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GAS-REGLEMENT:
GELUIDSOVERLAST

GESPOT
VILLA MADONNA NU OOK TE
BEWONDEREN IN LEGOBLOKJES!
Voor het tweede jaar op rij ging de eindejaarsperiode gebukt
onder de coronamaatregelen. Toch nam het stadsbestuur het
initiatief om “Ronse Winterlicht” te organiseren. Het werd een
bijzonder geslaagde editie. Minder uitbundig, maar met des te
meer sfeer in de centrumstraten en De Vrijheid. Ook heel wat
voorstellingen, wandelingen en straatanimatie zorgden voor een
boeiend programma.
Tijdens één van die wandelingen konden de deelnemers iets
bijzonders zien: een maquette van Villa Madonna gemaakt van
legoblokjes. Het vormde de kers op de taart van de wandelingen
die vanuit Villa Madonna vertrokken richting Wittentak.
Julien Andries kreeg de vraag van Caroline Van den Bossche en
Joost Van Goethem, eigenaars van Villa Madonna, om het uniek
kasteeltje op de flank van de Kruisberg in legoblokjes na te maken. Het resultaat mag er zijn. Het was een bijzondere uitdaging
zegt Julien zelf: “De villa bevat heel wat mooie sierelementen. Die
wou ik ook in mijn maquette laten zien en dat bleek niet eenvoudig.
Het resultaat is een bouwwerk van meer dan 20.000 legoblokjes
waar meer dan 200 uren aan gewerkt werd. Maar het was het
waard. Ik ben heel tevreden met het resultaat.”
Ook wie in de toekomst Villa Madonna bezoekt, kan het werk
van Julien bewonderen. De maquette kreeg er immers een
vaste plaats.
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INTERVIEW: PICTURALE 2022
Picturale is er weer! Na een jaartje uitstel gaat dit tweejaarlijks festival van de illustratiekunst opnieuw door. Picturale heeft als doel illustratoren en publiek interactief bij
elkaar te brengen om te ontdekken, te dialogeren, maar
vooral met volle teugen te genieten van de 'magie' van de
illustratiekunst. Deze 9de editie loopt van 5 maart tot en
met 16 april met als centrale figuur Pieter Van Eenoge. De
organisatie van de expo is in handen van de vzw Picturale.
Deze wordt daarbij ondersteund door het lokaal bestuur,
CC De Ververij en de bibliotheek van Ronse. INzicht sprak
met een enthousiaste voorzitter Pieter Vanderhoydonck en
Fabien Verborgh, jarenlange medewerker van vzw Picturale.
Wat is of waarvoor staat Picturale?
Fabien: “Picturale is een vzw die 22 jaar geleden opgericht
werd, toen nog onder de naam ‘Illustrale’. Met een expo en
wedstrijd wilden we toen vooral illustraties uit kinderboeken in de kijker zetten. Ondertussen kende Picturale een
enorme evolutie, naar algemene illustraties. Maar het doel
blijft nog steeds hetzelfde : illustraties op een zo boeiend
mogelijke manier tot bij de mensen brengen. De werkgroep
is enorm uitgegroeid met Ronsenaars die hun steentje willen
bijdragen aan dit culturele event.”

Picturale is gestart als een soort wedstrijd?
Pieter: “Het opzet was van in het begin dubbel : een tweejaarlijks illustratiefestival met een deel wedstrijd en een
deel expo, met de vorige winnaar als centrale gast. En als
kers op de taart een muurillustratie om iets permanent in
het straatbeeld achter te laten. Het is een wedstrijd voor
beginnende en gevorderde illustratoren. Veel deelnemers
zijn dan ook trouwe fan, zij doen steeds mee, niet om te
winnen maar omdat ze het een eer vinden om erbij te zijn.
Maar ook scholen worden betrokken om deel te nemen.”
Fabien: “Het is zeer positief dat Picturale ook zijn steentje
kan bijdragen om lezen te promoten door aandacht te geven
aan de illustratie. De wedstrijd voor de scholen is deze keer
een ontwerp rond ‘illusie’. Daaruit wordt een winnaar gekozen. Zo krijgen ook de scholen hun plaatsje op de expo.”
Pieter: “Da’s het leuke aan de werkgroep, we zitten momenteel met zo’n 10 à 15-tal actieve vrijwilligers vanuit
heel diverse branches: personen met pedagogische skills,
creatievelingen, grafische vormgevers etc. Dat maakt dat
we niet enkel met de expo bezig zijn, maar ook een parcours uitstippelen om interactief de scholen te betrekken.
Zo geven we kinderen vaak ook hun eerste museumervaring
mee met het nodige respect voor de ruimte en de werken.”
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Wat is de definitie van illustratie?
Fabien: “Het is eigenlijk de vertaling van een tekst in een
beeld, een visuele toelichting bij een verhaal.”
Pieter: “Ja, het is niet zomaar een tekening of kunstwerk.
Het is een afbeelding die bij een bepaalde tekst hoort. Zo
moeten de “gevorderde illustratoren” al minstens twee
boeken uitgebracht hebben. Zij mogen zich daarbij met
een recent werk kandidaat stellen. De beginners, de jonge
wolven, die mogen nog maar één boek uitgebracht hebben.
Die krijgen van ons een tekst. De werkgroep schrijft een
soort gedicht en de opdracht bestaat erin om een illustratie
bij dat gedicht te maken.”
Zien jullie doorheen de jaren een evolutie in de illustratiekunst?
Fabien: “Vroeger was illustratie gelinkt aan kinderboeken,
dat is op zich al enorm geëvolueerd. Er is gewoon ook meer
aandacht voor illustratie, bijvoorbeeld in de media. Veel van
die illustratoren maken ondertussen ook werk dat los komt
van boeken. Zij worden dan gevraagd om iets te schilderen
op vitrines, etalages enz. Op die manier is illustratiekunst
wel meer ingeburgerd geraakt.”
Zijn er gelijkaardige expo’s in België of is Picturale uniek?
Fabien: “Picturale wordt best wel als uniek beschouwd in
de wereld der illustratoren. Maar er zijn wel veel zaken die
gebeuren rond illustraties. Villa Verbeelding in Hasselt heeft
een groot evenement maar ook bijvoorbeeld in Gent en Antwerpen gebeuren er meer en meer zaken rond illustraties.
Dit zit enorm in de lift.”

Pieter: “Alle grote namen die we in ons land hebben, nemen
ook deel. Picturale is voor sommigen een soort springplank
geweest in hun carrière. Zo zijn veel jonge wolven dankzij
Picturale gelanceerd geraakt. Maar zelfs voor gevorderden
die niet aan hun proefstuk toe zijn, is Picturale vaak een
schakelpunt in hun carrière geweest. Zo zijn bijvoorbeeld
Carll Cneut en Kaatje Vermeire nadien helemaal doorgebroken en zelfs wereldberoemd geworden. Deze editie
gaan er een paar winnaars trouwens voor de eerste keer
opnieuw deelnemen. Zij hadden er nog eens zin in!
Why not?!”
Illustratoren spelen vaak een ondersteunende rol dus best
wel leuk om zelf in the picture te staan?
Pieter: “Dat was in het begin zeker een feit. Het is een
kans om met hun werk naar buiten te treden. Vroeger
ging de aandacht inderdaad meer naar de auteur dan naar
de illustrator. Maar dat is doorheen de jaren al veel veranderd. Geïllustreerde boeken zijn enorm in opmars.
Nu is het zelfs zo dat bij gekende illustratoren het omgekeerde een feit is. Dat er eerst aan hen gevraagd wordt
illustraties te maken, om daarna een auteur te zoeken voor
dit boek. Omdat men weet dat bekende illustratoren kunnen
zorgen voor een vlotte verkoop.”
Er staan heel wat grote namen in het lijstje van de juryleden. Jullie staan er niet tussen. Een bewuste keuze?
Pieter: “Ja, wij zien onszelf enkel als de organisatoren
van het event en stellen elk jaar een heel bekwame jury
samen om de winnaars aan te duiden. We zien dat nadien
heel wat winnaars echt doorbreken en dus de keuze van
de jury bevestigen. Het is voor de winnaars steeds een
enorme erkenning om door zo’n jury gekozen te worden.
Na een aantal jaren hebben ze vaak zelf de erkenning om
in de jury te zetelen.”
Fabien: “De jury bestaat uit een diverse groep mensen,
wat ook logisch is want het gaat hier om diverse stijlen.
Illustratiekunst gaat van graffiti over striptekenen tot
kunstwerken. Het is steeds een oefening om ook in de
jury een breed gamma aan kwaliteit te hebben, zodat we
niet tot een verenging van winnaars komen. We zorgen
dus enerzijds voor de professionele vakjury die de hoofdprijzen toekent, maar anderzijds heeft elke bezoeker
ook een stem. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt.
Uiteraard letten zij bij hun keuze vaak op andere zaken. Dat
tweeluik is wel prettig.”
De expo’s zijn altijd wel origineel en creatief van aanpak?
Fabien: “Dat is ons geluk om een voorzitter/architect in
huis te hebben. (Glundert). Hij slaagt er altijd in om van de
solo-expo iets heel bijzonders te maken.”
Pieter: “Het is heel prettig om een wereld te mogen scheppen waarin werken van de (vorige) winnaar tentoongesteld
worden. Ik probeer niet zomaar wat museumwanden op te
zetten maar wel om de wereld van de illustrator vorm te
geven. Met de werkgroep starten we altijd met een etentje
bij de illustrator om hem of haar beter te leren kennen. Wat
voor sfeer hangt er rond die persoon? Wat interesseert hem?
Welke verhalen brengt hij/zij? Zo ontstaat er een expo op
maat en we tonen ook graag hoe de winnaar eigenlijk werkt.
Het is een soort atelier waarin de stijl of techniek getoond
wordt die hij of zij gebruikt. In het begin betrekken we de
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illustrator bij de expo, maar daarna is het ook voor hen een
verrassing. Meestal een erg aangename! (Lacht). De laatste jaren is de samenwerking met de stad daarbij enorm
hecht geworden, zowel wat technische, communicatieve
als materiële ondersteuning betreft.”
Fabien: "Voor de wedstrijd krijgt iedereen een vierkante
meter exporuimte ter beschikking, met het boek erbij. Want
je kan wel een mooi kunstwerk maken, het moet weldegelijk
bij de tekst horen. Da’s ook het fijne aan de expo, dat je het
kan vergelijken met het boek of artikel. Dat geeft toch vaak
een andere dimensie.”
Picturale is al een gigantisch pakket en toch is er ondertussen nog iets bijgekomen?
Pieter: “Inderdaad. Aan de openingsdag van Picturale koppelen we nu ook het vertelfestival ‘Verhalen in de Stad’,
kortweg VIS. Hierbij vertellen topvertellers van 10 tot 17 u.
op verschillende locaties in De Vrijheid verhalen en worden
workshops georganiseerd. Daarna is er de officiële onthulling van de nieuwe muur om te eindigen met de vernissage
en de bekendmaking van de winnaars. Die dag komt de jury
immers rond 10 u. bijeen en wordt de winnaar gekozen. Hij
of zij wordt dan opgebeld met de vraag om later op de dag
aanwezig te zijn in CC De Ververij voor de prijsuitreiking.
Ja, tot een uur voor de opening weet eigenlijk niemand wie
de winnaar zal zijn. Heel erg spannend!”
Fabien: “Nog iets nieuw is het feit dat onze werkgroep een
groot dossier heeft ingediend, om de toegankelijkheid van
Picturale te verhogen. De expo is weliswaar laagdrempelig
maar ondanks alle affiches en sociale media zijn er toch een
aantal doelgroepen die we niet bereiken. Vanuit ‘Literatuur
Vlaanderen’ worden hiervoor inspanningen geleverd en
zullen de doelgroepen de expo gratis kunnen bezoeken.”
Heb je de indruk dat Ronsenaars voldoende op de hoogte
zijn van de Picturale-muren in de stad?
Fabien: “Misschien nog te weinig. We rekenen daarvoor op
de dienst Toerisme om te helpen hier meer bekendheid aan te
geven via hun gegidste wandelingen. Het is ook de bedoeling
om deze wandeling interactief te maken, met QR-codes.”
Pieter: “We krijgen elke editie een aantal muren ter beschikking en het is best leuk om samen met de illustrator
naar de verschillende gevels te gaan kijken, om de meest
geschikte eruit te pikken. We laten de illustrators dan de
vrije keuze of ze gaan voor een bestaande tekening of eerder
een illustratie op maat wensen te maken.”
Fabien: “Zo is de tekening in de Olifantstraat een bestaande
illustratie van Carll Cneut uit het boek ‘Een miljoen vlinders’
en dus niet op maat gemaakt zoals je misschien zou denken.
De tekening aan de gevel in de Wijnstraat is dan weer wel
op maat gemaakt.”
Bezoekers komen van “heinde en ver”. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen en over welk aantal spreken we dan?
Pieter: “Zo’n 5.000-tal, waarvan 3.000 leerlingen uit omliggende scholen. De overige bezoekers komen van over heel
Vlaanderen en Nederland. Het zou heel fijn zijn mochten
mensen in de toekomst bij het horen van de naam Ronse,
de stad linken aan het illustratiefestival Picturale.”

PICTURALE
EXPO VAN 5 MAART TOT
EN MET 16 APRIL 2022
PIETER VAN EENOGE ZIET HET ANDERS.
Vernissage op 5 maart
• 10 u.: 'Verhalen In de Stad' i.s.m. de bib
• 17 u.: muuronthulling in de Priestersstraat
• 18.30 u.: vernissage met prijsuitreikingen in
CC De Ververij, Wolvestraat 37
Finissage op 16 april
Van 15 tot 20 u. in CC De Ververij, Wolvestraat 37.
Om 17 u. muziektheater ‘De fabelachtige stad’
Vertrekpunt is een memorabele ontmoeting tussen
mens en dier. Via de muzikale improvisaties van Ruben Nachtergaele en Anneleen Boehme, de vertellingen van Eva De Groote en de live schilderijen van
gerenommeerd illustrator Randall Casaer, krijgen
de dieren zelf hun zeg in de zaak: de toestand van
de mens en de planeet anno 2022.
Prijs:

€ 14 / € 12 (-26, 55+, combiprijs)
€ 10 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 2)
€ 4 (inwoners Ronse met VT-pas cat. 1)

Ticketreservatie via Webshop Ronse,
info@ccdeververij.be of 055 23 28 01

Meer info: www.picturale.be
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WERKEN
HET LOKAAL BESTUUR RONSE,
EEN BELANGRIJKE WERKGEVER IN DE REGIO
Het Lokaal Bestuur Ronse (stads- én OCMW-bestuur)
streeft dagelijks naar het leveren van een kwaliteitsvolle
en efficiënte dienstverlening voor haar inwoners en andere
klanten. Als sleutel tot succes kan de organisatie rekenen
op een 300-tal medewerkers binnen een leerrijke en afwisselende werkomgeving. Dankzij hun talenten, klantgerichtheid, gedrevenheid en leerbereidheid helpen zij de
Ronsenaars doorheen hun dagdagelijks leven en leveren
ze een maatschappelijke meerwaarde.

Medewerkers gezocht
Het Lokaal Bestuur Ronse is continu op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken en een hart hebben
voor de burgers. De organisatie bestaat uit een diversiteit aan diensten en functies. Zo zijn er de administratieve
diensten maar ook technische diensten, waarvoor telkens
deskundig, leidinggevend en uitvoerend personeel wordt
ingezet. Er zijn diensten waar bijna uitsluitend frontoffice
of backoffice personeel wordt tewerkgesteld. Veelal is het
een combinatie van beide.

Vacatures in 2022
In de loop van dit jaar zullen o.a. volgende vacatures
aan bod komen: redders en toezichters zwembad, administratief en technisch deskundigen, (hulp)hovenier,
poetspersoneel, een afdelingshoofd wonen en werken,
een kwaliteitscoördinator, een deskundige ICT, een
coördinator armoede- en sociaal beleid…

Zin om ook het verschil te maken?
Je kan steeds je CV bezorgen via mail naar vacatures@
ronse.be, via de post of afgeven aan het onthaal van het
stadhuis, Grote Markt 12. Spontane sollicitaties worden één
jaar bijgehouden. Wanneer er binnen het jaar een vacature
gepubliceerd wordt waarvoor jij in aanmerking komt, dan
word je hiervan op de hoogte gebracht. Zo krijg je meteen
de kans om je kandidatuur te stellen voor deze functie.
Daar waar het bestuur rekent op geëngageerde en gemotiveerde werknemers, kunnen zij op hun beurt vertrouwen
op een personeelsbeleid dat hen helpt zich te ontplooien en
aandacht heeft voor werk-privébalans onder andere door:
• uitgebreide opleidingsmogelijkheden
• een salaris dat rekening houdt met opgebouwde
anciënniteit
• een ruim aantal vakantiedagen (32 à 35 dagen)
• een soepele vakantieregeling
• flexibele werktijden indien mogelijk
• vergoeding van gepresteerde overuren
• extra legale voordelen: gratis hospitalisatieverzekering (+ voordelig tarief voor inwonende familieleden),
maaltijdcheques van €7,70, tweede pensioenpijler
• thuiswerken
• leuke personeelsactiviteiten
• een premie bij een geboorte van een kind, huwelijk,
wettelijk samenwonen, pensionering…

Openstaande vacatures kan je steeds terugvinden op www.
ronse.be of de facebookpagina van stad Ronse. Uitgebreide
informatie over toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, het
verloop van de selectieprocedure en de verloning vind je terug
in de informatiebrochure op de website van de stad onder de
rubriek ‘vacatures’. Zeker de moeite om eens door te nemen.
Voor elke functie bestaat er trouwens een specifieke functiebeschrijving. Deze kan je bij elk vacaturebericht raadplegen
via www.ronse.be of opvragen bij de personeelsdienst. Durf
gerust ook eens je oor te luister leggen bij het diensthoofd
van de betreffende dienst voor meer informatie over de
dagdagelijkse werking en het takenpakket. Tot binnenkort?
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Meer info: Personeelsdienst Ronse
vacatures@ronse.be - 055 23 27 25

ARMOEDEBELEIDSPLAN

RONSE IN STRIJD TEGEN ARMOEDE
Ronse kampt net als heel wat andere (groot)steden met een
armoedeproblematiek en telt verschillende tekenen voor
verhoogd armoederisico. Daarom heeft het bestuur van de
aanpak van armoede haar prioriteit gemaakt. Er is één jaar
lang gewerkt aan een grondige analyse van de situatie en
de opmaak van een doordacht armoedebeleidsplan. Ronse
wil samen met heel wat partners de strijd aangaan en maakt
hiervoor de komende jaren meer dan 2 miljoen euro vrij.
Armoede is meer dan financiële tekorten. Armoede treft verschillende levensdomeinen die op hun beurt invloed hebben
op andere domeinen. Het was dan ook een uitdaging om
keuzes te maken uit verschillende mogelijke acties. Hiervoor
werd een traject doorlopen met werkgroepen van lokale
actoren. Daarnaast liep er een parallel traject, begeleid door
externe partners, om de stem van personen in armoede en
jongeren te horen. De werkgroepen werden aangevuld met
bevragingen en concrete cijfergegevens. Finaal werd het
geheel afgetoetst met experten uit de academische wereld.
Op 22 november werd het armoedebeleidsplan unaniem
goedgekeurd door de gemeenteraad van Ronse. Het plan
is opgebouwd rond 7 belangrijke thema's :
• Inkomensarmoede
• Arbeidsmarkt
• Huisvesting

•
•
•
•

Onderwijs
Kinderarmoede
Maatschappelijke participatie
Zorg en gezondheid

ONDERBESCHERMING & INKOMENSARMOEDE
Het armoedebeleidsplan voorziet in maatregelen voor het
tegengaan van “onderbescherming”: het niet opnemen van
bestaande rechten. Door de steeds complexere wetgeving
en bezuinigingen, vallen steeds meer mensen uit de boot en
krijgen ze niet de hulp waarop ze recht hebben. Dit vraagt om
een versterking van de werking van het Sociaal Huis door in
te zetten op een integrale (automatische) rechtenverkenning en een eigen outreachende werking. Hierbij zoeken
medewerkers zelf naar manieren om contact te leggen met
de doelgroep. Dit in samenwerking met de Wegwijzers. Dit
zijn vrijwilligers die mensen in armoede de weg helpen te
vinden naar het juiste aanbod.
Armoede is niet enkel een financieel probleem maar armoede is anderzijds wel altijd een tekort aan inkomen om
volwaardig te kunnen participeren aan de maatschappij. Een
voldoende hoog inkomen is dan ook een belangrijke hefboom om (kinder)armoede aan te pakken. Het plan voorziet
in preventieve budgeteducatie voor jongeren, het verlenen
van voorschotten op sociale rechten en een verlaging van
de gemeentebelasting voor de meest kwetsbaren.
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KINDERARMOEDE & ONDERWIJS
In het leven start niemand met dezelfde kansen. Hoe
langer deze ongelijkheid duurt voor kinderen, hoe
moeilijker deze later kan bijgebeend worden. Vroeg
inzetten op het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zelfs al van voor de geboorte (perinataal), werkt
preventief voor het latere leven van een kind. Daarom
wordt gewerkt aan o.a. : de uitbouw van een perinataal
netwerk, inzet op kinderopvang, integrale gezinsondersteuning waarbij één gezin toegewezen wordt
aan één maatschappelijk werker die het gezin van A
tot Z begeleidt.
Het onderwijs wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen. Zij zijn echter een belangrijke partner om
generatiearmoede te doorbreken. Dit wil de stad versterken door een sterk flankerend beleid op te zetten
met aandacht voor het verhogen van de communicatie
tussen gezin en school, armoedevaardige leerkrachten
en uitbouwen van buitenschoolse activiteiten. Ook
huiswerkbegeleiding aan huis en de zomerschool zijn
waardevolle initiatieven. Kinderen en jongeren moeten
keuzes kunnen maken volgens hun talenten. Taal en
digitale vaardigheden zijn daarbij een troef. Daarom
zijn acties opgenomen voor optimale (taal-) oefenkansen en klare communicatie voor diegenen die extra
steun nodig hebben. Taal en digitale vaardigheden
zijn niet de oplossing voor alles, maar wel een toegangspoort die de weg openen naar andere domeinen
zoals tewerkstelling. Deze vaardigheden maken een
volwaardige maatschappelijke participatie mogelijk.

Huisvesting en energie nemen de grootste hap uit het
budget van een kwetsbaar gezin. De vele oudere en
kleine huizen in Ronse hebben vaak niet alle basisvoorzieningen of te weinig comfort. Ook de hoge energieprijzen zullen opvolging vragen. Het is nodig om alle
kansen te gebruiken om te investeren in kwaliteitsvolle
en betaalbare huisvesting, uithuiszettingen te vermijden en in te zetten op een aanklampende hulpverlening. Daarnaast voorziet het plan in 100 nachten per
jaar voor lokale nachtopvang voor daklozen.

ZORG & GEZONDHEID
Preventieve gezondheidszorg zet in op de bescherming
en de bevordering van de gezondheid en resulteert in
een kwaliteitsvol leven. Het is een uitdaging om op
lange termijn burgers sterker te maken via gezondheidseducatie en nauwere samenwerking met diensten
voor psychologische hulpverlening. Dit in combinatie
met warme buurten. Ronse kent immers kwetsbare
wijken. Samen werk maken van aangename buurten
betekent verbinding maken tussen buurtbewoners,
wijken en dienst- en hulpverlening. Hierbij is er bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen waaronder
senioren, mensen met een beperking en inwoners met
een migratieachtergrond.

TEWERKSTELLING & HUISVESTING
Tewerkstelling is een belangrijke schakel en versterkt
het sociaal netwerk van een individu. Het brengt ook
voldoening. (Nog) niet iedereen is onmiddellijk klaar
om die stap te zetten. Er is dus nood aan een tussenstap via activeringsprojecten. Ook worden acties ondernomen om het behalen van een rijbewijs te ondersteunen. Dit is vaak een belangrijke randvoorwaarde
voor het behalen en behouden van een job. Daarnaast
zet de stad in op samenwerking met VDAB en Onderwijs om mensen maximaal te activeren.

Ronse wil zo armoede aanpakken door de regierol rond
armoede en welzijn op te nemen en samen te werken
met lokale partners en mensen in armoede. Voor dit
plan voorziet het lokaal bestuur een investering van 2
miljoen euro verspreid over de komende 4 jaar.
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Het volledige plan is te lezen op
www.ronse.be/nl/armoedebeleidsplan.
Meer info: 0800 11 906 - sociaalhuis@ronse.be

KORT NIEUWS
VERONTREINIGING IN EN ROND DE MOLENBEEK
Omwille van de textielnijverheid langs de Molenbeek startte
OVAM een onderzoek met aandacht voor niet-klassieke
parameters, zoals PFAS en gebromeerde vlamvertragers.
In juli 2021 werd dit gefinaliseerd.
De resultaten toonden verhoogde concentraties van gebromeerde vlamvertragers en PFAS in de oeverbodem.
In het najaar van 2021 werd daarom nog meer onderzoek
uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de verontreiniging
zich beperkt tot een zone van 20 m rond de oevers van de
Molenbeek.

In deze zone van 20 m zijn een aantal adviezen van toepassing in afwachting van verder onderzoek. Ook in de tuinen
van De Ververij, het Bruulpark en de strook van 20 m dichtst
bij de Molenbeek van het buurtpark Beekstraat moet je
voorlopig best een beetje opletten: was preventief je handen
en veeg goed je voeten als je daar gespeeld of gewandeld
hebt. Verder onderzoek is gepland.
Je kan de resultaten steeds volgen via
www.ronse.be/nl/verontreiniging-molenbeek.

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL? KIES JE SCHOOL TOT 31 MAART
Wil je je kind (voor het eerst) inschrijven in een basisschool in Ronse voor het schooljaar 2022 - 2023? Dan is
maart een belangrijk moment. Voor de Nederlandstalige
basisscholen van Ronse wordt gewerkt met een centrale
aanmeldingsprocedure die loopt van maandag 1 maart
tot woensdag 31 maart.
Wanneer je je kind voor het eerst wil inschrijven (of wil
veranderen van school) kan je in maart een school kiezen
via een centrale website. In april krijg je dan een uitnodiging om je kind effectief in te schrijven in de toegewezen
school. Wie zich niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije
inschrijvingsperiode in juni.

Op www.ronse.be kan je alle praktische info vinden om
je kind aan te melden.
Opgelet: deze info is enkel bedoeld voor ouders van:
• alle kleuters geboren in 2020 (ook als ze laat op het jaar
geboren zijn en nog niet in 2022 - 2023 kunnen instappen).
• alle kinderen van 3 tot 12 jaar die naar een nieuwe
basisschool willen gaan op 1 september 2022.
Meer info: Huis van het Kind - Sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62
055 23 28 39 - huisvanhetkind@ronse.be

DIGITALE METERS FLUVIUS
Binnenkort start uitrol digitale meters
De Vlaamse netbeheerder Fluvius vervangt momenteel bij
alle Vlaamse gezinnen de klassieke elektriciteits- en aardgasmeter door digitale meters. Waarom de digitale meter
nuttig is, kan je lezen op www.fluvius.be/blog. Zo worden
de meterstanden automatisch doorgegeven. Bovendien
kan je je gebruik opvolgen via mijn.fluvius.be. Gevolg: je
verbruikt minder energie, een goede zaak voor zowel het
klimaat als je portemonnee.
Brief met afspraak
Momenteel is ook Ronse aan de beurt. Je krijgt een brief
van aannemer 3DM met het tijdstip waarop men langs komt.
Past het niet voor jou? Geen probleem, via www.fluvius.
be/digitalemeter kan je de afspraak makkelijk verzetten.

De plaatsing van de digitale meters is verplicht. Alleen wie
vóór 2021 zonnepanelen installeerde, krijgt voorlopig (nog)
geen uitnodiging.

Installatie zo gebeurd
De installatie neemt in totaal maar een uur in beslag en
gaat gepaard met een korte stroom- gasonderbreking.
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Meer info
www.fluvius.be/digitalemeter of 078 35 35 34.
Wil je weten wanneer Fluvius langskomt?
Neem een kijkje op www.fluvius.be/planningschecker.

VRIJE TIJD IN RONSE

VERHALEN IN DE STAD
Op zaterdag 5 maart is er ‘Verhalen In
de Stad (VIS)’, een groot verhalenfestival in en rondom het historische
stadsdeel ‘De Vrijheid'. Met VIS geeft
de bibliotheek het startschot voor de
jaarlijkse jeugdboekenmaand en wordt
de opening van de 9e editie van ‘Picturale’ gevierd. Er vinden tal van gratis
activiteiten plaats voor jong en ouder.
VIS is een mooie samenwerking tussen
de bibliotheek, Picturale en verschillende stadsdiensten en partners.

In de voormiddag kan men in De Passage terecht voor twee workshops van
illustratrice Veerle Derave voor ouders
en hun kleuter. Bij de dienst toerisme
worden gegidste wandelingen voorzien langs de mooie picturale-illustraties in de stad. Gelieve in te schrijven
voor deze activiteiten.
In de namiddag komen vertellers het
beste van zichzelf geven op verschillende plaatsen in De Vrijheid en het
Bruulpark. Doorlopend kan je genieten van grime, voorlezers, sport- en
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spelactiviteiten, zoektochten en nog
véél meer belevenissen!
Om 17 u. vindt in de Priestersstraat de
grote onthulling plaats van de reusachtige muurtekening door Pieter Van
Eenoge. Aansluitend is iedereen welkom in CC De Ververij voor de vernissage van Picturale 2022, een prachtige
tentoonstelling van de illustratiekunst.
Kortom, voor elk wat wils!
Info & inschrijvingen via www.ronse.be

KUNSTACADEMIE
De Kunstacademie Vlaamse Ardennen zet in op een duurzaam cultureel diversiteitsbeleid met het NANDI-project,
immersieklassen en een nieuw project Don Giovanni!
Talrijke drempelverlagende en verbindende initiatieven illustreren hoe het team van de kunstacademie op een positieve
en open manier inspeelt op culturele diversiteit.
NANDI? Not AN inDIcator!
Vanuit haar artistiek pedagogisch project engageert de Kunstacademie Vlaamse Ardennen zich om iedereen de kans te
geven aan kunstontwikkeling te doen. Daarnaast zet de inrichtende macht en het Lokaal Bestuur Ronse sterk in op integratie en armoedebestrijding. In dat licht startte in 2017 het
NANDI (Not AN inDIcator)-project. De idee en filosofie achter
dit sociaal-cultureel project op lange termijn behoort tot de
erfenis van de Lions Club Ronse-Renaix.
De ervaring met het LiSa-project (= studiebegeleiding van
kansarme jongeren in het hoger onderwijs) leerde Lions Club
Ronse-Renaix om kinderen al op jonge leeftijd alle kansen
te geven. Daarom besliste Lions Club in samenspraak met
de basisscholen een programma op te starten om kansarme
kinderen de kans tot zelfontplooiing via culturele activiteiten
aan te bieden. Kinderen kunnen hun artistieke talenten ontdekken en ontwikkelen in lessen Octopus, Octopus dans en
Woordatelier.
Boost voor zelfvertrouwen van kinderen
Het Nandi-project wil jongeren die opgroeien in armoede door
praktische en financiële steun alle kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Door kunstontwikkeling vergroot hun
zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Bovendien neemt integratie
in en deelname aan het lokale socio-culturele leven toe.

Na 2017 groeide het project en toonden steeds meer scholen interesse om erbij aan te sluiten. In het huidig schooljaar
kan dit project verder uitgebreid worden dankzij de steun van
nieuwe partners: Kiwanis, Spectrum en OCMW Gemeente
Brakel. Hierdoor slaagt de Kunstacademie in haar opzet een
duurzaam diversiteitsbeleid te voeren.
De kunstacademie onderschrijft het armoedebeleidsplan
Eind vorig jaar werd een uitgebreid armoedebeleidsplan voorgesteld door het lokaal bestuur. Armoede treft namelijk verschillende levensdomeinen die op hun beurt invloed hebben
op andere domeinen. De visie van de Kunstacademie omtrent
diversiteit sluit aan bij het armoedeplan inzake de levensdomeinen ‘onderwijs’ en ‘maatschappelijke participatie’. In de
toekomst wordt verder onderzocht op welke manier zoveel
mogelijk kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen
maximaal kunnen deelnemen aan het kunstonderwijs en het
vrijetijdsleven.
Jongeren duiken in een artistiek taalbad in de immersieklas
Met de immersieklassen binnen het domein Woordkunst-Drama zet de kunstacademie in op theaterlessen voor jongeren
van 12 t.e.m. 15 jaar die in een Nederlands taalbad willen springen waarin ze zich creatief kunnen ontwikkelen. In ‘Dramastudio’ gaan ze met én zonder woorden expressief aan de slag.
Tijdens ‘Speltheater’ proeven de leerlingen van verschillende
soorten tekst.
Opera Don Giovanni i.s.m. LEJO
In oktober 2022 zullen jongeren van vzw LEJO meewerken aan
de opera Don Giovanni van W. A. Mozart. Het wordt - 2 jaar na
de succesvolle productie DIDO 2.0 - opnieuw een bijzonder
evenement met een uniek concept. Plaats van het gebeuren is
de statige, oude conciërgewoning op de site van ‘De Ververij'.
Samen wordt het een krachtige, geslaagde voorstelling in een
aangrijpende setting.
Meer info: www.kunstacademievlaamseardennen.be
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BIBLIOTHEEK
TAAL- EN LEESPRIKKELS
Taal en vrije tijd – een ‘te gekke’ combinatie
Liefde voor boeken en taal, ook na de schooluren! De komende
maanden wordt er volop ingezet op een vormingstraject voor
alle kindbegeleiders van de buitenschoolse kinderopvang
(BKO). Dit traject impliceert drie vormingen én wekelijkse
taalcoaching. De buitenschoolse kinderopvang bereikt op
dagelijkse basis zeer veel kinderen. Taal bewuster een plaats
geven tijdens activiteiten, bewuste spreekkansen creëren en
ontdekken hoe je woordenschat en zinsbouw kan stimuleren
via verschillende werkvormen, ervaringskansen en materialen. Dit zijn enkele handvaten waarmee kindbegeleiders,
samen met taalcoach Eveline Baelde, aan de slag zullen gaan.
Daarnaast wordt er volop ingezet om een breed leesaanbod
en een krachtige en motiverende leesomgeving te realiseren
in de BKO. Iedere vestigingsplaats ontvangt een mooi pakket
boeken en er wordt ook geïnvesteerd in educatieve materialen
en gezelschapsspellen.
Bib op school: iedereen leest mee!
De bib komt naar de scholen toe. De bib is gestart met het
uitlenen van mobiele wisselcollecties voor 2de-3de leerjaar
op drie basisscholen in Ronse. Verschillende scholen bevinden
zich vrij ver van de bib en lenen daardoor minder vaak boeken
uit, wat écht als een gemis werd ervaren door de scholen. De
wisselcollecties bestaan telkens uit een gevarieerd aanbod
van 100 boeken. Na de krokusvakantie start de bib ook met
een wisselcollectie voor het 4e en 5e leerjaar.
Kleuterleid(st)ers kunnen binnenkort een themapakket lenen,
dat tien boeken en één educatief spel omvat. Terugkerende
thema’s zoals Pasen, de seizoenen… zijn altijd erg populair.

MIJN LEESTIPPER: BOEKENTIPS VOOR VOLWASSENEN
Mijn Leestipper geeft
je elke maand leestips
naar je eigen smaak
en voorkeur. De boekentips komen uit de
fictiecollectie van je
eigen bib en zijn gebaseerd op jouw leenhistoriek en leesprofiel.
Om zicht te krijgen op
jouw leesvoorkeuren, vul je een korte
vragenlijst in bij het
aanmaken van jouw
profiel op ‘Mijn Leestipper’. Dit is vanaf nu
een onderdeel van de
bibliotheekwebsite.
Na het aanmelden bij Mijn Bibliotheek zie je alle persoonlijke leestips. Je kan het geadviseerde boek op een leeslijstje
plaatsen of reserveren. Je kan jouw persoonlijke leestips bekijken op de website, maar je ontvangt ook maandelijks een
teaser via mail.

BOEKENZOEKER: LEESTIPS
VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Boekenzoeker is een online zoekmachine die lezers tot 18
jaar een persoonlijk leesadvies biedt op basis van hun eigen
interesse, hobby of stemming. Aan de hand van vijf zoekcriteria
geeft Boekenzoeker je boekentips op maat. Je kan zoeken op
leeftijd, soort boek, thema, dikte en extra (zoals bijvoorbeeld
verfilmde boeken of klassiekers). Daarnaast kan je fragmenten
uit boeken lezen en beluisteren. Je kan een score geven aan
een boek, commentaar posten, favorieten opslaan of het boek
delen met anderen. Nieuw is ook dat je bij elk boek meteen kan
checken of het in de catalogus van de bibliotheek van Ronse
zit en op dat moment aanwezig is.
Daarnaast kan je je ook laten inspireren door verschillende
lijstjes. Een lijstje rond pesten, de boekentips van Jeugdboekenmaand, de populairste boeken voor een bepaalde leeftijd:
je vindt het allemaal op www.boekenzoeker.be.
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CC DE VERVERIJ
SONICO

STRANGE STRANGERS DANIELLE HUYGHE

PIAZZOLLA - ROVIRA: THE EDGE OF TANGO
Vrijdag 11 maart om 20.30 u.
Tango
Wolvestraat 37

Astor Piazzolla en Eduardo
Rovira worden beschouwd als
twee baanbrekende voortrekkers van de 'tango nuevo'. Dit
vormt ook het uitgangspunt
voor SONICO’s derde album 'Piazzolla-Rovira: The Edge
of Tango'. SONICO wordt door de Argentijnse pers bejubeld
als ‘de redder van de tango nuevo’ en wordt gecatalogeerd
in de top 10 hedendaagse tango-ensembles.
...............................................................................

NORDMANN
IN VELVET

Vrijdag 18 maart om 20.30 u.
Pop / jazz
Wolvestraat 37
Na debuut ‘Alarm’ en ‘The
Boiling Ground’ is het voor
Nordmann tijd voor een nieuw
hoofdstuk. ‘In Velvet is een gelaagd studioalbum dat zich
als een warm deken om de luisteraar slaat en waarop rock
ingeruild wordt voor elektronica. Songs en melodie staan
daarbij centraal. Producer Jasper Maekelberg zorgde voor
structuur binnen het vernieuwd muzikaal kader. In deze
nieuwe vorm is Nordmann meer dan ooit klaar om (inter)
nationaal potten te breken.
...............................................................................

ZEMLINSKY QUARTET
Zondag 20 maart - 20 u.
Klassiek
Zuidstraat 19
Het Zemlinsky Quartet werd
opgericht in 1994 in de schoot
van het conservatorium van
Praag en is sindsdien uitgegroeid tot een alom geprezen
voorbeeld van de Tsjechische strijkkwartettraditie. Dit
kwartet wordt wereldwijd nog steeds gezien als één van
de meest gerenommeerde strijkkwartetten.

L'HEURE BLEUE - INTO THE BLUE (PREMIÈRE)

Vrijdag 22 april om 20.30 u.
Dans / film
Wolvestraat 37
‘Into the blue’ toont een benauwend portret van twee jonge
vrouwen die kampen met een slaapprobleem. Hun akelige
dromen en slaapstoornis worden verstikkend vastgelegd
aan de hand van film en dans. Stress, slapeloosheid en
angst, dat zijn de gevoelens die ‘Into the Blue’ onderzoekt
en verbindt met de claustrofobische tijd waarin de mensheid is verzeild.
...............................................................................

DE GRAAF - WA IS DA MET DA LAM?
Zondag 24 april om 15 u.
Muzikale familievoorstelling
6+
Wolvestraat 37
Zangeres Celine Debacquer,
fluitiste Liesbeth Peelman en
pianiste Elisabeth De Loore
nemen je mee naar de wondere
wereld van de jonge Van Eyck.
Deze familievoorstelling is geïnspireerd door de magnifieke portretten van de meesters Jan en Hubert Van Eyck en
geïntrigeerd door het mysterie van hun goddelijke Lam.

Info & tickets: www.ccdeververij.be
webshopronse.recreatex.be
info@ccdeververij.be - 055 23 28 01
Covid Safe Ticket en mondmasker verplicht.
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WIELERWEDSTRIJDEN
In het voorjaar trekken heel wat wielerwedstrijden over de beroemde hellingen van Ronse en de Vlaamse Ardennen. Dat is
ook in 2022 het geval. Deze doortochten kunnen soms voor verkeersoverlast zorgen. Hieronder alvast een overzicht van de
doortochten in Ronse. (De opgegeven uren zijn een schatting.)

ZONDAG 27 FEBRUARI : KUURNE - BRUSSEL - KUURNE
Doortocht junioren
• Van 13.40 tot 14 u. van Ommegangstraat via Savooistraat
en Ninovestraat naar Oudestraat en Zandstraat.
Doortochten elite
• Om 14 u. aan Berg Ten Houte en Koekamer.
• Van 15 tot 15.30 u. van Elzeelsesteenweg via Veemarkt en
Glorieuxlaan naar Oudestraat en Zandstraat.

VRIJDAG 25 MAART : RECORD BANK E3 HARELBEKE
• Van 14.15 tot 14.45 u.: Van Ninoofsesteenweg naar
Kanarieberg en via Ommegangstraat en Savooistraat naar
Ninovestraat. Vandaar via Glorieuxlaan naar Oudestraat en
Kruisstraat (naar beneden) richting Zonnestraat.
• Om 15 u. via Ronde van Vlaanderenstraat naar Zandstraat.
• Om 16 u. Rozenaaksesteenweg en Karnemelkbeekstraat.
WOENSDAG 30 MAART: DWARS DOOR VLAANDEREN
Doortochten dames
• Om 12.20 u. aan Zandstraat en Hoogberg.
• Van 12.50 tot 13.15 u. van Berg Ten Houte naar de Koekamer
en via de Ninoofsesteenweg naar de Kanarieberg. Vandaar
via Hogerlucht en Broeke naar Kruisstraat en Zonnestraat.
• Om 13.20 u. via Zandstraat en N60.
Doortochten heren
• Om 14.10 u. via Zeelstraat en N60 naar Zandstraat.
• Om 14.30 u. opnieuw de Zandstraat richting Hoogberg.
• Van 15.00 tot 15.30 u. van Berg Ten Houte naar de Koekamer
en via de Ninoofsesteenweg naar de Kanarieberg. Vandaar
via Hogerlucht en Broeke naar Kruisstraat en Zonnestraat.
• Van 15.20 tot 15.45 u. van Zandstraat naar N60.

ZATERDAG 2 APRIL : WE RIDE FLANDERS
Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen
De deelnemers komen van Flobecq en rijden via de Ninoofsesteenweg en de Kanarieberg naar de Ommegangstraat.
Vandaar gaat het via Hogerlucht, Kammeland, Glorieuxlaan
en St.-Pietersnieuwstraat naar de Watermolenstraat. Op de
parking Familia is de bevoorrading. Vandaar gaat de tocht verder via de Kruisstraat en Oudestraat naar de Zandstraat. Dan
gaat het naar de Karnemelkbeekstraat om via de Ronde van
Vlaanderenstraat naar Kluisbergen te rijden.
ZONDAG 3 APRIL : RONDE VAN VLAANDEREN
Doortochten dames
• Om 16.40 u. via Ommegangstraat naar Weitstraat.
• Om 16.50 u. aan de Oudestraat en Kruisstraat (Malanderpark).
Doortochten heren
• Om 13.25 u. van de Berchemsesteenweg naar Hoogberg.
• Om 14.45 u. aan de Ninoofsesteenweg en Kanarieberg.
• Om 15.00 u. aan de Berchemsesteenweg.
• Om 15.40 u. aan de Rubberigtsbank en Ommegangstraat.
• Om 15.50 u. aan Oudestraat en Kruisstraat (Malanderpark).

ZATERDAG 30 APRIL : LEIEDAL KOERSE (DAMES)
• Om 13.05 u. aan Doorniksesteenweg en Paillaertcamp.
• Om 13.15 u. van Ronde van Vlaanderenstraat naar Zandstraat.
• Om 14.00 u. Karnemelkbeekstraat.
ZATERDAG 30 APRIL : E3 SAXO BANK CLASSIC (JUNIOREN)
• Om 14.50 u. aan Doorniksesteenweg en Paillaertcamp.
• Om 15 u. van Ronde van Vlaanderenstraat naar Zandstraat.
• Om 15.45 u. aan Karnemelkbeekstraat.
DONDERDAG 26 MEI : OMLOOP DER 3 PROVINCIES
• Doortocht om 15.40 u. aan Hoogberg en Zandstraat.
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SPORT - JEUGD
INSCHRIJVINGEN PAASEN ZOMERKAMPEN
In de vakanties kan je terecht bij Speelpleinwerking Pagadders, Villa Creademie in CC De Ververij en de sportkampen
in ’t Rosco. Noteer alvast volgende data in jouw agenda om
jouw plekje te reserveren:

PAASVAKANTIE 2022 (4 T.E.M. 8/04 + 11 T.E.M. 15/04)
Start inschrijvingen sportkampen + speelplein Pagadders:
• Zondag 6 maart voor inwoners van Ronse
• Zondag 13 maart voor niet-inwoners van Ronse

ZOMERVAKANTIE 2022
Start inschrijvingen sportkampen + speelplein Pagadders:
• Zondag 24 april voor inwoners van Ronse
• Zondag 1 mei voor niet-inwoners van Ronse

10.000 STAPPEN:
ELKE STAP TELT!
Wandelen is de makkelijkste en goedkoopste manier
van bewegen. Stappen kan je altijd en overal: thuis,
op het werk, in je vrije tijd… Hoeveel stappen moet je
dan zetten voor een gunstig effect op je gezondheid?
10.000 stappen per dag is ideaal voor volwassenen,
8.000 voor 65-plussers. Maar staar je vooral niet blind
op een cijfer: elke stap telt! Ook kleine vorderingen
maken een verschil. Daarom bundelen Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen hun krachten om het grootste beweegproject van Vlaanderen te
organiseren: “10.000 stappen: Elke stap telt”.
De eerste stap begint bij jouw voordeur!
Ook Ronse neemt deel aan dit project. Daarom kan je
vanaf nu verschillende signalisatieborden en wegwijzers terugvinden in de stad. Deze borden maken het
streefdoel van 10.000 stappen tastbaar door afstanden
uit te drukken in stappen. Hiermee wordt aangetoond
dat ook kleine afstanden extra stappen opleveren. Van
jouw voordeur tot aan het stadhuis. Of tussen de bakker
en de slager.

Start inschrijfmoment Villa Creademie:
• Zondag 1 mei voor inwoners van Ronse
• Zondag 8 mei voor niet-inwoners van Ronse
Inschrijvingen voor de sportkampen en Villa Creademie
gebeuren online vanaf 9 u. via de webshop van de stad:
webshopronse.recreatex.be. Alle kampen kan je terugvinden onder ‘Inschrijvingen’. Nog geen account aangemaakt?
Doe dit dan zeker op voorhand en voeg jouw kind(eren) aan
jouw account toe.
Inschrijven voor speelplein Pagadders doe je via mail naar
speelpleinwerking@ronse.be, steeds op zondag vanaf 9 u.
Vanaf maandag 7 en 14 maart, 25 april en 2 mei kunnen
inschrijvingen ook telefonisch of aan de balie.
Het volledige overzicht van de kampen kan je terugvinden
op www.ronse.be.
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Zet je beste beentje voor en stap mee in deze campagne.
Stap voor stap bereik je niet alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je slaapt beter en
stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed.
Al stappend heb meer sociaal contact, je zorgt voor minder vervuiling en minder lawaai van auto’s en maakt zo
buurten en straten leefbaarder. Kortom: elke stap telt!

Meer info:
Dienst Sport			
Dienst Jeugd
Leuzesesteenweg 241		
Grote Marijve 133
055 23 28 90 			
055 23 28 80
sport@ronse.be			jeugd@ronse.be

BIJZONDER ZONDER
De campagne ‘Bijzonder Zonder’ heeft als doel jongeren te informeren en sensibiliseren over de effecten van cannabis
op hun prestaties en enkele fabels over cannabis de wereld uit te helpen. In het bijzonder is het de bedoeling om de
overschatting bij te sturen van hoeveel leeftijdsgenoten cannabis gebruiken. Dankzij de inzet van verschillende lokale
partners is deze campagne ook succesvol afgetrapt in Ronse.

JONGEREN ZORGEN ZELF VOOR HUN KICKS
“Ik zorg zelf voor mijn kicks”. Met deze positieve boodschap
tonen jongeren via zelfgemaakte filmpjes op Instagram aan
hun leeftijdsgenoten wat ze in hun mars hebben. De onderliggende boodschap is: ”Wij zijn wie we zijn, we kunnen
straffe dingen en we hebben daar niks voor nodig.“ Met ‘niks
voor nodig’ bedoelen ze dat ze geen cannabis nodig hebben.
Hoewel vier op de vijf jongeren geen cannabis gebruiken,
overschatten jongeren het cannabisgebruik van hun eigen
leeftijdsgenoten. Bekijk de filmpjes op de Instagrampagina
van de stad of op www.ronse.be.

of een gesprek in de jeugdhulpverlening. Daarbij worden
hun kennis, inzicht en vaardigheden versterkt om gezonde
en bewuste keuzes te maken.

Bijzonder Zonder
De campagne Bijzonder Zonder (bijzonderzonder.com) zet
in de verf dat niet-gebruik de norm is. De filmpjes die op
Instagram te zien zijn, werden opgenomen door jongeren
uit Ronse, begeleid door Zakaria Moustahfid van LEJO vzw.
Zakaria: “Vanuit LEJO Ronse staan we heel sterk achter de
positieve boodschap van dit project. Ik ben dan ook heel
blij dat we Amine Bari hebben kunnen overtuigen om mee
te doen. Hij is heel bekend bij zijn leeftijdsgenoten omwille
van zijn indrukwekkende panna-en freestyle video's. Dat we
zo'n influencer in dit project hebben, kan de impact alleen
maar vergroten. Ik ben heel trots met het resultaat en hoop
vele jongeren aan te moedigen met deze positieve boodschap. Naast acteurs Julien, Jean, Jason, Amine, Xander en
cameraman Alhoussein zijn er nog velen die ongelooflijke
talenten hebben en geen drugs nodig hebben om te kicken!
Dus deel hun filmpjes én praat erover!”

Er is niet één persoon of actie die druggebruik kan voorkomen. Daarom is Bijzonder Zonder zo bijzonder: jongeren
krijgen dezelfde boodschap te zien, te horen en te lezen via
Instagram, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub, in de jeugdhulp... Dat herhaling werkt, is op preventief
vlak zeker al gebleken. Door samen met heel wat diensten
en organisaties te werken aan dat en-en-verhaal kan de
boodschap versterkt worden!
Thuis praten over cannabis
Bij de meeste jongeren duikt cannabis op een bepaald moment op in hun leefwereld. Als ouder hierop inpikken en het
gesprek openen is dan een heel goede reactie. Bijzonder
Zonder kan een goede aanleiding zijn om het onderwerp
ter sprake te brengen. Bekijk samen de filmpjes en ga op
zoek naar de kwaliteiten van je kind.
Vragen over cannabis of andere drugs
• De Druglijn (telefonisch, chat of mail): www.druglijn.be
• Veerle Gerbosch, drugbegeleider CGG
Zuid-Oost-Vlaanderen
0499 57 84 92 - veerle.gerbosch@zov.be

Het komende jaar zullen zowel secundaire scholen, bijzondere jeugdzorg als jeugdverenigingen verder aan de slag
gaan met Bijzonder Zonder. Jongeren kunnen deelnemen
aan een debat of quiz in de klas, een spel in het jeugdwerk
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Meer info:
Dienst Preventie - 055 23 28 26 - preventie@ronse.be

VZW DE LINDE
DE BOUW VAN EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM KOMT ERAAN
Je las er ongetwijfeld al over in de krant of op sociale media,
maar op 1 januari was het dan zover. Dan werden na een
lange procedure alle erkenningen van het woonzorgcentrum
De Linde door de stad overgedragen aan VZW De Linde.
In deze nieuwe structuur zetelen Zorggroep Eclips en het
Lokaal Bestuur Ronse. Samen organiseren zij momenteel
de werking van het huidig woonzorgcentrum en werken
zij aan de nieuwe zorginfrastructuur op de zorgsite Eclips.
De dagelijkse leiding is dus niet langer in handen van het
OCMW Ronse. Zorggroep Eclips neemt de dagelijkse werking voor haar rekening.

praktische zaken. Maar aan de werking van het woonzorgcentrum wordt in deze eerste fase niet veel gewijzigd. De
residenten zijn tevreden over de zorg die hen dagelijks wordt
aangereikt door de verpleeg- en zorgkundigen en door het
animatieteam. De technische medewerkers zorgen voor het
onderhoud van de bestaande gebouwen en krijgen daarvoor
ook heel wat waardering van de residenten.

De overdracht van de erkenningen is de laatste stap in
een lang proces om het ambitieuze plan van aanpak op de
zorgsite Delghust tot uitvoering te brengen. Het nieuwe
woonzorgcentrum staat als eerste infrastructuurwerk op
de agenda. Architecten tekenen reeds de plannen voor het
nieuwe woonzorgcentrum. Dit komt op een terrein, eigendom van het OCMW, tussen TIO3 en de seniorenflats De
Hoge Winde.
De bouw van nieuwe zorginfrastructuur kost zeer veel geld.
Mede daarom is het OCMW Ronse een samenwerking aangegaan met Zorggroep Eclips. Niet alleen komt men met de
nieuwe infrastructuur tegemoet aan de eisen van de hogere
overheid voor wat de omvang van de kamers en de inrichting van een woonzorgcentrum betreft. Het is eveneens de
bedoeling van iedere betrokken partij om op de zorgsite
Delghust een toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve
zorg te blijven aanbieden.
Voor de residenten is de overdracht ondertussen vlekkeloos
verlopen. Zij en hun familie werden ingelicht over een aantal

Ook voor de personeelsleden was het een spannende tijd.
Uiteindelijk krijgen zij met de VZW De Linde een nieuwe
werkgever. Zorggroep Eclips heeft samen met de diensten
van het lokaal bestuur alle zeilen bijgezet om de praktische
aangelegenheden zo goed mogelijk voor te bereiden met
het oog op een warme overdracht. Personeelsleden behouden hun bestaande rechten en plichten. Iedereen is er zich
immers van bewust dat de zorg voor oudere Ronsenaars in
heel dit gebeuren centraal staat en dat daarbij gedreven
medewerkers en zorgverstrekkers onontbeerlijk zijn.
De vele veranderingen rond het woonzorgcentrum De Linde
waren een lang en vaak moeilijk verhaal. Met deze overdracht is een belangrijke stap genomen. Het Lokaal Bestuur Ronse kijkt alvast uit naar de plannen voor het nieuwe
woonzorgcentrum. Verdere informatie volgt later.
Meer info : www.ronse.be/nl/wzcdelinderonse
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POLITIE
VERNIEUWD GAS-REGLEMENT: GELUIDSOVERLAST
Zoals je in een vorige editie reeds kon lezen, trad op 1 januari van dit jaar een nieuw GAS-reglement in werking. In
de komende edities van INZICHT zal telkens één bepaald
fenomeen uitgelicht worden. In dit nummer staan we even
stil bij geluidsoverlast.

Artikel 12: muziek maken en afspelen
Dit artikel bepaalt dat het verboden is om muziek af te spelen of te maken op het openbaar domein, die als storend
ervaren wordt door de omgeving. Deze laatste nuance is
belangrijk, want het moet gaan om muziek waar mensen
effectief hinder van ondervinden. Een deuntje afspelen op
een akoestische gitaar tijdens een picknick is niet per se
verboden, zolang anderen zich daar niet aan storen.
Artikel 13: geluidsoverlast geproduceerd door voertuigen
Dit artikel bundelt alle vormen van geluidsoverlast die
geproduceerd worden in, op of door voertuigen. Het gaat
hierbij onder meer om de zogenaamde ‘boomcars’, geluidshinder veroorzaakt door het geluid van een knalpot…

Wat is geluidsoverlast?
Geluidsoverlast is, net als andere overlastvormen, moeilijk
te definiëren. Zo kan het geluid van spelende kinderen voor
de ene buurtbewoner als heel storend ervaren worden,
terwijl dit voor de andere buurtbewoner net deel uitmaakt
van de charme van zijn of haar buurt. Het basiscriterium
om te kunnen spreken van geluidsoverlast is of dit gepaard
gaat met reële openbare overlast. Met andere woorden:
ondervindt iemand effectief vaststelbare hinder van het
geproduceerde geluid? Een andere belangrijke nuance is
dat het moet gaan om openbare overlast, d.w.z. de geluidsoverlast moet vastgesteld kunnen worden op de openbare
weg, een gemeenschappelijke trappenhal…

Hoe zal de politie optreden?
De openbare hinder moet door de politie zelf vastgesteld
kunnen worden. Het is ook belangrijk om te beseffen dat
de politie bij positieve vaststellingen van effectieve (openbare) geluidshinder niet altijd direct een GAS-boete zal
opleggen. In veel gevallen zijn mensen zich niet bewust
van het feit dat ze geluidshinder voor de buurt veroorzaken
en is er met andere woorden geen sprake van slechte wil
bij de overtreders. De politie zal in dat geval in de eerste
plaats sensibiliserend optreden.
Bij herhaalde of zware vormen van geluidshinder kan de
politie overgaan tot een tijdelijke inbeslagname van bv.
geluidsinstallaties, voertuigen (boomcars), boxen of andere zaken die aan de bron liggen van de geluidsoverlast.
Meer info : www.ronse.be/gas-reglement

Wat zegt het nieuwe GAS-reglement over geluidsoverlast?
Artikel 9: geluidsoverlast
Dit algemene basisartikel inzake geluidsoverlast stelt dat
het verboden is om het even welk geluid of rumoer te maken
dat de rust van de bewoners kan verstoren. Bijvoorbeeld
het overdag verstoren van de rust in de omgeving door via
een boombox heel luide muziek af te spelen op straat.
Artikel 10: nachtlawaai
Voor geluidsoverlast tijdens de nacht werd een apart artikel
opgesteld. De stad Ronse kiest er voor om nachtlawaai
te definiëren als geluidsoverlast die geproduceerd wordt
tussen 22 u. en 6 u. Het afspelen van luide muziek op een
terras tijdens een zwoele zomernacht die duidelijk hoorbaar
is tot op de straat en de omwonenden uit hun slaap houdt,
is een voorbeeld van nachtlawaai.
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VZW UILENSPIEGEL
HUISWERKBEGELEIDING VOOR KWETSBARE KINDEREN IN RONSE
Uilenspel vzw gaat van start met gratis huiswerkbegeleiding dankzij de steun van het Lokaal Bestuur Ronse.
Onder het motto ‘Groeien doen we samen’ bieden de
vrijwilligers van Uilenspel ondersteuning aan kinderen
met een maatschappelijke kwetsbaarheid.
Uilenspel wil met de hulp van buurtbewoners kinderen
begeleiden bij scharniermomenten in hun schoolcarrière.
Namelijk de overgang van kleuter- naar lager onderwijs
en van lager naar secundair onderwijs. Vrijwilligers gaan
wekelijks één uur langs lang bij een gezin en werken
samen met hun kind aan schoolse vaardigheden en motivatie via het principe van ‘spelend leren’. De vrijwilliger
wordt een vertrouwenspersoon aan huis en neemt het
gezin mee naar activiteiten van Uilenspel en in de buurt.
Op die manier vergroot Uilenspel vzw de kansen en het
sociaal netwerk van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Momenteel is Uilenspel vzw actief in Gent en Antwerpen. Op korte termijn wil ze haar werking uitbreiden naar
andere Oost-Vlaamse steden. Ronse is de eerste stad in
rij, dankzij de steun van het lokaal bestuur zelf, de Lions
Ronse en Huis van het Kind. In samenwerking met plaatselijke scholen ondersteunt Uilenspel de meest kwetsbare gezinnen. Dit jaar zal Uilenspel 25 kinderen onder de
vleugels nemen. Jaar na jaar zullen meer kinderen kunnen
rekenen op deze huiswerkbegeleiding.

Vrijwilliger worden
Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden
is Uilenspel op zoek naar vrijwilligers die graag mee
het verschil maken in hun eigen buurt. Uilenspel biedt
ondersteuning op verschillende vlakken. Zo is er een
aanbod aan vormingen, uitwisseling met andere vrijwilligers en educatief materiaal voorhanden.
Kan je je een uurtje per week vrijmaken voor huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning? Of help
je liever achter de schermen? Dan ben jij de geschikte
persoon! Iedereen met een gezonde dosis enthousiasme is welkom bij Uilenspel. Zin om erin te vliegen?
Neem dan contact op met katrijn@uilenspel.be.

Meer info: www.uilenspel.be
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OVERKOPHUIS
Wat is een OverKop-huis?
In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon
binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen,
met de focus op mentaal welzijn. Het is een veilige plek
waar je een luisterend oor vindt. Er zijn regelmatig verschillende professionele organisaties aanwezig die jou kunnen
ondersteunen indien nodig. Er is ook een online versie van
OverKop. Op de website kan je chatten en je laten inspireren
door filmpjes en verhalen. Als je zelf fijne filmpjes of teksten
wil delen, dan kan dat! Wat jou helpt of raakt, helpt of raakt
een ander misschien ook.
OverKop gaan is oké!
De naam 'OverKop' werd door jongeren zelf bedacht en
heeft een dubbele betekenis. Overkop gaan kan fun zijn,
maar kan ook betrekking hebben op ‘problemen in je kop’.
Op deze cruciale momenten staan de Overkop-huizen en het
online OverKopplatform voor je klaar. Want het is ‘OK’ om je
af en toe minder goed te voelen en ‘OK’ om erover te praten.
Waar vind je het OverKop-huis in Ronse?
Het OverKop-huis in Ronse is ondergebracht in de Brouwerij in de Priestersstraat. De Brouwerij is tegelijk de stek
waar vzw Lejo al een Open Huis-werking heeft, waarbij het
de bedoeling is om een laagdrempelige en toegankelijke
ontmoetingsruimte te zijn voor jongeren. Het ligt voor de
hand om het OverKop-huis hieraan te koppelen, maar dan
met de focus op mentaal welzijn.
Doel van het OverKop-huis?
Het eerste doel van de OpenKop-werking is om een laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplaats te zijn voor
jongeren rond mentaal welzijn. Dit stemt overeen met de
werking van het Open Huis. Daarbovenop is het doel om een
prikkelplan te ontwikkelen met activiteiten, vormingen en
acties die jongeren versterken op diverse domeinen zoals
bijvoorbeeld relaties, pesten, depressie en angst, vrije tijd

en tewerkstelling. De thema’s worden gekozen op vraag van
de jongeren. Tenslotte wil het OverKop-huis ook een plek
zijn waar diverse medewerkers en vrijwilligers van elkaar
leren en expertise ontwikkelen.
Wie trekt het OverKop-huis?
Het OverKop-huis in Ronse is een samenwerkingsverband tussen het Lokaal Bestuur Ronse, vzw Lejo en CAW
Oost-Vlaanderen. Het lokaal bestuur staat in voor het ter
beschikking stellen van de locatie en een deel van de financiering. Vzw Lejo staat in voor het bereiken van het eerste
doel via de dagelijkse werking van het Open Huis. Daarbovenop zet CAW Oost-Vlaanderen een halftijdse medewerker
in om aanspreekfiguur te zijn voor de jongeren rond mentaal
welzijn. Andere betrokken partners zijn o.a. de CLB’s, CGG,
1 Gezin 1 Plan en Fiola vzw.
Wanneer kan je er terecht?
Het OverKop-huis opent de deuren in het voorjaar van
2022. Het Open Huis is al actief en daar kan je terecht op
woensdag van 12 tot 17 u., op vrijdag van 12 tot 13 u. en van
17 tot 21 u. De uren van het OverKop-huis worden daarop
afgestemd.

Vragen rond OverKop of zin om mee te doen?
Neem gerust contact op met Jeroen Meirlaen via
0471 81 38 84 of jeroenmeirlaen@cawoostvlaanderen.be
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TOERISME
NIEUW TOERISTISCH SEIZOEN
Vanaf dinsdag 1 maart is het Onthaal- en belevingscentrum
Hoge Mote opnieuw zeven dagen per week open voor het
ruime publiek. Tot en met 30 september is de toeristische
dienst tijdens weekdagen, weekends en feestdagen open
van 10 tot 17 u. Het Onthaal- en belevingscentrum beschikt
over het A-toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen, net als het Must – Museum voor Textiel waar je met een
gids de rode draad van de b(l)oeiende Ronsese textielgeschiedenis kan ontdekken. Voor inwoners van Ronse is het
textielmuseum gratis.

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

In de historische Hoge Mote vind je:
• Het toeristische onthaal waar de baliemedewerker jou
graag verder helpt met info over musea, horeca, natuuren stadswandelingen, fietsroutes…
• Informatie over de stadsgeschiedenis, de Sint-Hermescultus en de Fiertelommegang aan de hand van interactieve panelen en verscheidene filmpjes.
• Een vaste rondleiding van het MUST – Museum voor Textiel van dinsdag tot en met zondag om 15 u. Er is plaats
voor maximaal 15 personen (exclusief gids). Reserveren
is aangeraden.
• Verschillende tijdelijke tentoonstellingen op de eerste
verdieping.
• Een unieke panoramatoren met een fantastisch uitzicht.
De toren is met de lift of de trap te bezoeken.
• Fietsenstallingen en elektrische oplaadpunten op de
prachtige binnenkoer.
• Picknicktafels om in een uniek kader te lunchen.
• Een sanitair blok met ruim aangepast toilet.

Op donderdag 10 maart staat de opening van het toeristische seizoen op het programma. Daar wordt onder andere
het vernieuwde project Virtueel Ronse getoond. Neem zeker
eens een kijkje op www.virtueelronse.be waar je de stad
vanuit helikopterperspectief kan bewonderen op een unieke
manier. Zo kan je onder meer virtueel de Sint-Hermesbasiliek, de romaanse Crypte, cultuurcentrum De Ververij en
evenementencentrum TIO3 uitvoerig bekijken. Maar ook
groene gebieden zoals het Muziekbos, het Malanderpark en
de Stadstuin vind je op de gebruiksvriendelijke website. Het
is de bedoeling dat de site in de toekomst verder uitgebreid
wordt met nieuwe beelden.
Ook de afgewerkte logiesfilmpjes worden aan het publiek
getoond. Zestien logiesuitbaters gingen akkoord met het
promotionele voorstel van Stad Ronse om een professionele
film van de lokale uitbatingen te ondersteunen. De tien lange
promospots en zes korte filmpjes zullen vanaf maart te zien
zijn via www.visitronse.be.
Daarnaast zullen de jaarlijkse gegidste weekendwandelingen onder de noemer van ‘Op Stap Met De Gids’ voorgesteld
worden want Ronse kent uiteraard heel wat mooie plekken. En wie kan jou beter rondleiden dan de enthousiaste
stadsgidsen? Zij tonen jou graag de vele indrukwekkende
art-decowoningen, fabelachtige landschappen, het oudste station op het Europese vasteland en de historische en
opgefriste site ‘De Vrijheid’. Natuurliefhebbers kunnen op
pad gaan met de natuurgidsen die bezoekers gepassioneerd
bijleren over de fauna en flora in Ronse. Bewonder ondertussen magnifieke vergezichten op het hoogste punt van de
provincie en ervaar het mysterieuze Muziekbos, inclusief de
sprookjesachtige Geuzentoren.
Meer info op www.visitronse.be
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WIST-JE-DAT
RECORD AANTAL BEZOEKERS VOOR RONSE
Wist je dat Ronse vorig jaar in juli een recordaantal bezoekers over de vloer kreeg? Je hebt het tijdens de eindejaarsperiode misschien ook gelezen: in juli vorig jaar
trok een recordaantal toeristen naar onze stad. Is Ronse
een toeristische trekpleister geworden?

en Antwerpen. Sinds de coronacrisis ontdekken heel wat
landgenoten nieuwe gebieden in eigen land en Ronse is
duidelijk een populaire bestemming”, lacht Annelies.
“We proberen alle toeristen ‘Fan van Ronse’ te maken.
Ons publiek is heel divers, maar we merken dat wandelen
nog steeds de topactiviteit is. De meeste personen zijn
aangenaam verrast door de prachtige streek en geven
aan zeker terug te komen.”
Zo ook het koppel Luc Dejonckheere en Marianne Carlier, dat al een kwarteeuw in de Dordognestreek woont
maar een drietal keer per jaar terug naar België komt. Zij
bezochten begin januari samen met (schoon)zus Margriet de Hoge Mote en ontdekten uitgebreid de volledige
site. Margriet verhuisde onlangs naar Ronse en kwam
al voor de tweede maal langs in het toeristisch onthaal.
Het drietal was onder de indruk van het knappe interieur.
“Vooral de houten elementen zijn heel mooi. Het is erg
smaakvol gerenoveerd”, vertelt Margriet. “Als nieuwe
Ronsenaar kom ik zeker en vast terug om andere zaken
zoals het textielmuseum Must te ontdekken.”

“In juli kregen we 1.100 personen over de vloer in ons
Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote”, vertelt
diensthoofd Toerisme Annelies Lenoir. “Veel toeristen
komen uit de Vlaamse Ardennen, maar we ontvangen ook
heel wat dagjestrippers uit Oost- en West-Vlaanderen

De toeristische dienst registreert elke bezoeker en maakt
tussentijdse balansen op. “Sinds maart 2021 merken we
een sterke stijging op onze website. Er surft liefst 91%
meer mensen naar www.visitronse.be in vergelijking met
de voorbije jaren. En sinds de lancering van onze Instagrampagina begin vorig jaar mikken we op een breder
publiek”, blikt Annelies trots terug.

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 88 verschijnt eind april 2022.
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 : Erwin Huyghe (cover, 4, 5, 18),
open elke tweede en vierde
Fabrice Gevaert (p. 2), VZW Uilenspiegel (p. 9, 20 ), Fluvius (p. 10),
zaterdag van 9.30 tot 11.30 u.
Kunstacademie Vlaamse Ardennen (p. 12), Charlie De Keersmaecker
In juli en augustus:
(p. 14), Griet De Cort (p. 14), Ilona Sochorová (p. 14), Gerda Dendooven
woensdagnamiddag
gesloten
(p. 14), Gijs Ebben (p. 14), Kevin Laurier (p. 15), Sportdienst Ronse (p. 16),
Glenn Elet (cartoon p. 19), Overkop (p. 21), Toerisme Ronse (p. 22),
Anneke Kestelijn (p. 23).
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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P I C TURA L E.B E

PICTURALE
I L LU S T R AT I E F ES T I VA L

VIS

FESTIVAL DE L'ILLUSTRATION - ILLUSTRATION FESTIVAL

9 E BIENNALE

PIETER VAN EENOGE ZIET HET ANDERS
L’AUTRE REGARD DE PIETER VAN EENOGE - PIETER VAN EENOGE’S DIFFERENT POINT OF VIEW

05-03 >> 16-04-2022
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-18H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-18H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

OPENING - OUVERTURE / ZAT - SAM - SAT 05/03

CC DE VERVERIJ RONSE - WOLVESTRAAT 37 - 9600 RONSE - EXPO: 1 € / 3 €
D R U K K E R I J
I M P R I M E R I E

v.u. Pieter Vanderhoydonck - Ontwerp: Waldo De Groote

10 U/H: VIS (VERHALEN IN DE STAD): vertelfestival / telling festival /histoires contées
17 U/H: MUURONTHULLING / INAUGURATION DU MUR / REVELATION OF THE WALL // 18.30 U/H: VERNISSAGE

