarkt
films en voorstellingen • koopzondag
winterwandelingen • spaaractie • kerstmarkt

RONSE WINTERLICHT
1

1

Kerstmarkt
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december 2019 wordt
de Grote Markt in Ronse omgetoverd tot een sfeervolle
kerstmarkt waar het heerlijk wandelen en snuisteren is.

13/

13/

Vrijdag 20 december
18-01 u.
Kerstmarkt
20 u.
Officiële opening kerstmarkt 2019
Dweilorkest ‘Dixieland Streetband’
22-01 u.
Foute kerstmuziek
Zaterdag 21 december
11-01 u.
Kerstmarkt
08-13 u.
Wekelijkse marktdag op de Grote Markt
Animatie voor kinderen
14-17 u.
Kersttent
16.30-17.30 u. Kerstband
Dansoptreden - Dance Lab
19-20 u.
20-22 u.
Dweilorkest de ‘Stroate Dweilers’
22-01 u.
Foute kerstmuziek
Zondag 22 december
13-19 u.
Kerstmarkt
Animatie voor kinderen
14-17 u.
Kersttent
Dansoptreden - The Young Talents
16-17 u.
Winteravond met muziek, woord en beeld
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Donderdag 19 december om 19 u.
Leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen brengen een sprankelende en hartverwarmende winteravond
in de Sint-Hermesbasiliek. Kaarten (drankje inbegrepen)
kosten € 5 en € 3 (leerlingen Kunstacademie) en kan je bestellen via www.kunstacademievlaamseardennen.be.
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Personal Shopper
Zaterdag 21 december
Ben je toe aan een nieuw paar schoenen, een kleedje of
een nieuw kostuum en wil je samen met Kelly Pfaff of Katrien De Becker op stap? Dat kan! Twee gelukkigen mogen de winkelstraten induiken met hun personal shopper
en ontvangen een cheque van € 250 om de gepaste outfit
mee te kopen. Deze cheques worden geschonken door
UNIZO en de Unie der Handelaars. Inschrijven kan tot en
met 16 december via www.ronse.be. De winnaars worden
persoonlijk gecontacteerd. Veel succes!
Spaarkaartactie: shop in Ronse en win!
Koop, spaar en win één van de Ronsese cadeaucheques.
Koop je tussen 2 en 31 december bij één van de deelnemende handelszaken of marktkramers voor minimum € 5,
dan krijg je één stempel op je spaarkaart. Als je 10 stempels
verzameld hebt, kan je de spaarkaart deponeren in één van
de verzamelboxen bij de deelnemende handelaars of in
de inkomhal van het stadhuis. De prijzenpot bestaat uit 2
waardebonnen van € 250, één waardebon van € 150, één
van € 100 en 10 waardebonnen van € 50. Op woensdag

15 januari om 13 u. worden de winnaars uitgenodigd in het
stadhuis voor de prijsuitreiking. De deelnemende handelaars
en marktkramers vind je op www.ronse.be.
De Kerstman op bezoek		
Zaterdag 21 december, van 14 tot 18 u.
De Kerstman komt op bezoek! Je kan gratis meerijden in zijn
koets met paarden en je krijgt een suikerwafel cadeau zolang de voorraad strekt. Op het Franklin Rooseveltplein kan
je een foto laten nemen van je kind samen met de Kerstman
rond een gezellig kampvuur. De foto’s krijg je direct mee
naar huis. Er zal sfeermuziek voorzien zijn in de winkelstraten. En misschien loop je daar wel ergens de twee levende
kerstbomen tegen het lijf! Een organisatie van de Unie der
Handelaars Ronse.

Film 'Safety Last!' met Harold Lloyd
Stille film met live pianomuziek van Hilde Nash
Zondag 22 december om 17 u.
‘Safety Last!’ is een Amerikaanse komische stille film uit
1923 met Harold Lloyd in de hoofdrol. Deze slapstickfilm is
Lloyds bekendste film geworden dankzij de legendarische
scène waarbij hij hoog boven de grond aan een klok hangt.
Hilde Nash begeleidt de stille film met live improvisaties
op piano.
Gratis toegang. Locatie: CC De Ververij, Wolvestraat 37.
Info: info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
Winterse wandeling: Sint-Hermescrypte by night
Zaterdag 21 en zondag 22 december
Maak op een originele manier kennis met het mooiste monument van Ronse: deze keer wordt de unieke erfgoedparel
verlicht door feeëriek kaarslicht! Dankzij de gids kom je
te weten hoe waanzinnige pelgrims in de middeleeuwen
hun genezingsproces ondergingen. Met medewerking van
Gedichtendag 2020.
Vertrek om 17.30 u. aan de Hoge Mote, de Biesestraat 2.
Duur: 2 uur. Prijs: € 7 euro (glas cava inbegrepen)
Vooraf inschrijven is verplicht.

één van je personeelsleden cadeau wil doen? De cadeaucheque Ronse kan een oplossing zijn voor jou! Deze cheque
is geldig in alle winkels die voorzien zijn van een sticker. De
lijst met handelszaken kan je terugvinden op www.ronse.be.

De Hoge Mote is open
Op zaterdag 21 en zondag 22 december is het toeristisch
onthaal- en belevingscentrum open van 10 tot 18 u. Je kan
er de fototentoonstelling ‘De 4 seizoenen in het Burreken’
bezichtigen. Dit kan je perfect combineren met een bezoekje
aan de kerstmarkt. In de toerismeshop vind je misschien wel
een origineel eindejaarsgeschenk. Vakkundig gemaakte
textielproducten van stoffen geweven in het Must, allerhande leuke “Fan van Ronse” gadgets, mandjes met streekproducten… Iedereen die een geschenkje aankoopt krijgt
een extra presentje van onder de kerstboom.

Waar kan je de cheques aankopen?
Papershop: Franklin Rooseveltplein 27
Dienst Toerisme: Hoge Mote - De Biesestraat 2
Optiek Sofie: Peperstraat 5A
Grafoman: Sint-Martensstraat 10

Openingsuren dienst Toerisme tijdens de kerstvakantie
Ontdek de uitzonderlijke openingsuren van het belevingscentrum en de Sint-Hermescrypte tijdens de kerstvakantie
op www.visitronse.be, alsook de mogelijkheden voor een
rondleiding in het Must – Museum voor textiel.

/11/19 13:37

Cadeautip: cadeaucheque Ronse

/11/19 13:37 Weet je nog niet wat je je broer, geliefde, moeder, vader of

Familievoorstelling De Notenkraker
Muziektheater voor kinderen vanaf 5 jaar
Zaterdag 21 december om 15 u.
Het is kerstavond. Clara krijgt van oom Drosselmeier een
Notenkraker. ’s Nachts komt die tot leven en vecht samen
met het andere speelgoed tegen de muizenkoning. Om Clara te bedanken voor haar hulp bij het gevecht, neemt de
Notenkraker haar mee naar een magische droomwereld.
Werkelijkheid en verbeelding worden op een bijzondere manier met elkaar vervlochten op de muziek van Tchajkowski.
Kinderen maken kennis met klassieke muziek en het verhaal
achter de melodie.
Locatie: CC De Ververij, Wolvestraat 37
Prijs: € 7 - korting met VT-pas
Reservatie: info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
Tickets online: webshopronse.recreatex.be
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BIBLIOTHEEK
ACTIVITEITEN BIB
Voorlezen in de bib
Voorlezen is leuk, gezellig én het stimuleert de fantasie en
taal van kinderen. Daarom trakteert de bib regelmatig op
een voorleesmoment voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
Woensdag 8 januari en 5 februari van 14.30 tot 15.30 u.
Zaterdag 18 januari en 15 februari van 10.30 tot 11.30 u.
De voorleesuurtjes zijn gratis.
Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.
Lezing Olivier Pintelon ‘De strijd om tijd’
Donderdag 13 februari om 20 u. in de bib.
Toen Olivier Pintelon en zijn vrouw na de geboorte van
hun zoon weer voltijds aan de slag gingen, vroeg hij zich
af: hoe doen andere ouders dat toch? Is het een natuurwet
dat het spitsuur van ons leven bestaat uit rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan?
In zijn boek 'De Strijd om tijd' onderzoekt hij of onze huidige werkweek nog aangepast is aan tweeverdieners. Olivier
Pintelon is politicoloog en (mede)auteur van verschillende
studies over de kortere werkweek.
De lezing is gratis, graag vooraf inschrijven. In samenwerking met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

GEDICHTENDAG
‘MUZEN IN DE STAD’
Donderdag 30 januari 2020
Op donderdag 30 januari zorgt de werkgroep ‘Gedichtendag’ voor een originele ‘Onderweg’ wandeling in een aparte setting. Gedichten, klank en licht zullen de aanwezigen
een heerlijke poëzieavond bezorgen. Aansluitend is er de
proclamatie van de gedichtenwedstrijd 2020 en kom je te
weten welk gedicht ‘Het daghet’ van Patrick Cornillie opvolgt als Gedicht van de Stad Ronse. Ook de winnaars van
de verschillende categorieën zullen bekroond worden. Bart
Herman zal voor een poëtische, muzikale afsluiter zorgen.
Locatie: CC De Ververij, Wolvestraat 37 Ronse
Deelname: € 10
Inschrijven via info@ccdeververij.be

Jeugdboekenmaand 2020
Maart staat in de bib steevast in het teken van de jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Kunst’! Volgende
activiteiten staan op het programma:
Woensdag 4 maart van 14 tot 17 u.
‘Fiets je schilderij’ en andere leuke activiteiten voor jonge
bezoekers! Doorlopend open.
Zaterdag 14 maart van 14 tot 17 u.
Start To DJ-workshop voor kinderen tussen 9 en 12 jaar.
Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.
Zaterdag 28 maart van 15 tot 16.30 u.
Mooie, kunstzinnige familiefilm.
Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt.

WIST JE DAT...
... de bibliotheekwebsite sinds kort in een nieuw
kleedje zit. Ontdek het zelf op ronse.bibliotheek.be.
... je via ronse.bibliotheek.be nog makkelijker kan
reserveren, verlengen, lijstjes maken… De cataloguswebsite is nu ook volledig afgestemd op mobiel
gebruik.
... de bib sinds oktober overgeschakeld is op een
nieuw bibliotheekreglement. Dit kan je vinden op
ronse.bibliotheek.be. De bib-medewerkers geven je
graag meer uitleg.
... de bib om de paar maanden een nieuwsbrief verstuurt met al hun nieuws en activiteiten. Wil je deze
ontvangen? Schrijf je dan in op ronse.bibliotheek.be.
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VRIJE TIJD IN RONSE

HOTONDCROSS ZATERDAG 14 DECEMBER
Op zaterdag 14 december vindt opnieuw de
Hotondcross plaats op de flanken van de
Hotondarena. De sfeer en de charme van een
veldritwedstrijd op hoog internationaal niveau,
dat is de Hotondcross. Het parcours staat bekend als één van de mooiste van België. Zeker omdat je van op de flanken van het oude
motorcrossterrein 80 tot 90 procent van het
parcours kan zien.
Alle info op www.dvvtrofee.be.

Shuttle-bussen
Shuttle-bussen brengen de supporters gratis vanuit Ronse tot
vlak bij het parcours. Wie te voet
wil gaan, kan de wagen op parking Delhaize of parkings langs
de César Snoecklaan achterlaten
en via een mooie panoramische
wandeling langs de Fiertelmeers of
Kapellestraat naar het wedstrijdparcours stappen.

Zandstraat afgesloten
Door de verhuis van datum van
zondag naar zaterdag moet de
opbouw van de start- en aankomstzone een dag eerder starten. Hiervoor zal de Zandstraat op
vrijdagmorgen, na de spits, afgesloten wordt vanaf 9 u. voor alle
verkeer tot zondagmiddag.

- VRIJE TIJD IN RONSE -

EXPO RONSE DRAWING PRIZE
51E GROTE PRIJS ACTUELE
TEKENKUNST
Van za 07.12.19 tot zo 12.01.20
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

(THE MYSTERY OF) KEM
STÉPHANE GALLAND FEAT.
RAVICHANDRA KULUR
Za 07.12.19 van 20 tot 22 u.
Jazz
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

BLOEMSCHIKKEN VOOR KERST
Zo 08.12.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

KOKEN MET CHRIS

Kookdemonstratie
Zo 15.12.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
Patrick.ryckbosch@pandora.be

VOORLEZEN IN DE BIB

Za 21.12.19, 18.01.20 en 15.02.20
van 10.30 tot 11.30 u.
Wo 08.01.20 en 05.02.20
van 14.30 tot 15.30 u.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

CHELLE, DE LANGSTE NACHT

Za 21.12.19, vanaf 19.30 u.
Muzikale avond met Perzische poëzie
en optreden van Teike Vos met pianobegeleiding door componist Marc
Michaël De Smet.
Moghan vzw
Barista Koffieboone
Wijnstraat 6
www.moghan.org

KERSTCONCERT OKRA IN DE
SINT-HERMESBASILIEK

Zo 22.12.19 om 15 u.
Een concert met sfeervolle kerstliederen
en aangepaste bindteksten voor deze
kersttijd, door het Seniokrakoor en
kleinkunstgroep GeBaK.

JOHAN HELDENBERGH SPEELT
MARX

Zo 22.12.19 van 16 tot 17.30 u.
Johan Heldenbergh kruipt in de huid van
één van de grootste filosofen: MARX.
In MARX kijkt één van de invloedrijkste
denkers uit de geschiedenis terug op zijn
bewogen leven en denken. Waarin heeft
Marx zich vergist? Waarin heeft hij gelijk
gekregen? In tijden van onzekerheid en
groeiende ongelijkheid is MARX een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi
voor vrijheid en menselijke waardigheid.
Theater VTV
Volksbond
Zonnestraat 27
https://www.ticketkantoor.nl/shop/marx

EXPO MICHEL PROVOST
‘FOLK-ART’

Zo 22.12.19, 29.12.19, 05.01.20 en 12.01.20
van 14 tot 18 u.
CC De Ververij
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

SHIATSU FOR LIFE RONSE
VZW DE WARRIORS AGAINST
CANCER

Zo 08.12.19
Sessie mogelijk om 14, 15, 15.30 en 16.30 u.
25 euro voor een sessie van 40 min.
Shiatsu Praktijk
Hof Geenensstraat 6
caroline.deslee@gmail.com
Inschrijven kan via
https://www.shiatsu-academie.be/
shiatsuforlife2019.html

‘SAFETY LAST!’
ZAKI - STICKY SONGS

Do 12.12.19 van 20 tot 22 u.
Muzikale lezing.
Hoeveel impact heeft muziek op ons
leven? Zaki kijkt naar muziek die ons
gelukkig maakt, onze angsten verdrijft,
onze passie en onze dagelijkse handelingen stuurt. Noot voor noot. Jouw muziek
zal nooit meer hetzelfde zijn.
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

Zo 22.12.19
Amerikaanse stille film met H. Lloyd en
live piano muziek van Hilde Nash
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be
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FOTOTENTOONSTELLING ‘DE VIER
SEIZOENEN’ IN HET BURREKEN

Loopt nog tot di 31.12.19
Op vraag van Natuurpunt heeft landschapsfotograaf Paul Muylaert het
natuurgebied het Burreken twee jaar
lang doorkruist. Deze unieke beelden
zijn te bewonderen in een rondreizende
tentoonstelling.
Belevingscentrum Hoge Mote
de Biesestraat 2
0490 57 18 33
filip.hebbrecht@telenet.be

BOMMELS
70
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BOMMELS

2020

WIST JE DATJES

PROGRAMMA
Zaterdag 11 januari
10 u.
Ceremonie aan de Zottenmuur, Oude Vesten
10.10 u.
Vertrek ochtendstoet
10.30 u.
Huldiging aan het monument ‘den Bonmo’,
Winston Churchillplein
11 u.
Sleuteloverhandiging op het Bommelspodium,
Grote Markt
18 u.
Vertrek 70e Bommelsstoet, Hoogstraat
20.30 u. Optreden Steve Tielens, Grote Markt
21.15 u.
Vuurwerk

Zondag 12 januari
14.30 u.
Bal der Bommelkies in stadsfeestzaal COC
Kindershow Clown Rocky
Playback Koningspaar

Maandag 13 januari
14 u.
Zotte maandagbal in stadsfeestzaal COC (*)
Verkiezing schoonsten Bommel
Optredens: Belle Perez, Tony Servi & Corina en
The Kwaremont Brodders
Playback Koningspaar
23 u.
Popverbranding op de Grote Markt
(*) Kaarten in VVK : Naaimachinecenter,
Stationsstraat 18-20, 9600 Ronse
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• Er in 1961 geen Bommelsstoet was. In dat jaar waren
er in ons land zware politieke onlusten met stakingen, betogingen en conflicten met de ordediensten…
en werd het gemaskerd deelnemen aan optochten
verboden. Om die reden mochten de vredelievende
“Bonmos” van Ronse hun vreugde niet uitleven in een
11de stoet.
• Tot de jaren zeventig men enkel sprak van ‘Zotte
Mondag’ omdat de hoofdgebeurtenis plaatsvond op
de eerste maandag na Driekoningen. Maar de textielindustrie kon het niet meer hebben dat de maandagnamiddag en de dinsdagvoormiddag verloren gingen
voor de economie. Daarom werd de hoofdactiviteit
verplaatst naar de zaterdagavond.
• Als er tijdens de nacht een bommelkindje geboren
wordt, het Koninklijk Hof de ouders graag feliciteert
op de materniteit.
• Het koningspaar Jens & Justine dit jaar het Belgisch
record polonaisedansen willen verbreken. Afspraak
zaterdagavond op de Grote Markt.
• De Bommelsfeesten ook een jeugdprins en -prinses
heeft. Kinderen die 10 jaar zijn kunnen zich hiervoor
kandidaat stellen. Deze verkiezing vindt steeds plaats
tijdens het Bal der Bommelkies op zondagnamiddag
in stadsfeestzaal COC.
• Het koningspaar naar het Carnaval in Kleve gaat op
maandag 24 februari 2020 en daar een eigen wagen
ter beschikking krijgt. Dat ze daar gedurende 3 dagen
alles vanop de eerste rij meemaken.
• De bommelsfeesten sinds kort actief zijn op sociale
media. Op Facebook vind je hen onder ‘Bommelsfeesten stad Ronse’ en op Instagram via ‘bommelsfeesten_stad_ronse’. Via deze kanalen houdt de
Stedelijke Raad der Bommels je op de hoogte met
leuke nieuwtjes en foto’s. De moeite waard om ‘leuk
te vinden’ of te volgen.
• De 71ste Bommelsfeesten plaatsvinden in het weekend van 9, 10 en 11 januari 2021. Hou alvast deze datum vrij voor dit zotte feestweekend.

MEDAILLE JENS & JUSTINE
Op de medaille vinden we Koning Jens en Koningin
Justine terug op een achtergrond van groen en wit,
de kleuren van hun Bommelvereniging ‘De Clubmannekes’. Justine houdt een brandweerhelm vast,
wat verwijst naar hun gemeenschappelijk vrijwilligerswerk. Rechts op de medaille zie je hun wapenschild. Dit wapenschild wordt bij elk koningspaar
van De Clubmannekes terug in beeld gebracht. Dit
schild is gebaseerd op het Ronsisch wapenschild,
maar het lijf van de adelaar werd vervangen door
een bierglas. In dat glas zit een verklede Bommel
en voor de poten van de adelaar werd een sjaal in
groen en wit gebruikt. Deze medaille werd ontworpen door kunstenaar Michel Provost.

TEKENING 70 JAAR BOMMELS
Vanaf 50 jaar Bommels wordt er elk jubileumjaar een
tekening (60 cm x 40 cm) gemaakt, om op de Zottenmuur te bevestigen. Voor de 70ste verjaardag van de
Bommelsfeesten werd deze ontworpen door Christophe
Delusinne, gewezen Koning der Bommels 2010 en vader van Jens, Koning der Bommels 2020. Het was in
eerste instantie zijn droom om de medaille uit te werken
voor het koningspaar. Maar hiervoor werkt de Stedelijke
Raad der Bommels steeds samen met vaste kunstenaars, dit jaar is dat Michel Provost. Vader Christophe
kreeg wel de eer de tekening voor de Zottenmuur te
maken en dat deed hij dan ook met volle overgave.

Welke elementen komen er aan bod in deze tekening?
Het stadhuis: Het hart van Ronse. Op de trappen staat
het opschrift ‘Bommels’. Dit staat voor alle Bommelvierders die dansen op en rond de trappen van het stadhuis.
Het stadhuis speelt tijdens het driedaagse Bommelweekend een belangrijke rol. Van het ontvangst op het
stadhuis, de machtsoverdracht tot het vuurwerk boven
het stadhuis.
De zot: Alle Ronsenaars zijn zotten. Deze zot leidt de
dans en roept iedereen op om deel te nemen aan de
Bommelsfeesten. De zot is het symbool van de Bommelsfeesten.
70: Bij elk verjaardagsfeest horen ook ballonnen. Vandaar de 70 in twee opstijgende ballonnen, verwijzend
naar 70 jaar Bommelsfeesten.
1950-2020: In 1950 vonden de eerste Bommelsfeesten
plaats en in 2020 de huidige.
Silhouet Ephrem Delmotte: De reeds overleden heer
Delmotte, stichter van ‘De Bonmossfiesten’, kijkt goedkeurend toe hoe alles verloopt tijdens de Bommelsfeesten… Op de tekening werd dit in beeld gebracht als
een neerdwarrelende vuurpijl, waardoor het silhouet
verschijnt van Delmotte, zoals iedereen hem gekend
heeft: met hoed!
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

BABBELONIË RONSE

Van di 07.01.20 t.e.m. di 18.02.20
van 9 tot 11 u.
Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw
Spinstersstraat 36
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be

AAN DE SLAG MET DE TABLET

Vanaf 08.01.20, elke wo van 9 tot 12 u.
Leerpunt
Vanhovestraat 36
055 20 70 01
info@leerpuntzovl.be
www.leerpuntzovl.be

LEZING: ‘DE STRIJD OM TIJD’

Do 13.02.20 van 20 tot 22 u.
Bibliotheek Ronse
de Biesestraat 4
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be
I.s.m. Bibliotheek Ronse, Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender vzw

AAN DE SLAG MET DE COMPUTER
Iedere ma van 13 tot 16 u.
Leerpunt
Vanhovestraat 36
055 20 70 01
info@leerpuntzovl.be
www.leerpuntzovl.be

CURSUS: NATUURGIDS: ‘LEER BIJ,
BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!
Van 20.01.20 tot 14.12.20
In deze cursus ontdek je hoe dieren,
planten en landschappen samenleven en je krijgt een stevige basis rond
ecologie en natuurbeheer. Tijdens
de methodieklessen leer je hoe je
een boeiende wandeling uitstippelt
en groepen gidst. Daarnaast ga je
regelmatig op excursie met ervaren
gidsen en bezoek je natuurgebieden
in de buurt.
Een organisatie van Natuurpunt CVN
i.s.m. Natuurpunt Vlaamse Ardennen
Plus en Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Veemarkt 27
0490 11 31 93
lander.wantens@cvn.natuurpunt.be

LUDIEK STADSSPEL
OPERATION FREDDY
NEOS RONSE BESTAAT 25 JAAR

Zo 19.01.20 om 10 u.
Academische zitting in het stadhuis.
NEOS, ontstaan uit UNIZO en Markant,
is een bruisende sociaal-culturele
vereniging voor actieve senioren met
brede interesse. De doelstelling is om
mensen samen te brengen, samen
dingen te beleven en plezier te maken. Heb je zin om eens te proeven,
contacteer dan:
Gerardine Vandevelde
0479 61 34 19
gerardine.vandevelde@telenet.be

SNOEIEN HAAG ROND
WINTERVOEDINGAKKER
WAAIENBERG

Zo 19.01.20 van 14 tot 17 u.
Zodat de landbouwweg vrij blijft van
struikgewas. Nadien wandeling in het
Oostelijk deel van het Pyreneeënreservaat. Een deel van de houtkant
mag eveneens afgezet worden.
Liefhebbers van brandhout mogen
het meenemen.
Hoek Waaienberg-Bossenberg
Natuurpunt Ronse
0476 49 24 61
moreauxphilippe1951@gmail.com

AANLEG EN ONDERHOUD
ZWEMVIJVER

Zo 02.02.20
Tuinhier Ronse
De Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

DE SMAAKKAART RONSE

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

BOCCIA

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

STAY FIT 50+

Ma van 14 tot 15 u.
Do van 9.30 tot 10.30 u.

LADYMOVE

Ma: Zumba van 10.30 tot 11.30 u.
Wo: Zwemmen van 18.30 tot 20 u.
Vr: Start To Move van 9.30 tot 10.30 u.

BREAKDANCE
Vr van 17 tot 19 u.

PARKOUR/FREE RUNNING
Za van 12 tot 14 u.
Sportdienst - Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
055 23 28 90
sport@ronse.be
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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, 0478 07 66 79

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! Aan te raden in
teams van 5 personen.
Reservaties via www.ichallenge.be of
via info@ichallenge.be, 0478 07 66 79

Breng je activiteit in voor
27 januari 2020 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be

IN DE KIJKER
EXPO “JONG BLOED”

Tip: Combineer je JONG BLOED-bezoek met een leuke stadswandeling. De gratis rondleiding met de meest
enthousiaste stadsgids van Ronse vertrekt aan CC De Ververij
om 11 u., de terugkomst is gepland om 12.15 u. Inschrijven
kan via isabelle.devleeschauwer@skynet.be met vermelding
van naam, datum en aantal. Een echte aanrader!

CC De Ververij, Wolvestraat 37, Ronse
Zaterdag 14 december van 13 tot 20 u.
Zondag 15 december van 11 tot 17 u.
JONG BLOED werd 16 jaar geleden opgestart door kunstenaars Jan en Danielle Leenknegt. Zij wilden jonge designers
de kans geven zich voor te stellen aan een breed publiek.
Intussen groeide JONG BLOED uit van een bescheiden huiskamerconcept tot een heuse designerexpo waar jonge artiesten van alle slag hun creatieve ambacht kunnen tonen én
verkopen aan mensen die geloven in Belgisch design. Voor
dit mini-makersfestival strijken er ook jonge ambachtslieden
neer die ter plekke hun skills demonstreren.

Meer info: www.jongbloedexpo.be

En er is meer…
Aansluitend op JONG BLOED kan je ook de gratis expo Ronse
Drawing Prize bezoeken. Daarnaast kan je op zondag ter
plaatse lessen smeedwerk volgen, deze kosten € 80 per
persoon (max. 8 personen). Er zijn ook leuke activiteiten
voorzien voor kinderen (o.a. Coderdojo om 14.30 u.). Foodtrucks ‘Mirabel Limonade atelier’ en ‘Life is Sweet’ zorgen
voor food & drinks.

KERSTCONCERT
LIONS CLUB:
CHRISTMAS IN BLUE
Organisatie
Lions Ronse-Renaix vzw

X-MAS
IN
BLUE

Con Cuore Koor Waregem
o.l.v. Jan Vuye

ZATERDAG
14 DECEMBER 2019
ST-HERMES BASILIEK
RONSE
19.00u deuren
19.30u Concert
Vrije Toegang

Zaterdag 14 december om 19.30 u.
Sint-Hermesbasiliek, vrije toegang
Met zijn flexibiliteit om alle genres koormuziek uit te voeren, brengt Con Cuore
Waregem dit jaar een gedurfd kerstconcert ‘Christmas in Blue’. Samen met het
combo (Alex Koo aan de piano, Jelle Van
Giel aan de drum en Trui Amerlinck op de
contrabas) wordt het kerstrepertoire in
verschillende zettingen gebracht: blues,
swing, close-harmony, jazz, pop, rock,
en hedendaags-klassiek. Op het programma vooral werk van o.a. Bob Chilcott
en Will Todd.
Con Cuore Waregem begon in 1971 als
‘Het Waregems Kamerkoor’. Van in het
begin bracht het grote producties maar
ook intiemere concerten. Vanaf 1999 ver-
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kende het met dirigent Jan Vuye nieuwe
horizonten en concentreerde het zich
vooral op muziek van de 20ste eeuw.
Door de gestage groei was het geen
‘kamerkoor’ meer en in oktober 2003
koos het zijn nieuwe naam, waarna het
hoge toppen scheerde op nationale en
internationale koorwedstrijden. In 2005
stootte het koor door tot de finale van de
wedstrijd ‘Koor van het Jaar’. In het jaar
daarop won het in Sint-Martens-Latem
de Muziekprijs Lieven Duvosel én werd
het eerste laureaat van het Koorfestival
van de provincie West-Vlaanderen. Sinds
2011 draagt het koor de titel ‘Cultureel
Ambassadeur van de Stad Waregem’.
In september 2019 behaalde Con Cuore Waregem opnieuw de eerste prijs in
Sint-Martens-Latem met de ‘Muziekprijs
Lieven Duvosel’.

CC DE VERVERIJ
EXPO MICHEL PROVOST
‘FOLK-ART’
Zondag 22 december t.e.m. zondag 12 januari
Een hartstochtelijke reis tussen volksfiguren, bommels, reuzen, duivels enz.
Aan de hand van zijn schilderijen, tekeningen en originele documenten nodigt Michel Provost jou uit op
een nostalgische reis door het verleden van zijn geliefde stad, Ronse. Een terugblik met een knipoog in de
mooiste verhalen en anekdotes van bekende en minder
bekende lokale personages, is de rode draad door deze
tentoonstelling, alsook de bomvolle geschiedenis die
Ronse rijk is. Elke zondagnamiddag, telkens om 16 u.,
zal de kunstenaar je persoonlijk meenemen in zijn reis
door de tijd.

STÉPHANE GALLAND
FEAT. RAVICHANDRA KULUR
‘(THE MYSTERY OF) KEM’

Locatie: Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
Te bezoeken op zondag van 14 tot 18 u. Gratis toegang.
Vernissage op vrijdag 20 december van 20 tot 22 u.
Iedereen welkom!
© Michel Provost

Jazz - zaterdag 7 december - 20 u.
Met ‘(the Mystery of) KEM’ exploreert Stéphane Galland de
wortels van het ritme. Dat doet Galland - een monument van
de Belgische jazz - op een kruispunt van muzikale tradities
die hij eerder leerde kennen en wist te integreren in zijn eigen
muzikale taal. De term ‘kem’ verwees In het oude Egypte
naar de kleur zwart en daarmee impliciet ook naar donkere
en vruchtbare aarde.
De drummer omringt zich voor dit project niet alleen met
jonge, talentvolle en avontuurlijke Belgische muzikanten
als Sylvain Debaisieux, Bram De Looze en Federico Stocchi.
Galland laat zich ook bijstaan door Ravi Kulur. Deze fluitist
is een van de meest prominente vertolkers van carnatische
muziek, heel typerend voor Zuid-India. ‘Mystery of KEM’
wordt een ritmische doolhof die wel degelijk ergens toe leidt.
Locatie: Wolvestraat 37
Prijs: € 15 / € 13 (-26, 55+, groepen) - korting VT-pas
Info en reservatie: info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
Tickets online: Webshop Ronse
© Alexander Popelier
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KORT NIEUWS
INSCHRIJVINGSDAGEN KROKUS- EN PAASVAKANTIE
Speelpleinwerking Pagadders

Sportkampen

De speelpleinwerking Pagadders
biedt kinderen van 4 tot 13 jaar een
dag boordevol leuke activiteiten van
9 tot 16 u. Er is opvang van 7.30 tot
17.30 u.

Prijzen
Basisprijs: € 10/dag - € 6 /halve dag.
VT-pas Cat. 2: € 7/dag - € 4/halve dag.
VT-pas Cat. 1: € 3/dag - € 1,80 /halve
dag.

Inschrijven is verplicht
Voor de Krokusvakantie kan je inschrijven vanaf maandag 13 januari
2020. Voor de Paasvakantie is dat
woensdag 4 maart. Dit kan vanaf 9 u.
aan de balie van de jeugddienst,
via telefoon of e-mail. De volgende
gegevens heb je nodig bij de inschrijving: naam en voornaam van het kind,
geboortedatum, adresgegevens,
rijksregisternummer en contactgegevens van de ouder(s).

De VT-pas (€ 5 of € 1) kan aangekocht
worden op de diensten Jeugd, Cultuur
of Sport. Kom je in aanmerking voor
een VT-pas categorie 1, breng dan bij
de inschrijving het attest van de mutualiteit (recht op verhoogde tegemoetkoming) of van het Sociaal Huis mee.

SPORTS ON STAGE
Zaterdag 25 januari
Op zaterdag 25 januari organiseren
de sportraad en de sportdienst het
jaarlijks sportgala in ‘t Rosco. Op
deze avond worden de "Trofee voor
sportverdienste", "Jeugdtrofee voor
sportverdienste" en “Sportclub van het
jaar" uitgereikt. Kandidaturen kunnen
ingediend worden tot 31 december via
sport@ronse.be.

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

“Sports On Stage” staat garant voor
een boeiende avond met muziek,
spektakel, sportieve acts en spannende momenten. Voor de acts wordt
dit jaar opnieuw op zoek gegaan naar
spectaculair talent van eigen bodem.
Vooraf worden audities gehouden
waarna een jury bepaalt wie doorstoot
naar de grote finale. De avond zelf kies
het publiek de winnaar.
Woon je in Ronse of ben je aangesloten bij een Ronsese vereniging en is dit
iets voor jou? Maak dan snel een audi-
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Vanaf zondag 2 februari 2020 kan je je kinderen dan weer inschrijven voor de stedelijke sportkampen tijdens de Krokus- en
Paasvakantie. Dit kan vanaf 9 u. via de
webshop: webshopronse.recreatex.be. De
activiteiten vinden plaats van 9 tot 12 u. en
van 13 tot 16 u. Er is opvang voorzien vanaf
8 tot 17 u. Inschrijven in een groep gebeurt
op basis van leeftijd. Meer info omtrent de
groepen vind je op www.ronse.be.
Prijzen
Gewone prijs : € 65
VT-pas Cat. 2 : € 60
VT-pas Cat. 1 : € 20
Meer info: dienst Sport,
055 23 28 90, sport@ronse.be

tie-video met de voorstelling van jouw
talent en stuur deze voor 31 december
naar sport@ronse.be. De video’s zijn
maximaal 1 minuut lang en verwijzen
op de een of andere manier naar sport.
Inkom voor deze sportavond is gratis.
Vooraf haal je best wel je kaarten af
bij de sportdienst. Leuzesesteenweg
241, 9600 Ronse.
Meer info: dienst Sport,
055 23 28 90, sport@ronse.be

RECYCLAGEPARK
EEN NIEUWE AANPAK IN 2020

je alles uitgeladen hebt, rijd je op de weegbrug UIT. Na de
weging krijg je een ticket met het gemeten gewicht.

Wegen = betalen per kilogram
Het recyclagepark werkt momenteel met een systeem van
punten en supplementen. Hoeveel punten aangerekend worden, hangt af van het soort afval dat je brengt, de hoeveelheid
en het voertuig waarmee je dit doet. Dit systeem is vrij ingewikkeld en zorgt soms voor verwarring.
Vanaf januari verandert het systeem in het recyclagepark van
Ronse. Dan wordt er gewerkt met een weegbrug. Dit betekent dat je betaalt per kilogram afval dat je brengt. Je wagen
wordt gewogen bij het binnen rijden en bij het buiten gaan.
Het verschil is het aantal kilogram afval dat je hebt gebracht.
Dit gewicht wordt aangerekend via je Diftar-factuur. Dit is een
eenvoudig en duidelijk systeem.
Ook het invoeren van een betalende zone en een gratis zone
werd eerst bestudeerd. Maar dat zou betekenen dat een
aanzienlijk deel van de grote containers niet meer of moeilijk
bereikbaar zou zijn met de wagen. Daarom is besloten een
systeem te installeren zoals dat bijvoorbeeld ook in Kluisbergen en Zottegem bestaat. Dit systeem wordt er al jaren
gebruikt en is eenvoudig én goedkoop.
Hoe het werkt…
Als je het recyclagepark binnenrijdt, registreer je je zoals gewoonlijk met je identiteitskaart. Je geeft aan wat je mee hebt:
• Recycleerbaar afval
• Niet-recycleerbaar afval
• Asbest of luiers
Je krijgt een ticket met je keuze dat je achter je voorruit plaatst,
net als een parkeerticket. Dan rijd je de weegbrug IN op. Wanneer de weging is gebeurd, gaat de slagboom aan het einde
van de weegbrug open en ben je op het recyclagepark. Als

100 kilogram recycleerbaar afval gratis
Jaarlijks mag elk gezin 100 kg recycleerbaar afval gratis brengen. Je mag tijdens die bezoeken wel enkel recycleerbaar
afval brengen. Heb je ook niet-recycleerbaar afval bij, dan
moet je betalen.
Tarief
Zijn de 100 kg opgebruikt of breng je tegelijk ook niet-recycleerbaar afval mee, dan moet je betalen: € 0,10 / kg. Ter
vergelijking: voor restafval dat aan huis opgehaald wordt,
betaal je € 0,28/kg.
Is dat systeem niet onrechtvaardig? Wat met “gratis” afval?
Het systeem is goedkoop en eenvoudig: er is slechts één zone
en je mag elk jaar de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval
gratis brengen. Is die 100 kilogram op dan moet je wel betalen.
Ook voor afval dat zogenaamd “gratis” is. Het aandeel “gratis”
afval zit immers vervat in de 100 kilogram gratis recycleerbaar
afval.
Is 100 kilogram niet weinig?
In de 100 kilogram afval zit een deel waarvoor je in een ander
systeem (betalend/gratis) wel had moeten betalen, zoals
harde plastics of steenpuin en een deel waar je vooraf al een
bijdrage voor hebt betaald zoals bij een koelkast. Voor een
gemiddeld gezin is 100 kilogram niet weinig. Reeds jaren wordt
op recyclageparken gemiddeld minder dan 40 kilogram “gratis” afval per gezin binnen gebracht. Eigenlijk krijg je op die
manier 60 kilogram gratis afval bovenop de 40 kilogram die
je gemiddeld zou brengen. Je doet dus eigenlijk profijt als je
het vergelijkt met een recyclagepark dat is opgedeeld in een
gratis en een betalend gedeelte.
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Wat als je een pechjaar hebt waarin veel stuk gaat?
Je kan inderdaad uitzonderlijk boven de 100 kilogram uitkomen, wanneer in hetzelfde jaar zowel je wasmachine, droogkast, koelkast en oude beeldbuistelevisie sneuvelen. Maar
dan heb je de volgende jaren heel waarschijnlijk bijna geen
“gratis” aanvoer meer nodig, terwijl je nog steeds recht hebt
op 100 kilogram. Die kan je dan gebruiken om steenpuin, hout,
metalen of andere recycleerbare afvalstoffen toch gratis binnen te brengen. Wees gerust: op lange termijn doet iedereen
voordeel met het systeem van 100 kilogram gratis.
Wat als je niet akkoord bent met dit systeem?
Wie toch steeds gratis met bijvoorbeeld een koelkast op het
recyclageparken terecht wil, kan afstand doen van de 100
kilogram vrijstelling. Dat kan via een afstandsverklaring. Hou
er wel rekening mee dat je dan voor alle andere afvalstoffen,
ook al zijn ze recycleerbaar, wel vanaf de eerste kilogram zal
moeten betalen. Voor meer info over deze afstandverklaring
kan je terecht op www.ronse.be.
Recycleerbaar of niet-recycleerbaar?
Wat is recycleerbaar afval? Enkele voorbeelden zijn glas, isomo, frituurolie, betonpuin, tuinafval, textiel, houtafval, ijzer…
Wat is niet-recycleerbaar? Grof huisvuil, luiers, keramiekafval,
pleisterwerk, gips, cellenbeton, vuurvast glas, tegels, roofing,
spoorwegbielzen, borden en kopjes.
Regeling voor hechtgebonden asbest en luiers
Jaarlijks kan je 200 kg hechtgebonden asbest gratis brengen.
De voorwaarde is wel dat je bij je bezoek enkel asbest brengt.
Eenzelfde regeling geldt voor luiers. Elk gezin kan 200 kg luiers
brengen op voorwaard dat de luiers in reglementaire luierzakken zitten. Deze zakken zijn te koop voor € 5 (10 stuks) aan
het onthaal van het stadhuis en in verschillende warenhuizen.
Heb je ook ander afval mee, dan geldt het normale tarief. Wil
je asbest of luiers brengen? Druk eerst op de “asbestknop”
of “luierknop” aan de ingangszuil voor je je identiteitskaart
in de gleuf steekt. De recyclageparkwachter komt dan eerst
controleren voor hij de vrijstelling toekent.
De nieuwe blauwe zak
In de huidige PMD-zak mogen Plastic flessen en flacons,
Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen vanaf
1 januari alle andere plastic verpakkingen bij. Vanaf januari
wordt de inzameling van deze verpakkingen op het recyclagepark stopgezet. Hierover lees je meer op pagina 22.
Als je geen gezin bent?
Voor kleine KMO’s, zelfstandigen, eigenaars van een tweede
verblijf, scholen en verenigingen is er een nieuwe regeling.
Deze gebruikers moeten een aanvraag doen. De gratis 100 kg
geldt niet voor deze groepen.
Hoe betalen?
Op het recyclagepark kan ter plaatse niet betaald worden. Alle
kosten worden verrekend via de Diftar-rekening. Die krijg je
éénmaal per jaar in februari. Op het Diftar-aanslagbiljet vind
je drie bedragen :
• de kosten voor je Diftar-container
• de kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout
• de kosten voor het recyclagepark
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RECYCLAGEPARK 5 WEKEN
GESLOTEN
Voor de installatie van de weegbruggen en het
nieuwe registratiesysteem zijn infrastructuurwerken nodig. Om alles te installeren zal het recyclagepark gesloten zijn van 2 tot 22 december.
Dit sluit aan bij de kerstvakantie waarin het nieuwe systeem zal getest worden. Dit betekent dat
het recyclagepark vijf weken zal gesloten zijn, van
maandag 2 december t.e.m. maandag 6 januari 2020.

NIEUWE OPENINGSUREN
EN TELEFOONNUMMER
Vanaf januari heeft het recyclagepark ook een nieuw
telefoonnummer en aangepaste openingsuren. Het
nieuwe nummer is 055 23 28 89. Op dinsdag 7 januari,
na de kerstvakantie, gaat het recyclagepark open met
deze nieuwe openingsuren.
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

gesloten
8.30 tot 12 u. en 13 tot 16 u.
13 tot 16 u.
13 tot 18 u.
8.30 tot 12 u.
8.30 tot 12 u. en 13 tot 16.30 u.

De grootste wijziging is dat er geen winter- en zomerregeling meer is. ’s Morgens wordt ook een half
uurtje vroeger geopend, vanaf 8.30 u. in plaats van
9 u. Op donderdagavond zal het recyclagepark open
zijn tot 18 u.

THUIS COMPOSTEREN?
NOG MAKKELIJKER VANAF
JANUARI 2020!
De beste manier om je afvalrekening laag te houden is je afval beperken. En dan is composteren een
slimme zaak! Als je zelf je keuken- en tuinafval wilt
composteren, dan kan je daarvoor een compostvat
of een compostbak bestellen. Vroeger gebeurde dit
op het stadhuis, maar vanaf januari wordt dit nog gemakkelijker. Dan kan je jouw compostvat bestellen via
de gratis groene lijn 0800 90 270. Je bestelling wordt
hierbij gratis aan huis geleverd.
Een compostvat in kunststof kost € 20 en is ideaal voor
kleinere tuinen met weinig gazon. De inhoud is 290
liter en de bodemplaat is ongeveer 80 cm doorsnee.
De hoogte is 85 cm. Een bijhorende beluchtingsstok
kost € 6.
Een houten compostbak kost € 45 en is dan weer geschikt voor grotere tuinen met veel gazon. De inhoud is
1 m³ met als afmetingen 1 m breed en 1 m hoog.

NIEUWE BLAUWE ZAK
NIEUWE PMD REGELS
VANAF 1 JANUARI 2020
In de huidige blauwe PMD-zak mogen
enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.
Daar komt vanaf 1 januari verandering
in. Vanaf dan mogen ook alle andere
plastic verpakkingen in de blauw zak.
Denk maar aan potjes, folies en plastic
zakjes. Een beetje verduidelijking aan
de hand van enkele vragen…
Wat mag er in de nieuwe blauwe zak?
Stel jezelf twee vragen. Is het een verpakking? Is het gemaakt van plastic? Is
het antwoord tweemaal “ja”, dan mag
het in de PMD-zak. Plastic verpakkingen
zijn onder meer plastic flessen, flacons,
schaaltjes, vlootjes, potjes, tubes, fo-

lies, zakjes en plantentrays. Daarnaast
mogen uiteraard nog steeds metalen
verpakkingen in de zak zoals drank- en
conservenblikken, spuitbussen voor
voedingsmiddelen of cosmetica, bakjes,
schaaltjes, deksels en kroonkurken. En
tot slot horen ook alle drankkartons nog
steeds in de blauwe zak.

Mag ik de oude zakken nog gebruiken?
Zeker! De oude PMD-zakken blijven onbeperkt geldig. Geen probleem dus als
je nog een voorraadje liggen hebt of als
er in je verkooppunt nog geen nieuwe
beschikbaar zijn. Vanaf januari mag je
ze op straat zetten mét de extra plastic
verpakkingen.

De volgende verpakkingen mogen dan
weer NIET in de blauwe zak
Verpakkingen met een kindveilige sluiting, piepschuim (isomo), verpakkingen
van motorolie of pesticiden, siliconenkits
en verpakkingen groter dan 8 liter. Ook
alle voorwerpen van plastiek die geen
verpakking zijn, zoals speelgoed, horen
niet thuis in de zak.
Tot slot zijn ook alle verpakkingen met
één of meer van deze gevarensymbolen
niet welkom in de PMD-zak.

Zet ik de nieuwe blauwe zak op dezelfde
dag buiten als vroeger?
Ja. Het tijdstip en de frequentie van
de ophaling verandert niet. Je mag de
nieuwe blauwe zak dus op dezelfde dag
buitenzetten als vroeger.
Worden zachte plastics nog ingezameld
op het recyclagepark?
Neen. Vanaf januari worden er geen potjes, folies, bloempotjes en plantentrays
meer ingezameld op het recyclagepark.
Deze verpakkingen mogen vanaf 1 januari in de blauwe zak.
Hier nog enkele regels voor een goede
recyclage:
• Maak de verpakkingen leeg. Dan komen er geen restjes van voedingsmiddelen op de stoep of de sorteerder terecht. Dat is properder en veiliger.
• Steek verpakkingen niet in elkaar. Verschillende verpakkingen bestaan uit
een ander type plastic en worden dus
op een andere manier gerecycleerd.
• Maak flessen plat en draai de dop er op.
• Maak de folie van een schaaltje of potje
los, bijvoorbeeld bij een yoghurtpotje. De folie bestaat uit een ander soort
plastic dan het schaaltje en wordt apart
gesorteerd.
• Hang niets aan de buitenkant van de
zak. Dit verstoort het recyclagproces.
Je kan grote volumes wel plat drukken
en zo plaats besparen.
Nog vragen? Meer info op
www.denieuweblauwezak.be
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KORT NIEUWS
VOETGANGERSZONE BINNEN
DE VRIJHEID
De Vrijheid is ondertussen helemaal afgewerkt en een groot deel
ervan is voetgangerszone. Volgende straten zijn gelegen in de
deze zone: Kaatsspelplein, Kleine Markt, Schipstraat, Begijnhofstraat, Cypriaan de Rorestraat, St.-Martensplein, Kapittelstraat
en Kerkhofweg (roze gebied op de kaart).
Binnen deze voetgangerszone zijn overeenkomstig de wegcode
volgende regels van toepassing:
• Voetgangers en fietsers hebben onbeperkt toegang.
• Gemotoriseerd verkeer heeft enkel toegang indien dit strikt
noodzakelijk is (o.a. bewoners, hulpdiensten, leveranciers…)
• Laden en lossen van leveranciers is beperkt tot de uren die
vermeld staan op de verkeersborden die de zone afbakenen
nl. van 8.30 tot 17 u.
• Het is verboden te parkeren in de volledige zone
(enkel stationeren i.k.v. laden en lossen).
• Fietsers moeten van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid
van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
• Bestuurders moeten stapvoets rijden en de doorgang vrij
laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de
voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.
• Spelen is toegelaten.

De voetgangerszone zal afgesloten worden met beweegbare palen op de 3 toegangen ter hoogte van het
Kaatsspelplein, het Passageplein en de Kerkhofweg
(hoek Albertpark). Deze palen kunnen bediend worden
door in te bellen naar een bepaald telefoonnummer of
via het ingeven van een klaviercode. Enkel wie geregistreerd is, zal toegangsrechten hebben. De palen zullen
in gebruik genomen worden begin 2020. Er zal een infosessie georganiseerd worden voor alle betrokken
bewoners en handelaars.

DE GROTE GRONDVRAAG: HOE GEZOND IS JOUW GROND?
Samen met jou wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Want het
zijn die verontreinigde gronden die men wil opsporen en saneren, om zo elke vierkante meter grond
in Vlaanderen weer gezond te maken. Via de website www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe
het gesteld is met de kwaliteit van de grond waarop je woont of werkt. Als blijkt dat jouw grond een risicogrond is,
dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken.
Meer info: dienst Omgeving, 055 23 27 70, omgeving@ronse.be

WEGENWERKEN KLEINE MARIJVE
Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Kleine Marijve en een deel van de Zénobe Grammestraat. Dit is een samenwerkingsproject tussen de stad Ronse en Aquario, waarbij
Aquario de totale kost van de werken op zich neemt. De start
van het project is voorzien in het voorjaar van 2020. De werken omvatten het verwijderen van de bestaande verharding
en riolering. Er wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel

voor afval- en regenwater aangelegd en de straat wordt afgewerkt met een toplaag in asfalt. Daarnaast komen er ook
nieuwe voetpaden. Van deze gelegenheid wordt gebruikgemaakt om de bestaande openbare verlichting te vervangen
door LED-armaturen.
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Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be
Dienst Mobiliteit, 055 23 27 53, mobiliteit@ronse.be

SPORT

ORGANISEERT JOUW VERENIGING EEN VELDTOERTOCHT?
SPORT VLAANDEREN HELPT JE!
Wie in Vlaanderen een veldtoertocht organiseert, weet
dat daar heel wat bij komt kijken. Als organisator moet
je vaak bij verschillende instanties aankloppen om
toelating te krijgen. Sport Vlaanderen wil je hierbij
helpen. Daarom hebben ze een E-loket ontwikkeld
om de organisatie in heel Vlaanderen op dezelfde
manier te laten verlopen. Ook het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) maakt van dit E-loket gebruik om
veldtoertochten te machtigen. Het E-loket vind je op
www.sport.vlaanderen/aanvraagveldtoertochten.

Biking@Ronse
De foto op deze pagina werd trouwens genomen tijdens de veldtoertocht van “Biking@Ronse” op zondag
13 oktober. Deze jaarlijkse veldtoertocht om en rond
Ronse en door de heuvels van de Vlaamse Ardennen
en Le Pays des Collines lokt jaarlijks meer dan 1.000
deelnemers en werd onlangs nog verkozen tot één van
de mooiste (en lastigste?) van Vlaanderen.
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WELZIJN
WIL JIJ OOK MEER BEWEGEN? JE HUISARTS HELPT JE VERDER!
BEWEGEN OP VERWIJZING
Sinds 2017 kunnen artsen hun patiënten die meer willen
bewegen, doorverwijzen naar een ‘Beweging op Verwijzing’-coach. Die professionele coach helpt mensen gezond
te bewegen en maakt samen een persoonlijk beweegplan
op. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat al ruim 2.000
mensen een beroep deden op zo’n coach. Maar toch is het
aanbod bij heel wat huisartsen en mensen nog onbekend.
Wat is de bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’?
De “zittende” Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. De doorverwezen
patiënten krijgen van de coach een beweegplan op maat:
van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen
op weg en motiveert hen. Ook de lokale sportverenigingen
doen mee aan Bewegen Op Verwijzing.

Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever
leven op termijn zelfstandig kan verderzetten. Het aantal
consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt een maximum op 7 uur individuele begeleiding. Dankzij Bewegen
Op Verwijzing profiteert de deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar € 5 per kwartier voor een
individuele sessie, en € 1 per kwartier voor een groepssessie. Ga ook even na of je recht hebt op een verhoogde
tegemoetkoming.
Wie is de Bewegen Op Verwijzing-coach?
Voor de regio Ronse-Kluisbergen is dat Nathalie Monnier.
Zij is te bereiken op 0479 90 13 27 of via
ronse@bewegenopverwijzing.be
Meer info via www.bewegenopverwijzing.be

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE
ROOKMELDERS
Jaarlijks sterven heel wat mensen ten gevolge van een woningbrand. Vooral ’s nachts zijn de gevaren groter, aangezien bewoners dan slapen. Wanneer je slaapt zijn er immers
heel wat zintuigen uitgeschakeld. Hierdoor wordt rook of
vuur te laat opgemerkt, met alle mogelijke gevolgen van
dien. Enkel een rookmelder kan hierbij je leven redden.
Daarenboven worden deze vanaf 1 januari 2020 verplicht
in alle woningen. Voorheen waren deze al verplicht in enkele specifieke gevallen (nieuwbouw, studentenwoningen, huurwoningen, gerenoveerde woningen en sociale
woningen). Begin volgend jaar wordt dit dus uitgebreid
tot alle woningen, middels een Vlaams decreet. Dit houdt
in dat elke woning van minstens 1 rookmelder moet voorzien zijn per verdiep. Kamerwoningen moeten minstens 1
rookmelder per kamer hebben.
Een rookmelder hang je best in iedere ruimte waar je doorheen moet, met uitzondering van de garage, de keuken en
de badkamer (voor deze plaatsen zijn specifieke melders
te koop, zogenaamde hittemelders). Vergeet ook vergeten
ruimtes niet, waar mogelijks technische installaties staan
(zolder, kelder…). Je kiest best voor zogenaamde gekoppelde rookmelders. Van zodra 1 rookmelder afgaat, wordt
alarm geslagen op iedere melder die hiermee gekoppeld is.
Dit levert een hogere mate van waarschuwing op.
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Let er ook op dat je rookmelder voldoet aan de geldende
CE-markering en aan de norm NBN EN 14604. Dit garandeert de goede werking van de melder. En last but not
least, test je rookmelder regelmatig, best eenmaal per
maand.
Wedstrijd
Tot eind 2019 kun je je rookmelder registreren, waardoor
je kans maakt op een van de 20 Beats Headphones, of
een van de 200 gratis maandabonnementen van Spotify.
Je vindt meer info en het deelnameformulier terug op
hangrookmelders.be. Deze campagne is een samenwerking van alle Vlaamse Brandweerzones en Netwerk
Brandweer.

WIST JE DAT...
Op zaterdag 26 oktober 2019 vond de inhuldiging plaats van
het bijgewerkte herinneringsbos aan de Drieborrebeekstraat.
Op deze mooie zonovergoten herfstdag mochten zes personen van vzw Sabel een boom planten voor een dierbare die
gedurende het jaar zijn of haar strijd verloren heeft tegen
kanker. Een erg aangrijpende gebeurtenis omdat het ook
de eerste keer was dat één van deze overledenen een kind
was. De groendienst van de stad heeft intussen heel mooi
werk geleverd met de prachtige afwerking van deze bijzondere plaats. Naast het nieuwe fietspad dat langsheen het
herinneringsbos werd aangelegd, zijn nu ook een zitbank en
fietsenstalling geplaatst. Aangezien deze plek op een fietsen wandelroute ligt, is het zeker een aanrader om eens langs
te komen en rustig je tijd te nemen...

STAD RONSE
Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
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Eddy Coppens (p. 7), Erwin Huyghe (p. 11, 20), Lies Duerinck (p. 17),
Sportdienst Ronse (p. 19), Anneke Kestelijn (p. 26), Henk Dhondt (p. 26)
en Etienne Van Enis (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

Uit zorg voor een beter
leefmilieu wordt INzicht
gedrukt op FSC®-papier
dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.
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DECEMBER
VR 06/12
VERNISSAGE

RONSE DRAWING PRIZE, 51E GROTE PRIJS
ACTUELE TEKENKUNST

ZA 14/03
JAZZ

MALABY, DUMOULIN & BER ‘MAPS & SYNECDOCHES’

ZO 15/03
KLASSIEK

ORLANDO QUINTET ’CRÉATIONS EXOTIQUES’

DO 26/03
POP

GUY SWINNEN ‘ORIGIN TOUR’

JANUARI

VR 27/03
COMEDY

WILLIAM BOEVA ‘B30VA’

ZO 26/01
KLASSIEK

ZA 28/03
KLASSIEK

KACPER NOWAK & CHRISTIA HUDZIY ‘CONTRASTES’

ZO 29/03
THEATER

DAAN HUGAERT, ELISE BUNDERVOET
& MARC STROOBANTS ‘EEN PAAR IS TWEE’

Wolvestr. 37 - 20u-23u - 07/12 t.e.m. 12/01
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 20/12
VERNISSAGE

EXPO MICHEL PROVOST ‘FOLK-ART’
Priestersstr. 13 - 20u-22u - 22/12 t.e.m. 12/01
Open zo., 14u-18u, gratis toegang

ATANERES ENSEMBLE ‘MMM’
NIEUWJAARSCONCERT
Wolvestr. 37 - 17u

VR 31/01
BLUES

STEVEN DE BRUYN SOLO ‘THE ETERNAL PERHAPS’
Wolvestr. 37 - 20u

APRIL

ZA 01/02
COMEDY

KOEN DEWULF ‘GEVOELSMENS’

VR 03/04
VERNISSAGE

ZO 02/02
VERNISSAGE

EXPO INGE DECUYPERE, ISA D’HONDT
& JO MICHIELS ‘COME IN / STAY OUT’
Wolvestr. 37 - 11u-13u - 05/02 t.e.m. 08/03
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 07/02
FLAMENCO

OLLA VOGALA ‘FELAH MENGUS’

ZA 08/02
THEATER

HERBERT FLACK & BOB DE MOOR ‘EEN MAN EEN MAN’

ZO 16/02
JAZZ

NATASHIA KELLY GROUP / PENTADOX DOUBLE BILL

VR 21/02
DANS

COLLECTIVE STRANGE STRANGERS / FANNY
VANDESANDE & VANIA D’ANGELO DOUBLE BILL

ZA 22/02
THEATER

Wolvestr. 37 - 20u

Zuidstr. 19 - 20u

Wolvestr. 37 - 19u

Wolvestr. 37 - 17u

Wolvestr. 37 - 20u30

Zuidstr. 19 - 20u30

Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 17u

FEBRUARI
Wolvestr. 37 - 20u

Wolvestr. 37 - 20u

FOTOTENTOONSTELLING ANNEKE KESTELIJN
‘RONDE WINNAARS’
Wolvestr. 37 - 20u-22u - 04/04 t.e.m. 03/05
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

VR 03/04
JAZZ

MARK FELDMAN, PHILIPPE THURIOT, BART MARIS
& KRISTOF ROSEEUW ‘CHARMS OF THE NIGHT SKY’
Priestersstr. 13 - 20u30

ZA 04/04
RUBEN VAN GUCHT ‘SPORTMAN II’
THEATER /SPORT Wolvestr. 37 - 20u
DO 09/04
FAMILIE

CINE@CC ‘WONDER PARK’

DO 16/04
FAMILIE

CINE@CC ‘CIRCUS NOËL’

Wolvestr. 37 - 14u30

Wolvestr. 37 - 14u30

Wolvestr. 37 - 20u30

MEI

RATAPLAN / AMARA RETA & RASHIF EL KAOUI
‘EEN JIHAD VAN LIEFDE’

VR 08/05
VERNISSAGE

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN ‘JAN VAN EYCK’

ZA 09/05
KLASSIEK

ROELAND HENDRIKX, LUCAS BLONDEEL,
NICOLAS DUPONT & ELENA PEETERS
‘L’HISTOIRE DU SOLDAT - SUITE’

Wolvestr. 37 - 20u

ZA 29/02
BERAADGESLAGEN ‘DUIZELDORP’
ELECTRO / POP + SUPPORT
Zuidstr. 19 - 20u30

Wolvestr. 37 - 20u-22u - 09/05 t.e.m. 17/05
Open woe., za. en zo., 14u-18u, gratis toegang

Wolvestr. 37 - 20u

MAART
Z0 08/03
SOETKIN BAPTIST ‘QUE DÉSIRE’
FR. CHANSON Wolvestr. 37 - 17u
VR 13/03
THEATER /
POËZIE

DELPHINE LECOMPTE, JAN DECLEIR,
GERDA DENDOOVEN & ROLAND
‘DE DESPERADO’S VAN DE VLAAMSE POËZIE’
Wolvestr. 37 - 20u30

INFO

ZO 10/05
FILM

STILLE FILM MET BUSTER KEATON EN LIVE PIANO
DOOR HILDE NASH ‘THE GENERAL’
Wolvestr. 37 - 17u

VR 15/05
JAZZ / POËZIE

TUTU PUOANE & EWOUT PIERREUX ‘MUSIC & WORDS’

ZA 16/05
COMEDY

MICHAEL VAN PEEL ‘TRY-OUT’

Wolvestr. 37 - 20u30

Wolvestr. 37 - 20u
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MEER INFO • WWW.RONSE.BE •
muziek en animatie in de centrumstraten
films en voorstellingen • koopzondag
winterwandelingen • spaaractie • kerstmarkt

