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GESPOT
KLEURRIJKE BOMMELSFEESTEN!
Wie had ooit gedacht dat de Ronsenaars massaal Bommels
zouden vieren midden in de maand april? En toch is dat wat
er in 2022 gebeurd is. Door de coronamaatregelen waren de
Bommelsfeesten al tweemaal uitgesteld. En dat was voor de
Ronsenaars toch net iets te veel… Er werd dan maar beslist
om gewoon de Bommels enkele maanden later te vieren. En
zo kwam het dat voor het eerst in de geschiedenis van de
Bommelsfeesten er in de lente een stoet door de straten van
Ronse trok.
Met een bang hartje keek iedereen er naar uit. Wat zou dat
geven? Maar het werd gewoon een geweldig feest! De stoet
trok een massa volk en samen met het ontluikende groen van
de natuur zorgde dit voor kleurrijke taferelen. Het feest op de
Grote Markt werd afgesloten met een fantastisch vuurwerk,
waarna een lange lentenacht kon beginnen in de horecazaken
van de stad.
En dat Ronse het feesten nog niet verleerd is, zal ook deze zomer duidelijk worden. Met de vele pleinconcerten tijdens juli,
augustus en september (zie pagina 8 – 9 voor het volledige
programma) staat zowat elke week een muzikaal feestje op
het programma. Te beginnen met het ondertussen legendarische “Ronse Zingt” op vrijdag 8 juli. Welkom !
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NIEUW LEVEN VOOR GARAGEROCK(T)
Voor wie jong was midden in de jaren 90 was “Garagerock”
een begrip in Ronse. Telkens in de maand september was
de voormalige garage achter het stadhuis de thuishaven
voor Garagerock. Beginnende Ronsische gitaargroepjes
kregen er een podium om hun kunnen te tonen aan vrienden en muziekliefhebbers van het ruigere genre. En die
kans grepen ze met beide handen. Meer dan 10 edities
lang stond Garagerock garant voor een weekend vol enthousiast gitaargeweld.
Inzicht sprak met Fabrice De Ridder, Steven Wilpart en Wesley Gabriëls die Garagerock nieuw leven willen inblazen.
De fantastische ervaringen die ze zelf als prille twintiger
op Garagerock beleefden willen ze opnieuw oproepen en
doorgeven aan een nieuwe generatie… Steven stond toen
zelf op het podium, Fabrice en Wesley beleefden hun hoogtepunten in de moshpit er voor.
Wat heeft Garagerock voor jullie betekend?
Fabrice: “Garagerock was voor mij als 14-jarige eens live
zien, horen en doen wat je anders enkel op CD’tjes hoorde
of op MTV zag. De leden van de groepjes die toen ons grote
voorbeeld waren, zoals Red Zebra en Nirvana waren toen

amper 18 of 20 jaar. We dachten toen dat wij dat ook wel
konden. (lacht) Niet op hetzelfde niveau weliswaar, maar
je moet natuurlijk ergens starten. Ik denk dat Steven daar
het mooiste voorbeeld van is. Wij dachten het te doen, maar
hij deed het effectief! Dat vormt eigenlijk ook het concept
van wat we nu willen doen. Met diezelfde insteek willen we
de Garagerock terug in het leven roepen.”
Steven: “Wij waren toen één grote vriendengroep die zijn eigen muziek maakte. Ideeën werden een jaar lang uitgewerkt
met een mooi resultaat op het podium tot gevolg. In Ronse
zijn momenteel heel wat goede muzikanten. Die willen we
uit hun kot lokken en uitnodigen om goeie muziek te komen
spelen. Kom naar buiten met uw gerief, met uw materiaal
en laat ons de nostalgie terug oproepen.”
Het was vroeger effectief in een garage met wat jonge
gasten op een podium. Willen jullie de bende van vroeger
terughalen?
Fabrice: “Je moet natuurlijk ergens starten. Het concept van
vroeger was om beginnende groepjes te lanceren. Momenteel zijn er bijna geen rockgroepjes meer, of wij hebben ze
alleszins niet meer teruggevonden. Dan heb je twee opties:
oftewel ga je voor een iets grotere Belgische groep of – en
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dat is de route die wij genomen hebben – speel je in op nostalgie en probeer je de oude garde opnieuw op het podium
te krijgen. De 40-jarigen die toen deel uitmaakten van het
publiek, zullen daar nu ongetwijfeld opnieuw zijn en hopelijk
brengen zij ook hun zonen en dochters mee. Zodat zij ook
getriggerd worden en dan zien we wel wat daar eventueel
uit voortvloeit.”
Jullie haalden het al even aan, is er momenteel nog een
rock scene in Ronse van jonge groepen?
Steven: “We hebben goeie gitaristen en een goeie jonge
drummer, maar die komen niet echt meer samen. Ze vormen
geen rockbandje. Maar als ze nu de setting eens zouden
zien, met muziek, de lichten, de sfeer… dat zou hen misschien wel kunnen overtuigen. Zodat zij dan denken: “Dat
kunnen wij ook. Of zelfs beter…”
Hoe hebben jullie zich indertijd als groepje gevormd?
Steven: “Wij konden aanvankelijk eigenlijk geen muziek
spelen. Maar we hebben ons wat materiaal gekocht en zijn
beginnen oefenen. En van het ene kwam het andere en ineens stonden we op het podium van Garagerock. Ik weet
niet eens meer of dat toen goed klonk, maar we vonden dat
toch niet slecht. (schaterlacht) Er is veel uit voortgevloeid.
We hebben echt wel mooie optredens gedaan. En dat gunnen we iedereen ook en daarom willen we graag de nieuwe
generatie een schop onder hun kont geven om hetzelfde te
doen. Kom samen, speel muziek en maak er iets leuks van.”
Kan je al namen verklappen?
Fabrice: “De namen zelf zullen in juli bekend gemaakt worden. Maar alle toppers¸ waarvan niemand wist of die ooit
nog gingen samen spelen, gaan effectief samen spelen!
(glundert) Het wordt een unieke avond! Maar we houden
zeker en vast plaats vrij mochten er zich nog geïnteresseerde
groepjes aanbieden. Iedereen is welkom voor een eerste
ervaring met professioneel podium, belichting, geluidsinstallatie én publiek natuurlijk.”

"Het is niet enkel nostalgie, we
willen ook de nieuwe generatie
een schop onder hun kont geven.
Kom samen, speel muziek en
maak er iets leuks van!"
We horen in de wandelgangen dat er inderdaad al duchtig
gerepeteerd wordt! Ligt de datum en de prijs al vast?
Wesley: “Garagerock zal plaatsvinden op zaterdag 8 oktober.
De prijs gaan we heel schappelijk houden. Dit zal vooral afhangen van de plannen en de bevestiging van de main act.”
Steven: “Maar daarover mogen we nog niets verklappen.”
(Lacht)
Ook over de locatie horen we verschillende geruchten?
Wesley: “Er waren aanvankelijk twee pistes, maar de knoop
is nu definitief doorgehakt. De locatie wordt de oude Mazda-garage Vandergheynst in de Ferrantstraat, met goedkeuring van het lokaal bestuur. De andere garage houden
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we wel nog even in back-up. We kozen bewust opnieuw
voor een garage omdat we de sfeer van vroeger echt willen
terugbrengen. Zodat de 40-jarigen hun nostalgie kunnen
tonen en laten voelen aan hun kinderen.”
Wanneer is het idee gerijpt voor een nieuwe editie van
Garagerock?
Fabrice: “Ik zag een tijdje geleden Servaas Steurbout spelen
op Alcatraz, terwijl die ooit op het podium van Garagerock
gestart is. Waarmee ik wil zeggen dat daar heel wat goeie
muzikanten uit voortgevloeid zijn. Toen dacht ik al, waarom
niet… September vorig jaar zijn mijn plannen dan concreet
geworden. Wesley was de eerste die erop reageerde en
toen wist ik dat we vertrokken waren. Met zijn ervaring in
de organisatie en opbouw van een festival zoals Alcatraz
kan dat niet misgaan. Dan moesten we nog een goede muzikant hebben, die wist hoe die vibe toen was én die ook de
muziekkennis heeft." (Kijkt naar Steven)
Steven: “Toen was het redelijk snel beklonken. Er was niet
veel overtuigingskracht nodig om me mee op de kar te laten
springen.”
Wie organiseerde Garagerock vroeger? Werken jullie met
hen samen?
Fabrice: “Vroeger was Garagerock een initiatief van de
jeugdraad en enkele vrijwilligers. We zijn inderdaad naar
hen op zoek gegaan, maar dat was niet zo eenvoudig. Een
aantal wonen ook niet meer in Ronse. We hebben dan maar
beslist om met ons drietjes de kar te trekken.”
Wesley: “Het gebruik van de naam was ook niet zo eenvoudig, want blijkbaar was deze naam al geclaimd in een
andere stad. Dus vanaf nu is het Garagerockt.”
Zijn er specifieke dingen gepland om de sfeer van vroeger
er echt terug in te krijgen?
Steven: “Het is eigenlijk vrij simpel, want je hoeft daarvoor
niet zoveel te doen. Vroeger had je vier muren, een dak erop
en een podium, klaar! En het zal nu bijna net hetzelfde zijn,
dus je moet niet direct een Sone-festival verwachten ofzo.
Want dat zou niet passen, het moet ruwer zijn!”

Wat waren de eerste reacties op de plannen?
Fabrice: “In mijn vriendenkring vindt iedereen het alvast ‘de
max’, niet zozeer omwille van de muziek, maar vooral voor
de nostalgie. Maar we hopen uiteraard dat het meer dan
dat zal zijn en dat het ook muzikaal een topavond wordt.”
Is het de bedoeling dat de muziek binnen hetzelfde genre
blijft van rock, hardcore en punk?
Steven: “Wij gaan het inderdaad houden bij de rockers!
We gaan de titel in ere houden (glimlacht). We weten dat er
tegenwoordig een heel sterke hip-hop-scene is in Ronse en
dat is fantastisch. Maar zij krijgen al geregeld een podium
via de Pleinconcerten, Sone of Lokale Helden. Wij willen
ons echt concentreren op het gitaargeweld. We zijn er van
overtuigd dat nog heel wat jongeren hiermee bezig zijn en
die willen we uit hun tent lokken.”

Is het een éénmalige terugkeer of hopen jullie stiekem op
een vervolgreeks?
Wesley: “Het zal er allemaal een beetje van afhangen, maar
laat ons zeggen dat het een leuke start wordt. We springen
met ons drietjes, zonder vangnet. Zal het lukken? Dat denken en hopen we alvast. We geloven er alleszins in, anders
zouden we er niet mee gestart zijn natuurlijk.”
Fabrice: “Als je nu eens rondom Ronse kijkt, heb je Tiegem
Rockt, Waregem Metal Days, Oudenaarde, Frasnes, Lessines en Leuze hebben hun eigen rockfestival. Op dat gebied
hinkt Ronse wat achter, terwijl we verdorie 20 jaar geleden
dé stad waren met onze eigen Rockgroepjes.”
Steven: “De kaart van de nostalgie trekken, lukt maar één
keer. De rest is aan de nieuwe generatie. Komt er een vervolg? Wie weet…”
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Meer info: www.facebook.com/GarageRockt

DOSSIER N 60
OP NAAR EEN BESLISSING IN EN ROND RONSE
In de jaren ’90 werd de N60 aangeduid als missing link.
Die ontbrekende schakel heeft gevolgen voor de mobiliteit en leefbaarheid: zwaar vrachtverkeer dendert nu
dwars door de stad. Met het project Rond Ronse wordt
niet alleen naar een duurzame mobiliteitsoplossing gezocht. Het project bekijkt ook hoe een nieuwe wegverbinding iets positief kan betekenen voor de leefbaarheid, lokale fietsverbindingen, de natuur, erfgoed en
het unieke landschap van de Vlaamse Ardennen.
Onderzoek en samenwerking centraal
Sinds 2019 wordt er sterk ingezet op nauw overleg met
alle betrokken partijen. Zo werden er werksessies en
ontwerpateliers georganiseerd en konden buurtbewoners
enquêtes invullen over het project.
Daarnaast werd het probleem heel ruim benaderd. Zo
werden de alternatieven uit het vorige planproces bekeken, net als de alternatieven die tijdens de inspraakperiodes door burgers werden voorgedragen.
Op basis van die wisselwerking tussen participatie en
onderzoek wordt nu een voorontwerp van het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voorbereid, genaamd
“plusalternatief G4”, waarvoor er een breed draagvlak is.
Noord-zuidverbinding en oost-westverbinding
Plusalternatief G4 bestaat uit een noord-zuidverbinding
en oost-westverbinding. De noord-zuidverbinding start
aan de Rijksweg in Maarkedal en loopt via een boordtunnel van 2 km onder de heuvelrug van Schavaart door, tot
aan de Kapellestraat in Ronse. Vandaar volgt het tracé
zijn weg naar het zuiden, langs ’t Rosco en Pont-West,
en verder via de huidige N60 richting Wallonië.
De oost-westverbinding start ter hoogte van deze
aansluiting. De zuidelijke omleidingsweg loopt via de
Sint-Martensbeekvallei en verknoopt verder met de Elzeelse- en de Ninoofsesteenweg.
Plusalternatief meest gunstig
Plusalternatief G4 komt voorlopig als het beste uit de
verschillende onderzoeken. Het zorgt voor een betere
mobiliteit in de regio. Lokaal en doorgaand verkeer worden maximaal van elkaar gescheiden. Daardoor neemt de
reistijd voor doorgaand verkeer sterk af en rijdt er minder
verkeer door de stad. En dat komt de leefbaarheid in het
centrum ten goede.

Het alternatief houdt rekening met de technische haalbaarheid, de wetgeving, de gevoerde onderzoeken en
de standpunten van zoveel mogelijk belanghebbenden.
Daarnaast houdt het alternatief ook rekening met de
uitdagingen op het gebied van landschap, landbouw,
ecologie… Plusalternatief G4 biedt dus een compleet
antwoord op de uitdagingen in de streek.
Herstellen van bosstructuur in Vlaamse Ardennen
Naast mobiliteit zijn ook natuur en landschap belangrijke
onderdelen van het project Rond Ronse. Zo wordt bekeken hoe de troeven van het landschap en het erfgoed
versterkt kunnen worden en welke gebieden behouden
blijven voor landbouw. Er wordt ook onderzocht waar
natuur- en bosgebieden kunnen hersteld, uitgebreid en
verbonden kunnen worden. Zo komt men tot een robuust
ecologisch netwerk.
Zoekzonekaart
Om te bepalen welke zones in aanmerking komen voor
bebossing, werd begin 2021 een zoekzonekaart opmaakt.
Deze kaart verzamelt alle mogelijk te bebossen zones en
vormt de basis voor verder onderzoek en overleg om zo
de meest geschikte gebieden te selecteren. Alle aangeduide zones werden grondig onderzocht op de effecten
op landbouw, het landschap en het milieu. Er werd ook
terreinonderzoek gevoerd en nauw overlegd met de gemeenten, erfgoed-, landbouw- en natuurorganisaties uit
de streek. Zo kwam er een selectie van zones die bebost
kunnen worden.
Meer informatie over het dossier en de plannen kan je
bekijken op www.rondronse.be.
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PLEINCONCERTEN
VRIJDAG 8 JULI OM 19.30 U.

VLAANDEREN ZINGT OP DE KLEINE MARKT
• Voorprogramma: Wim Leys
Mix van Nederlandstalige nummers.
• Hoofdprogramma: Vlaanderen Zingt
met presentatie van Donaat Deriemaeker
Het concept is eenvoudig maar hartverwarmend: samen
populaire liedjes zingen die tot het collectief geheugen
behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar er worden ook Engelse en Franse
succesnummers gezongen. Je krijgt een krantje met alle
liedjesteksten en vanop het podium wordt de samenzang
in goede banen geleid.

VRIJDAG 29 JULI OM 19.30 U.

STATIONSPLEIN

• Voorprogramma:
• Unexpected Visitors
Mix van pop-country-bluegrass en eigen nummers.
Voor de gelegenheid wordt de driekoppige band uitgebreid met bas en drums.
• Special Act: Maïté De Meulemeester, bekend van The
Voice Kids
• Hoofdact: The Minds
Simple Minds tribute band. Zij brengen alle grootste
hits van de bekende Schotse band.
• Afsluiter: DJ Pascal Van Overtveldt
New wave

VRIJDAG 12 AUGUSTUS OM 19.30 U.

GUISSETPLEIN

• Voorprogramma: singer songwriter Robin Van Overtveldt
Hij is de winnaar van Music Mayday Ronse (muziekwedstrijd voor lokaal talent).
• Hoofdprogramma: Mother Mercury
Deze Queen tribute band heeft ondertussen een
ijzersterke live reputatie opgebouwd.
• Afsluiter: DJ Bert De Groef
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VRIJDAG 26 AUGUSTUS OM 19.30 U.

FRANSE AVOND OP DE GROTE MARKT

• Voorprogramma: Le grand blond et ses chaussures
noires
Dit plaatselijk trio brengt Franse 80’s nummers.
• Hoofdact: Ludovic Tournay
Claude François tribute.
• Afsluiter: DJ Coolman
Franse klassiekers

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
OM 19.30 U.

PARTY-AVOND OP DE GROTE MARKT

• Voorprogramma: Renafoot
Dit Ronsisch collectief brengt een volwaardige set
waarbij onze jeugd niet zal kunnen blijven stil staan.
• Hoofdact: Smashdance
Zij brengen anderhalf uur de beste dans- en meezingnummers uit de 80-90-00’s.
• Afsluiter: DJ Stream

VRIJDAG 9 SEPTEMBER OM 19.30 U.

REGGAE NIGHT IN DE VRIJHEID

• Voorprogramma: Question
Deze coverband opent het feestje met een dik uur covers uit de internationale popwereld.
• Hoofdact : The Skyblasters
Deze Belgische Reggaeband zal het charmante
Sint-Martenspleintje ongetwijfeld omtoveren tot een
tijdelijk exotisch paradijs.
• Afsluiter: DJ Creator

VRIJDAG 16 SEPTEMBER OM 19.30 U.

JEUGDAVOND OP DE KLEINE MARKT

• Voorprogramma: Glauque
Deze zuiderburen brengen een mix van electro en hiphop in een wervelende live act.
• Aansluitend: Rian Snoecks
Antwerps jongste wonderkind die menig jong vrouwelijk schoon zal betoveren met zijn persoonlijke proza.
• Afsluiter: Uberdope
Belgische hiphopgroep uit Gent met een ijzersterke live
reputatie.
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KORT NIEUWS
FIETSSNELWEG STATION - BARREELSTRAAT
Eind april is Infrabel gestart met de vernieuwing van de
spoorbruggen over de Elzeelsesteenweg en Nieuwebrugstraat. Hierbij wordt op elke brug een nieuw treindek voorzien, alsook telkens een fietsbrug parallel aan het treindek.
Over deze fietsbruggen zal de Provincie een volgend deel
van de fietssnelweg aanleggen. Dit deel sluit aan op het
reeds aangelegde deel langsheen de nieuwe stationsparking en zal doorlopen langsheen de spoorlijn tot aan de
Barreelstraat. De werken voor dit deel starten na het bouwverlof en worden uitgevoerd door Van Robays nv uit Zulte.
Hiervoor worden 65 werkdagen voorzien.

De kosten bedragen 283.762,55 euro (incl. BTW) waarvan 116.177,46 euro wordt gefinancierd door het Europese
Interreg-project ‘Eurocyclo’. Het overige deel wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Langs het traject wordt ook
openbare verlichting geplaatst, waarvoor de Provincie reeds
een subsidiebelofte heeft gemaakt aan de stad Ronse voor
18.066,92 euro. De verlichting zal gedimd worden tussen
23 en 6 u. In een latere fase zal samen met de heraanleg
van de Geraardsbergenstraat, onder de treinsporen t.h.v.
de Barreelstraat een fietstunnel voorzien worden.

PROGRAMMATORISCHE AANPAK STIKSTOF (PAS)
De Programmatorische Aanpak Stikstof moet zorgen
voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht. Dat
is ook goed nieuws voor de gezondheid van de mens.
Het PAS-programma neemt maatregelen om:
• de hoge stikstofconcentraties (vnl. ammoniak en
stikstofoxides) in de lucht te doen dalen.
• de Europese natuur in tussentijd extra te beschermen
met herstelmaatregelen (stikstofsanering).
• een kader te bieden voor de vergunning van
activiteiten waarbij stikstof uitgestoten wordt.

Het PAS-programma werd opgemaakt om te voldoen aan
de Europese Habitatrichtlijn. Die verplicht Europese lidstaten om de natuurgebieden die deel uitmaken van het
Pan-Europese Natura 2000 netwerk actief te beschermen
en te herstellen met als doel het behoud of herstel van
habitats en het beschermen van soorten. Stikstof vormt
een belangrijke probleem in het Natura 2000-netwerk.
Wanneer hier niets aan gedaan wordt, verhindert dit dat
de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen kunnen
worden gerealiseerd. Recent werd een openbaar onderzoek georganiseerd over de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER. Je kan de resultaten van deze procedure
volgen via omgeving.vlaanderen.be/pas.

WERKEN STADSFEESTZAAL COC
De stad plant de komende maanden renovatiewerken aan
het cultuur- en ontmoetingscentrum (COC) in de Nieuwebrugstraat. Als alles volgens plan verloopt, zullen de
werken uitgevoerd worden in augustus en september.
In een eerste fase wordt er een septische put van 5.000 liter
geplaatst en vier regenwaterputten van 20.000 liter. Het opgevangen regenwater zal gebruikt worden voor toiletspoeling. Op deze manier vermindert het verbruik van drinkwater
en wordt het rioleringsstelsel minder belast bij regenbuien.
Voor de plaatsing van de putten wordt een gedeelte van de

oprit en het grasperkje weggehaald. Na de werken wordt het
opnieuw ingezaaid en wordt de oprit hersteld.
In een tweede fase krijgt het sanitair een opknapbeurt. Het
lokaal bestuur zal een firma aanstellen om een nieuwe vloer
in epoxy te gieten en scheidingswanden tussen de toiletten te plaatsen. Daarnaast staan de stadsdiensten in voor
de overige werken zoals de plaatsing van nieuwe sanitaire
toestellen en verlichting. Tijdens de werken aan het sanitair
zijn er tijdelijke voorzieningen beschikbaar voor de gebruikers van de zalen.
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VRIJE TIJD IN RONSE

OP STAP MET DE GIDS
Visit Ronse biedt ook dit jaar een uitgebreid gamma
gegidste wandelingen aan onder de noemer ‘Op stap
met de gids’. Deze wandelingen vinden (meestal)
plaats op zondagnamiddag, duren ongeveer twee uur
en kosten 5 euro per persoon. Tijdens de komende
zomermaanden staan er negen wandelingen op het
programma.
Zo nemen de enthousiaste stads- en natuurgidsen
je mee naar het populaire Muziekbos, maar ook naar
het unieke natuurreservaat Bois Joly dat normaal niet
voor publiek toegankelijk is. Vanop de Hotond kan
je dan weer het hoogste punt van de provincie ontdekken en op heldere dagen meer dan honderd kerktorens spotten. Kunst- en architectuurliefhebbers
kunnen hun hart ophalen tijdens de rondleidingen in
de eclectische Villa Madonna en de art-nouveauparel
Villa Carpentier. Nieuw dit jaar is de special ‘verrassende natuur’. Op een bijzondere locatie kan je
begin juli en eind augustus zelf kiezen uit drie verschillende natuurexcursies. Om de nieuwsgierigheid
te prikkelen, worden er bewust geen details vooraf
meegedeeld.
Geïnteresseerden kunnen in het belevingscentrum
Hoge Mote de gratis brochure ‘Op stap met de gids’
ophalen, maar je kan ook terecht op de website voor
meer informatie over de wandelingen. Inschrijven
kan via telefoon, mail of aan het toeristisch onthaal.
Trek je wandelschoenen aan en geniet van Ronse!

Meer info:
Visit Ronse
Belevingscentrum Hoge Mote
De Biesestraat 2
055 23 28 16 - toerisme@ronse.be
www.visitronse.be
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

SCHATTEN VAN VLIEG
1 juli t.e.m. 31 augustus (gratis)
De hele zomervakantie kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar
deelnemen aan de Schatten van Vlieg-zoektocht in de bibliotheek. Het thema dit jaar is ‘Ruik jij wat ik ruik?’, een speurtocht
met een geurtje aan. Vers gebakken cupcakes, het parfum
van je mama of je eigen scheetjes… van welke geur hou jij
het meest?
Heb jij ook zin om te komen snuffelen? Loop dan je neus achterna richting de bib en meld je aan bij de infobalie. Voer je
de opdrachten goed uit, dan vind je zeker en vast de schatkist
en krijg je een leuke beloning.

Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4
055 23 28 62

OP STAP MET DE GIDS

NATUURPUNT RONSE

Special ‘Verrassende natuur’
Zo 3.07.22 en 14.08.22
van 14 tot 16 u.
Belevingscentrum Hoge Mote
De Biesestraat 2

Planten- en insectentocht aan de
Ronsische industriezone Pont-West
Zo 10.07.22 van 10 tot 12.30 u.
Industriezone Pont West
Doorniksesteenweg t.h.v. het
kruispunt met de Engelsenlaan
0477 51 94 19
johan.glibert@gmail.com

Bezoek Villa Madonna
Zo 10.07.22 van 10 tot 11.30 u.
en van 14 tot 15.30 u.
Zo 28.08.22 van 10 tot 11.30 u.
en van 14 tot 15.30 u.
Villa Madonna, Kruisstraat 368
Natuurwandeling Muziekbos
Zo 24.07.22 van 14 tot 16 u.
Kerk Louise-Marie
La Salettestraat, Maarkedal
Bezoek Villa Carpentier
Zo 31.07.22 van 10 tot 11.30
en van 14 tot 15.30 u.
Zo 04.09.22 van 10 tot 11.30
en van 14 tot 15.30 u.
Villa Carpentier
Parkeren aan Engelsenlaan 310-312
Natuurwandeling Hotond
Zo 7.08.22 van 14 tot 16 u.
Hotondhotel, Zandstraat 4
Natuurwandeling Bois Joly
Zo 21.08.22 van 14 tot 16 u.
Bois Joly, Hogerlucht
Visit Ronse
055 23 28 16
toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

Beheerwerken in natuurreservaat
Pyreneeën
Opruimen van prikkeldraad en
snoeihout, uitdiepen van poelen.
Za 16.07.22 van 9 tot 13 u.
Samenkomst aan Hof ter Guchten
Rotterij 278
0476 49 24 61
Moreauxphilippe1951@gmail.com
Vlinder en andere insectendeterminatie in beschermd bos en grasland
omgeving Kapel Wittentak en Hotondbos
Zo 31.07.22 van 14 tot 17.30 u.
Parking naast Kapel Wittentak
Kapellestraat
0477 51 94 19
johan.glibert@gmail.com
Fietstocht van Ronse naar Frasnes en
terug met bezoek aan happening
‘ﬁetspad Ronse-Frasnes’ en natuurreservaat ‘Frasnes-les-Bassins’
Zo 11.09.22 van 10 tot 17.30 u.
Vertrek aan station Ronse
0476 49 24 61
moreauxphilippe1951@gmail.com
Natuurpunt Ronse
www.natuurpunt.be/agenda

bibliotheek@ronse.be
ronse.bibliotheek.be

ANTIEK & ROMMELMARKT
Zo 3.07.22 van 9 tot 18 u.
in de centrumstraten
09 380 45 05
www.hobby13.be
info@hobby13.be

OPTREDEN JOHAN VERMINNEN TER
GELEGENHEID VAN VLAANDEREN FEEST
Do 7.07.22 om 15 u.
Neos Ronse
Politiekegevangenenstraat 32
welkom@neosvzw.be

BROCANTE DE VRIJE MARKT
Zo 10.07.22
Zo 7.08.22 en 28.08.22
Zo 18.09.22
De Vrijheid
vrijheidstrijders.be/vrije-markt/

KINDER- EN TIENERMARKT
MET ANIMATIE EN DANS
Za 27.08.22 van 13 tot 17 u.
De Vrijheid
CC De Ververij
055 23 28 01
info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be

BIKING @ RONSE
MTB CLASSIC TOUR 2022
Za 24.09.22
Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
www.bikingronse.be

SIERK MASJIEK
Za 24.09.22
Straattheater, circus en animatie
Site CC De Ververij
Dienst Jeugd
055 23 28 80 - jeugd@ronse.be
Breng je activiteit in voor 31 augustus
voor de volgende editie van INzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be

TEXTIELFESTIVAL
Za 24.09.22 en zo 25.09.22
Verschillende locaties in de stad
www.textielfestival.be
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IN DE KIJKER
OPEN MONUMENTENDAG
ZONDAG 11 SEPTEMBER VAN 10 TOT 18 U.
Op zondag 11 september kan iedere erfgoedliefhebber
gratis enkele bijzondere locaties in Ronse bezoeken. De
gebouwen zijn open van 10 tot 18 u. Het centrale thema dit
jaar is erfgoed en duurzaamheid.
• Spanjaardenkasteel, Brouwerij en Estaminet
Enthousiaste stadsgidsen tonen jullie de rijke historie van het
Spanjaardenkasteel, een gebouw dat wegens inventarisatie
normaal gesloten is. Op de binnenkoer worden enkele oude
volksspelen opgesteld. In Brouwerij De Keyser zal vrijwilliger Hubert De Doncker uitleg geven over de eigenzinnige
drukpers. En het gezellige Estaminet, een oud cafeetje naast
het Spanjaardenkasteel, kan ook bezocht worden. Komt
dat zien!
• Villa Te Nitterveld
Bovenaan de Savooistraat pronkt de sprookjesachtige Villa
Te Nitterveld, een prachtig landhuis naar het ontwerp van
architecten Albert en Alexis Dumont. De gidsen tonen er de
woning en impressionante tuin. Het bezoek wordt zeven keer
aangeboden en duurt een uur. Vooraf inschrijven is verplicht
en kan vanaf maandag 1 augustus.

• Hoge Mote met expo
Belevingscentrum Hoge Mote is de thuishaven van Visit
Ronse (dienst Toerisme) waar je info vindt over de stadsgeschiedenis. Op de eerste verdieping heeft een expo plaats
over bladmuziek uit de verzamelingen van César Snoek, Abel
Régibo en de Ronsese muziekschool. De tentoonstelling
toont opmerkelijke partituren uit de 19e en 20e eeuw en
werd gemaakt door de dienst Archief & Erfgoed.
• Must – Museum voor textiel en museumcafé
In het Must – Museum voor textiel geven de gidsen uitleg
over de boeiende Ronsese textielgeschiedenis. Op de binnenkoer van de Hoge Mote wordt er in de namiddag een
drankje voorzien gecombineerd met enkele optredens van
lokale artiesten.

DE VRIJE MARKT
ZONDAG 10 JULI, 7 EN 28 AUGUSTUS EN
18 SEPTEMBER
Sfeervolle en gezellige brocante markt in De Vrijheid
De Brocante markt op De Vrijheid is dit jaar terug van nooit
weggeweest. Je mag dus opnieuw een gezellige en sfeervolle brocantemarkt verwachten met vaak verrassende
deelnemers, maar ook met heel wat muzikale omkadering
en gevarieerde straatanimatie. De heraangelegde pleinen
en parken vormen alvast een prachtig decor, maar dankzij
de brocante markt wordt er nog een hoop sfeer en gezelligheid aan toegevoegd. Kom dus zeker een kijkje nemen.
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- VRIJE TIJD IN RONSE -

RONSE

TEXTIELFESTIVAL.BE
24-25 SEPT 2022
EEN ORGANISATIE VAN LIVING L ACE IN SAMENWERKING MET CC DE VERVERIJ, TOERISME RONSE EN TIO3 - EVENT & BUSINESS CENTER
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ontwerp: Waldo De Groote - postvorm.be

TEXTIELFESTIVAL

TEXTIELFESTIVAL
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 SEPTEMBER
OPENING TEXTIELFESTIVAL

GEGIDSTE TEXTIELWANDELING

Vernissage expo Hidden Side of Lace
CC De Ververij, Wolvestraat 37

Hoge Mote, de Biesestraat 2

Zaterdag om 10 u.

EXPO HIDDEN SIDE OF LACE

Zaterdag en zondag
van 10 tot 18 u.

De tentoonstelling gaat op zoek naar
verschillende uitingen van textiel in
de hedendaagse kunsten. Voor deze
editie werd i.s.m. vzw Living Lace geopteerd om ‘kant’ als focus te nemen.
De tentoonstelling bevat zowel kunstwerken die uit kantwerk bestaan, maar
kiest ook voor beeldend kunstenaars
die via sculpturen, installaties, schilderijen, video’s... een affiniteit vertonen met kant. Er worden ook kunstobjecten getoond uit de collecties van het
SMAK (Gent), M HKA (Antwerpen) en
MUZEE (Oostende).
Binnen het parcours worden ook textiele werken getoond van cursisten
van 10 kunstacademies uit Vlaanderen, waaronder uiteraard ook van
Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
Naast het kunstenparcours vinden er
ook artistieke randactiviteiten plaats
in het cultureel centrum.
De expo is te bezoeken via een uitgestippeld parcours langsheen:
• CC De Ververij
• Hoge Mote
• TIO3 - Event & Business Center
• Stadhuis
• De Passage
• De Sint-Hermescrypte

Zaterdag en zondag om 14 u.

POINT OF VIEW SHOP

Zaterdag en zondag
van 10 tot 18 u.
Priestersstraat 17A

Een boeiende wandeling waarbij het
textielverleden van Ronse hand in hand
gaat met talrijke stadsvernieuwingsprojecten met o.a. een bezoek aan
Be-Factory.
Gratis - Duur: ongeveer 2 uur
Inschrijven via toerisme@ronse.be

TEXTIELWORKSHOP VOOR
VOLWASSENEN

Zaterdag en zondag
van 10 tot 13 u.

Stefaan Modest Glorieuxlaan 21
Workshop ‘Mode Accessoire in Kant’
bij E&A Fashion Institute
Mode accessoire in kant worden gemaakt met behulp van een naaimachine. De benodigde materialen zijn
inbegrepen in onderstaande prijs. Een
basiskennis stikken met een naaimachine is vereist.

Pop-up ruimte voor kunst en design.
Voorstelling van modulaire handtassencollectie van Inge Claus. Basis tassen combineren met mood flaps waarin
o.a. textiel verwerkt is.

TEXTIELMARKT

Zondag van 11 tot 18 u.

Hoge Mote, de Biesestraat 2
Een aantal textielliefhebbers tonen en
verkopen er hun zelfgemaakte textielproducten en -ontwerpen.

MUSEUM VOOR TEXTIEL (MUST)

Zondag van 11 tot 18 u.

Hoge Mote, de Biesestraat 2

Prijs: 25 euro inclusief BTW
Inschrijven via toerisme@ronse.be. De
inschrijving is pas definitief na betaling.

De weverij van het Must toont aan de
hand van 40 werkende weefgetouwen
de technische evolutie van de textielsector tussen 1900 en 2000. De grote
troef van het museum is dat alle weefgetouwen nog steeds werken. Dit is
uniek voor Vlaanderen!

TIO3 – EVENT & BUSINESS CENTER

TEXTIELWORKSHOP VOOR KIDS

Zaterdag en zondag
van 11 tot 18 u.

Oscar Delghuststraat 60
Breng een bezoekje aan de panoramaverdieping en geniet van het eindeloze
uitzicht. Ook hier zal de expo Hidden
Side Of Lace te zien zijn, alsook de
Materio Collectie.

Zondag van 14.30 tot 18 u.
Hoge Mote, de Biesestraat 2

In het Must- Museum voor textiel
wordt er doorlopend een gratis textielworkshop voor kids gegeven. Inschrijven is niet nodig.
Bovenstaand programma is onder
voorbehoud van wijzigingen.
Meer info: www.textielfestival.be

Prijs: 5 euro per persoon
Kinderen onder de 14 jaar gratis
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TOERISME
Vanaf vrijdag 15 juli zal Visit Ronse elke week op vrijdag,
zaterdag en zondag van 10.30 tot 12 u. een gegidste promotour aanbieden onder de noemer ‘Onze Vrijheid’. De
start- en eindplaats is de Hoge Mote, de thuishaven van
Visit Ronse. Een stadsgids neemt je mee doorheen de historische site De Vrijheid, dat tot aan de Franse Revolutie
een afzonderlijk gebied was. Niet alleen de geschiedkundige context, ook de recente opwaardering van deze zone
zal aan bod komen. Via het Bruulpark stap je naar de crypte,
waar de gids je meeneemt in het unieke decor. Ook een
deel van de Sint-Hermesbasiliek zal besproken worden.
Daarna stapt de gids via de oude gerenoveerde Sint-Martinuskerk (De Passage) terug via de Priestersstraat naar
de Hoge Mote.

RENOVATIE CRYPTE EN BASILIEK
De Sint-Hermesbasiliek en gelijknamige crypte zijn het
archeologische pronkstuk van Ronse. Begin 2019 werd
de collegiale kerk van Sint-Hermes verheven tot basiliek,
een mijlpaal in de stadsgeschiedenis en de cultus van de
patroonheilige. Sinds 2020 is er heel wat bedrijvigheid in
en rond de basiliek. De volledige site onderging een grondige make-over in drie verschillende fases. Zo werden het
volledige dak en het binnenschip onder handen genomen.
Er volgt nog een vierde restauratiefase die waarschijnlijk
begin 2023 van start gaat en zo’n drie jaar zal duren. Tijdens
deze laatste fase worden het triforium en alle zijkapellen
in ere hersteld. Gedurende de werken zal wel al een deel
van de Sint-Hermesbasiliek en de crypte kunnen bezocht
worden.
De romaanse crypte onder de basiliek dateert uit 1089 en is
met haar 32 zuilen de grootste van West-Europa. De crypte
is opnieuw volledig toegankelijk, maar voorlopig enkel met
een gids. Ondertussen is de eeuwenoude Karolingische
kerk opnieuw zichtbaar. Opmerkelijk is dat toeristen via de
basiliek de crypte kunnen betreden. Voor de werken was
deze ingang dichtgemetseld. Minder mobiele personen
kunnen de crypte betreden langs de voormalige toegang.

Inwoners van Ronse krijgen de unieke kans om deze gegidste rondleiding en de gerenoveerde crypte in avant-première te bezoeken. Op zaterdag 9 en zondag 10 juli krijgen zij
als eerste de mogelijkheid om de wandeling “Onze Vrijheid”
te beleven. Eenmaal de werken volledig achter de rug zijn,
zal je de crypte en basiliek weer zelf kunnen ontdekken.
Maar daarvoor is het dus nog eventjes wachten.

De werkzaamheden aan de basiliek en crypte worden uitgevoerd door aannemer Arthur Vandendorpe en opgevolgd
door Bressers Architecten.

PROMOTOUR ‘ONZE VRIJHEID’
De meeste verbouwingswerken in de basiliek en cypte
vonden plaats tijdens de coronaperiode, toen een bezoek
sowieso onmogelijk was. Nu de pandemie voorbij is wil
Visit Ronse de basiliek en crypte opnieuw openstellen aan
het brede publiek.
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Meer info:
Visit Ronse - Belevingscentrum Hoge Mote
De Biesestraat 2
055 23 28 16 - toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

IN DE KIJKER
KINDER- EN TIENERMARKT
ZATERDAG 27 AUGUSTUS VAN 13 TOT 17 U.
Zomerse sfeer, blije kindergezichtjes, leuke kinderanimatie, (piep)jonge verkopertjes van speelgoed, fiere
dansmama’s en papa’s… Op zaterdag 27 augustus wordt
De Vrijheid omgetoverd tot een leuke ontmoetingsplaats
voor kinderen, ouders en vrienden.
CC De Ververij organiseert er opnieuw de Kinder- en
Tienermarkt op en rond de Kleine Markt. Kinderen tot 16
jaar kunnen er van 13 tot 17 u. terecht om hun speelgoed,
boeken, zelfgebakken koekjes, kledij enz. te verkopen.
Elke deelnemer krijgt een stand van 2 m. toegewezen in de
nabije omgeving van de terrasjes en de basiliek. Deelname
is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan tot 15
augustus via het inschrijvingsformulier dat via de scholen
wordt verspreid of via mail naar info@ccdeververij.be.
Maar er is meer! CC De Ververij voorziet naast de Kindermarkt ook heel wat straatanimatie. Zeepbellenman Frank
Poelvoorde komt langs en kinderen kunnen zich laten op-

maken door het grime- en kapselteam van Oscar Crew!
Zij verwennen de kinderen met de allergekste kapsels en
grappige, stoere of schattige grimegezichtjes.
Ook krijgen de Ronsese dansscholen terug de kans om zich
in de kijker te zetten. Op de parking aan de achterkant van
het stadhuis zijn diverse optredens gepland van o.a. The
Young Talents & Dance Crush. Op naar een leuke, gezellige
zomerdag voor jong en oud!

OPENINGSFEEST CC DE VERVERIJ
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Wolvestraat 37
14.30 - 17.30 u.: gratis (kinder)animatie
20 u.: Tribute Amy Winehouse
22 u.: Zap Mama
CC De Ververij geeft op zaterdag 10 september de aftrap
van het nieuwe cultuurseizoen met een feestelijk dagprogramma. In de namiddag kan je genieten van gratis (kinder)
animatie op de site van CC De Ververij. ’s Avonds staan er
twee fantastische zangeressen op het podium!
Kapinga Gysel brengt met haar buitenaards mooie stem samen met Room 13 Orchestra een eerbetoon aan Amy Winehouse. Op bijzondere wijze brengt het orkest haar legendarische plaat ‘Back to Black’ terug tot leven in ‘Bach to Black’.
Zap Mama, het boegbeeld van de Afro-Pop, is terug en
sluit het openingsfeest af! Marie Daulne aka Zap Mama is
een wereldbekende zangeres, componiste, activiste en docente in polyfone zang. Geboren in Congo en opgegroeid in
Brussel behaalde ze de eerste plaats in de categorie World
Music Album. Gedurende drie decennia bouwde ze muzikale bruggen doorheen de wereld terwijl ze verschillende
culturen verkende en barrières doorbrak.

Een gevarieerd programma dus, dat de toon zet voor de
rest van het seizoen. Bij CC De Ververij kan je je cultuurhonger stillen met een breed aanbod aan live concerten,
theater, comedy en verrassende tentoonstellingen. Enkele
namen: Meskerem Mees, Sien Eggers, Opera Present, Imago Mundi, Dez Mona, Jan Jaap van der Wal, Grof Geschud,
3Men & Louis Sclavis…
Prijs één concert: € 20 / € 18 (-26 jaar, 55 +)
€ 16 (VT2-pas) / € 6 (VT1-pas)
Prijs beide concerten: € 30
Tickets: webshopronse.recreatex.be
info@ccdeververij.be - 055 23 28 01
Inwoners van Ronse genieten met de vrijetijdspas steeds
voordelig van cultuur in eigen stad.
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Meer info op www.ccdeververij.be.

sept. - dec. 2022
PODIUMKUNSTEN
Openingsfeest

Familie

Zat. 10 sept. - 14u30

Room 13 Orchestra & Kapinga Gysel - Tribute Amy Winehouse

- 22u

Zap Mama - Occupé
Klankennest - Manta

Zon. 18 sept.

(4 - 24 maanden)

(Kinder)animatie

- 20u

- 09u30, 10u45 & 15u30

Fr. chanson/tango Vrij. 30 sept. - 20u30

Astor & Patrick Riguelle - Le coeur est voyageur (Brel)

Klassiek

Zat. 1 okt.

- 20u

Opera Present - Le Docteur Miracle (Bizet)

Pop

Vrij. 7 okt.

- 20u30

Dez Mona - Loose Ends (try-out, staand concert)

Comedy/cabaret

Zat. 8 okt.

- 20u

Grof Geschud - Broeden

Retro

Din. 11 okt.

- 14u30

Manoesh - Manoesh stole from the fifties

Jazz

Zat. 15 okt.

- 20u

The Free Orleans Rebel Band (i.s.m. JazzLab) + Support

Comedy

Zon. 16 okt. - 19u

Jan Jaap van der Wal - III-ième

Klassiek

Zat. 22 okt.

Het Collectief - Revue syndicale trimestrielle (Weill, Satie)

Theater

Zon. 23 okt. - 17u

Daan Hugaert, Elise Bundervoet & Marc Stroobants - Een paar is twee

Theater

Vrij. 28 okt.

- 20u30

Montignards - So You Think You Can

Comedy

Zat. 29 okt.

- 20u

Soe Nsuki - TRY-OUT SOENAMI

Familie (5+)

Zon. 30 okt. - 15u

compagnie barbarie - GRATIS CHIPS!

Familie (6+)

Don. 3 nov.

Cine@CC - Encanto

Comedy

Don. 10 nov. - 20u30

Freddy De Vadder - Mindfullness

Jazz

Vrij. 18 nov.

- 20u30

Lionel Beuvens Quartet / Beat Love Oracle - Double bill - Album releases

Theater

Zat. 19 nov.

- 20u

HETGEVOLG - Sien Eggers - U bent mijn moeder

Familie

Zon. 20 nov.

Kunstendag voor Kinderen

- 20u

- 14u

Pop

Vrij. 25 nov. - 20u30

Meskerem Mees - Caesar Tour

Theater

Zat. 26 nov. - 20u

Kevin Van Doorslaer - Armand: Rode Duivel - dokter - politieker

Film

Zon. 27 nov. - 17u

Stille film met live pianobegeleiding door Hilde Nash - Metropolis

Familie (3+)

Zat. 3 dec.

- 16u

Kapitein Winokio - Hallo Aarde!

Klassiek

Zon. 4 dec.

- 11u

Florestan Bataillie (piano) - Repeat: minimal | maximal

Wereldmuziek

Zon. 11 dec. - 17u

Jazz

Vrij. 16 dec. - 20u30

Imago Mundi - Sofie Vanden Eynde (luit & theorbe) & Saad Mahmod
Jawad (oud) - Murmuring Muses and Whispering Jinn
3Men & Louis Sclavis (FR) + Support

TENTOONSTELLINGEN
Zat. 24 sept. > zon. 6 nov.

The Hidden Side of Lace - Kant / Kunstenparcours in het kader van het Textielfestival
Met performances, lezing, workshops, ...
Open op vrij., zat. en zon. van 10u tot 18u / Opening op zat. 24 sept. om 10u / Parcours doorheen
de stad - Vertrek: site CC De Ververij, Wolvestraat 37 - € 5 (-14 jaar gratis)

Zat. 3 dec. > zon. 15 jan. ‘23

Ronse Drawing Prize - 54e Grote Prijs Actuele Tekenkunst Ronse
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30 (gesloten op 24/12-25/12 en 31/12-01/01)
Opening op vrij. 2 dec. om 20u / Wolvestraat 37 - Gratis toegang

BESTEL ONLINE: https://webshopronse.recreatex.be
INFO: CC De Ververij - Wolvestraat 37 - 9600 Ronse - 055 23 28 01 - info@ccdeververij.be
Alle evenementen en vermelde locaties zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
Zie www.ccdeververij.be voor actuele informatie of schrijf je via de site in voor de digitale nieuwsbrief.
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DUURZAAMHEID
ENERGIECOACHING KMO’S
Ook tot 20% minder energie verbruiken in je zaak?
Sla dan een energiecoach aan de haak!

Het project energiecoaching kmo’s is een samenwerking
tussen de gemeente Denderleeuw, de steden Zottegem
en Ronse. Zero Emission Solutions (ZES) uit Erembodegem is aangesteld als energiecoach. Bij elke geselecteerde kandidaat-kmo voert ZES een energiescan
uit. Daaruit volgt een adviesrapport met verschillende
energiebesparende maatregelen en een begeleidingstraject. In Ronse is er plaats voor 20 kmo’s.

Heb je hiervoor interesse?
Schrijf je dan in voor 1 september
via www.ronse.be/energiecoaching
Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de provincie
Oost-Vlaanderen (subsidie energie-ambassadeurs) en van SOLVA,
mede ondersteund door Unizo.

RONSE RENOVEERT!
Is je woning klaar voor de toekomst?
De renovatieadviseur komt aan huis!
Alle inwoners van Ronse kunnen gratis deelnemen. Je
krijgt begeleiding in alle stappen van jouw renovatie.
Zonder verplichtingen, na iedere stap beslis je zelf of je
in dit project verder wil. Naast een renovatieadvies, kan je
ook begeleiding krijgen voor uitvoering van alle energiebesparende maatregelen.

Hoe werkt het?
Stap 1: Renovatieadvies
Een adviseur van Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
geeft je gratis en onafhankelijk renovatieadvies aan huis.
Stap 2: Begeleiding offertevragen
De renovatieadviseur helpt je bij het opvragen van offertes en de keuze voor de meest geschikte aannemers en
leveranciers.
Inschrijven en info
• Inschrijven via www.bouwwijs.be
• Meer info via www.ronse.be/ronse-renoveert

Stap 3: Begeleiding tijdens de werken
De renovatieadviseur helpt je bij de aanvraag van premies
en goedkope leningen en biedt gedurende de werken een
antwoord op je vragen.
Resultaat: Een comfortabele, energiezuinige en duurzame
woning!

Ronse renoveert! is een project van het Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA, in samenwerking met de stad en de steun van netbeheerder Fluvius.
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WELZIJN
DE KOMPANIE, KLUSJESDIENST
MET SIGNAALFUNCTIE

ZOMERSCHOOL

Mensen met een beperkt budget vinden moeilijk betaalbare kwalitatieve woningen. Door de slechte woonkwaliteit stijgt de vraag naar praktische hulp inzake onderhouds- en herstellingswerken. Daarom richtte vzw De
Vrolijke Kring in 2019 het project ‘De Kompanie’ op.
De Kompanie bestaat uit een ploeg vrijwilligers die
helpt bij klusjes, opkuis en verhuis. Ze voeren kleine
onderhouds- en herstellingswerken uit en ondersteunen mensen die het fysiek of financieel niet aankunnen
hun woning te onderhouden. Met kleine tips moedigen
zij aan om bepaalde zaken zelf in handen te nemen (bv.
poetsen, ventileren…). Tegelijkertijd willen ze problemen
met huisvesting structureel aanpakken. Hiervoor werkt
de vzw samen met het Lokaal Bestuur Ronse en andere
organisaties.

Het lokaal bestuur organiseert opnieuw, i.s.m. met de
Ronsische lagere scholen, SAAMO (Samenlevingsopbouw) en een pak vrijwilligers de zomerschool tijdens
de laatste twee weken van augustus.
Het idee van de zomerschool is gestart n.a.v. van de corona-pandemie, maar wordt verdergezet wegens de permanente nood aan extra leerkansen. Leerlingen die wat extra
hulp kunnen gebruiken in taal en wiskunde, krijgen op die
manier een boost. Zo kunnen ze met vernieuwde goesting
en een grotere bagage het nieuwe schooljaar starten.
Gedurende 10 dagen wordt voor leerlingen uit 1e en 2e
leerjaar lager onderwijs een leertraject op maat gekoppeld aan sport en spel. Er wordt een halve dag gewerkt
rond onderwijsdoelen (wiskunde en Nederlands), verzorgd door leerkrachten en een halve dag rond educatieve spelvormen, verzorgd door verschillende vrijetijdspartners.
Voor deze zomerschool kan niet ingeschreven worden.
De scholen maken zelf een selectie van leerlingen die
extra ondersteuning kunnen gebruiken. Deelnemen is niet
verplicht, maar bij deelname wordt er wel een engagement verwacht om effectief 10 dagen aanwezig te zijn.

Sommige vrijwilligers hebben zelf armoede-ervaring.
Zij leren hen het persoonlijk belang van dit project: het
geeft enorme voldoening anderen te kunnen helpen, het
geeft zin en structuur aan hun dag, ze bouwen een nieuw
sociaal netwerk uit, doen positieve ervaringen op en leren
bij. Maar ook vrijwilligers zonder armoede-ervaring leren
bij. Zij krijgen meer inzicht in deze complexe problematiek en ontdekken de krachten van mensen in armoede.

De zomerschool wordt afgesloten op vrijdag 26 augustus met een gezellig gezamenlijk moment waarbij alle
leerlingen die het traject hebben doorlopen een diploma
ontvangen.
Op zoek naar leerkrachten
Ben je leerkracht en heb je zin om tijdens de zomerschool
Nederlands of wiskunde te onderwijzen aan leerlingen
uit het 1e en 2e leerjaar, dan kan je je kandidaat stellen
door een mailtje te sturen naar filip.neuville@ronse.be.
Meer informatie hieromtrent kan je navragen op school.

Op zoek naar vrijwilligers
De Kompanie is op zoek naar:
• Mensen die graag de handen uit de mouwen steken
• Vrijwilligers die een groepje klussers kunnen ondersteunen/leiden
• Vrijwilligers met bepaalde expertise
• Vakmensen die een aantal uren bepaalde diensten/
ondersteuning binnen dit domein kunnen aanbieden
Interesse? Contacteer De Vrolijke Kring via
birthe.dekempe@devrolijkekring.be of 0495 63 61 35.
Een project van De Vrolijke Kring vzw met steun van het Lokaal Bestuur
Ronse in het kader van het armoedebeleidsplan 2020-2025.
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2022

REVEIL

HERINNEREN MET VERHALEN EN MUZIEK OP 1 NOVEMBER
Op dinsdag 1 november zal voor de derde keer Reveil
plaatsvinden in Ronse. De overkoepelende vzw Reveil
stimuleert steden en gemeenten om op 1 november,
rond zonsondergang, samen te komen op de lokale begraafplaats om overledenen te herdenken met woord
en muziek. In de wereld van Reveil is een begraafplaats
geen kille plek, maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente vormen.
Vorig jaar genoten bijna 90 bezoekers op de Oude Begraafplaats aan de Engelsenlaan van muziek en verhalen. Dit jaar zal het podium van Reveil op begraafplaats
Hogerlucht staan. Reken opnieuw op stemmige muziek,
een prachtig verlichte begraafplaats, een vleugje poëzie
en een warme sfeer. Voor deze editie ontving organisator
Moghan vzw ondersteuning van Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) voor het vinden, vastleggen en ontsluiten van
levensverhalen van overleden Ronsenaars.

DEEL HET LEVENSVERHAAL VAN JOUW
GELIEFDE OVERLEDENE
Binnenkort start de zoektocht naar levensverhalen van
mensen die hun laatste rustplaats vonden op begraafplaats Hogerlucht. Dit gebeurt via lotgenotengroepen,
ouderen- en andere socioculturele organisaties en levensbeschouwelijke verenigingen, die mensen uitnodigen om met het levensverhaal van hun geliefde aan de
slag te gaan. Het levensverhaal van iemand die gemist
wordt (laten) optekenen, in welke vorm dan ook, kan een
deugddoende ervaring zijn voor nabestaanden.
Moghan wil een diversiteit aan mogelijkheden bieden om
op een helende manier een tastbare herinnering aan de
overledene vast te leggen: interviews, filmpjes, workshops, het delen van verhalen met lotgenoten, verhalen
vastleggen in tekeningen of cartoons of op een andere
creatieve manier... Hiervoor wordt naar een samenwerking gezocht met verschillende creatievelingen of professionals die dit proces kunnen begeleiden.

BEWAREN EN ONTSLUITEN
De levensverhalen zullen bewaard worden in een online
archief, dat jaar na jaar kan groeien. Moghan zal een
gelegenheidspublicatie voorzien met een schriftelijke
neerslag van enkele verhalen. Die zullen ook opgetekend
worden in de Annales van de Geschiedkundige Kring
Ronse. In een later stadium zal je als bezoeker van de
begraafplaats naar enkele verhalen kunnen luisteren
via QR-codes. Ook op 1 november kan je op verschillende plekjes op Hogerlucht luisteren en kijken naar
een levensverhaal dat op een originele manier verbeeld wordt. Dit zal het muzikale gedeelte vooraf gaan.

HERWAARDEREN BEGRAAFPLAATS
HOGERLUCHT
Net zoals vorig jaar op de oude begraafplaats grijpt de
stad Reveil aan om nu ook op begraafplaats Hogerlucht
enkele verfraaiingen aan te brengen, waaronder nieuwe
natuurlijke zitelementen die enkele knusse bezinningshoekjes vormen.

REVEIL-BRIEVENBUS
Aan het begin van de zomer wordt er een Reveil-brievenbus
geplaatst op begraafplaats Hogerlucht. Voel jij er iets voor
om aan de slag te gaan met het verhaal van jouw dierbare
overledene, dan kan je er een papiertje in achterlaten met
je naam en telefoonnummer. Je wordt dan gecontacteerd
en iemand van de organisatie bekijkt dan samen met jou
op welke manier het verhaal vorm kan krijgen.
Meer info: www.moghan.org
Facebook & messenger: /reveilronse
Reveil Ronse is een initiatief van Moghan vzw i.s.m. het Lokaal
Bestuur Ronse. Dit jaar ondersteunt ook Erfgoed Vlaamse Ardennen
(EVA) het erfgoedgedeelte omtrent het bewaren en ontsluiten van de
levensverhalen van overleden Ronsenaars.
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KUNSTACADEMIE
VLAAMSE ARDENNEN

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn volop
aan de gang. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen
van een artistieke opleiding in de ‘podiumkunsten’ (muziek,
woord en dans) of in de ‘beeldende en audiovisuele kunsten’ genieten. De opleidingen in de kunstacademie - die
deel uitmaken van het deeltijds kunstonderwijs - behoren
tot het naschoolse aanbod. Volwassenen kunnen echter
ook overdag aan de slag in een aantal opleidingen zoals de
beeldateliers of woordstudio voor volwassenen.
De academie heeft een rijk gevuld aanbod in Ronse, Kluisbergen, Maarkedal en Brakel. De inschrijvingsperiode loopt
tot en met maandag 30 september. Inschrijvingen gebeuren met de identiteitskaart en een betaalkaart. Meer info
en het volledige opleidingsprogramma kan je vinden op
www.kunstacademievlaamseardennen.be.

NIEUWE OPLEIDINGEN!
• OCTOPUS MUZIEK
Kinderen vanaf 7 jaar of 2de leerjaar kunnen nu - net zoals
in Kluisbergen - ook in Ronse en in Maarkedal ‘Octopus
muziek’ volgen. Tijdens de lessen kunnen ze proeven van
alle basiselementen van de muziek zoals ritme en melodie.

Naast verschillende klanken ontdekken ze ook hun stem en
bespelen ze kleine instrumenten. Op een speelse manier
raken ze vertrouwd met het notenbeeld.
• EXPLORATIE BEELDATELIER / TEKENKUNST
Voor volwassenen biedt de academie twee nieuwe beeldopties aan: ‘exploratie beeldatelier’ en ‘tekenkunst’. Wie voor
exploratie beeldatelier kiest, proeft van allerlei beeldende
aspecten, al dan niet ter voorbereiding van een specifieke
optie. In de optie tekenkunst proef je van de veelzijdigheid
van het tekenen, waarbij je niet alleen tekentechnieken
aanleert, maar tevens met tekenkunst experimenteert.
• SCHRIJVER (bij voldoende inschrijvingen)
De kortlopende studierichting ‘schrijver’ (optie dramateksten) is een praktijkgerichte opleiding waarin leerlingen het
schrijversmétier oefenen vanuit diverse stijlen en genres. De
opleiding (met de vakken 'schrijven' en 'literaire facetten')
gaat in interactie met de kunstdomeinen. Leerling schrijver
worden, is de kans van je leven om je zelfgeschreven teksten
te laten opvoeren door leerlingen woordkunst-drama. Om
ze te laten zingen door leerlingen muziek. Of om ze visueel
te ondersteunen en ze onder handen te laten nemen door
leerlingen ‘grafisch ontwerp & illustratie’.
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VOORUITBLIK
• VRIENDJESWEEK
In de week van maandag 5 tot en met zaterdag 20 september organiseert de academie een ‘Vriendjesweek’. Niet
alleen staan de klasdeuren open voor leerlingen die hun
vrienden meebrengen naar de les. Iedereen die wil proeven
van een les kan langskomen. Uurroosters zijn te vinden op
de website. Toch nog vragen? Neem contact op met het
secretariaat.
• FEESTJAAR OCTOPUS / 10 JAAR OP DE SITE
Volgend schooljaar viert de kunstacademie twee jubilea! De
kunstacademie woont immers 10 jaar in de gebouwen in de
Wolvestraat. En jawel, ook de domeinoverschrijdende ‘Octopus’ hijst de feestvlaggen naar aanleiding van het 10 jarig
bestaan. Het belooft een feestelijk jaar met 10 artistieke
toonmomenten op verschillende locaties te worden. Naast
boeiende workshops, kleine en grotere Octopus-toonmomenten volgt in juni een heus Octopus-feest. Ook lanceert
de kunstacademie nieuwe logo’s naar aanleiding van het
feestjaar.
• WOLF
In de maand oktober presenteert de kunstacademie opnieuw een domeinoverschrijdende voorstelling in samenwerking met jongeren van Lejo die moeilijk de weg vinden
naar kunstonderwijs. WOLF is gebaseerd op de opera ‘Don
Giovanni’. WOLF verwijst naar de componist: Wolfgang
Amadeus Mozart wiens roepnaam ‘Wulfi’ was. Het karakter
van een wolf in schapenvacht voor alle vrouwelijk schoon is
het brandpunt voor één van de thema’s uit het verhaal. De
cast van WOLF zal het publiek in een industriële setting in
de muziek en aria’s van Don Giovanni, rap en theater onderdompelen. Het wordt een feest voor oog en oor!

Meer info:
Kunstacadamie Vlaamse Ardennen
Wolvestraat 37, 9600 Ronse
055 23 28 85 - kunstacademie@ronse.be
www.kunstacademievlaamseardennen.be
www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen
www.instagram.com/kunstacademievlaamseardennen
Inschrijvingen lopen nog tot vrijdag 30 september
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Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisie
op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.
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Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be

Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Vlaamse
Ardennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag.
Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.
(Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.
Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties
in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Marco

Odette

Bart

Station
Gent Sint-Pieters
uit Ronse neemt na een
avondje uit in Gent de
trein naar huis.

Met trein naar
station Oudenaarde

Halte Huise
Home Vijvens
uit Huise gaat op
bezoek bij haar man in
het OLV van Lourdes
Ziekenhuis in Waregem.

uit Hillegem
gaat zwemmen
in Zottegem en
neemt de fiets
naar het station.

uit Ophasselt in
Farah
Geraardsbergen
heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Brakel.

*

Station
Oudenaarde

Station
Ronse

Met nachtbus
naar station Ronse

Halte Kruishoutem
Nieuw Plein

OLV van Lourdes
Ziekenhuis

Met bus naar
OLV van Lourdes Ziekenhuis

Met bus of taxi naar halte
Kruishoutem Nieuw Plein

Station
Hillegem

Station
Zottegem

Met trein naar
station Zottegem

Thuis in
Ophasselt

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Thuis

Zwembad

Met deelfiets
naar zwembad

Brakel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin
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POLITIE
VERNIEUWD GAS-REGLEMENT: PARKREGLEMENT
Op 1 januari werd in Ronse een nieuw GAS-reglement
van kracht. In dit nummer staat artikel 22 van het nieuwe GAS-reglement centraal, het zogenaamde ‘parkreglement’. Dit artikel bundelt een aantal algemene
voorschriften die van toepassing zijn in alle parken,
sport- en speelzones in Ronse.

Waarom een parkreglement?
De stad Ronse heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in
kwalitatieve publieke ruimte. Openbare parken werden
aangelegd (de Stadstuin) of geherwaardeerd (Boudewijnpark, Albertpark). Andere parken worden de komende jaren aangepakt (Bruulpark, de Malanderpark). Met
de aanleg van het Rosco-complex, de inrichting van de
site rond CC De Ververij, de speelpleintjes in de Stookt
en aan de Beekstraat werd geïnvesteerd in publiek toegankelijke sport- en spelmogelijkheid.
Er bestaat een delicate balans tussen enerzijds het recht
van bezoekers om volop gebruik te maken van de mogelijkheden en anderzijds het recht van de omwonenden op
een rustige, nette woonomgeving. Dit evenwicht is soms
ver zoek en daarom wil het parkreglement een aantal duidelijke regels voorop stellen. Het reglement biedt de politie
de mogelijkheid om bezoekers aan te spreken op gedrag
dat niet door de beugel kan en zo nodig te verbaliseren.

Wat kan niet volgens het parkreglement?
Rust verstoren na 22 uur
Een algemene stelregel bepaalt dat na 22 u. de rust van
de omwonenden van parken en speelomgevingen niet
verstoord mag worden door bezoekers.
Gebruik van gemotoriseerde voertuigen
Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemotoriseerde voertuigen in parkomgevingen. De parken oprijden
met voertuigen, brommertjes, quads… is uit den boze.
Dit brengt niet alleen schade toe aan de omgeving maar
zorgt ook voor geluidshinder voor de buren.
Versterkte muziek afspelen
Er geldt een algemeen verbod op het afspelen van elektronisch versterkte muziek.
Afval achterlaten
Achterlaten van afval is uiteraard verboden. Gooi afval
in de aanwezige vuilbakken of neem het mee naar huis.

Wat kan er wel?
Mogen parken en speelterreintjes wel gebruikt worden
om te sporten, te ravotten of gewoon rond te hangen? Het
parkreglement heeft zeker niet als doel alle leven uit het
publiek domein te weren. Integendeel, deze speel- en
sportzones worden net ingericht om dit soort activiteiten
mogelijk te maken. Spelen en sporten in de parken mag,
maar respecteer de eigendom van de omwonenden en
ruim afval op. Samenkomen met vrienden in het amfitheater van de Stadstuin mag, maar hou het na 22 u. rustig
zodat de omwonenden kunnen slapen.
Hoe zal de politie optreden?
Meestal is men zich niet echt bewust van de hinder die
men veroorzaakt. Vaak volstaat een opmerking van de
politie, maar helaas maken sommigen het echt wel te
bont. In dat geval kan de politie een GAS-PV opstellen
en kan aan de overtreders ook gevraagd worden de plaats
te verlaten. Muziekboxen e.d. kunnen tijdelijk in beslag
genomen worden.
Een locatie waar regelmatig hinder voorkomt, is de Stadstuin. Sinds de invoering van het nieuwe GAS-reglement
werden in de Stadstuin al 17 GAS-PV’s uitgeschreven.
Meerdere hardnekkige overtreders werd een plaatsverbod opgelegd. Sommige overtreders werd een geldboete
opgelegd, anderen dienen dan weer een taakstraf uit te
voeren. Zij zullen samen met de Groendienst instaan voor
het onderhoud van de Stadstuin.

Vuur maken
Kampvuren, barbecues, het aansteken van fakkels…
is niet toegelaten in parkomgevingen.
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Meer info : www.ronse.be/gas-reglement

WIST-JE-DAT
STOCKAGE MOGELIJKHEDEN BIJ TIO3
TIO3 - Event & Business Center breidt haar opslagmogelijkheden uit. Begin juli 2022 zullen
er vernieuwde opslagunits ter beschikking zijn. Naast kantoren en flexibele werkplekken
kan je er ook terecht voor self-storage.
Plaats te kort? Vraag meer informatie via info@tio3.be of 055 21 80 07.

24/7 toegang
tot uw unit.

Beveiligde
site.

Voor particulieren
en bedrijven.

Units van 6 en 11 m²
met 2 m nuttige hoogte.

WWW.TIO3.BE | OSCAR DELGHUSTSTRAAT 60 | 9600 RONSE | 055 21 80 07

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse

Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
• Inzicht 90 verschijnt eind september 2022.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04.
• Met dank aan de volgende fotografen : Erwin Huyghe (cover, p. 4, 6, 26),
Anneke Kestelijn (p. 2), Siegfried Aelvoet (p. 5, 6), Lies Duerinck (p. 7),
Eddy Coppens (p.11, 13), Milo Van Driessche (p. 16), Chris Degroote (p. 17),
Maïtrise (p. 17), Birthe Dekempe (p. 20), An Van Wymeersch (p. 21),
Kunstacademie Vlaamse Ardennen (p. 22, 23) en Glenn Elet (cartoon p. 26).
• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,
Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

Elke werkdag van 8.30 tot 12 u.
Woensdag van 13.30 tot 16 u.
Dienst Burgerzaken is ook
open elke tweede en vierde
zaterdag van 9.30 tot 11.30 u.
In juli en augustus:
woensdagnamiddag gesloten

Uit zorg voor een beter
leefmilieu wordt INzicht
gedrukt op FSC®-papier
dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.
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Organisatie: Stedelijke Jeugddienst Ronse - Info: 055/ 23 28 80 – jeugd@ronse.be

VU: Lokaal Bestuur Ronse / Ontwerp: Waldo De Groote - Postvorm
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