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KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN • P 8-9
Vernieuwing en uitbreiding in volgend academiejaar
DIENSTVERLENING LOKAAL BESTUUR • P 20
Plan zelf je afspraak en kies wanneer je langs komt

BEDANKT
OM LOKAAL
TE KOPEN
HOU ONZE STAD STERK!

Corona… we hadden er nog nooit eerder van gehoord maar plots was het er.
Het veranderde ons leven. Niemand was hierop voorbereid. In de winkelstraten,
in cafés en restaurants werd het plots heel erg stil. De gezellige sfeer en
beleving in het centrum maakte plaats voor (on)rust en angst. Maar we bleven
niet bij de pakken neerzitten ! De website ‘shoppeninronse.be’ en de Coronabon
werden gelanceerd. Dit bleek een enorm succes. Er werden maar liefst 2000
Coronabonnen verkocht. De Coronabonnen hebben veel handels- en horecazaken
tijdens die periode een extra steun geboden. Wij danken dan ook al onze klanten
die hun vertrouwen in de lokale ondernemers hebben behouden. Nu, drie maanden
na de lockdown, zijn we terug en hoe ?! Handelaars, horeca-uitbaters en de stad
slaan de handen in elkaar en gaan er opnieuw tegenaan. We willen onze klanten
en consumenten terug verwelkomen. ‘Koop Lokaal’ is meer dan ooit een slogan
die er echt toe doet ! We hopen ook in de komende maanden op jullie steun te
kunnen rekenen want die hebben we meer dan nodig.

Ik hou van Ronse, ik koop te Ronse.
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INTERVIEW
NIEUWE VZW LOGIES RONSE
ZET SCHOUDERS ONDER
“ONS RONSE”.

INzicht trok samen met Annelies Lenoir, diensthoofd Toerisme, naar Vero Rombaut, Pierre Gilleman en Natasia Fanariotis, respectievelijk voorzitster, penningmeester en secretaris
van de nieuwe vzw Logies Ronse, voor een boeiend gesprek.

Het aantal logeeradressen neemt alsmaar toe in de Vlaamse
Ardennen en dat resulteert in meer overnachtingen. Ook
steeds meer inwoners uit eigen land ontdekken de prachtige
streek rond Ronse. Het logiesaanbod in Ronse is dan ook
heel divers: van glamping tot luxueuze vakantiewoningen,
gezinsvriendelijke logies, familiale hotelletjes, de grootste
landelijke jeugdherberg van Vlaanderen… Je vindt het hier
allemaal! Dankzij het initiatief van enkele logiesondernemers en Toerisme Ronse, werd in 2008 de V.Log-Ronse – de
Verenigde Logiesverstrekkers van Ronse – opgericht. Hun
doel was duidelijk: Ronse maximaal promoten!

De vzw Logies Ronse werd recent opgericht, waarom dit
nieuwe initiatief?
Vero: “Een samenwerking tussen de verschillende logiesuitbaters van Ronse bestaat reeds 12 jaar, toen nog onder
de naam ’V.Log-Ronse’. Deze groep is voornamelijk ontstaan vanuit het idee om op een vriendschappelijke manier
ideeën uit te wisselen. In datzelfde jaar was er een eerste
vergadering met Toerisme Ronse en al vlug evolueerden
de samenkomsten naar tweemaandelijkse vergaderingen
waarbij het toerisme van de stad – in al haar facetten – centraal stond. De basis werd toen gelegd voor wat we vandaag
‘vzw Logies Ronse’ noemen.”
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Pierre: “Onze vzw werd in 2019 geboren! Enerzijds omdat
de groep van logiesuitbaters de laatste jaren een sterke
groei kende en er hierdoor een duidelijkere structuur nodig
was. Anderzijds omdat na meer dan 10 jaar de nood zich
opdrong om onze vereniging te professionaliseren naar de
buitenwereld toe.”
Natasia: “We hebben als opstartthema voor ‘ONS RONSE’
gekozen. In de symboliek die erachter schuilt, kunnen wij
ons allen vinden. De vroegere werkgroep V.Log – met haar
vaste waarden – en de nieuwe vzw – met verjongende ideeën – worden als vereniging samengebracht: ‘ONS RONSE’!
Want tenslotte is ‘RONSE’ van ‘ONS’ allemaal: bewoners,
handelaars, bezoekers, van eenieder die zijn hart aan de
schoonste stad van de Vlaamse Ardennen verloren heeft!”

"De inzet van ervaren leden en
de frisse ideeën van nieuwe
leden zorgen voor een gezond
evenwicht!”
Wat drijft jullie om naast het uitbaten van jullie logies ook
nog de schouders te zetten onder deze VZW?
Pierre: “Je doet dit uiteraard niet enkel voor jezelf. De vzw
heeft als doel haar leden te promoten en te ondersteunen,
hen te informeren over o.a. nieuwe wetgevingen, acties uit te
werken en hun belangen te behartigen tegenover Toerisme
Ronse, ‘Provincie Oost Vlaanderen’, ‘Toerisme Vlaanderen’
en ‘Horeca Vlaanderen’. De vzw telt inmiddels 17 aangesloten logies te Ronse. Als al deze leden ons werk weten
te waarderen, dan geeft dat veel voldoening.”
Vero: “We doen dit bovendien ook niet alleen. Onze vereniging is opgebouwd volgens de structuur van een klassieke
vzw: naast tweemaandelijkse ledenvergaderingen komen
wij als dagelijks bestuur tweewekelijks samen. Jasmine De
Cock en Patrick De Dobbeleer vervolledigen onze raad van
bestuur, zij ondersteunen en finaliseren mee onze voorstellen.”
Pierre: “Bovendien haal je er ook heel wat energie uit.
Het succes is mede te danken aan de oprichters van de
V.Log-Ronse, de jarenlange inzet en samenwerking met
Toerisme Ronse en Toerisme Oost-Vlaanderen. De inzet van
ervaren leden en de frisse ideeën van nieuwe leden zorgen
voor een gezond evenwicht!”
Vero: “De verscheidenheid aan logies zorgt er ook voor dat
de vzw steeds ‘boeiende samenwerking’ oplevert waarbij
iedereen gehoord wordt. In elke vergadering wordt tijd gemaakt voor nieuwe ideeën. Zo zal de volgende vergadering
volledig gewijd worden aan ‘uitbaten in tijden van corona’.
Hierbij zullen we onze leden zo goed mogelijk informeren
en ondersteunen voor de komende zomermaanden.”

Hoe gaan jullie om met de coronamaatregelen en wat is
de impact voor jullie logies?
Natasia: “Velen onder ons werden zwaar getroffen en hebben nog heel veel vragen. Het is niet evident alle opgelegde
maatregelen onmiddellijk toe te passen. Toerisme is dé
sector waar sociaal contact voorop staat. Het wordt dus
een hele uitdaging ons hieraan aan te passen. Toch geloven
we dat de komende zomer een deel van het geleden verlies
kan goedmaken. Wij zorgen er alvast voor dat elk verblijf
zorgeloos, in alle veiligheid en ‘coronaproof’ kan gebeuren!”
Het aantal overnachtingen in Ronse kent een opmerkelijke
stijging : meer dan 40.000 per jaar. Zien jullie een specifieke reden voor deze groei?
Natasia: “Ronse zit in de lift! Een stad in opmars is altijd een
boeiend gegeven en dat schept nieuwe perspectieven. Dit is
enerzijds te danken aan een bestuur dat de voorbije jaren erg
heeft ingezet op de opwaardering ervan. Anderzijds bevindt
Ronse zich in de prachtige streek van de Vlaamse Ardennen
en heeft deze parel met haar authentieke binnenstad een
extra troef in handen.”
Vero: “Ronse heeft op toeristisch vlak zoveel troeven in
handen, vaak nog onbekend… De locatie (centraal gelegen t.o.v. alle Belgische grootsteden), de meertaligheid,
de ‘Vlaamse Ardennen’ (het woord spreekt voor zich), de
eindeloze wandelroutes, prachtig bosgebied, het befaamde
fietsparcours, de prachtige art-deco huizen, de basiliek, de
crypte, het textielmuseum… Ronse biedt aan elke bezoeker
een waaier aan mogelijkheden.”
Pierre: “Maar ook het steeds groeiende aanbod en de commercialisering van de Vlaamse Ardennen spelen hier een
sleutelrol. Daarnaast zijn veel Belgen de laatste jaren ook
wel gewonnen voor het idee om ons eigen land van heel
nabij te gaan ontdekken.”
Natasia: “We hopen dan ook voor al onze leden dat het,
ondanks corona, een fantastische zomer mag worden en
dat er massaal geboekt wordt voor ‘een veilige vakantie in
eigen land’! En geef toe, er is dan ook heel wat te zien en te
beleven in Ronse! Zowel op vlak van cultuur, natuur, sport
en recreatie. Iedereen is welkom in ‘ONS RONSE’!”
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Wat heeft jou overtuigd om een logies
op te starten in Ronse en wat is leuk
en minder leuk aan de job?
Vero:“Bij velen was het een weloverwogen en bewuste keuze om een fulltime job binnen de toeristische sector
op te starten. Voor anderen een droom
die werkelijkheid werd, of bij sommigen was het een opportuniteit die het
pad kruiste, de mogelijkheid om een
andere job deeltijds te combineren met
een passie. Ik noem er maar enkele…
Elk verhaal is uniek! Minder leuk? Het
is een fulltime job waar je 7 dagen op 7,
24 op 24 uur mee bezig bent. Maar wie
zich wil engageren om een logies uit te
baten, doet dit altijd met hart en ziel!”
Steeds meer mensen van buiten Ronse starten hier een logies op. Hoe
komt dit?
Natasia: “Voor vele inwijkelingen is
deze stad een ware droom voor wie van
betaalbare en authentieke architectuur
houdt. Het is niet moeilijk om verliefd
te worden op Ronse. Wie hier woont,
wil nooit meer weg en wie hier geweest
is, zal zich Ronse blijvend positief
herinneren. Weinig steden kennen de
laatste 10 jaar zo een vooruitgang en
dat valt ook investeerders binnen de
toeristische sector op. Daarenboven
is Ronse ook een heel actieve stad die
voor zowel inwoners als bezoekers

jaarlijks een interessante agenda vol
uiteenlopende activiteiten opstelt.”
Welk type verblijfstoerist kiest voor
Ronse? Kan je daar een profiel op
plakken?
Pierre:“Dit is héél uiteenlopend. Toeristen uit eigen land zakken meestal af
naar de Vlaamse Ardennen om enkele
dagen te genieten en te ontstressen
samen met familie of vrienden. Buitenlandse toeristen komen op familie- of
vriendenbezoek en kiezen vaak voor
Ronse wegens de gunstige geografische ligging. Daarnaast vindt ook de
zakelijke bezoeker steeds vaker de
weg naar Ronse. Onze stad doet het
goed, d.w.z. de bedrijven in en rondom Ronse groeien en dat brengt steeds
meer werk met zich mee. Hierdoor vinden ook buitenlandse arbeiders, werknemers en bedrijfsleiders de weg naar
Ronse!”

"Ook buitenlandse
arbeiders,
werknemers en
bedrijfsleiders
vinden de weg naar
Ronse!”

-6-

Hoe zien jullie de toekomst van “Logies Ronse”? Wat willen jullie nog
realiseren?
Vero: “We hebben heel veel interessante ideeën die zowel onze stad als
onze klanten ten goede kunnen komen. Het eerste werkjaar is eigenlijk
al te kort om alle ideeën vorm te geven.
Op middellange termijn plannen we te
investeren in een intensere samenwerking met al onze middenstanders. Het
toerisme is niet meer weg te denken uit
onze stad en we zijn ervan overtuigd
dat de vzw Logies Ronse kan uitgroeien tot een organisatie die de toeristische sector in al haar facetten kan
ondersteunen. Op korte termijn staan
we echter voor een andere uitdaging.
We moeten er nu eerst en vooral op
toezien dat onze sector blijft standhouden en dat we hier samen sterker
uitkomen! Hiervoor vragen wij hulp aan
alle Ronsenaars en sympathisanten:
nodig deze zomer familie en vrienden
uit voor één of meerdere overnachtingen. Bezorg ze een onvergetelijke ‘vakantie in eigen land’ en steun hiermee
alle lokale ondernemers. Steun ONS,
steun RONSE, steun ONS RONSE!”
Informatie over alle aangesloten
leden en het volledige logies aanbod van vzw Logies Ronse kan je
terugvinden op www.logiesronse.be.

LOGIESVERSTREKKERS RONSE
Ronse heeft heel wat leuke adresjes waar je als koppel, gezin, wandelaar of fietser kan genieten van de streek.
Kies je voor avontuurlijk overnachten met de kinderen in een bosrijke omgeving? Ben je eerder toe aan een paar
dagen rust, dan kan je er volop genieten van het prachtige uitzicht over de glooiende heuvels van de Vlaamse
Ardennen, grenzend aan het al even sprookjesachtige Pays-des-Collines. Of plan je liever een romantische
overnachting in een charmant hotelletje in het centrum van de stad? Van glamping tot luxueuze vakantiewoningen, gezinsvriendelijke logies, familiale hotelletjes, de grootste landelijke jeugdherberg van Vlaanderen…
Je vindt het hier allemaal! Nodig dus gerust familie en vrienden eens uit om de streek te verkennen en te genieten
van de gastvrijheid van Ronse!

Hotels
• Hotel Fiertelmeers en SPA
• Hoevehotel Ronse ***
• Sport Hotel Hotond
• Hostellerie Lou Pahou ***
• Hotel Remington *** superior
• Zorghotel Het Prinsenhof

5 kamers
7 kamers
10 kamers
6 kamers
6 kamers
20 kamers

Fiertelmeers 112, 9600 Ronse (*)
Maagdenstraat 36, 9600 Ronse (*)
Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen / Ronse (*)
Zuidstraat 25, 9600 Ronse (*)
J. Ferrantstraat 10, 9600 Ronse (*)
Kruisstraat 26, 9600 Ronse (*)

B&B’s
• B&B Hoeve de Schapenkop
• B&B La Petite Bruyère de Renaix en SPA
• B&B La Posterie
• B&B Muzieklo

7 kamers
4 kamers
10 kamers
5 kamers

Maagdenstraat 36, 9600 Ronse (*)
Kleine Heide 11, 9600 Ronse (*)
Engelslaan 82, 9600 Ronse (*)
Populierstraat 2, 9600 Ronse (*)

Vakantiewoningen
• Vakantiewoning Adelaide *****
• Vakantiewoningen De Rieke *****
• Vakantiewoning Doeselie
• Vakantiewoning Maison Cambier *****
• Vakantiewoning & Cottage Maison Faro
• Vakantiewoning La Quitapenas ***
• Vakantiewoning Panacée
• Vakantielofts Point of View **
• Vakantiewoning Renaixance
• Vakantiewoning Theodoor
• Vakantiewoning White House

20 personen
17 personen
10 personen
22 personen
20 personen
6 personen
7 personen
14 kamers
2 tot 6 personen
6 personen
10 personen

Wijnstraat 28, 9600 Ronse (*)
Riekestraat 3-5, 9600 Ronse (*)
Ijsmolenstraat 28, 9600 Ronse (*)
Fostierlaan 40, 9600 Ronse (*)
Hoogstraat 24, 9600 Ronse (*)
Noordstraat 2, 9600 Ronse
Maquistraat 27, 9600 Ronse (*)
Priestersstraat 17A, 9600 Ronse (*)
Maagdenstraat 43, 9600 Ronse (*)
Politieke Gevangenenstraat 24, 9600 Ronse (*)
Glorieuxlaan 10, 9600 Ronse (*)

Jeugdlogies
• Jeugdherberg Domein De Fiertel
• Jeugdlogies De IJsmolenhoeve
• Jeugdlogies Hof Ter Guchten

169 bedden
97 bedden
70 bedden

Ruddersveld 7 – 9600 Ronse (*)
Kanarieberg 1 – 9600 Ronse (*)
Rotterij 278 – 9600 Ronse

		

(*) = Lid van VZW Logies Ronse

-7-

KUNSTACADEMIE
NIEUWSGIERIG?
DE KUNSTACADEMIE ZET ALVAST EEN
AANTAL OPLEIDINGEN IN DE KIJKER.
Octopus / octopus-dans / octopus-beeld /
octopus-muziek voor kinderen vanaf 6 jaar
Is je kind een creatieve allesproever? Houdt het van klank,
kleur, woord en beweging? Soms is het gewoon leuk om
alles uit te proberen. Octopus-leerlingen kunnen zich uitleven in alle domeinen: dansen, tekenen, acteren, zingen…
Wil je toch meer focus op een specifiek domein, dan bieden
de Octopusvarianten optimale mogelijkheden.

DE KUNSTACADEMIE
VLAAMSE ARDENNEN LEEFT!
Heb je gemerkt hoe fijn het is om te kunnen tekenen, dansen, muziek spelen of teksten te brengen vanuit je kot?
Of wil je je graag kunstzinnig ontplooien? Als amateur
of toekomstige professional? Je bent een nieuwsgierige zesjarige of je bent een enthousiaste senior? In de
opleidingen Beeldende en Audiovisuele Kunsten, Dans,
Muziek of Woordkunst-Drama van de Kunstacademie
Vlaamse Ardennen is iedereen welkom! Laat je alvast
verrassen door het uitgebreide en vernieuwde aanbod...

Noteer alvast zaterdag 5 september in je agenda
voor een feestelijke ‘Opendeur’ van 9.30 tot 13.30 u.
met een ‘Kunstenparcours’ en een ‘Instrumentenvoorstelling’ voor alle beginnende leerlingen Muziek.
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Vernieuwing en uitbreiding in beeldende en
audiovisuele kunsten
Volwassenen kunnen terecht in de ateliers voor maar liefst
vier creatieve opties: Schilderkunst, Keramiek, Projectatelier en de nieuwe optie Grafisch Ontwerp en Illustratie. Deze
lessen zijn er voor iedereen die wil weten hoe je aan een
grafisch ontwerp begint. Misschien schuilt er een typograaf
(letterontwerper) of illustrator (beeldontwerper) in jou?
Wil je ontdekken hoe je het best een verrassende lay-out,
een flitsend logo of grafische beelden met een boodschap
brengt? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!
In de nieuwe opleiding Kunstbeschouwing- Beeld ontdek
je meer over de wereld van de kunst. Wat had de schilder
Toulouse-Lautrec met theater of schilder-beeldhouwer
Degas met een balletvoorstelling?

Vanwaar de interesse van heel wat surrealisten voor literatuur? In deze opleiding ga je wekelijks twee uur dieper in
op relevante én soms verrassende kunstvragen.
Ook in dans waait een nieuwe wind
Kan je kind niet stilzitten als het muziek hoort? Of wil je je
kind activeren omdat het te veel stil zit? Kleuters zijn gek op
dansen en muziek! Ze leren bovendien om hun emoties op
een creatieve manier uit te drukken. De lessen Kleuterdans
zijn voor de allerjongsten vanaf 5 jaar.
Het opleidingsaanbod Dans is bovendien uitgebreid. Vanaf
10 jaar kan je ook inschrijven voor Hip hop-dans. Je maakt
kennis met de dynamische hiphop-moves. Emotie, energie
en expressie staan hierbij centraal. Heb je meer interesse
voor onze lessen Klassieke en/of Hedendaagse Dans, dan
kan je terecht in de andere kwalitatieve dansateliers.

Miles Davis of laat je je graag betoveren door de fijne klank
van een klavecimbel? Je hebt keuze uit meer dan 20 instrumenten van klassiek tot jazz. Je ontdekt bovendien hoe leuk
het is om samen te spelen in één van de vele ensembles.
De Kunstacademie biedt naast een optie Klassiek ook een
optie Jazz-Pop-Rock en optie Oude muziek aan. Kan je niet
kiezen tussen zingen, dansen en acteren, dan is de optie
Musical zeker iets voor jou.
Bovendien bieden we in de lessen Muziekgeschiedenis een
luistercursus aan, die als muziek in de oren van elke muziekliefhebber klinkt. Wil je de historische ontwikkeling
van de muziek beter begrijpen? Ben je nieuwsgierig naar
de verschillende muzikale stromingen? In deze les ga je op
zoek naar nieuwe luisterervaringen.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan online of op afspraak in de Kunstacademie,
Wolvestraat 37, 9600 Ronse.
• Van maandag 24 augustus tot maandag 31 augustus:
telkens van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
• Van dinsdag 1 september tot woensdag 30 september:
maandag t.e.m. vrijdag, telkens van 14 tot 19.30 u.
zaterdag van 9 tot 12 u.
Meer info: Kunstacademie Vlaamse Ardennen
055 23 28 85 – kunstacademie@ronse.be
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Kruisbestuiving in woordkunst-drama
Kinderen en jongeren leren op een speelse manier in
Woordatelier alle klanken goed uit te spreken, pittig te articuleren en hun stem op een juiste manier te gebruiken.
Leerlingen experimenteren met allerlei soorten teksten en
leren met zelfvertrouwen in de spotlights te staan. De cursus 'Spreken en vertellen' is er voor volwassenen die graag
vertellen, met taal spelen of met meer zelfvertrouwen willen
leren spreken.
In het creatieve laboratorium 'Theater Maken' kunnen
oud-leerlingen opnieuw theatraal aan de slag. Volwassenen en jongeren in de vierde graad kunnen ook terecht in
creatieve CrossLabs met link naar media of muziek.
Over het muurtje naar de verschillende kunstvormen kijken,
behoort tot het DNA van de Kunstacademie. Kruisbestuiving
in de klassen kunnen leiden naar kleine of grotere producties
zoals de succesvolle domeinoverschrijdende opera DIDO
2.0 in maart 2020.
Vaste muzikale waarden en ruime mogelijkheden
Wie liever een instrument wil leren bespelen, kan zonder
voorafgaande notenleerlessen meteen starten. Wil je graag
meespelen in een orkest? Hou je van de trompetsolo’s van
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KORT NIEUWS

HONDEN AAN DE LEIBAND

CASHLESS EN CONTACTLOOS
BETALEN BIJ DE LIJN
VANAF 1 JULI 2020
Als je regelmatig de bus of tram neemt, heb je het misschien
al gemerkt: sinds 1 juli kan je niet meer cash betalen op
bussen of trams van De Lijn. Alternatieven zijn:
• contactloos betalen via de nieuwe betaalterminals
• m-card en m-ticket via de app van De Lijn.
• een sms-ticket kopen
• lijnkaarten en losse tickets: te koop in lijnwinkels,
voorverkooppunten, e-shop
• abonnementen
Cashless betalen is niet alleen veiliger voor de chauffeurs,
maar het verbetert ook de doorstroming: de bus of tram kan
sneller opnieuw vertrekken. Tickets, lijnkaarten, dagpassen,
groepstickets, fietstickets en tickets voor evenementen
zullen vanaf 1 juli ook op een elektronische kaart staan
i.p.v. op een magneetkaart. Je hoeft deze vervoerbewijzen
niet meer in het ontwaardingstoestel te stoppen. Je kan ze
eenvoudig scannen bij elke op- of overstap.

ROND RONSE : INSPRAAKMOMENTEN
‘Rond Ronse’ is de benaming voor het project van de N60
in Ronse en de regio. Het project wordt begeleidt door De
Werkvennootschap, opgericht door de Vlaamse Regering
om grote infrastructuurprojecten gecoördineerd aan te
pakken. Vorig jaar heeft de Vlaamse Regering alvast de
startnota en procesnota goedgekeurd. Na meer dan een jaar
vol studiewerk en overleg met verschillende (overheids)
organisaties en burgers zijn de eerste reacties op de startnota
verwerkt. Dit heeft geresulteerd in een scopingnota. Nu volgt
een nieuwe inspraakronde. Deze raadpleging loopt van 9
juni tot en met 7 augustus 2020. Iedereen kan deelnemen en
zijn reactie doorgeven. De nota’s en alle informatie over het
openbaar onderzoek kan je vinden op www.rondronse.be/

Heel wat mensen komen massaal uit hun kot om te wandelen. Dat is fijn! In de zoektocht naar een rustige omgeving
doorkruis je vaak weides en bossen. Maar de plotse aanwezigheid van onbekende geuren en lawaai maakt veel dieren
angstig en zenuwachtig. Zeker als je ook jouw hond meebrengt en deze vrij laat rondlopen.
Vooral reeën zijn erg gevoelig voor verstoring en zijn bovendien erg bang voor honden, met alle gevolgen van dien.
Ze vluchten soms in blinde paniek weg en laten hierdoor
hun jongen in de steek of lopen zich te pletter tegen afscheidingsdraad. Het is momenteel ook volop broedseizoen en allerlei grondbroeders (vogels) liggen met eieren
in verborgen nesten. Ook hazenjongen liggen weerloos in
het gras. Ze kunnen zichzelf alleen maar beschermen door
stil te liggen. Ga je met je hond wandelen, neem dan je verantwoordelijk, blijf op de wandelpaden en hou je hond aan
de leiband. Op die manier blijft het voor iedereen veilig. Of
in coronatermen uitgedrukt: social distance geldt ook bij
dieren…

scopingnota. Op de website vind je ook heel wat informatie
en filmpjes die uitleg geven bij de problematiek, uitdagingen,
voorlopige plannen en alternatieven. De Vlaamse Regering
zal een eerste beslissing over het plan nemen na een
raadpleging van de bevolking.
De plannen liggen ook ter inzage in het stadhuis van
Ronse, Kluisbergen, Maarkedal en Oudenaarde. Gezien
de coronamaatregelen is het noodzakelijk eerst een
afspraak te maken. Voor Ronse kan dit op 055 23 27 70 of
via omgeving@ronse.be. Inspraakreacties kunnen worden
ingediend tot uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website
www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief.
Stuur jouw brief naar één van bovenstaande gemeenten of
lever hem daar af tegen ontvangstbewijs.
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VRIJE TIJD IN RONSE

ZONDAG 20 SEPTEMBER - RONSE RUN & ROLL 2020
SPECIAL EDITION – BUBBEL RUN
Het coronavirus gooit voor veel loopevenementen roet in
het eten. Bijeenkomsten van grote groepen zijn immers nog
steeds verboden. Fysieke activiteiten in open lucht worden
daarentegen sterk aangemoedigd. Beweging blijft belangrijk
en we roepen iedereen op om op een veilige manier te blijven
bewegen en zich voor te bereiden op een speciale editie van
Ronse Run & Roll!
De 9de editie zal plaatsvinden op zondag 20 september. Deze
autovrije zondag is het einde van de week van de mobiliteit.
De centrumstraten van onze stad verdienen dan een dagje
autorust en worden heel even een grote loop- en skeelerpiste. Het wordt opnieuw een hoogdag voor alle recreatieve
sportievelingen van Ronse en omstreken.

Een gezamenlijke massastart zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Daarom zijn alle partners op dit moment bezig met
het zoeken naar leuke alternatieven. Mogelijks komt er in
samenwerking met de plaatselijke atletiekclub RAT voor het
eerst een soort Bubbel Run waarbij het de bedoeling is om
samen met jouw bubbel enkele hindernissen te overwinnen
en de finish te bereiken. Daarnaast zal je nog steeds kunnen
inschrijven voor Ronse Run. Een vernieuwd parcours van 5
km brengt je langs de mooiste plekken van de stad. Meer
interesse in Ronse Roll? Ook de skeelerclub KORR is opnieuw
van de partij om skeelers veilig langs te straten te laten rollen.
Meer info vanaf 15 augustus op www.ronse.be!

CULTUUR
De selectie is gebaseerd op kunstenaars met een conceptuele invloed in hun oeuvre die refereert aan filosofie,
socio-culturele geschiedenis, ethiek, ecologie, duurzaamheid, design… Tegelijk streven de werken een soort strakke,
dynamische, soms interactieve vormelijkheid na.
Op de verschillende locaties vind je QR-codes die naar de
bezoekersgids of informatie over de kunstwerken leiden.

ALLE RECHTE LIJNEN
ZIJN GEBOGEN
Zomers tentoonstellingsparcours rond hedendaagse
kunst op drie unieke locaties in Ronse
Van 26 juni tot en met 27 september worden Ronse en haar
erfgoed in de schijnwerpers geplaatst met ‘Alle Rechte
Lijnen Zijn Gebogen’, een tentoonstellingsparcours rond
hedendaagse kunst op drie unieke locaties in Ronse.
Vertrekpunt van de expo is de prachtige Villa Carpentier, ontworpen door Victor Horta, grondlegger van de Art
Nouveau. Je kan er naast de reeks “Labyrinth & Pleasure
Garden” van Jan Vercruysse, o.a. ook de op de natuur geïnspireerde creaties van “Formes Libres” bewonderen. In
het uitgestrekte park worden heel wat hedendaagse beeldhouwwerken tentoongesteld op een manier die indruist
tegen de gebruikelijke presentatievormen in een neutrale
museumruimte.
Vervolgens doorkruis je Ronse met een tussenstop aan de
monumentale, Romaanse Sint-Hermescrypte, gelegen in
de historische stadskern ‘De Vrijheid’. In de Sint-Hermescrypte nodigen werken van Tinka Pittoors uit tot reflectie
en een rijke dialoog tussen verleden en heden. De crypte
is daarnaast een uniek staaltje van architecturale eenheid.
Het elfde-eeuwse bouwwerk telt 32 zuilen, heeft prachtige
muren in natuursteen, een verborgen grafkamer en een
waterput. Een bezoekje meer dan waard!

Deelnemende kunstenaars
Gonçalo Barreiros, Marion Beernaerts, Stijn Cole, Caroline
Coolen, Etienne Courtois, Natalia de Mello, Lucie Lanzini, Formes Libres, Erwan Mahéo, Jean-Bernard Métais,
Tim Mathijsen, Stefan Nikolaev, Sébastien Pauwels, Tinka Pittoors, Jan Vercruysse, Tatiana Wolska, Nel Bonte,
Robbrecht Desmet, Bart Lodewijks, Sarah & Charles, Kelly
Schacht, Hannelore Van Dijck, Emma Van Roey, Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels, Tim Volckaert.
Praktisch
• Open van 26 juni - 27 september, op vrijdag, zaterdag,
zondag van 12-17 u. (Crypte 13-17 u.)
• Locaties
Park Villa Carpentier (vertrekpunt): Doorniksesteenweg 11
Sint-Hermescrypte: Sint-Hermesstraat
Tuin CC De Ververij: Wolvestraat 37
• Combiticket
park Villa Carpentier + crypte + tuin CC De Ververij
- € 15 basistarief
- € 12,5 voor inwoners van Ronse
- € 10 voor studenten en gepensioneerden
- Gratis voor kinderen -12 jaar
- Korting voor gezinnen met kinderen +12 jaar
Reserveer je tickets op www.villacarpentier.be

Tenslotte leidt het parcours naar de hedendaags-architecturale site van Cultuurcentrum De Ververij. Deze is gevestigd in de voormalige textielfabriek ‘Teintureries Belges’
en is nu het kloppend cultuurhart van de stad. Uitgaande
van de eigentijdse architectuur van het gebouw wordt hier
gekozen voor beeldend kunstenaars die op een gedreven
manier werken aan hun eigenzinnige kunstpraktijk.
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Caroline Coolen - Chou-fleur

Info: www.ccdeververij.be

- VRIJE TIJD IN RONSE -

ALLE RECHTE LIJNEN
ZIJN GEBOGEN
ZOMEREXPO HEDENDAAGSE
KUNST

Vr 26.06.20 tot zo 27.09.20
Vr, za en zo, telkens van 12 tot 17 u.
Tentoonstellingsparcours op drie
unieke locaties: Villa Carpentier,
Sint-Hermescrypte en CC De Ververij
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

SCHATTEN VAN VLIEG
1.07.20 tot 30.08.20
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be
ronse.bibliotheek.be

OP STAP MET DE GIDS 2020

Wandeling ‘De Vrijheid’
Zo 19.07.20 en zo 23.08.20 van 10 tot 12 u.
Art-decowandeling
zo 26.07.20 en zo 30.08.20 van 14 tot 16 u.
Bezoek Be-factory
Zo 19.08.20 van 14 tot 16 u.
Bezoek Villa Carpentier
Zo 6.09.20, zo 20.09.20 en zo 27.09.20
van 14 tot 15.30 u.
Belevingscentrum Hoge Mote
De Biesestraat 2
Toerisme Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

CITY GOLF OPEN TOURS

Do 30.07.20 en do 27.08.20
telkens van 14 tot 16 u.
Belevingscentrum Hoge Mote
De Biesestraat 2
Toerisme Ronse
0498 39 56 94
Info@city-golf.be

PIKANTE VERHALEN EN
EROTISCHE KRUIDEN

Vr 31.07.20 om 19 u.
Door Morgane la Fay
Workshop over kruidenkennis en
afrodisiaca met proevertjes.
Inschrijven verplicht. Prijs: 10 euro
Moghan vzw
Cultuurcafé 3Magiërs
Wijnstraat 17
www.moghan.org

HET EERSTE AVONDMAAL MET
AYURVEDISCHE SMAKEN

MAAK JE EIGEN PARFUMS
MET ETHERISCHE OLIËN

Za 1.08.20 om 19.30 u.
Prijs: 20 euro
Inschrijven per tafeltje
(social distancing)
Moghan vzw
Cultuurcafé 3Magiërs
Wijnstraat 17
www.moghan.org

Za 5.09.20 van 19.30 tot 22 u.
Kostprijs workshop, inclusief
startpakket: € 39
Alexander Vanhovestraat 36
0472 28 76 40
kruidenwijzer@hotmail.com

INSECTENTOCHT MET NADRUK
OP VLINDERS

Zo 13.09.20 van 9.30 tot 12 u.
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
Tuinhier Ronse
patrick.ryckbosch@pandora.be

Zo 2.08.20 van 14 tot 18 u.
Afspraak parking naast Kapel
Wittentak, bovenaan de Kapellestraat.
We wandelen in beschermd bos en
grasland Hotondbos o.l.v. gids
Jo Glibert. Als mogelijk vlindernet
meebrengen.
Natuurpunt Ronse
0475 51 94 19
johan.glibert@gmail.com
www.natuurpunt.be/agenda

TRAPPISTVOORDRACHT

Zo 2.08.20 van 9.30 tot 12 u.
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
Tuinhier Ronse
patrick.ryckbosch@pandora.be

KAMP VOOR KINDEREN
Zo 2.08.20 tot za 08.08.20
Hof ter Guchten
Rotterij
0472 68 65 07
celine.geenens@gmail.com

JAZZ BITES

Vr 7.08.20, 4.09.20, 2.10.20, 6.11.20
en vr 4.12.20 telkens van 17 tot 23 u.
VC De Branderij
Zuidstraat 13

SPELENDERWIJS VERBINDEN MET
KINDEREN: VOORBIJ STRAFFEN
EN BELONEN
Di 25.08.20 van 10 tot 17 u
en wo 26.08.20 van 9.30 tot 17 u.
Di 22.09.20 en di 29.09.20
telkens van 10 tot 17 u.
Annelies Peeters, kinder- en
jongerentherapeute, neemt je mee in
een creatieve ontdekkingstocht!
De Fluisterboom
Oscar Delghuststraat 37
Blabla Trainingscentrum
blablavorming.be/cursus/spelenderwijsverbinden
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ONZE SIERTUIN OPVROLIJKEN MET
HERFST EN WINTERPLANTEN

BIKING@RONSE MTB CLASSIC
TOUR 2020
Za 19.09.20
Sportcomplex ‘t Rosco
Leuzesesteenweg 241
Biking@Ronse
vercruysseeddy@skynet.be

RONSE RUN & ROLL

Zo 20.09.20 van 13 tot 17 u.
Op de Grote Markt
Sportdienst Ronse
055 23 28 90
sport@ronse.be
webshopronse.recreatex.be/

LINDY HOP

Iedere di vanaf 22.09.20 t.e.m. di 17.11.20
telkens van 19.30 tot 21.30 u.
Vrolijke, swingende koppeldans
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be
CC De Ververij
Wolvestraat 37

DIGITAAL CAFÉ RONSE

Do 24.09.20 van 13.30 tot 16 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender
Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be

Breng je activiteit in voor
31 augustus voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be

OOK Z
O VEE
L GOE
STING
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PODIUMKUNSTEN

Daan - Bent Van Looy - Walter Baele
Tutu Puoane - Donder - Tristero met
Reinhilde Decleir, Janine Bischops
& Bob De Moor - Wulfmann met Pato
Van Hecke & Nils De Caster - Hanne
Roos - Wim De Craene Tribute met
Bart Herman & Barbara Dex

EXPO

Alle Rechte Lijnen Zijn
Gebogen - Axel Himburg - Anneke
Kestelijn - Ronse Drawing Prize
Volg ons op WWW.CCDEVERVERIJ.BE,
Facebook en Instagram
Je kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief via de site.

START TICKETVERKOOP: 17 AUGUSTUS
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met SIERK MASJIEK willen we dat elke
toeschouwer ZIET, BELEEFT, VOELT en GENIET.
keer op keer en ten volle, alleen of samen met
vrienden, kinderen, familie,...

SIERK MASJIEK is hét moment bij uitstek
om te gaan dromen: dromen over welke weg je later in
wil slaan, hoe je een bijzonder iemand wil doen perplex
staan van jouw kunnen,�

SIERK MASJIEK is de start van een verhaal.
het verhaal dat jong én oud de voorbije zomers heeft
verenigd en deze nazomer opnieuw zal verenigen.
het verhaal van een kind naar zijn grootouder, van
een vader naar zijn zoon, van geliefden onderling,
van beste kameraden. het beeld en de passie die hen
aansprak, zal de toon van het verhaal bepalen. we
waren en zijn ervan overtuigd dat ook in de verhalen
de deur naar de verbeelding open zal staan.

SIERK MASJIEK ZAL DIE DROMEN
EEN MAGISCH KLEURTJE GEVEN.
SIERK MASJIEK speelt met de betekenis
van de Franse woorden cirque en magique, woorden die
allebei vertaald worden als wonderlijk allegaartje.
SIERK MASJIEK is een schat aan cultuur,
circus, kwaliteit, sfeer en talent.

ZIE, BELEEF, VOEL en GENIET van
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of een explosief circus-burlesk duo dat je in de sfeer van de swinging jaren
30 brengt.
denk aan een mast, jonglerie, maar ook aan schoensmeer, bloemen en een explosief duo dat
ervan houdt om alles te laten ontploffen maar dan wel op een zachte manier.
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Ê
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de artiesten smijten zich op de piste. de koord-danser balanceert
op een slappe koord en de jongleurs gooien de kegels zo hoog
mogelijk in de lucht. trois têtes et un chapeau of straattheater
dat partneracrobatie, slappe koord en jongleren combineert. een
familievoorstelling boordevol humor en
poëzie. gebracht door 3 gepassioneerde artiesten die hun kans
wagen en springen en schommelen op de piste. die meegesleept worden
in hun drang hun meest adembenemende figuur aan het publiek voor te
stellen.absurde en grappige situaties!

ME…
O
H
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straattheater van de bovenste plank voor jong
en oud. toeschouwers zijn het doelwit en worden op sleeptouw genomen
in een uniek moment boordevol ludieke scènes, bizarre personages,
absurditeiten, improvisaties mime humor ... en
,
,
,
onvergetelijke tragedies. coming home... please! of een
man. alleen in zijn huisje. eenzaam en wanhopig. zijn liefde en geluk
ontnomen. zoekt, vindt en gaat tot het uiterste om zijn enige geliefde
terug voor zich te winnen!

UO

P-P
N
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L
C
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p-p de clown (spreek uit als pé-pé) draagt boten van schoenen, wat
hem bijzonder knullig maakt. hij draagt streepjeskousen van wel zes
meter lang (wat het dus bijzonder lastig maakt om deze uit te trekken voor
zijn voetenbad) en een vlindernetje met een gaatje in. clowns op jacht. de
vangst verzinnen ze ter plekke.
één moment van puur plezier en fantasie!

ontwerp: waldo de groote
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van en door compagnie charlie, een brussels theatergezelschap
met een voorliefde voor fysieke humor en slapstick.
plezier bij het kijken naar absurde knokpartijen, jachtige achtervolgingen,
dwaze ongelukken, gewaagde stunts en het tijdloze gooien met borden en
taarten (à la charlie chaplin). peek-a-boo! of een linkse vol emotie, een
rechtse met energie, een uppercut van humor, bruisende acrobatie en burleske
valpartijen. een absurde boksmatch om je een breuk te lachen!

NIEUW IN DE BIB
EEN SPEL SPELEN? UIT DE
BIBLIOTHEEK, NATUURLIJK!

KJV RONSE BREIDT UIT!

De bibliotheek leent vanaf 1 juli spelmateriaal uit voor alle
leeftijden. Zowel gezelschapsspelen, puzzels, educatieve
spelen als smartgames voor jong en oud. De bib heeft een
gevarieerd aanbod in huis!
De uitleenvoorwaarden voor spelmateriaal zijn gelijklopend
met deze van andere bibliotheekmaterialen:
• Het uitlenen van spelmateriaal is gratis.
• Je kan maximaal 3 spellen uitlenen per lenerskaart.
• Je kan het materiaal 3 weken houden en de leentermijn
3x verlengen.
• De boete per materiaal per dag dat het materiaal
te laat is, bedraagt € 0,20.
• Materiaal dat beschadigd of onvolledig is, wordt
vergoed volgens de tarieven aangegeven in het
bibliotheekreglement.

De Kinder- en Jeugdjury (KJV) in Ronse blijft groeien. Vorig
leesjaar telde deze boekenjury 51 actieve leden. Vanaf
september start de bibliotheek met het begeleiden van een
KJV 2 voor kinderen van het 2e leerjaar.
Hoe werkt KJV?
Tussen september en april leest elk jurylid 8 geselecteerde
boeken. In de KJV-groepen worden de boeken aan de hand
van leuke opdrachten en werkvormen besproken. Nadat
alle boeken gelezen zijn, wordt er gestemd. Dit gebeurt in
heel Vlaanderen, dus op het einde van elk leesjaar worden
de nationale KJV-winnaars bekend gemaakt.

E-BOEKEN OP JE EIGEN TOESTEL
Vanaf half september kan je e-boeken lenen op je eigen
toestel via cloudLibrary. Je kan er 2 tegelijk lenen voor 6
weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen deze boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef je je geen
zorgen te maken. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet,
smartphone, computer en de meest courante e-readers
zoals Kobo en Tolino. In cloudLibrary zie je welke e-boeken
je kan lenen of reserveren. Met één muisklik zet je ze op je
leesplankje en start je met lezen.
Dit cloudLibrary-platform is heel gebruiksvriendelijk en
bevat voornamelijk Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie richt zich
tot volwassenen en bevat vlot leesbare fictie, literaire en
populaire romans maar ook toegankelijke non-fictie. Deze
dienst zal worden aangeboden in jouw bibliotheek i.s.m.
Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca.

KJV Ronse begeleidt volgende leesgroepen:
• NIEUW: KJV 2 voor leerlingen van het 2e leerjaar
• KJV 3 voor leerlingen van het 3e en 4e leerjaar
• KJV 4 voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
• KJV 5 voor leerlingen van het 1e en 2e middelbaar
• KJV 6 voor leerlingen van het 3e en 4e middelbaar
Lees je graag? Kom, bel of mail dan naar de bib en schrijf
je in voor de KJV in Ronse!
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Meer info: Bibliotheek Ronse – 055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be – ronse.bibliotheek.be

SPORT
BLIJVEN SPORTEN, OOK TIJDENS
CORONATIJDEN!
We maken met z’n allen bijzondere tijden door. Door de coronacrisis is (of was) sporten in een sportclub zoals voorheen even niet meer mogelijk. Dat betekent echter niet dat
sporten helemaal niet meer kan. Voldoende beweging blijft
zeer belangrijk. Sporten, minstens een halfuur aan een stuk
en aan een matige intensiteit, verbetert namelijk de immuniteit. Bewegen blijft één van de goedkoopste en beste manieren om een betere gezondheid te krijgen en te houden. En
niet alleen dat… Het is ook algemeen bekend dat personen
die regelmatig sporten zich mentaal beter voelen. Sporten
is dus goed voor het humeur. Of je nu last hebt van stress,
depressieve gevoelens of angsten, regelmatig bewegen kan
helpen. En dat mag wel in deze bizarre tijden!

"Perfecte remedie tegen al die coronakilo’s,
op ieders maat en naar ieders wensen, leuke
oefeningen op toffe muziek."
Heel wat senioren kregen de voorbije weken eveneens – op
veilige afstand – een bezoekje van de sportmonitoren. Daarbij ontvingen zij een brochure met verschillende bewegingsoefeningen die zij makkelijk op eigen houtje konden uitvoeren. Deze bewegingsbrochures zijn steeds beschikbaar op
de sportdienst. Wil jij er ook zo eentje om thuis in beweging
te blijven? Stuur dan een mailtje naar sport@ronse.be
MOVE 9600
Vanaf juni ging ook ‘MOVE 9600’ van start. Elke dinsdag en
donderdag, telkens om 17 uur, worden groepstrainingen
georganiseerd op verschillende leuke plekjes in de stad: de
Stadstuin, het Bruulpark, CC De Ververij en de Kleine Markt
kwamen reeds aan bod. De lessen zijn er voor iedereen en
voor alle niveaus. Kom dus eens gerust langs! Je vindt elke
week de locaties op de facebookpagina van de sportdienst
of de website van de stad.
Laten we massaal blijven sporten, met aandacht voor de opgelegde richtlijnen natuurlijk!

"Ik doe iedere dag de oefeningen,
leuk zo met een privéleraar!"
Beweeginitiatieven
Ook de sportdienst organiseert verschillende beweeginitiatieven om de Ronsenaars te laten bewegen. Sportmonitoren
Pietjan, Sammy en Nathalie maken actieve filmpjes met bewegingsgym voor senioren en iedereen die daar zin in heeft.
Wie wil kan van thuis uit en op eigen tempo de oefeningen
meevolgen. Deze filmpjes blijven steeds beschikbaar op het
YouTube-kanaal van ‘Lokaal Bestuur Ronse’.

"Fijn dat we de stramme spiertjes weer
kunnen losmaken, het doet ons deugd!
En de afwezigen hadden ongelijk! Bedankt
Sammy, Nathalie en Pietjan!"
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Meer info: dienst Sport - 055 23 28 90 - sport@ronse.be

DIENSTVERLENING

PLAN ZELF JE AFSPRAAK IN HET STADHUIS!
DIT KAN ONLINE OF TELEFONISCH
De coronamaatregelen hebben ook het lokaal bestuur verplicht
om de dienstverlening te herbekijken. Om de social distancing
te kunnen garanderen en toch de noodzakelijke dienstverlening te kunnen voorzien, is het lokaal bestuur (stad & OCMW)
op afspraak gaan werken. Deze manier van werken biedt het
voordeel dat je geen lange wachtrijen moet trotseren. Op het
moment van je afspraak word je snel geholpen. Een afspraak
maken kan telefonisch, per mail of online.
Via https://afspraken.ronse.be kan je zelf een afspraak vastleggen voor de dienst Burgerzaken, de Technische Dienst of
het Onthaal. Je kan je via deze weg ook aanmelden voor een
afspraak bij de Kunstacademie als je je daar wil inschrijven.
Je kiest uit de lijst waarvoor je een afspraak wil maken, kiest
vervolgens een tijdstip en vult je gegevens in. Eens je afspraak
gemaakt is, krijg je een bevestigingsmail waarin nogmaals
het uur van je afspraak staat en de documenten die je moet
meebrengen. Vind je in de lijst niet terug wat je nodig hebt?
Neem dan contact op met de dienst Onthaal via 055 23 27 11.
Als je een afspraak hebt in het stadhuis, kom dan op tijd (maar
ook niet te vroeg) en met max. twee personen om een toeloop
van mensen te vermijden. Meld je vijf minuten voor tijd aan
via de parlofoon van het stadhuis en kom daarna naar de onthaalbalie. Je krijgt er een ticket, waarmee je in de wachtruimte
plaats kan nemen. Volg de instructies van de baliemedewerker en neem voldoende afstand tot de andere bezoekers en

personeelsleden. Als jouw nummer op het scherm verschijnt
kan je naar de juiste balie gaan en word je meteen geholpen.
Ook als je een dienst van het Sociaal Huis nodig hebt,
neem je best eerst even telefonisch contact via het nummer
055 23 28 54.
Zelf online documenten of attesten aanvragen
Wist je echter dat je heel wat documenten ook gewoon online
thuis kunt aanvragen? Dat bespaart je een verplaatsing naar
het stadhuis. Via eGovFlow kan je thuis een document aanvragen en zeer snel digitaal ondertekend ontvangen. Het webloket
is 24/7 beschikbaar. Enkele muisklikken volstaan om aktes,
attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te krijgen. Je hebt hiervoor wel een kaartlezer nodig.
“Mijn dossier” is dan weer de online toepassing van de FOD
Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt je gegevens in het
Rijksregister na te kijken, fouten in je dossier te rapporteren
en je contactgegevens door te geven. Je kunt er ook allerlei
attesten uit het Rijksregister downloaden of afdrukken.

Meer info: dienst Onthaal – 055 23 27 11 – info@ronse.be
afspraken.ronse.be - www.egovflow.be
mijndossier.rrn.fgov.be
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POLITIE

ONTHAALWERKING POLITIE RONSE
Door de coronacrisis werden een aantal veranderingen doorgevoerd aan de onthaalwerking van de politie. Een eerste wijziging betreft de uitbreiding van het online aangiftesysteem
Police-on-web. Een tweede wijziging is de invoering van het
onthaal op afspraak, dit om onnodige wachttijden te vermijden.
Police-on-web: online aangifte doen
Bij Police-on-web kan je online klacht indienen voor kleine
misdrijven, jouw alarmsysteem aanmelden en politietoezicht
aanvragen voor je woning tijdens je vakantie of afwezigheid.
Dit systeem bestond al eerder, maar wordt door de Ronsenaars
tot op heden vrij weinig gebruikt. Nochtans biedt het systeem
niets dan voordelen: snel en veilig.
Via www.police-on-web.be kan je aangifte doen van
volgende feiten:
• (Brom)fietsdiefstal
• Beschadigingen
• Slagen en verwondingen
• Oplichting
• Bedreigingen

• Winkeldiefstal
• Graffiti
• Verlies van documenten
• Belaging / stalking
• Eenvoudige diefstal

je na de online-aangifte alsnog uitgenodigd kan worden op
het commissariaat voor verhoor, als uit het dossier blijkt dat
dit noodzakelijk is.
Onthaal op afspraak
Meer en meer politiezones maken gebruik van een onthaal-op-afspraak-systeem. Via dit systeem maak je een afspraak om aangifte te doen op het commissariaat, net zoals
je dat zou doen bij de dokter of de kapper. Hierdoor worden
wachttijden aan het loket vermeden.
In volle coronacrisis heeft Politie Ronse tijdelijk gebruik gemaakt van het onthaal-op-afspraak. Maar met de afbouw van
de coronamaatregelen werd dit systeem tijdelijk stopgezet.
Het is de bedoeling dat hiermee opnieuw gestart wordt in het
najaar van 2020. De exacte startdatum zal later gecommuniceerd worden. Er zal gebruik gemaakt worden van een softwaresysteem waarbij je makkelijk via een website je afspraak
kan boeken.
Tot dan kan je alvast 7 dagen op 7 tussen 8 en 20 u. zonder afspraak terecht aan het loket in het commissariaat,
Politiekegevangenenstraat 14, om aangifte te doen van
niet-dringende feiten. Je kan natuurlijk voor sommige feiten
ook aangifte doen via het digitaal loket ‘Police-on-web’.

Indien je gebruik wenst te maken van dit digitaal loket, moet je
inloggen via token, elektronische identiteitskaart of een ander
beveiligd aanmeldingssysteem. Jouw aangifte wordt verstuurd
naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit.

Heb je dringende politiehulp nodig?
Bel 24/24 naar het noodnummer 101!

Politie Ronse zal dus enkel de aangiftes krijgen van feiten die
op grondgebied Ronse gebeurd zijn. Hou er rekening mee dat

- 21 -

Meer info: Politie Ronse – 055 33 70 33
pz.ronse@police.belgium.eu – www.politie.be/5427

TOERISME

OP REIS IN EIGEN STAD
#WELKOMTERUG

Haal dus vlug je ticket af in het belevingscentrum! Je zal versteld staan van dit architectonisch pronkstuk en de boeiende
Sint-Hermescultus.

Vakanties in eigen land of streek zijn in! Staat een actieve
regio- en stadsverkenning ook op jouw verlanglijstje deze
zomer? Goed nieuws! Toerisme Ronse geeft jou graag een
aantal tips die je kunnen inspireren om er in eigen stad op uit
te trekken. De dienst Toerisme is klaar om opnieuw gasten te
verwelkomen, zoveel is duidelijk. Het coronaproof aanbod kan
je online vinden op www.visitronse.be. Check er ook even de
nieuwe openingsdagen en -uren.

Ook het Must-Museum voor textiel kan je gratis bezoeken,
reserveer vooraf jouw rondleiding bij de dienst Toerisme. Dat
kan van donderdag tot en met zondag, telkens om 15.30 u.

Wil je vrienden en familie overtuigen om samen met jou op pad
te gaan in Ronse? Dan kan de virtuele stadstour een handige
tool zijn. Hiermee maak je van thuis uit een virtuele wandeling
door Ronse. Kijk even op pagina 27 en stuur de link door!

Op stap met de gids en City Golf
Vanaf juli staan een aantal interessante gegidste wandelingen
op het programma. Naast de eerder traditionele wandelingen
zoals de art-decowandeling, wandeling “De Vrijheid” en de
Muziekboswandeling kan je nu ook inschrijven voor de City
Golf Open Tours op donderdag 30 juli en 27 augustus. Van een
actieve stadsbeleving gesproken! En na een geslaagde editie
van Open Monumentendag vorig jaar opent ook be-facory, de
vroeger weverij Vandendaele, opnieuw de deuren. Bekijk het
volledig overzicht op www.visitronse.be.

Hier begint het
Het belevingscentrum Hoge Mote is ondergebracht in een
prachtig gerestaureerde site en is de thuisbasis van de dienst
Toerisme. Interactieve panelen, luisterverhalen en filmpjes
zorgen ervoor dat je Ronse en de Vlaamse Ardennen op een
leuke manier ontdekt en beleeft. De Hoge Mote is open van
donderdag tot en met zondag, telkens van 13 tot 17 u. (De eerste verdieping en de panoramatoren zijn wegens Covid-19
momenteel nog niet toegankelijk.)
Het historisch centrum “De Vrijheid” kreeg een nieuwe identiteit. De trekker is ongetwijfeld de Sint-Hermesbasiliek en
Crypte die jaarlijks duizenden bezoekers over de vloer krijgt.
Wist je dat inwoners van Ronse de Crypte gratis bezoeken?
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Stadsverkenning op eigen houtje
De meeste toeristen maken handig gebruik van de online
stadswandeling, een stadsverkenning van 3,5 km die je gratis
kan downloaden en je langsheen de citytrip-toppers brengt.
Bijkomend kan je nu ook een interessante art-decowandeling
met zoektocht downloaden. Check www.reisroutes.be voor
beide wandelingen.
Erfgoed in een app
Als erfgoedliefhebber is de Faro app een must! Toerisme Ronse
biedt er twee verrassende erfgoedroutes aan. Een ‘art-decowandeling’ inclusief interviews met bewoners, mooie interieurfoto’s en verrassende filmpjes en de ‘Cypriaan de Rore & De
Vrijheid tour’. Cypriaan De Rore was een uitmuntend componist
uit de 16de eeuw en één van de belangrijkste figuren voor de
madrigaalkunst. Meer info over deze boeiende erfgoedwandelingen kan je ook terugvinden op www.visitronse.be.

Wandelwalhalla
De ligging van Ronse is opmerkelijk, de bossen op de heuvels rondom nodigen uit om ontdekt te worden. Je ervaart er
Vlaanderen Mooiste Landschap ten top! Er zijn tal van trage
wegen en veel mooie verbindingen naar het buitengebied.
Of je er nu een fikse wandeling of een dagtocht plant, je hebt
er een weelde aan bewegwijzerde wandelroutes en wandelknooppunten. Naast de website www.wandelwalhalla.be kan
je nu ook diverse lokale wandelroutes downloaden op www.
wandeleninvlaamseardennen.be. Toerisme Ronse biedt via
dit platform maar liefst twaalf gratis natuurwandelingen aan,
waaronder verschillende trage wegen wandelingen.

Het dak van de Vlaamse Ardennen
Wielerfanaten kennen de mooie streek van Ronse vaak op
hun duimpje, ze weten de kuitenbijters uit de wielerklassiekers allemaal perfect liggen. Heb je zin om zelf eens die steile
hellingen te trotseren? Fiets op je eigen tempo, geniet van het
landschap en neem af en toe eens een deugddoende stop.
Eén ding staat vast, je wordt tijdens het afzien beloond met
prachtige vergezichten. Vanuit Ronse kan je trouwens perfect
Pays des Collines ontdekken, ook de zuiderburen beschikken
over een mooi fietsnetwerk met bijhorende knooppunten.
Wil je de fiets op maar niet afzien? Je kan in Ronse e-bikes,
e-mountainbikes en e-tandems huren, check de verhuuradresjes op www.visitronse.be.
Familievriendelijk als troef
Meer en meer gezinnen vinden de weg naar Ronse, ze ontdekken de Crypte aan de hand van het leuke Creepy Cryptespel of
gaan op stap in het centrum van de stad met een fotozoektocht
onder de arm. Ook het Muziekbos en het Hotondbos zijn natuurlijke toppers en staan garant voor een actieve natuurbeleving. Een actieve stads- of regioverkenning sluit je natuurlijk
af op één van de leuke drank- en eetadresjes, ontdek ze op:
www.visitronse.be.
Meer info: dienst Toerisme – 055 23 28 16
toerisme@ronse.be – www.visitronse.be
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FIETSSNELWEGEN
Eurocyclo Oost-Vlaanderen
EUROVELO 5 - Russeignies - RONSE - Ellezelles
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Project 1: Aanleg ﬁetsweg
Van grens Russeignies tot Engelsenlaan
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Eurocyclo

Project 2: Aanleg ﬁetsweg
Viermaartlaan tot sta�on

Project 3: Verbetering wandelpad
Mgr. Beylstraat tot Rue Beaufaux

FIETSSNELWEG LANGSHEEN (OUDE)
SPOORWEGLIJNEN 86 EN 87
De provincie Oost-Vlaanderen wil in overleg met de
naburige regio’s een netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. Deze noemt men ook wel eens
fietssnelwegen. Deze verbindingen zijn zo vlak mogelijk
en met zo weinig mogelijk conflictpunten (kruispunten of
oversteekplaatsen). Vaak worden ze daarom aangelegd
op oude of langsheen bestaande spoorwegbeddingen.
De fietssnelwegen vormen de hoofdroutes van een fietsnetwerk tussen de verschillende gemeenten en andere
attractiepolen. Het volledige voorziene netwerk kan je
raadplegen op https://fietssnelwegen.be/.
In Ronse zijn de spoorlijnen L86 en de oude spoorlijn OL
87 de drager van een geplande fietssnelweg (F421). Deze
zal Ronse doorkruisen van oost naar west. In oostelijke
richting zal hij verder lopen door Ellezelles, Flobecq en
Lessines richting Geraardsbergen. Daarbij wordt ook
een fietstunnel voorzien onder de brug van Rue Beaufaux in Ellezelles (project 5). In westelijke richting zal hij
doorlopen over het grondgebied Mont-de-L’Enclus naar
Avelgem over de nieuwe fietsersbrug boven de Schelde.
De fietssnelweg zal aansluiting geven met heel wat locaties in Ronse, zoals de industriezones Klein Frankrijk,
Pont Oost en Pont West, de stadstuin, zorgsite Delghust,
TIO3 en de stadskern.
Aangezien fietssnelwegen hoogwaardige fietsverbindingen zijn, wordt er in principe ook verlichting voorzien. In
natuurgebieden is dit echter niet aangewezen omwille
van de verstoring van fauna en flora. Dit is in Ronse het
geval voor het deel fietssnelweg op het wandelpad. De
Provincie heeft daar recent een proefproject opgezet om
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Project 4: Aanleg ﬁetsweg

Project 5: Bouw ﬁetstunnel Beaufaux

na te gaan welke types lijnen en lichtjes het best werken
om fietsers ’s nachts de weg te wijzen. Op basis van de
evaluatie van dit project zal beslist worden wat zal uitgevoerd worden bij de definitieve aanleg.
Fietssnelwegen worden in de eerste plaats aangelegd
voor fietsers maar medegebruik door wandelaars en joggers is zeker mogelijk. Waar er voldoende ruimte is, wordt
deze dan ook aangelegd met een breedte van 4 meter.
Op plaatsen waar minder ruimte is, zoals het wandelpad,
zal dit 3 meter zijn.
Voor de aanleg van deze fietssnelweg in Ronse werd
een Europees subsidiedossier goedgekeurd. De uitvoeringstermijn bedraagt 5 jaar en loopt tot oktober 2022.
Dit subsidieproject omvat het grootste deel van de fietssnelweg: deel van Ellezelles tot aan Mgr. Beylstraat (over
bestaand tracé van wandelpad – inclusief ondertunneling
van brug Beaufaux) (project 4), deel van Barreelstraat
tot aan de Viermaartlaan langsheen de bestaande spoorweglijn (project 3), via de stationsomgeving onder de
Pessemiersbrug tot aan het bestaand nieuw fietspad
langsheen de Viermaartlaan (project 2) en deel tussen
Engelsenlaan en grens Russeignies (over oude spoorwegbedding) (project 1).
De uitvoering zal gefaseerd verlopen. De opmaak van de
verschillende deelplannen gebeurt steeds in overleg met
de betrokken instanties. Zo verloopt de uitwerking van het
deel fietssnelweg op het wandelpad in nauw overleg met
het Agentschap voor Natuur en Bos, INBO en Natuurpunt
om de effecten op de natuur te beperken.
Meer info: dienst Mobiliteit & Duurzaamheid,
055 23 27 53, mobiliteit@ronse.be

DUURZAAMHEID
ELEKTRISCH AUTODELEN
NU OOK IN RONSE!

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN
IN ZUID-OOST-VLAANDEREN
Energiehuis BEA organiseert een nieuwe groepsaankoop voor
zonnepanelen in Zuid-Oost-Vlaanderen. Inschrijven kan tot
30 september 2020. Voor de eerste 400 inschrijvingen wordt
een plaatsing nog dit jaar gegarandeerd. Zo kan je nog 15 jaar
genieten van het systeem van de terugdraaiende teller en nog
veel langer van een verminderde elektriciteitsfactuur. Laat je je
zonnepanelen in 2021 installeren, dan heb je geen recht meer op
de terugdraaiende teller, maar wél op een aanzienlijke premie.
Wanneer je je inschrijft, wordt meteen berekend wat voor jou de
interessantste keuze is. Om je zonne-installatie klaar te hebben
voor de toekomst, is deze onmiddellijk ‘batterij-compatibel’.
Dat wil zeggen dat je jouw installatie kan uitbreiden met batterijopslag, die je bovendien ook via de groepsaankoop kan
aankopen.
Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven kan via
www.energiegroepsaankoop.be/zonnepanelen-zuid-oost-vlaanderen/

Staat jouw wagen het grootste deel van de tijd stil?
Dan is autodelen voor jou vast goedkoper en makkelijker. Vanaf nu kan je ook in Ronse twee deelauto’s
vinden van het deelplatform van Valckenier Share. In
het kader van de klimaatambities van de stad wordt
hierbij bewust gekozen voor elektrische voertuigen.
De twee deelwagens staan voorlopig bij de laadpaal
op de parking achteraan het stadhuis. In een latere
fase zal één wagen verhuizen naar de nieuwe parking
aan het station.
Om gebruik te kunnen maken van de elektrische
deelwagens is het enkel nodig om je te registeren
met een geldig rijbewijs. Er zijn geen instap- of
abonnementskosten. Als gebruiker betaal je enkel
voor het effectief gebruik door een uurprijs (4 euro
per uur) en een kilometerprijs (20 cent per kilometer). Je kan de auto weken vooraf reserveren of op
het moment dat je die nodig hebt.
Infosessie : 16 september
De infosessie voor inwoners zal plaatsvinden op
woensdag 16 september. Meer details hierover kan
je binnenkort terugvinden op www.ronse.be en via
andere communicatiekanalen van de stad. Je kan die
dag ook een gratis proefritje maken met de elektrische auto. In afwachting tonen enkele filmpjes op
www.ronse.be/autodelen je al hoe eenvoudig het
is om je te registeren en een wagen te reserveren.

VACATURE DESKUNDIGE DUURZAAMHEID
B1 – B3, VOLTIJDS (M/V/X)
Aanwerving in contractueel verband
met een werfreserve van 3 jaar.
Je staat o.a. in voor:
• voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van duurzame interne milieuzorg en geïntegreerd klimaatbeleid,
duurzaam aankoopbeleid en productgebruik
• energiecoördinatie en waterbeleid
• communicatie en sensibilisatie naar verschillende
doelgroepen
Diplomavereisten:
• je bent in het bezit van een bachelor diploma
of gelijkwaardig
• je bent houder van een rijbewijs B (pluspunt)
Bekijk de volledige vacature met aanbod en voorwaarden
op www.ronse.be/vacatures
Interesse?
Solliciteer dan uiterlijk op 17 augustus bij
Search & Selection, Gent via gent@searchselection.com.
Meer info: dienst Personeel, 055 23 27 25,
vacatures@ronse.be

- 25 -

WELZIJN

WAT TE DOEN BIJ WARM WEER?
“WEES VOORBEREID EN
ZORG VOOR ANDEREN”
Die warme dagen… We verlangen er met z’n allen elk jaar
opnieuw naar. Maar dat mooie weer heeft soms ernstige
gevolgen. Elk jaar sterven nog steeds mensen aan de gevolgen van extreme warmte. Vaak gaat het om alleenstaande
ouderen of chronisch zieken.
Wees voorbereid
Volg de weersvoorspellingen en laat je niet verrassen door
de hitte. Heb je een heerlijk daguitstapje gepland? Leuk!
Zorg dat je altijd water bij je hebt en vermijd te veel blootstelling aan de zon. Schaf jezelf alvast een flesje zonnecrème aan. Naast voldoende drinken is het trouwens even
belangrijk dat je jezelf koel houdt. Zoek verfrissing op onder
een lauwe douche of neem een frisse duik. Ga je graag joggen? Super, maar bewaar je inspanningen voor de koelere
momenten van de dag.
Zorg voor ouderen en kinderen
Heel wat oudere mensen blijven op erg warme dagen vaak
de hele dag binnen. Ga gerust eens langs om te kijken of ze
zich goed voelen. Het is belangrijk om hen aan te moedigen
om regelmatig te drinken. Er wordt aangeraden om minstens
1,5 liter water te drinken, zelfs als je geen dorst hebt. Ga
gerust even na of ze zichzelf en hun huis koel kunnen houden. En ga je binnenkort op vakantie? Spreek dan misschien
iemand anders aan om jouw bezoekjes over te nemen.
Las ook voldoende drinkmomenten in bij kinderen. Een kind
heeft pas dorst als het reeds uitgedroogd is. Smeer hen op
tijd en voldoende in met zonnecrème. Ook een zonnehoedje en luchtige kledij is aan te raden. Laat kinderen NOOIT
achter in een geparkeerde auto, ook niet als je maar twee
minuten naar de winkel moet. Dit geldt ook voor dieren.
Zelfs bij milde buitentemperaturen of op een schaduwrijke
plek loopt de temperatuur in de auto razendsnel op.

Wanneer hulp zoeken?
Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn
van een te lange blootstelling aan de zon. Als je twijfelt, is
het goed om je huisarts te bellen. Bij abnormale reacties
zoals braken, overvloedig zweten, kortademigheid, hoge
lichaamstemperatuur… bel je onmiddellijk de hulpdiensten
(112).
Praktische tips
Voor meer advies kan je terecht op www.warmedagen.be.
Dankzij deze tips kun je in alle veiligheid genieten van warme dagen!

DIEREN EN WARM WEER

Ook dieren hebben tijdens warme dagen extra aandacht
nodig. Belangrijk is om voor voldoende drinkwater en
verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden.
Maatregelen per diersoort kan je vinden op
www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer.
• Zorg dat je dier steeds verkoeling of schaduw heeft.
• Bij warm weer eten dieren minder en drinken ze veel meer.
Zorg daarom voor voldoende drinkwater.
• Ook dieren kunnen verbranden vooral als ze een witte
of lichte vacht hebben. Voor honden en katten bestaat
speciale zonnebrandcrème die niet giftig is.
• Ook de voetzolen zijn gevoelig. Heet asfalt en straatstenen veroorzaken brandwonden. Laat je hond dus nooit
op hete asfalt of tegels lopen.
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WIST JE DAT

VIRTUEEL RONSE
Wist je dat je Ronse ook virtueel kan bezoeken? Onze stad
beschikt over heel wat toeristische troeven! Bezoekers zijn
vaak onder de indruk over wat Ronse te bieden heeft. Naast
de traditionele promotiekanalen zoals website, facebook,
vakantiemagazine… gaat Toerisme Ronse nu ook virtueel.
Bezoekers kunnen thuis van “in hun kot” een verkennende
tocht maken doorheen Ronse. Ideaal om later een bezoekje
te plannen, al dan niet in groep.
Op www.virtueelronse.be kan je Ronse vanuit een helikopterperspectief zien en zoom je in op de belangrijkste locaties.
Dat kan in vier talen. Nederlands, Frans, Engels en Duits. Met
360 graden foto’s kom je op plekken waar je anders misschien
niet komt. Ook voor minder mobiele mensen is deze website

dus uiterst handig. Toerisme Ronse kan op die manier de stad
op een innovatieve manier tonen aan een heel breed publiek.
Enkel Mechelen deed dit Ronse al voor.
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Sint-Hermesbasiliek, de Crypte en het Must (Museum voor textiel). Maar
je kan ook ronddwalen in het Art-decokwartier, het Malanderpark en een heuse wandeling maken in het Muziekbos.
Gaandeweg komen daar nog tal van locaties bij. Het is trouwens de bedoeling dat “Virtueel Ronse” blijft groeien en dat
ook private partners zoals de logiesverstrekkers, horeca en
andere toeristische attracties in het project stappen.
Wil je jouw vrienden alvast uitnodigen om even Ronse te
ontdekken? Dat kan via www.virtueelronse.be.

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse

Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be

Elke werkdag van 8.30 tot 12 u.
• INzicht 80 verschijnt eind september 2020
Woensdag van 13.30 tot 16 u.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04
Dienst Burgerzaken is ook
• Met dank aan de volgende fotografen: Anneke Kestelijn (cover, p. 4, 6),
open elke tweede en vierde
Unie der Handelaars Ronse (p. 2, 3), Sport Hotel Hotond (p. 7),
zaterdag van 9.30 tot 11.30 u.
Kunstacademie Vlaamse Ardennen (p. 8, 9), Thomas Heuser (p. 10),
In juli en augustus:
Eric Bordeaud’huy (p. 11), Caroline Coolen (p. 12),
woensdagnamiddag
gesloten
Bibliotheek Ronse (p. 18), Sportdienst Ronse (p. 19), Politie Ronse (p. 21),
Toerisme Ronse & Toerisme Oost-Vlaanderen (p. 22, 23, 27)
en Ewout Depauw (p. 25)
Uit zorg voor een beter
leefmilieu wordt INzicht
• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
gedrukt op FSC®-papier
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,
dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.
Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).
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STRAATTHEATER, ANIMATIE & WORKSHOPS
ORGANISATIE: STEDELIJKE JEUGDDIENST RONSE
VU: STAD RONSE

