
 PRAKTISCHE ADRESSEN 

ATELIER TOP 
Wallestraat 55 
Oudenaarde
BIBLIOTHEEK RONSE 
De Biesestraat 4 
Ronse
BIBLIOTHEEK BRAKEL  
Tirse 1 
Brakel
CC DE MASTBLOEM 
Waregemsesteenweg 22 
Kruishoutem (Kruisem)
CC DE VERVERIJ 
Wolvestraat 37 
Ronse
DE BRUG 
Brugzavel 25 c 
Berchem
DE WOEKER 
Woeker 3 
Oudenaarde
LDC DE VESTING 
Meerspoort 30 
Oudenaarde
PAM 
Lijnwaadmarkt 20 
Oudenaarde
PAMELE KERK 
Pamelekerkplein 
Oudenaarde
SOCIAAL CENTRUM 
Aimé Delhayeplein 16 
Ronse

 UW EVENT IN ONZE AGENDA ? 

Indien u uw evenement in deze  
kalender wenst te laten verschijnen, 
gelieve dan alle info voor de volgende 
agenda vóór 10 april te bezorgen via 
info@randeevoe.be. 

Opgelet ! Énkel socio-culturele 
activiteiten worden vermeld -  
geen eetfestijnen, etc.

 VAN 4/04 T/M 19/04  (uitgez. op maandag)

FAMILIEZOEKTOCHT / ‘Het verborgen ei’ 
Een toffe activiteit om samen met je (klein-)
kinderen te doen tijdens de paasvakantie. 
Wat hebben ridders, monniken, de paashaas 
en het ei gemeen ? ! Ontdek het mysterie en 
bekroon jezelf tot ‘Ei van de dag’ ! 
Info : PAM Ename, dinsdag t/m vrijdag van 
9-17u. Weekends van 13-17u. Inschrijven 
niet nodig, een tablet reserveren kan 
ter plaatse. (Groot-)ouders met (klein-)
kinderen : gratis. 

 ZATERDAG 4 APRIL T/M ZONDAG 3 MEI 

FOTOTENTOONSTELLING / 
Rondewinnaars - Fotografe Anneke 
Kestelijn : In 2016 slaagde Anneke 
Kestelijn uit Ronse er in om voor haar 
eindwerk fotografie alle nog in leven zijnde 
Belgische winnaars van de Ronde van 
Vlaanderen te portretteren. Het resultaat 
is een unieke fotoreeks met authentieke 
portretten. Deze prachtige zwart-witreeks 
werd reeds meerdere keren succesvol 
tentoongesteld op diverse locaties.  
Gratis toegang op de vernissage op vrijdag 
3 april van 20 tot 22u met optreden van ‘t 
Schoon Vertier. Iedereen welkom ! 
Info : Cc De Ververij te Ronse. Te 
bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 18u. Contact : akestelijn@
hotmail.com of 0473 53 00 37

 WOENSDAG 1 APRIL 

CABARET / Karel De Clercq - Sterren op 
de koersvloer : Info : LDC De Vesting - 
14u30 - Gratis. Contact : 055 46 06 80 

 DONDERDAG 2 APRIL 

WORKSHOP / ‘Rust in je huis, ruimte 
in je hoofd’ door Nele Colle : Een 
workshop over ontspullen, opruimen 
en organiseren en hoe dat leidt tot een 
eenvoudiger en duurzaam leven. Een 
workshop over een leven van meer met 
minder, mét ruimte voor persoonlijk 
advies. Na deze workshop ga je naar huis 
met veel zin en praktische, duurzame  
tips om opnieuw rust en overzicht te 
creëren waar het even zoek was.  
Info : Bib Ronse - bibliotheek@ronse.be -  
055 23 28 62 - Gratis.

 VRIJDAG 3 APRIL 

JAZZ / Centerpiece kwintet : Gegroeid 
uit het gelijknamige trio dat twee jaar 
geleden ontstond met Katrien Van Opstal, 
Hendrik Braeckman en John Snauwaert. 
Een jaar geleden werd dit trio uitgebreid 
met bassist Bart De Nolf en drummer 
Bruno Castelluci. Centerpiece staat met 
‘Ode aan Toots’ stil bij muzikant Toots 
Thielemans, de vriend en inspirator die 
hij voor hen was. Dit doen ze met eigen 
teksten en een passionele vertolking 
van enkele van Toots’ meest bekende 
nummers. Info : 20u15 - Tickets : € 10 - 
Zaal De Brug te Kluisbergen 
Contact : cultuur@kluisbergen.be -  
055 23 16 19.

LEZING / Bert Govaerts over ‘Albert 
De Vleeschauwer tijdens WO II’ : 
Auteur en documentairemaker Bert 
Govaerts geeft een voordracht over de 
rol van minister Albert De Vleeschauwer 
(Nederbrakel 1897 – Kortenberg 1971) 
tijdens Wereldoorlog II. Een activiteit van 
de Geschied- en Heemkundige Kring 

Triverius i.s.m. de bibliotheek van Brakel. 
Info : 20 u - Gratis - Bib Brakel.  
Contact : bibliotheek@brakel.be -  
055 42 12 45.

 ZATERDAG 4 APRIL 

THEATER / Sportman II - Ruben Van 
Gucht : Een kleine greep uit een rijk arsenaal 
gevleugelde woorden. Vanwaar komen ze ? 
Hoe zijn ze ontstaan ? Wie sprak ze uit ? 
Wanneer, door wie, waarom ? En wat hebben 
ze met het leven van Ruben Van Gucht 
te maken ? Het podiumtrio is dit keer een 
kwartet geworden. Opnieuw geflankeerd 
door troubabroers Mathieu & Guillaume en 
dit keer vergezeld door Jonathan Bockstael. 
Info : 20u - € 15 - Cc De Ververij te Ronse 

 WOENSDAG 8 APRIL 

FAMILIEHUMOR / ‘Lachebekjes’ o.l.v. 
Mister Boullart : Mister Boullarts klassieke 
familiale buikspreekshow. Humor ten 
top ! De organisatie is niet verzekerd voor 
gescheurde lachspieren ! Info : 14u - € 6 - 
Cc De Mastbloem te Kruisem.  
Contact : fermkruishoutem@gmail.com - 
0476 46 69 59
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 WOENSDAG 15 APRIL 

COMEDY / Jan Jaap Van Der Wal III-ième 
(try-out) Jan Jaap van der Wal staat 
opnieuw in de theaters. Geen lange toer 
deze keer, maar kort en krachtig. Na 2 
seizoenen de gebeurtenissen in Vlaanderen 
te hebben gefileerd in ‘De Ideale Wereld’ 
trakteert hij ons op zijn visie en zijn 
bedenkingen. Maar dan live, op een podium. 
Info : 20u15 - Tickets : € 10 - Zaal De Brug 
te Kluisbergen. Contact : 055 23 16 19 of 
cultuur@kluisbergen.be 

 ZATERDAG 25 APRIL 

CONCERT / Pamele Classic - Mozart 
Exclusief ! Voor het laatste concert van 
dit speeljaar wordt de “Pamele Classic”-
reeks afgesloten met een geweldig 
concert met een unieke bezetting. Het 
strijkersensemble ‘Cordae Lysis’ o.l.v. Ann 
Pareyn wordt versterkt met 4 blazers en 
nogmaals aangevuld met 4 solisten : Yf 
Bourry : hobo , Johan Van Neste : hoorn, 
Geert Baeckelandt : klarinet en Remy 
Roux : fagot. Een concert met enkel 
composities van Mozart die de historische 
kerk van Pamele, met zijn unieke akoestiek, 
volledig zal vullen. Dit concert is ten 
voordele van ‘Kom op tegen kanker’.  
Info : Pamele kerk - 20u - € 20. Contact : 
0473 67 00 30 of info@kameliejon.be

 ZATERDAG 25 & ZONDAG 26 APRIL 

MUSICAL / Mini-kidsjunglemusical - Aoe ! 
Aoe ! ‘Aoe Aoe !’ is het toonmoment 
van het tweede trimester door de 
theaterleskids van Atelier Top in een 
regie van Gert Boullart. De kinderen 
spelen het spetterende jungleverhaal 
in een professioneel decor met maffe 
beesten en een heuse reus. Aoe kwam 
na een vliegtuigcrash als baby terecht in 
het oerwoud. Een pesterige panter zet de 
andere dieren op tegen ‘die gemene mens’. 
Het wordt dus een brandend actueel 
verhaal over verdraagzaamheid. 

Info : 25/04 om 15u en 26/04 om 11u 
- € 6 - Atelier Top te Ename. Contact/
reservatie : www.theatertop.be, atelier@
theatertop.be, 0475 24 28 67

 ZONDAG 26 APRIL 

FIETSTOCHT / Pasar - Recreatieve 
fietstocht Ronse > Kluisbergen > Ronse. 
Tijdens een gezellige fietstocht kan je 
genieten van mooie plekjes in Ronse, 
buurgemeente Mont de l’Enclus en 
Kluisbergen. De afstand bedraagt 32km. 
Iedereen kan deelnemen. Info : Ontvangst 
13u45 - Aanvang 14u - Sociaal Centrum 
te Ronse. Inschrijven : 055 21 64 80 of 
fernand.van.hoecke@outlook.be 

 DINSDAG 28 APRIL 

FILM / Amour : Film van Michael Haneke 
met Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva en Isabelle Huppert. De film schetst 
een close-up portret van een koppel op 
leeftijd, dat onafwendbaar met de dood 
in aanraking zal komen. Hun wereld 
wordt steeds kleiner, tot deze uiteindelijk 
gereduceerd is tot een paar vierkante 
meter in een slaapkamer... 
Info : 20u - € 5 - 055 30 13 66 -  
De Woeker te Oudenaarde


