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Populier als landschapselement
aan de Kalkovenstraat

Foto : Robin Vanheuverswyn
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Zakenkantoor VERSCHUERE bvba
Grote Herreweg 185 - 9690 KLUISBERGEN - Tel. 055 38 85 74 - Fax 055 38 79 70

onafhankelijke verzekeringsmakelaar CBFA AcB 18937
Open alle dagen van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.45 tot 18.00 u. • Gesloten in de namiddag op maandag en zaterdag.

Wat is Woonsparen?
Met Woonsparen* spaar je tussen 18 en 35 jaar tot  

maximaal 6.000 EUR per jaar. Een overschrijving kan  

vanaf 100 EUR. Om zeker te zijn dat je regelmatig  

spaart, doe je dit best met een spaarabonnement.

* Gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door Fintro. Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch 
recht, Warandeberg 3 te B-1000 Brussel. Basisrentevoet: 0,30%. U ontvangt eveneens een getrouwheidspremie. Rentevoet getrouw-
heidspremie: 1,50%. Deze getrouwheidspremie wordt berekend op elke inlage die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de 
rekening blijft staan. De basisrentevoet en de getrouwheidspremie worden uitgedrukt in een brutopercentage op jaarbasis. Minimum 
bedrag: 100 EUR per overschrijving. Maximaal bedrag: 6.000 EUR per kalenderjaar. Rekening gereserveerd voor klanten tussen 18 en 
35 jaar. Particulieren genieten jaarlijks een vrijstelling van roerende voorheffing. Voor 2014 bedraagt deze vrijstelling van roerende 
voorheffing 1.900 EUR per spaarrekening. De interesten waarop de bank de vrijstelling niet kan toepassen, zullen onderworpen worden 
aan een roerende voorheffing van 15%. De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen fluctueren in functie van veranderingen in de 
marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. In het geval van een aangebrachte wijziging aan 
de basisrente en/of aan de getrouwheidspremie, ontvangt u hierover een bericht bij uw eerstvolgende uittreksel. Deze informatie even-
als de essentiële spaardersinformatiefiche, te consulteren vóór het openen van een rekening, zijn beschikbaar in het dossier Sparen en 
Beleggen op www.fintro.be en bij uw Fintro-agent.

Woonsparen
Lonend sparen voor een  
eigen huis: 0,30% basisrente
en 1,50% getrouwheidspremie
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.
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Adverteerders en medewerkers OPGELET !
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teksten, foto’s en advertenties maandblad oktober:
vrijdag 3 oktober 2014 om 12u00*.
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“Ambidance“ zet Media’s BBQ op stelten!
Zondag 06 juli zat de gemeentelijke feestzaal “de Brugzavel” bijna afgeladen vol voor de 4de 
zomerbarbecue van onze regioradio Media met roots in Kluisbergen. Naast het genieten van 
een heerlijke barbecue wisten de medewerkers van het station opnieuw een paar artiesten te 
strikken om de aanwezigen een leuke dag te bezorgen. Bij wijze van aperitief kwam Belgium’s 
got talent winnaar Michael Lanzo een mini-concert geven. Iedereen was het eens dat deze 
man heel wat in zijn mars heeft en hem nog een grote carrière wacht onder de vleugels van 
de gewezen Radio Media deejay Patrick Van Dyck die nu zijn manager is. Bij wijze van dessert 
wisten "de Kemels" (van wie de zanger Stijn Michels afkomstig is uit Vichte) als coverband van 
nederlandstalige muziek van André Hazes tot Will Tura het publiek te boeien. Maar de vreemde 
eend in de bijt en de man die de zaal op stelten zette was  Frank De Swaef. Ik hoor jullie al luidop 
denken : “ wie is dat nu…?” Wel deze  42 jarige Frank De Swaef is nog een entertainer “pur-sang” 
en als je weet dat hij afkomstig is uit "Oiljst" dan zegt dat waarschijnlijk genoeg. De man is al 
jaren professioneel bezig met zijn muziek,heeft al 7 full CD’s uit en brengt een bont allegaartje 
van typekes en eigen aangepaste versies van hits .  Zijn artiestennaam en naam van zijn show 
“Ambidance” is er klop op. Ambidance is niet bang om letterlijk en figuurlijk in en op het publiek 
te springen, brandjes te blussen waar nodig en uiteraard te zorgen dat het publiek samen met 
hem hun ding mochten komen doen op het podium. Na een paar bisnummers kreeg  Ambi-
dance  een staande ovatie van het publiek die volop uit de bol was gegaan. Wedden dat we de 
man op één of ander feest in de regio opnieuw tegen het lijf zullen lopen !? Het was in ieder 
geval een mooie afsluiter van een geslaagd feest, we kijken in ieder geval al uit naar de 2015 
editie . Ondertussen blijven alle medewerkers verder hun uiterste best doen voor de duizenden 
fans en luisteraars op de 107 FM en dit 24 op 24 ! Meer info : www.radiomedia.be.

Foto 1 : Ambidance deed zijn ding met het publiek op het podium.
Foto 2 : Michael Lanzo liep al zingend door de zaal.



VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

TE KOOP : Exclusief & uniek! Margareta Van Parma 
Dreef. Exclusief gelegen bouwgronden. Geen bouwver-
plichting. Gelegen in doodlopende straat. Mooie ruime 
percelen. Mogelijkheid tot het bijbouwen van poolhouse 
en zwembad. Plannen en info te verkrijgen op kantoor.                                                  
Vraagprijs lot 6 met opp. 13a38ca: 219.450 euro. 
Vraagprijs lot 9 met opp. 9a30a: 153.450 euro

MAARKEDAL

TE KOOP : Dit nieuwbouwproject is gelegen onder de 
kerktoren te Waarmaarde met een heel mooi verzicht 
op de Scheldemeersen. Indeling: badkamer met ligbad, 
inloopdouche en 2 lavabo’s, 3 slaapkamers. Kelder, 
tuinberging, terras in ipe. Woning 2 is reeds afgewerkt! 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.

AVELGEM

IMMO ROMAN  •  T. 0485 53 17 16  •  info@immoroman.be  •  www.immoroman.be

TE KOOP: Centraal gelegen met heel wat ruimte en 
comfort. Indeling: inkomhal, voorplaats, living, eetplaats, 
leefkeuken, 2 badkamers, wasruimte, veranda, terras, tuin, 
kelder, 4 slaapkamers, zolder. Verwarming op aardgas. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. 
                  VP : 189.000 euro

RONSE

TE KOOP : Exclusieve villa aan de rand van de stad 
met een panoramisch vergezicht. Indeling: inkomhal, 
grote living keuken, grote slaapkamers en 1 badkamer, 
2 grote garage, wasruimte. Vele mogelijkheden (restau-
rant, B&B, praktijk,…) EPC 353 kWh/m2, UC 65095. 
Vg,Wg,Gdv, Vkr,Gvv.                    VP : 299.900 euro

RONSE

TE KOOP : exclusieve Herenwoning, rustige ligging, 
prachtig aangelegde tuin.  Indeling: inkomhal met zit-
ruimte, vestiaire en toilet.  leefruimte, nieuwe keuken. 4 
grote kamers en een ruime overloop. Recent vernieuw-
de badkamer, volledig onderkelderd.  2 garages,  EPC 
627 kWh, UC344801. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.

VP : 375.000 euro

RONSE

TE KOOP: volumineuse chique woning met garage 
gelegen in een mooie buurt niet ver van het centrum. 
dubbele beglazing, CV. Indeling: ruime chique inkomhal, 
bureau met terras, garage, atelier en berging. Toilet, 
keuken, living, gezellig ruim terras. 4 slaapkamers en 1 
badkamer. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 359 UC38432.     
                      VP : 199.000 euro

RONSE

TE KOOP: VOOR WIE EEN ZAAK WIL STARTEN OP 
TOPLOCATIE MET VEEL PARKING! Deze showroom werd 
in het jaar 2000 gebouwd en is 400 m2 groot. Aanpalend 
is er een gelijkvloerse woning (160 m2) die momenteel 
verhuurd is met een jaarcontract. Kan ook dienen als 
privé woning naast de zaak. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.     
                      VP : 329.000 euro

RONSE

TE KOOP : Prachtig exclusief pand + bouwgrond. Dit 
Herenhuis telt 4 slaapkamers en ruime zolder. Living 
en keuken.Veel authentieke elementen. Echte aan-
rader voor wie op zoek is naar classe, rust, ruimte en 
authentieke charme.Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 739 kWh/
m2. UC69043.

VP : 179.000 euro

RONSE

TE KOOP : Ruime villa met tuin en weide. Indeling: 
inkomhal,vestiaire, toilet, leefruimte, keuken, slaapka-
mer, strijkkamer, bureau, badkamer. Boven bevindt zich 
een trap- en nachthall, 2 slaapkamers, badkamer met 
ligbad, dubbele lavabo en toilet, zolder. Volledig onder-
kelderd Achterliggende weide. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.
EPC 349kWh/m2jaar UC 58388.                     
                    VP : 585.000 euro

AVELGEM

TE KOOP: Woning met bijgebouwen en stallin-
gen. Indeling:Inkom met bureauruimte, voorplaats/
slaapkamer,  leefruimte, keuken, badkamer, hall, 
bergruimte met doucheruimte, toilet en berging, 2 
slaapkamers, zolder. Bijgebouwen en stallingen. CV 
met nieuwe ketel. Achterbouw verbouwd dd. 1991. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 592 UC3221. 

VP : 199.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Prachtig gelegen hoeve met bijgebouwen te 
Lamont. Schitterend vergezicht. Exclusieve ligging omringd 
door landerijen. De woning mag gesloopt worden en her-
bouwd worden (max 1000m3) Opp. 63a10ca. KI 380 euro. 
Mogelijkheid tot het bijkopen van 1ha88a80ca weiland. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.      
                        VP : 369.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Volledig gerenoveerde charmante wo-
ning.. Tuin met grote terras. Indeling: inkomhal, living 
en eetplaats, keuken, berging, traphal, badkamer. 4 
slaapkamers, prachtige parket met natuurlijke uitstra-
ling. Kelder en atelier. Echte aanrader: INSTAPKLAAR, 
SUPER GEZELLIG, ZEER DEGELIJK VERBOUWD!

VP : 265.000 euro

ARC-WATTRIPONT

TE KOOP: Rustig gelegen villa. Grote tuin. Indeling: 
inkomhall met vestiaire en toilet, bureau met aparte 
ingang, living, keuken, garage, grote mezzanine, 3 
slaapkamers en 1 badkamer met bad en douche. Stuk 
van de tuin is bouwgrond met aparte ingang. 
                       VP 325.000 euro

ANVAING

KLUISBERGEN

TE KOOP: Woning met garage in het centrum van Ber-
chem, Kluisbergen. Deze woning bestaat uit een 2 ruime 
leefruimtes, keuken, bergruimte, garage, traphal. Boven 
bevinden zich 3 slaapkamers en badkamer met ligbad en 
douche, toilet. Tevens beschikt de woning over een kelder 
en een koer/binnentuintje. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 569 
kWh/m2, UC 88173                         VP : 159.000 euro

TE KOOP : Ruime recente woning met professioneel 
keukengedeelte en tuin gelegen in het centrum van 
Berchem. Indeling: inkomhal, toilet, leefruimte, keuken, 
bergruimte. 4 slaapkamers, badkamer. Oprit en tuin. 
Bijbouw ingericht als professionele keuken met bureel. 
Vele mogelijkheden. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC247kWh, 
UC57405.                    VP : 275.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Ruime instapklare villa. Zeer lichtrijke 
ruimtes, grote tuin en optimaal comfort! Indeling: sta-
tige inkomhal, leefruimte met zicht op de tuin, eet-
plaats, geïnstalleerde keuken, berging, doucheruimte, 
toilet, dubbele garage. 1e verd.: nachthall, 3 slaapka-
mers, 1 slaapkamer met dressing, badkamer. Zolder. 
Opp.40a73ca.Zonnepanelen. Zuinige energiescore EPC 
169 kWh/m2.                    VP : 670.000 euro

HACQUEGNIES

TE KOOP : Woning gelegen in het centrum van 
Berchem. Garage en grote tuin. Indeling: inkomhall, 
2 leefruimtes, badkamer, eetkamer en keuken. Bo-
ven bevinden zich 2 kleine en 2 grote slaapkamers. 
Zolder en kelder. Bergruimtes, serre en garage. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. UC76209 EPC 665kWh/m2.

VP : 154.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Handelspand, café “De Tempel” te 
Maarkedal. Dit pand omvat een café met biljartzaal, 
badkamer, keuken, sanitaire gedeelte. Boven bevin-
den zich 4 slaapkamers. Kelder. Schuurtje met zolder. 
Achterliggende grond. Op heden is het café nog 
verhuurd tot en met 31/12/2015. Opp: +/-2690m2. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.

VP : 265.000 euro

MAARKEDAL

TE KOOP : Nieuwbouwproject bestaande uit 2 
woningen in pastorijstijl. Deze woningen worden 
casco aangeboden en zijn traditioneel gebouwd. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.
               VP: 167.250 euro (exclusief kosten)

RONSE RONSE

TE KOOP: Grote woning met tuin in rustige straat. Rustig 
gelegen in goeie buurt. CV op aardgas. Indeling : inkomhal, 
bureau, living, keuken, veranda, badkamer, bergruimte, terras 
en grote tuin. Droge kelder. 4 slaapkamers. EPC 312 kWh/m2. 
Vg,Wg,Gdv, Vkr,Gvv.
                     VP : 169.000 euro

TE KOOP: gerenoveerde woning met gezellige stads-
tuin dichtbij het centrum biedt heel wat comfort. Inde-
ling gelijkvloers: eetkamer, knusse zithoek met open 
keuken, badkamer, garage en tuin. 3 slaapkamers.  Klein 
beschrijf. EPC496kWh/m2 UC 62206.                                     
                     VP : 125.000 euro

RONSE

NIEUWBOUWPROJECTEN IN DE KIJKER

RONSE

TE KOOP : Nieuwbouw met dubbele garage, aan-
gename tuin met zonnige terras. (Bouwj. 2007) Inde-
ling: inkomhal, bureau, dubbele garage. Leefruimte en 
full option keuken, toilet,  3 slaapkamers, 1 dressing,  
1 badkamer. Extra grote ruime op 3e verdieping. Vg, Wg, 
Gdv,Vkr,Gvv.                    VP : 280.000 euro

RONSE

TE KOOP: woning met garage, groot comfort. Nieuw dak 
met isolatie, zonnepanelen, buitenmuren geïsoleerd, nieuwe 
dubbele beglazing, nieuwe badkamer. Indeling: inkomhal,  
bureau, living, eetplaats, veranda, keuken, was- en berg-
plaats, toilet, terras, garage. 3 slaapkamers, 1 badkamer. 
Grote zolder. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 245 kWh/m2. 
                   VP : 195.000 euro

TE KOOP: Net over de taalgrens, héél kalm gelegen 
op enkele kilometers van de A8 naar Brussel. Zuide-
lijk gelegen lage-energiewoningen. De woningen zijn 
voorzien van een maximale isolatie met driedubbel 
glas, vloerverwarming boven en beneden (met warm-
tepomp), ventilatie D ..., dak in EPDM, regenwaterput 
van 10.000l aan vaste en schappelijke prijs.van 7 à 
800m2. Mogelijkheid om Ew=5 te behalen. (Zeer ener-
giezuinig!) Info en plannen te verkrijgen op kantoor.  
                      VP v.a. 199.233 euro excl. kosten

FRASNES

TE KOOP: Stijlvol nieuwbouwproject bestaande uit 
11 woningen gelegen te Amougies. De gekozen archi-
tectuur en materialen zorgen voor een stijlvol geheel 
waar het aangenaam en comfortabel wonen en leven 
is. Rustig gelegen in de schaduw van de Kluisberg op 5 
kilometer van Ronse, Kluisbergen en Avelgem. 
Een aanrader !
                VP v.a. 189.283 euro excl. kosten

MONT-DE-L'ENCLUS

LAATSTE WONING!

TE KOOP: Nieuwbouwproject bestaande uit 8 halfopen 
bebouwingen te Kluisbergen, op wandelafstand van dorpskern 
en Kluisberg. De woningen zijn voorzien van alle hedendaags 
comfort met volledig ingerichte keuken, badkamermeubilair en 
sanitaire en elektrische voorzieningen. De woningen beschik-
ken over 3 slaapkamers, dressing, ruime badkamer, en afzon-
derlijke douchecel. Garage en mooie tuin. Stijl en kwaliteit in 
harmonie met hun omgeving. Topper! 
Plannen, lastenboek en inlichtingen op kantoor.  
                           VP v.a. 239.500 euro excl. kosten

KLUISBERGEN
50% VERKOCHT

RONSE

TE KOOP : instapklaar eenslaapkamer appartement 
gelegen op de 8ste verdieping van residentie Magnolia, 
centraal gelegen, terras. Indeling: inkomhal, nieuwe 
keuken, badkamer met ligbad en lavabo, apart toilet, 
ruime slaapkamer, living, nieuwe bevloering, CV dubbel 
glas. Berging. Mog. Parkeerplaats te huren of garage te 
kopen. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 281 UC9527. 
                                        VP : 129.000 euro

AVELGEM
NOG 3 APPARTEMENTEN TE KOOP

TE KOOP : 20 nieuwbouwappartementen met 
garages/staanplaatsen in het centrum van Avelgem. 
Alle appartementen hebben een kwaliteitsvolle afwer-
kingsgraad. Vg, Wg, Gdv, Vkr, Gvv. WEES ER SNEL BIJ !        
Plannen en inlichtingen op kantoor.

TE KOOP: Nieuwbouwproject bestaande uit 6 
woningen, 2 appartementen en negen overdek-
te staanplaatsen in het centrum van Berchem. 
Modern project gebouwd uit kwalitatieve ma-
terialen. Plannen en info te verkrijgen bij Immo 
Roman 0485 53 17 16 

KLUISBERGEN

TE KOOP : Rustig gelegen hoeve (B&B) aan de voet 
van de muziekberg. Indeling: inkomhall, keuken, ruime 
living, 3 slaapkamers, badkamer, douche, toilet, was-
plaats en verschillende bergingen. 5 gastenkamers. 
Vakantiewoning ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Vergunning voor B&B en vakantiewoning.                           
                      VP: 660.000 euro

RONSE

TE KOOP : Compleet gerenoveerde woning. 
Leefruimte, keuken, wasplaats, slaapkamer, 
badkamer, extra verder in te richten ruimte, 
tuin. 2 slaapkamers. Echte aanrader voor wie 
instapkaar, gezellig en modern wil wonen.
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 394kWh/m2. UC571005.                                                  
                           VP: 139.000 euro

RONSE

TE KOOP : Loods met een oppervlakte van 
+/-800m2 te koop. Wanden en dak geïsoleerd, 
betonvloer, mogelijkheid om kantoren in te 
maken. Totale oppervlakte terrein 31a44ca.                                                  
                           VP: 265.000 euro

MONT-DE-L'ENCLUS

TE KOOP : Instapklare woning met schuur en tuin. 
Indeling: inkomhal, leefruimte, keuken met eetruimte,  
toilet, badkamer, 2 slaapkamers, kelder. Oprit naast 
de woning. Technische ruimte, koterijen en schuur. 
Grote tuin. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 566. UC21091                                                  
                           VP: 245.000 euro

OUDENAARDE

TE KOOP : Ruime villa met praktijkruimte en grote 
tuin. Praktijk: wachtruimte, praktijk met bureel, en toi-
let. Woongedeelte: inkom met vestiaire en toilet, leef-
ruimte, keuken, ontbijtruimte, bijkeuken, wasplaats, ve-
randa, 2 kelders. 4 slaapkamers, dressing, 2 badkamers. 
Zolder. Zeer ruime tuin. EPC 256 kWh/m2 UC 2854. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                           VP: 499.000 euro

AVELGEM
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Vandenbossche
BVBA

Bloemenlaan 32 ∙ 9690 Kluisbergen
0477 42 49 82 ∙ dirk@schrijnwerk-vdb.be

Schrijnwerkerij : ramen & deuren

Gyprocwerken : kamers, wanden & plafonds

Maatmeubelen : dressings, keuken & bureau

www.schrijnwerk-vdb.be
6 generaties ... dat is pas garantie !

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

AB Partners is een accountancykantoor voor vrije beroepen, ondernemers en KMO’s.  

Wij adviseren, begeleiden, vertegenwoordigen en verdedigen u in het beheer van uw 
onderneming en het naleven van uw wettelijke verplichtingen.  Via een persoonlijke aanpak 
zorgen wij voor een optimale begeleiding en stellen wij alles in het werk om de doelstellingen 
en ambities in uw ondernemerschap te realiseren.  

Kantoren	  

Einestraat	  26,	  9700	  Oudenaarde	  
T	  055	  23	  29	  20	  –	  F	  055	  23	  29	  28	  
	  

Zonnestraat	  46,	  9600	  Ronse	  
T	  055	  23	  26	  30	  -‐	  F	  055	  20	  62	  42	  

www.abpartners.be	  -‐	  info@abpartners-‐oudenaarde.be	  

Voor meer info kan u terecht via  onze contactpersonen Kluisbergen : 
JEROEN	  OPSOMER	  –	  JOHAN	  VANDERDONCKT	  

	  

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

AB Partners is een accountancykantoor voor vrije beroepen, ondernemers en KMO’s.  

Wij adviseren, begeleiden, vertegenwoordigen en verdedigen u in het beheer van uw 
onderneming en het naleven van uw wettelijke verplichtingen.  Via een persoonlijke aanpak 
zorgen wij voor een optimale begeleiding en stellen wij alles in het werk om de doelstellingen 
en ambities in uw ondernemerschap te realiseren.  

Kantoren	  

Einestraat	  26,	  9700	  Oudenaarde	  
T	  055	  23	  29	  20	  –	  F	  055	  23	  29	  28	  
	  

Zonnestraat	  46,	  9600	  Ronse	  
T	  055	  23	  26	  30	  -‐	  F	  055	  20	  62	  42	  

www.abpartners.be	  -‐	  info@abpartners-‐oudenaarde.be	  

Voor meer info kan u terecht via  onze contactpersonen Kluisbergen : 
JEROEN	  OPSOMER	  –	  JOHAN	  VANDERDONCKT	  

	  

Accountants & Belastingconsulenten
Fiscaal, boekhoudkundig, financieel en juridisch advies

A&B Partners is een boekhoudkantoor voor zelfstandige ondernemers, vrije 
beroepen en KMO’s. U kunt bij ons terecht met zowel uw eenmanszaak 
als uw vennootschap.

Via een persoonlijke aanpak adviseren en begeleiden wij u van bij de op-
start van uw onderneming en stellen wij alles in het werk om uw doelstel-
lingen en ambities optimaal te realiseren.  

Onze medewerkers staan dagelijks tot uw beschikking en worden perma-
nent opgeleid om u wegwijs te maken in alle fiscale, wettelijke en boek-
houdkundige verplichtingen.

Kantoren
Einestraat 26, 9700 Oudenaarde Zonnestraat 46, 9600 Ronse
T 055 23 29 20 – F 055 23 29 28 T 055 23 26 30 – F 055 20 62 42

www.abpartners.be - info@abpartners-oudenaarde.be

Voor meer info kan u terecht bij onze contactpersonen Kluisbergen:

Jeroen opsomer – Johan VanderdoncKt
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Van cassettebandje tot Serato in 30 jaar DJ Serge!
Kluisbergen is altijd al een beetje de bakermat geweest voor disc-jockeys 
en meteen schieten ons een aantal namen te binnen : uiteraard Selly 
(Marcel Lippens),de ouderdomsdeken, zowaar de “Godfather”en één van 
de pioniers op vlak van de discobars, Rob Van Roy (al 33 jaar radioman en 
nieuwslezer), Peter Mc Kenzie (die ooit met zijn Productions een heus bedrijf 
had) en Steve Seigneur (de meest lollige en creatieve). Er is ook de nieuwe 
generatie zoals DJ Dope (what’s in a name),  Jochem Vandenbossche en 
Korneel Devos better known as 2DJ’s Remastered  en alle andere Bob 
Van Vliets die we mochten vergeten zijn.   Eén van hen die we nog niet 
vernoemd hebben willen we in deze editie even in "de picture" plaatsen 
want het eerste weekend van september tijdens Ruien Feeste moet dit het 
(volgende) hoogtepunt worden van zijn carrière !

Maar liefst 30 jaar  gaat al zijn vrije tijd op in het amuseren van mensen. 
Wie placeerde er nog geen dansje op feesten en party’s met DJ Serge 
(Vermeersch)on the mix. Hij is een rasechte Buffalo lees Gentenaar 
geboren in dat gezegende jaar 1969, studeerde af aan het KTA Lindelei in 
de afdeling elektronica & elektriciteit met als specialisatie koeltechnieken 
(waarschijnlijk om onder alle omstandigheden het hoofd te kunnen koel 
houden ?). Op zijn 15de begon hij al plaatjes te draaien in het kielzog 
van zijn stiefvader als deejay op vrije radio Atlantis in 1984. Later ging 
hij werken bij Onyx en Superstar. Om wat extra zakgeld te verdienen om 
plaatjes aan te kopen begon hij te draaien in jeugdcafé’s in de Gentse regio 
o.a. in de legendarische “Get Inn” op oer-platendraaiers Lenco L75 en met 
cassettedecks zonder deksel (om aan de snelheid te kunnen prutsen). Anno 
2014 is het  nu al  Apple & Serato  that rules ten huize Vermeersch! Slechts 
twee jaar lang draaide hij in discotheken  daar  zijn legerdienst roet kwam 
in het eten gooien, daarna leerde hij zijn Miranda (Seigneur) kennen en 
kwam naar Kluisbergen wonen en draaien. Wie herinnert zich jaren geleden 
nog de legendarische Top100 fuiven, Cherry Moon party’s en de Kompas 
Camping fuiven (Oudenaarde). Dankzij zijn dagtaak als buschauffeur bij “De 
Lijn” en een paar bereidwillige collega’s voor shiftwissels kan hij zich perfect 
uitleven als deejay.

Door zijn lidmaatschap van een internationale "2PK" – club gingen de 
deejaygrenzen open voor het buitenland : Schotland,Tsjechië, Duitsland, 
Frankrijk telkenmale voor een paar duizend partymakers. Ongetwijfeld de  
hoogtepunten  tot nu toe  van zijn buitenlandtrips waren zijn optredens in 
Brazilië op  “CarNatal” (het belangrijkste carnaval na dat van Rio). Volgens 
Serge is het concept van het deejaywerk in 2014 nog altijd hetzelfde:maken 
dat de mensen zich amuseren ! Nu zijn wel de overgangen van de ene plaat 
(het mixen) in de andere heel belangrijk en veel minder het opzwepen van 
het publiek door gebruik te maken van de microfoon. Ondertussen is  hij 
ook  resident –deejay in De Manendans in Zulte en op Trefpunt in Gent 
waar hij al een paar jaar de Gentse Feesten mag opluisteren. Dit jaar kwam 
daar ook nog Leiepop bij. Helaas hoort hij nog niet tot de categorie van 
grootverdieners als David Guetta en Armin Van Buuren. Maar dat hoeft voor 
hem niet !  Hoelang DJ Serge zal doorgaan ? Hij denkt er aan nooit te stoppen 
maar misschien wel over te schakelen naar radiowerk, liet eventjes de naam 
Radio Media vallen maar ook een radio in Brazilië waar hij binnenkort een 
mix-radioprogramma zou beginnen presenteren  weliswaar opgenomen 

in zijn thuisstudio maar door het internet afgeleverd in Latijns-Amerika.  
Wat hij voor ons in petto heeft blijft uiteraard een groot vraagteken en 
zullen we pas weten op Ruien Feeste ?? Ik had even gepolst of er Braziliaanse 
schoonheden op het toneel zouden verschijnen ? Maar dat zal helaas niet 
zijn want hij vreest dat ze nooit meer zouden terugkeren of dat ze hem 
zouden kidnappen naar Brazilië en dan zijn we onze Serge voorgoed 
kwijt…! Meer info verneem je op de website : deejayserge.blogspot.com

Foto 1 :  Met “de lijn” vol muziek… DJ Serge als gelegenheidspresentator 
tijdens de “kerstkalkoenshow” op Radio Media. (zijn busje komt zo… liep 
vertraging op, dus geen tijd meer om zich te verkleden om toch tijdig het 
programma aan te vatten )!

Foto 2 : met een knipoogje naar de” Von Trapps” de muzikale familie 
Vermeersch. DJ Serge  met Casper,Timon,Evert en uiteraard echtgenote 
Miranda.

Comité Doré & Jeugdbrandweer Kluisbergen: OKTOBERFEST
ZATERDAG 11 OKTOBER
Comité Doré en jeugdbrandweer Kluisbergen organiseren voor de eerste maal het Oktoberfest. In de namiddag 
vanaf 16u zal de jeugdbrandweer van Kluisbergen haar talenten tentoon spreiden op het kerkplein te Ruien. Kin-
deren kunnen GRATIS deelnemen aan een aantal proeven en worden daarvoor beloond met een diploma. Vanaf 
17u30 zal de burgemeester het OKTOBERFEST plechtig openen. Rond de klok van 18u kunnen de deelnemers aan 
het Oktoberfest (VOORAF INSCHRIJVEN) aanschuiven aan het buffet met Beierse specialiteiten. Vanaf 20u begint 
het grote werk. In de sfeer gebracht door Deejay Serge zullen de Belgische Tirolers het beste van zichzelf geven. 
Grote bierpullen, opzwepende muziek, dirndls en lederhosen...Alles aanwezig om er een spetterende avond van 
te maken. Tussendoor wordt onder de best verkleedde aanwezigen de titel MISS en MISTER Oktoberfest uitgereikt. 
De inkom bedraagt 17 euro (inclusief Beierse maaltijd). Een eigen biertafel voor 8 personen kost 130 euro en omvat 
niet alles de Beierse maaltijd maar ook een gratis eerste rondje bier voor 8! Reserveren kan op info@comitedore.
be (naam, aantal personen). Inschrijving is definitief na betaling bij één van de leden van het Comité of de Jeugd-
brandweer of via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE77 7506 4750 2242. PLAATSEN BEPERKT!
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KORELEC b.v.b.a.
Brugsesteenweg 153, 8520 Kuurne
info@korelec.com - tel. 056 35 70 95 - fax 056 37 01 11

www.KORELEC.com

INBRAAKBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE

BRANDDETECTIE AUTOMATISATIE VIDEOFONIE
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Guy
Meurez
Enkel op afspraak
Komt ook aan huis

Rozenlaan 26
9690 Kluisbergen
Gsm 0475 34 66 67

Tine Dujardin
Erkend vastgoed makelaar BIV 502846
verkoop & verhuur

+32 56 44 75 10

Hoogstraat 108, 8540 Deerlijk
www.tinedujardin.be

TE KOOP
Ruien – Grote Herreweg 96: 
Ruime bel-étagewoning in centrum 
op 442m2 met 2 slpks., grote gge. en 
zolder waar nog extra kamers kunnen 
gemaakt worden. 
Tuin en terras geven uitzicht op het 
Kluisbos. EPC : 533 kWh/m2
Vraagprijs: € 190.000,00
Meer info via info@tinedujardin.be 
of via +32 56 44 75 10.

VRAAGT

poets(t)er voor hotelkamers  
voor 1 op de 2 weekends.

Opleiding mogelijk, niet 's avonds.
Verzorgd voorkomen.

Iets voor jou of ken je iemand?

tel. 055/38 95 64
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DENA Consulting 
Doreken 2  
9690 Ruien 

0473 22 25 69 
www.denashop.be 

info@ denaconsulting.be 

W E L L N E S S  

S A N I T A I R  

V E R W A R M I N G  

V E N T I L AT I E  

Z W E M B A D E N  

W A R M T E P O M P  

T O E B E H O R E N  
Z W E M B A D 

A I R C O  

A dv ie s  
C o ö r din a t ie  

V e r k o o p 
P la a t s in g  

Grote Herreweg 174  •  9690 Kluisbergen
T 055 38 85 13  •  F 055 38 78 08

info@zakenkantoorverwee.be  •  www.zakenkantoorverwee.be

Uw verzekeringsmakelaar bij:

Grote Herreweg 174  •  9690 Kluisbergen
T 055 38 85 13  •  F 055 38 78 08

info@zakenkantoorverwee.be  •  www.zakenkantoorverwee.be

Uw verzekeringsmakelaar bij:

Let op! Geld lenen kost ook geld!

Prettig 
verlof!

fr. rooseveltplein 23
9600 ronse
tel. 055 21 91 06

maxim.optiekdhondt@skynet.be    www.optiekdhondt.be

r

r

Brillen - Zonnebrillen - Contactlenzen - Hoorapparaten
Lunettes - Lunettes solaires - Verres de contact - Appareils auditifs

pl. fr. rooseveltplein 23 9600 ronse-renaix 
tel. 055 21 91 06  www.optiekdhondt.be

UITGEBREID
GAMMA
KINDER- EN
JEUGDBRILLEN

Lafont, Gucci,  
Kinto, Ray Ban, 
Vingino,
Tommy Hilfiger, ...

* t/m 31 oktober 2014

BACK TO  
SCHOOL 
ACTIE *
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                  XAVIER ROMAN
Parklaan 12 | 9690 Kluisbergen

Tel. 055 23 73 41 | Fax 02 228 12 18 |  kluisbergen@bnpparibasfortis.com

Ronde van Vlaanderenstraat 13
9690 Kluisbergen

tel. 055 20 62 82 - gsm 0498 44 82 77
www.tkonijntje.be - info@tkonijntje.be

Openingsuren :
Ma: 11u30-14u30

Woe: 11u30-14u30 & 18u-21u
Do: 11u30-14u30

Vrij: 11u30-14u30 & 18u-21u30
Za-Zo: doorlopend 11u30-21u30

Menu oktober 2014
 Aperitief maison met wachtbordje* 

 Gebakken eendelever – rode biet - perenchutney 

Sorbet

 Gegrilde hindesteak – veenbessensaus

herfsttooi - kroketjes  

  Geflambeerde appel met vanilleroomijs - Koffie

Of

Irish Coffee 

 Menu met aperitief maison*, wijn en water: €54
Menu met aangepaste whisky en water: €60

Menu zonder aperitief, met wijn en water: €50
Menu zonder dranken: €36

Tijdig reserveren aub 

Vraag meer info aan uw adviseur vrije beroepen.
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Kluisbergen in BEELD

Het kerkje van Kwaremont torent uit boven de maïsvelden. (foto: Robin Vanheuverswyn)

Panorama vanop de Kalkovenstraat. (foto: Robin Vanheuverswyn)
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Biljartclub Sportief Zulzeke vierde haar 50-jarig bestaan

CD&V-voorzitter Emile Desimpel blikt even terug  
in het nabije verleden

Welgeteld 50 jaar, zo lang bestaat Biljartclub 
Sportief Zulzeke. We zijn gesticht in 1964, 
zegt Voorzitter Noel Desmet. Het was Marc 
Desmet en Georges Delsoir welke in 1964 in 
het dorpscafé “’t Oud Gemeentehuis” bij Julia 
De Backer de biljartclub oprichtte. Ook het 
gemeentebestuur van Kluisbergen, welke 
was afgevaardigd door burgemeester Philip-
pe Willequet en het voltallig Schepencollege 
bracht hulde aan deze sportieve, dynamische 
en strijdvolle vereniging. Vanaf nu is het de 
“Koninklijke Biljartclub Sportief Zulzeke”. In 
een typische Zulzeekse dorpssfeer werd de 
viering gevolgd door een receptie, een gezel-
lig BBQ en de aangepaste drank. Tot wanneer 
dat weet ik niet.
Het huidig bestuur bestaat uit Noel Desmet, 
voorzitter; Nies Ignace, ondervoorzitter; Marc 
Lecompte, Nicaisse Noël en Stockman Jean-
Pierre, bestuursleden.

De parlementsverkiezingen zijn reeds meer dan drie maanden voorbij. 
Het spreekwoordelijke verkiezingsstof is gaan liggen. Voor de lokale 
CD&V - voorzitter Emile Desimpel  is dit een ideale gelegenheid om 
even rustig terug te blikken en om een pak medewerkers heel oprecht 
te bedanken.
We laten de CD&V - voorzitter zelf aan het woord.

Beste Kluisbergenaar,
Op 25 mei vielen de verkiezingen voor de Kamer, het Vlaams en Euro-
pees Parlement samen. Dit zorgde ervoor dat een hele reeks kandida-
ten zich presenteerden, maar er was slechts één kandidaat uit ons eigen 
Kluisbergen. Leen Famaey kreeg het vertrouwen van de Oost-Vlaamse 
lijsttrekker Pieter De Crem en stond op de 7de opvolgersplaats voor 
de Kamer.  Dit is een mooi bewijs dat CD&V nationaal de werking van 
CD&V Kluisbergen apprecieert, getuige ook de kandidaturen van ge-
wezen OCMW-raadslid Lieve Lietar en gemeentelijk fractieleider Jean-
Paul Martin bij provinciale en Vlaamse verkiezingen in het verleden.

Tijdens de campagne deed Leen onder andere huisbezoeken met 
Minister Joke Schauvliege en enkele gemeentelijke mandatarissen 
(OCMW-raadslid Brecht Lietar en mezelf als gemeenteraadslid) in Ber-
chem en Ruien.  We ontvingen veel positieve reacties en voor vele in-
woners van Kluisbergenn was het een aangename en unieke ervaring 
om eens een ‘minister’ aan de deur te hebben. Om de overvloed aan 
kaartjes in uw brievenbus enigszins te beperken, kozen we ervoor om 
zo veel mogelijk CD&V flyers (zo’n 40.000) te bundelen in één omslag.

3.195 keren bedankt…
De resultaten spreken dan ook voor zich. Leen haalde 3.195 voorkeur-
stemmen. Waarvoor wij U allemaal van harte willen bedanken. Indien 
we de resultaten vergelijken met de vorige verkiezing gaat CD&V in het 
kanton Ronse (Ronse en Kluisbergen samen) stijgen we van 14,7% naar 
21,1 % van de stemmen. Dit schitterend resultaat is ook te danken aan 
die andere kandidaat uit het kanton, de Ronsenaar Ignace Michaux. 
Met de stijging van 6,4% zijn we de sterkste CD&V-stijger in de pro-
vincie Oost-Vlaanderen en werkten we mee aan de extra zetel voor de 
Kamer.

Om de directe medewerkers te bedanken voor hun hulp (affiches uit-
hangen, flyeren,  etc.) kwamen op 21 juli een 70tal sympathisanten sa-
men in de Pacht voor een gezellige drink en werd de inwendige mens 
versterkt met braadworsten.  Hiermee zijn de verkiezingen echt achter 
de rug en kunnen opbouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2018.
Nogmaals bedankt voor het vertrouwen!
Emile Desimpel, Voorzitter CD&V Kluisbergen

Bestuursleden en sympathisanten steken zo’n 40.000 flyers in 2609 omslagen. 

Parlementslid Robbrecht Bothuyne, Leen Desimpel-Famaey & Minister Joke Schauvliege op 
stap in de Hoogweg.
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Curieus Kluisbergen nodigt u graag uit  
op haar allereerste eetfestijn
Op het menu? Een overheerlijk stoofpotje met puree of een al even smakelijk vegetarisch alternatief
Wanneer? 11 oktober 2014 vanaf 19 u zijn jullie van harte welkom voor het aperitief!
Prijs? 15 euro, koffie + lekker cake inbegrepen. kinderportie is 8 euro
Waar? zaal GOC, Kwaremontplein, Kluisbergen

Inschrijven? Tot 5 oktober bij: Nico Torck, Bruggestraat 35A, Berchem, 0498 97 64 65, ntorck@telenet.be
Severine Lacompte, Zulzekestraat 33, Zulzeke, 0496 71 88 77, severine.lacompte@skynet.be
Rekeningnummer 755-5296745-16 met vermelding “naam curieus”. Betaald is ingeschreven!

Hete zomerse tranen (toch niet van Eusebio, Di Stefano en De Saede-
leer vanuit de hemel ?) regende het enkele ogenblikken na de uitscha-
keling van onze Rode Duivels (door een uitgekookt en listig Argentinië)  
boven onze pittoreske deelgemeente Kwaremont.  Die regen zorgde 
ervoor dat de aangebrachte palmbomen en de duizenden kilo’s zand 
rond de houten “chiringito” de Kwaremontse-Braziliaanse playa in een 
oogwenk omtoverde in een modderpoel (tot groot jolijt van een aantal 
kinderen en ietsje minder voor de mama’s). Onze lokale platenruiters 
2deejays Remastered mochten daarna het publiek laten "dancing in 
the rain" en er kon nog altijd geschuild worden “in de zon” (die blijkbaar 
in het caféetje was blijven hangen die dag). Waar Kwaremont vroeger 
het mekka was van glazeniers, striptekenaars en schilders (die één voor 
uitzwermden naar andere en voor sommigen reeds hogere regionen) 
stellen we vast dat onder impuls van een paar bedrijvige “baaskes” uit 
de horeca het tegenwoordig allemaal sport is dat de klok slaat. We had-
den al het jaarlijks terugkerend fenomeen “Ronde van Vlaanderen”, de 
re-branding door de Bavikhoofse brouwerij Debrabandere van hun 
“Kwaremont” bier (wat onze parochie nog meer op de kaart zet tot zelfs 
in het buitenland toe) en nu voor het eerst in de geschiedenis was er 
een mega-voetbalevenement op het plein.  Live op groot scherm kon 
men op het pleintje de lotgevallen van onze Rode Duivels tijdens de 
wereldbeker voetbal bekijken en vooral nagenieten. De eerste avond 
zat het plein afgeladen vol en  er kon geen kop meer bij. Op zaterdag-
avond 5 juli was het ietsje minder qua publieke opkomst maar met de 
atmosfeer zat het snor, al konden we de ontgoocheling aflezen  op heel 
wat gezichten en was de overwinningsroes van de andere speeldagen 
verdwenen door de uitschakeling. Doch niemand heeft nagelaten om 
nog een pint te drinken en te klinken op onze voetballers !

Foto 1 : de man op de voorgrond was blijkbaar zijn "voetbalskills" even 
aan testen maar het publiek had meer oog voor het scherm.
Foto 2 : de mannen van de wet die instonden voor de ordehandhaving 
mochten zo goed als werkloos toekijken en keken dan maar hoe de 
kinderen zich amuseerden op de "playa" !

Op dinsdag 16 september 2014 richt de Gemeentelijke Sociale Raad i.s.m. het gemeentebestuur 
voor de zevende maal een gezond ontbijt in voor alle basisscholen van Kluisbergen. Alle kinde-
ren van de lagere school worden verwacht in de gemeentelijke feestzaal Brugzavel tussen 8u30 en 
8u45. Samen kunnen ze genieten van een lekker en gezond ontbijt: een fruitsapje, broodjes met 
kaas, confituur, speculaas , melk en/of chocomelk. Ook een yoghurt en een stukje fruit mag niet ont-
breken. Op die manier willen we de kinderen duidelijk maken dat een gezond ontbijt noodzakelijk 
is om goed te kunnen functioneren, want nog al te vaak wordt het ontbijt overgeslagen.

Namens de sociale raad, Rita Cambron.

Duivelse nachten kleurden Kwaremont rood !

Gezond ontbijt voor de basisscholen van Kluisbergen
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Berchemstraat 5 - 9690 Kluisbergen
Tel. 055 38 81 89 • 0475 64 78 84

Toonzaal : Stationsstraat 40, 9690 Kluisbergen.

E-mail : j.de.paepe@telenet.be

SANITAIRE INSTALLATIES
CENTRALE VERWARMING

ONDERHOUD VAN GASTOESTELLEN &
MAZOUTKETELS MET WETTELIJK ATTEST

ZINK- EN KOPERWERKEN
PLATTE DAKEN IN EPDM

Metaalconstructies

VerKooP/VerHuur aanHangwagens

sier- en inDustriele Poorten

inoX constructies

Plaatsen Van aFsluitingen

DECLERCQ J.

Wuipelstraat 35 - 9690 Kluisbergen

0476 54 58 94

kwaliteitsgas Seminck in flessen
te verkrijgen. GRATIS levering aan huis
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Beau

Openingsuren :

• Do : 9-12u en 13.30 tot 20u

• Vr : 9-12u en 13.30 tot 18u

• Za : 9-13u-pedicure aan huis

ENKEL OP AFSPRAAKVAN QUICKELBERGHE NANCY
Bloemenlaan 32 - 9690 Kluisbergen

0497 16 72 25
www.studiobeau.be

GELNAGELS

mEdISCHE PEdICURE

zONNEBANK

Enkel op afspraak

Ma: 13.00-19.00
Di: 17.30-20.30

Woe: 13.00-19.00
Do: 17.30-20.30
Vr: 17.30-20.30
Za: 10.00-13.00

Medische Pedicure-Podologe

Ook verzorging aan huis

Geschenkenbons

 Turbo
 zonnebank
 10 + 3 gratis
 5 + 1 gratis

Martine
Vanmeerhaeghe

gsm 0496 08 91 25

Buissestraat 35
9690 Kluisbergen

Restaurant Tea-room  •  Bergstraat 44  •  Kluisbergen
Tel. 055 38 57 38  •  www.bistroo.be  •  info@bistroo.be

MAANDMENU 

Oktober

Zeebaarsfilet, crème van jonge wortelen,

puree van pastinaak, cantharellen,

hoorn des overvloeds, shiso

-----

Filet van jong everzwijn, poivrade-

saus, veenbessen, witloof,  

stoofpeer in de wijn, aardappelkroketten

-----

Duo van chocomousse, fijne hazelnoten,

chocoladeschilfers, bosvruchten

€ 40,00

€ 62,00

(aperitief, wijnen, koffie)

NIEUWE KAART MET WILD-
GERECHTEN VANAF OKTOBER

Zaterdag 4 oktober vanaf 16u

Grote koffiekaarting
t.v.v. OKRA Kwaremont

in 't Zaaltje op het Kwaremontplein. Inleg: 1,25 euro
Voor kaarters of niet-kaarters: tombola 

Iedereen welkom

Nick en Tine Muylaert-Deschepper
Molenstraat 116  ∙  9690 Kluisbergen  ∙  Tel. 055 38 51 32
Openingsuren : 9u tot 12u & 13u30 tot 18u30  •  zaterdag tot 18u, gesloten op zon-, feest- en maandag

tuin ∙ dier
bakplezier

ACTIE: Najaarsbemesting dCm gazon 20kg

in combinatie met DCM groenkalk 20kg =  

-50% op de groenkalk

Nu enkele serre demomodellen op foto in de winkel

Steenkool • Houtpellets • Brandhout
(ook thuisgeleverd per palet)

Plant nu winterharde viooltjes of  

bloembollen: kleurrijke lente!

GAS (10,5 • 12,5 • 18 of 46 kg)

butaan en propaan, binnen- en buitendraad
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Koninklijk Atheneum Avelgem: ongekende groeicijfers
Reeds enkele jaren kent het KA in Avelgem een regelmatige stijging van het leerlingen-aantal. De toename die dit schooljaar plaatsheeft had 
echter niemand kunnen vermoeden. De kaap van de 700 leerlingen werd gerond. 

Directeur Luk Boel van de Middenschool: “We hebben op dit ogenblik 265 eerste- en tweedejaars op onze schoolbanken. Dit betekent een stijging 
van 8 % tegenover vorig jaar.”

Vraag: Ook het Atheneum heeft meer leerlingen. Hoe is de toestand in de bovenbouw ?
Directeur Anne de Pourcq : “436 leerlingen tellen we op dit moment in het Atheneum, dat is een toename van 5 %. Of in absolute cijfers uitgedrukt: 
21 leerlingen, zeg maar een gemiddelde klasgroep er bij.“

Vraag: Hoe verklaart u deze evolutie? Wat zijn de belangrijkste pluspunten die zoveel nieuwe ouders aantrekken? 
Luk Boel: “Wij organiseren een grondige leerlingenbegeleiding, met nauwgezette opvang en opvolging. Dankzij het poetspersoneel liggen de 
lokalen er steeds netjes bij. De technische dienst zorgt er voor dat alles naar behoren en efficiënt werkt. Bovendien hebben wij een stabiel onder-
wijsteam met een gezonde mix van enthousiaste jonge en ervaren leerkrachten.”
Anne De Pourcq: ”Ook ons gevarieerd onderwijsaanbod speelt een belangrijke rol. Zo zien we dat onze technische- studierichtingen, waaronder 
de sociale en technische wetenschappen, sterk gegroeid zijn. Ook onze arbeidsgerichte studierichtingen kennen een groeiend succes.
Verder is er het landelijke en consequent gedisciplineerde karakter van onze school. Tenslotte hebben onze afgestudeerden, hetzij onmiddellijk, 
hetzij na hun hogere studies, serieuze tewerkstellingskansen.” 

Vraag: Vergt deze uitbreiding speciale aanpassingen in de lokalen of de manier van lesgeven? Want meer leerlingen : dat brengt waarschijn-
lijk ook extra werk mee voor de leerkrachten?
Anne De Pourcq: “Dat klopt. Op vlak van infrastructuur hebben we in de vakantie een aantal lokalen heringericht. Het groeiend aantal leerlingen 
hebben we opgevangen met 3 extra klasgroepen en het lerarenkorps werd nog uitgebreid. En daarnaast wordt het nu ook tijd om een vroeger 
gedane speciale belofte vanwege de directie te realiseren.”
Luk Boel: “Inderdaad. Wij hadden een feestje aangekondigd wanneer we meer dan 133 nieuwe inschrijvingen in het eerste leerjaar zouden heb-
ben. Nu is het meer dan zover, met 150 leerlingen in het eerste leerjaar. En zonder veel te verklappen, mag ik wel zeggen dat de receptie waarmee 
we in september het schooljaar inleiden, deze keer wel enkele extraatjes zal bevatten. Want we mogen zeker een beloning en waardering geven 
aan de mensen die elke dag hard werken om die 700 leerlingen te blijven verdienen: ons technisch en poetspersoneel, ons ondersteunend per-
soneel en onze leerkrachten.”
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Uitnodiging kinderviering

Beste vormelingen 2015,  
Beste ouder(s) van de vormeling,

Hallo vriendjes allemaal.
Kennen jullie ons nog? Wij zijn Pim, Pom en Pulleke van de kinderviering.
In mei namen we afscheid van elkaar maar toch wil ik jullie graag uitnodigen voor de nieuwe 
reeks vieringen. Met het nieuwe schooljaar komen er ook 3 nieuwe vriendjes naar Kluisbergen 
om samen met jullie die kindervieringen te beleven.
Ik beloof het jullie, het wordt weer plezant, we varen samen met de boot van God!!

Hou alvast de volgende data vrij in jullie agenda:
•	 Zaterdag 11 oktober 2014
•	 Zaterdag 6 december 2014
•	 Zaterdag 28 februari 2015
•	 Zaterdag 30 mei 2015

De vieringen gaan steeds door in de kerk van Berchem om 18 uur en de repetities hebben 
plaats de dinsdag ervoor om 16u30.
Hebben jullie zin om mee te vieren, geef dan je naam op bij juf Nathalie (Vrije Basis School) 
of Gert: 0478/407670 of via het blaadje dat jullie binnenkort zullen krijgen in school of via de 
catechese. Graag een seintje voor 20 september.

PS: Indien je ouders of grootouders ook zin hebben om mee te werken aan de voorbereidingen 
van  de kindervieringen, graag een seintje naar dezelfde personen.
 
Groetjes
Pim, Pom en Pulleke

Met blijheid melden we dat het vormseljaar van start gaat op zaterdag 6 september 2014                  
om 18u in de Kerk van Berchem. We starten het vormseljaar met een viering in de Kerk met 
daarbij aansluitend een startvergadering met alle ouders die wensen dat hun zoon/dochter 
gevormd wordt. Alle gegevens worden dan verzameld en ook de planning voor het komende 
jaar zullen we daar uit de doeken doen.
Wat meebrengen:
•		Uittreksel	uit	het	doopselregister	van	je	zoon/dochter
•		Trouwboekje	of	uittreksel	uit	het	geboorteregister
•		25	euro	te	betalen	bij	de	inschrijving.	(	kosten	en	verzekering	gedurende	het	jaar	)
We kijken er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en er samen een super leuk vormseljaar 
van te maken!

De catechisten.
(Voor wie er op 6 september niet bij kan zijn is er na de viering van 13 september ook een mo-
gelijkheid tot inschrijven.)

Wachtdiensten

1 
TE

A
M

Dokter van wacht (weekend & feestdagen)

Centraal oproepnummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 89 00
 
Tandarts van wacht (weekend & feestdagen)

Centraal oproepnummer (9-18u)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0903 39 969
 
Apothekers
De apotheek van wacht kan u raadplegen via het nummer 
0903/922 48 (verplicht tussen 22u en 9u - 1.5 euro per minuut) 
of via www.geowacht.be.
 
Thuisverpleging
Bond Moyson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 333 59 99
Wit-Gele kruis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 21 22 14
Solidariteit voor het Gezin 24/24u.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 33 44 21
Blyau Isabel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 53 94
  0477 59 29 19
De Reviere Nele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 50 61
  0474 71 86 98
Lamont Séverine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 59 86
 0498 92 09 30
Martin Pascale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 97 20
Vandenhende Hugues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 20 88 61
Vanmeerhaeghe Lucie & team  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0477 25 30 86
Vansteenbrugge Christelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 98 01
 0478 39 39 86
Vergote Caroline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 74 15

0478 78 51 05
Verhelst Veerle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 83 17
 0478 34 36 31

Balcaen Greet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 82 24 
  0496 38 61 71 
Cosyns Katelijne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 90 00 
  0485 43 38 32 
Petrens Isabelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 52 54 
  0472 54 67 40 
Vandenbroucke Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 38 74 36 
  0494 54 33 15 

 
 
Vroedvrouw
De Keyser Marcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0479 46 26 45
 
De Druglijn
Groen nummer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  078 15 10 20
 
Parochies
Centraal telefoonnummer voor alle kerkelijke
aangelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0477 82 22 29 
 
Noodnummers
Brandweer Kluisbergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Politieantenne Kluisbergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 39 03 30
Hoofdpost Oudenaarde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 33 88 88
of (dringende oproepen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Antigifcentrum Brussel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  070 245 245
MEDIQ-ELITE ziekenwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  056 64 85 00
TMVW Ronse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  055 23 70 01
Aquafoon   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0800 90 211 of 078 35 35 99
Intercom-Gaselwest
 Algemeen nummer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  078 35 35 35
 GASREUK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0800 65 0 65
 
Alcohol verslaving
Algemeen Dienstbureau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 239 14 15
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Containers voor alle doeleinden. 
Vervoer en verhuur van 5 tot 30m3 

Particulieren en bedrijven 
Eigen recyclagehal met weegbrug waar u zelf
ook kan aanleveren

C O N T A I N E R S

KLUISBERGEN

055 38 84 43

AVELGEMSTRAAT 14
9690 KLUISBERGEN
FAX 055 38 79 79
www.decubber.be

Kapsalon CHRISTA

dAmES  •  HEREN  •  KINdEREN
PARKLAAN 24  •  9690 KLUISBERGEN

OP AFSPRAAK : Tel. 055 38 93 21
Maandag en dinsdag gesloten. 

ZENLuxury Hair & Beauty

Zuidstraat 6a • 9600 Ronse
Tel. 0496 280 270 • Op afspraak

Open ma, wo, do, vr en za • Gesloten op zo en di

KURK- & PARKETVLOEREN

JOOST ROMMENS
Massieve parketten

Laminaat ook voor doe-het-zelvers
Restaureren oude parketten

Kurkvloeren
Alle onderhoudsproducten

Buitenterrassen in hout

0475 20 76 88
info@kurk-parket-rommensjoost.be
www.kurk-parket-rommensjoost.be

Zondag 26 oktober 2014

1ste Groot Eetfestijn
Rundstong in madeira of

Tongrolletjes in romig sausje

Parochiezaal Berchem. Aperitief vanaf 11hr.
Volwassen : 16€  Kind - 12j : 7€

Met vriendelijke groet Messiaen Jules.
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Straatfeest in de Marvijle !

WTC Kluisbergen fier op oudste lid Viergeslacht Meurez

Wereldbeker voetbal of niet (alhoewel een TV naast de discobar nog het ver-
driet van België aan het uitspuwen was na de uitschakeling tegen de “Albi-
celeste” ) het eerste weekend van juli, bij wijze van de inzet van de jaarlijkse 
congé is het straatfeest in de Marvijlestraat in de deelgemeente Ruien. Het 
feest werd al voor de 5de keer georganiseerd en kon rekenen op 108 deel-
nemers. Weer of geen weer (die zaterdagavond regende het voetbaltranen 
uit de hemel) ze hebben het geluk dat ze terecht kunnen op de binnenkoer 
(bij mooi weer) of in de werkplaatsen van Agrimac (het enige bedrijf in deze 
straat). Dit jaar mochten de organisatoren rekenen op een heel grote op-
komst om eerst te genieten van een aperitiefje met een barbecue (georkes-
treerd door Véronique B.) en de avond (lees maar : nacht)  in schoonheid te 
eindigen op de dansvloer !

Op zondag 3 augustus reden we met 13 leden van Kluisbergen naar Westende (102 km) aan 
een gemiddelde van 23,5km per uur, waaronder ook Gilbert Cousaert(80jaar). Hij heeft deze 
rit moeiteloos afgewerkt, hij kon het zelfs niet laten om op het laatste bergje nog een aanval te 
plaatsen. Na aankomst in Westende werd een frisse pint gedronken, gevolgd door een etentje 
met de partners en een groepsfoto.
Wij rijden iedere zondag , vertrek om 9u,Stationstraat – Berchem. Voor inlichtingen:Cambron 
Daniël 0496/82 65 23

Pepe Jozef 76 jaar - Pappie Jo-
han 50 jaar - Papa Jens 23 jaar en  
Jerbe 7 maand. En de namen beginnen allen 
met de de letter J.

stookolie en diesel
voor particulieren en bedrijven

Bruggestraat 3, 9690 Kluisbergen - Tel 055 38 82 74 - Fax 055 38 82 74
voet-desmet@mazoutservice.be -  www.mazoutservice.be

voet-desmet    mazoutservice



MAANDBLAD KLUISBERGEN  september 2014

16

KFC Kluisbergen: het is triest voor Dries!
De wielergoden ( niet zij op de fiets, maar deze hierboven…voor zover die bestaan ?) zijn onze 
3S de laatste jaren zeker niet gunstig gezind. Sinds hij prof werd lag hij al een paar maal voor 
een langere tijd in de lappenmand en Flandrien als hij is kroop hij er steeds  sterker terug uit. 
Doordat er teveel kopmannen bij zijn vorige werkgever (nvdr : OPQS) rondliepen koos hij er 
voor om te verkassen naar een andere ploeg met name Giant-Shimano tot dusver met een 
positieve noot. Toen ik naar aanleiding van een interview met één van zijn ploegleiders Addy 
Engels in het kader van Halle-Ingooigem vernam dat ze meer dan tevreden zijn over onze Kluis-
bergenaar op alle vlak en dit in combinatie met zijn knap voorseizoen  dat resulteerde in  een 
8ste plaats in Omloop Het Nieuwsblad , een 14de plaats in de Ronde van Vlaanderen en een 
11de plaats in de Brabantse Pijl wist ik na de babbel dat Devenynske mee mocht voor zijn 4de 
Tour de France met tot dusver als beste plaats in het algemeen klassement een  46ste plaats. We 
weten allemaal dat hij géén grootwinnaar is en er nooit één zal worden want daarvoor mist hij 
wat spurterskwaliteiten maar een vrijbuiter is hij des te meer . In Wikepedia wordt hij zelfs om-
schreven als “ de vroege vluchter”  en kijk in zo een vlucht werd hij  al eens 3de in een “etappe”.

Al wisten we dat door een  andere ploeglucht te gaan opsnuiven hij minder in beeld ging ko-
men dit jaar vooral toen we de ploegsamenstelling zagen voor “la grande boucle” : twee ras-
sprinters en één tijdrijder en helaas niemand voor het algemeen klassement.  Dus mocht Dries 
volop aan de bak, zelfs in de ritten waar hij een rol kon spelen in een eventuele ontsnapping. 
Maar ook in die etappes was er de “Sieg drang von beide Herren Degenkolb und Kittel”. Toch 
kwam Dries vaak in beeld samen met de eerste Chinees ooit in de Tour Ji Cheng beukend en 
sleurend als nooit tevoren om alle vluchten en vluchtpogingen te doen mislukken om dan de 
laatste kilometers het treintje met de andere ploegmakkers Timmers en Curvers op de rails te 
brengen met het gekende resultaat voor Johnneke en Marcelleke.

Al hadden we met Stefaan Morjean in de jaren 80 al een prof die 4 maal verscheen aan de start 
van de Tour de France nooit was er zoveel volk uit Kluisbergen afgezakt naar la “douce France” 
om onze enige profrenner die we momenteel in onze gemeente tellen in alle hitte en regen 
(vooral dat laatste) een hart onder de riem te gaan steken. Kluisbergen liep zowaar leeg : de sup-
portersclub van Dries, de Kop van KFC Kluisbergen en de  Palmboys van Kluisbergen Sportief 
allen maakten ze Frankrijk onveilig !  Voetbal en wielrennen met één doel voor ogen Dries  de 
remmen te zien dichttrekken op de Champs Elysées. De thuisblijvers konden nauwgezet het 
reilen (in de bergen) en zeilen(op het strand) van de supporters gewapend met  3S spandoeken 
volgen op Facebook. Zelfs  Karl Vannieuwkerke  en zijn tafel uit “Vive le Vélo” maakte kennis met 
de” 3S clan”.

Toen sloeg het noodlot toe. Bij de start in Grénoble zagen we een stralende Dries met in zijn kiel-
zog de Palmboys al wist hij dat het een zware dag ging worden want hij moest verduiveld Kittel 
binnen tijd over de Izoard loodsen.  En dat lukte perfect tot 2300m hoog boven de zeespiegel 
maar dan de col naar beneden ! Op een razendsnelle, technische afdaling met snelheden rond 
de 100km/u  was dat ene steentje op de weg er  teveel aan.  Plots ging een zin bij het thuisfront 
door merg en been toen Michel Wuyts na wat nietszeggend gepalaver plots uitriep …”val van 
Dries Devenyns en meteen opgave, het ziet er niet goed uit voor de minzame Kluisbergenaar”… 
en dat was het ook . Dries was nog nooit zo snel in Gap, Parijs zou hij echter dit jaar niet halen en 
met krantenkoppen zoals “nog nooit heb ik zoveel pijn gehad” wisten we meteen dat met een  
gebroken schouderblad, een luxatie van het sleutelbeen, een hersenschudding en een lichte 
klaplong,  het seizoen voor Dries er op zit.  Aan de voet van zijn vertrouwde Kwaremont ligt hij 
nu zijn pijn te verbijten en troost zich met de tweets van zijn ploegmaats  Dumoulin & Curvers:  
“Verdomme! We gaan je missen hier @3sdevenyns”, “We lost @3sdevenyns today because of 
a crash! To bad he can't show his thief move in the last week! We're gonna miss him that's for 
sure!...”.  Na regen komt zonneschijn Dries, en dat was ook zo voor de vele Kluisbergenaren die 
regen en wind hadden doorstaan om Dries te steunen, ze konden  nog eventjes  genieten van 
de zon maar zonder Dries was dit toch hetzelfde niet…..!

PS : de sport eist blijkbaar zijn tol want naast wielrenner Dries Devenyns is nu ook de Kluisber-
gense topvoetballer Ludovic Buysens  (SK Lierse) voor 6 tot 8 maanden out. Ook hij zal net zoals 
Dries sterker als nooit tevoren terugkeren in 2015 !

Foto 1 :  Toen nog stralende gezichten net voor de start in Grenoble Dries Devenyns met onder 
meer Tijs Declercq, Jonas Crement, Dieter Provost en Mathias  Maquet van de Sportief-Palm-
boys.

Foto 2 : Ook een “super Tour de France” voor de KFC’ers  Kim Vaneeckhout, Jens Vanneste, 
Jonathan Sentrie, Ruben Vandeputte, Thomas Van Dorpe en Brecht Van Malleghem.

Foto 3 :   Ook gewezen KFC trainer en ex-Rode Duivel Philippe Desmet kwam supporteren voor 
Dries hier met “Vive le Tour” presentator Karl Vannieuwkerke en Jonas Crement.
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 OPENDEUR
  van 3 t.e.m. 11 oktober 2014

 ExtRa OPEN OP:

  maandag 6 oktober (14u - 18u30)

  en late evening op donderdag 9 oktober tot 21u.

  OPENINGSUREN: van di t.e.m. zat. 9u30 - 12u en 14u - 18u30

Tel. 056 644 721
Doorniksesteenweg 138
8580 Avelgem

Doorniksesteenweg 2
8580 Avelgem
Tel. 056 64 43 40
Fax 056 72 56 22
email: info@textila.be
www.vantommekleding.be

LINGERIE

CORSETTERIE

NACHTMODE

www.lingeriecharme.be
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Vrijwilligerswerk in Afrika

Bolsterfeest 2014

Op zondag 27 juli ’14 vertrok ik met een groep van 15 mensen 
naar Ghana. Ik had het geluk dat ik van mijn gemeente een 
schenking kreeg van 500 euro.
Samen met de andere groepsleden hielpen we in een opvang- 
en verzorgingstehuis voor pasgeboren baby’s en jonge kinde-
ren. Ons takenpakket was gevarieerd: het ging van schoonma-
ken van de kamers tot het bereiden van de voedingen, helpen 
bij het wassen van de kinderen, het organiseren van spelletjes 
voor de oudere kinderen,...
Zo'n som geld is voor de bevolking in Ghana een enorm be-
drag en dit helpt het opvang- en verzorgingstehuis dus heel 
goed vooruit!
Ikzelf en het weeshuis zijn jullie heel erg dankbaar. Ik appre-
cieer jullie steun heel erg en heb ook heel veel vertrouwen in 
het project daar. 
Zo is Mampong Babies Home weer een stap vooruit geholpen! 
Tot slot ben ik mijn ouders zeer dankbaar omdat ik de kans 
kreeg om vrijwilligerswerk te gaan doen.
 Vrijwilligerswerk in het buitenland is een hele ervaring. 
Wanneer je vertrekt, hoop je echt dat je iets kan betekenen voor de kinderen. Maar eens je in Afrika bent, besef je dat je veel meer betekent voor 
die kinderen dan dat je ooit had durven denken ! Je geeft de kinderen een gevoel van warmte en dat ze je kunnen vertrouwen. En je krijgt heel 
veel liefde terug !

Margot Voet

Op zondag 21 september 2014 gaat opnieuw het Bolsterfeest door. 
Het feest zal doorgaan in de gemeenschappelijke feestzaal ‘Brugzavel’ 
in Kluisbergen, Berchem. 
Op vrijdagavond 19 september 2013 wordt tevens de vierde maal de 
Bolsterkwis georganiseerd.

Uiteraard valt er op zondag nog veel meer te beleven, een overzicht:
•		11.00	uur:	Aperitieftijd	met	o.a.	cava	en	een	oesterbar
•		Vanaf	11.00	uur:	Start	van	de	kinderanimatie	met	o.a.	een	creastand	
rond het thema ‘Indianen’, een heus Indianendorp met muzikale omlijs-
ting, schmink en haartooi.
•		11.00	uur	tot	14.00	uur:	Stand	‘Contactclowns	in	de	zorg’.	De	opbrengst	
van ons feest zal besteed worden aan het project 'Contactclowns in de 
zorg'. Dit zijn personen met een hart voor mensen met dementie en 
personen met een verstandelijke beperking. 
Met een clownsduo verzorgt men per jaar een aantal hartverwarmende 

en authentieke contactmomen-
ten met de cliënten. Men werkt 
op een procesmatige, belevings-
gerichte manier en men betrekt 
hierbij ook  de begeleiders
•		12.00	uur:	Feestmaaltijd.	Na	het	
eten koffie met gebak en ijsjes
•		13.00	uur:	Djembé-initiatie
•	 	Doorlopend:	 stand	met	 artisa-
nale producten gemaakt in het atelier door de cliënten

Al deze festiviteiten gaan door in de gemeenschappelijke feestzaal 
“Brugzavel”, Brugzavel 25b in 9690 Kluisbergen. 
Bovendien is de toegang volledig gratis.

Davidsfonds: heksenwandeling Kluisbos
Na een deugddoende vakantie organiseert het Davidsfonds Kluisber-
gen een Heksenwandeling in het Kluisbos. Een niet te missen evene-
ment voor iedereen, zowel jong als oud.

Renata Bruggeman, vertelster, natuur- en bosgids neemt U mee op een 
magische Heksenwandeling vol bijgeloof.
Wil je meer te weten komen over oude kruidengebruiken?
Hoor je daarbij een leuk verhaal ?
Weet je dat kruiden ons tegen veel onheil beschermen, ook al zijn we 
niet meer bijgelovig ?
Hoe leefden de mensen vroeger, waarin geloofden ze en wat bracht 
hen tot de heksengruwel ?
Ken je de voornaamste taak van deze wijze vrouw ?

In het mooie Kluisbos vertelt Renata U de geschiedenis van de kruiden-
gebruiken van de Prehistorie tot nu.
Wat bracht hen tot die Heksenwaan ?

Ze laat ons de geuren opsnuiven van de kruidenwis en een heel speci-
aal drankje drinken op de….(Liefde).
Je zintuigen worden geprikkeld en je leert er opnieuw genieten van de 
oerelementen om herboren terug naar huis te gaan.

Deze niet te missen tocht gaat door op zaterdag 20 september.
De start wordt gegeven aan het Boswachterhuisje om 14u30.
Volwassenen betalen 5 euro, kinderen tot en met 12 betalen 2 euro.
De betaling geschiedt bij aanvang van de wandeling.

Na de wandeling wordt er nog een drankje aangeboden door het  
Davidsfonds.

We hopen U met velen te mogen verwelkomen.
Bestuur Davidsfonds Kluisbergen
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Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont vliegt erin!

Seniorenraad: Eetcultuur 
Pittig gekruid, dat smaakt!

Met de slogan: “We vliegen erin !” opende de Vrije Ba-
sisschool  Berchem-Kwaremont op 1 september de 
deuren voor 87 kleuters en 172 leerlingen .
Na wat ochtendgym en de voorstelling van de nieu-
we gezichten (zowel bij de kinderen als bij het perso-
neel)  werd elke klas rondgeleid in het gloednieuwe 
toiletgebouw. 
Na de middag stonden tal van plezante “vlieg”-activi-
teiten op het programma. Deze gingen ofwel door in 
de schooltuin ofwel op het “pleintje” ter hoogte van 
het gemeentehuis.
Gelukkig was de zon ook terug uit vakantie en kon 
alles doorgaan onder een stralend zonnetje.
Na de receptie t.g.v. de eerste schooldag danste het 
jeugdig volkje op de tonen van “Het Vliegerlied” de 
eerste schooldag uit.

Het is nu bekend dat reuk en smaak bij ouderen minder prikkelge-
voelig zijn. Zoete en zoute smaken zijn bij 80- jarigen gemiddeld 
gehalveerd. Dit betekent dat om eenzelfde smaaksensatie te heb-
ben, zij tweemaal meer suiker of zout gebruiken. 
 
Veel oudere mensen worden met de beste bedoelingen een “dieet”, 
zoutloos, vrij van suiker, arm aan verzadigde vetzuren,  enz voor-
geschreven. Het resultaat is echter dat hun eten smakeloos is en 
dat zij veel minder gaan eten; dus vermageren zij en raken snel on-
dervoed, wat voor gevolg heeft dat zij minder spierkracht hebben, 
meer kans op vallen en heupfracturen, enz. Het gevolg van onder-
voeding door minder smakelijk eten is een regelrechte ramp!
 
Geur is bijzonder belangrijk in het leven. Iedereen gaat wel eens 
voorbij ’s morgens aan een warme bakkerij. De geur van vers ge-
bakken brood is gewoon heerlijk. Wij krijgen er zelfs water in de 
mond van. Hoe heerlijk ruikt koffie die vers wordt klaargemaakt! 
Lekkere geuren stimuleren reeds bij voorbaat ons verteringsstelsel. 
De verteringssappen worden reeds geproduceerd om het lekkere 
eten beter te verteren en de vertering vlotter te maken. Er is meer: 
lekkere geuren maken ons vrolijk en stemmen ons positief. Dit staat 
natuurlijk in schril contrast met de onaangename geuren die wij 
soms in minder goed gerunde rusthuizen aantreffen. 
 
Lekker eten is een bekommernis van velen. Getuigen hiervan zijn 
de talloze en lang uitgesponnen kookprogramma’s op TV, de met 
kookboeken overladen rekken in de boekhandels. 
 
Toch zijn vele van die programma’s en boeken gewoon niet bruik-
baar voor de doorsnee oudere die zelf zijn potje kookt, voor hem of 
haar alleen. Zij zijn te moeilijk, te complex en leveren alleen maar 
frustratie op. Eén uitzondering hierop is het reeds tientallen jaren 
oude “Ons Kookboek” van de KVLV die een bestseller blijft.
 
Heel wat problemen rijzen (thans evenwel) op:
•	 Er wordt nu in deze tijde weinig aandacht gegeven aan de maal-

tijden, in tegenstelling tot vroeger. Wij kopen kant en klaar ge-
maakte schotels, die die wij alleen maar moeten opwarmen. Veel 
reuk en smaak gaat hierdoor verloren. 

•	 Seizoensgebonden kopen is aan te raden en is bovendien het 
lekkerst! Bij aankoop van verse groenten en fruit moeten wij 
vaak grote hoeveelheden kopen, die wij niet op krijgen. Het ter 
beschikking stellen in de winkels van één-persoon-porties van 
groenten zoals bloemkool en rodekool, zou leuk zijn. 

•	 Vaak is op wandelafstand geen kruidenierswinkel meer. Wij moe-
ten dus onze aankopen doen voor een 

•	 volledige week, eventueel gebracht door een boodschappen-
dienst. Hier kunnen diepvries groenten een oplossing zijn.   

•	 Het gebruik van de microgolfoven is goed, maar wij verliezen de 
lekkere “geur”. Een braadpan of kookpot gebruiken is hiervoor 
veel beter; daardoor worden ook onze smaakpapillen reeds ge-
stimuleerd!

 
Diëten worden best zoveel mogelijk afgeschaft. Vaak is dit een over-
blijfsel van vroegere raadgevingen van de dokter, maar hebben 
ze op hogere leeftijd geen actuele waarde meer. Integendeel, dit 
brengt vaak mee dat zij ondervoed geraken, wat gevaarlijk is voor 
hun leven en voor hun levenskwaliteit. Bovendien zijn de meeste 
diëten bedoeld voor jongere personen om op langere termijn pro-
blemen te voorkomen. 
 
Wat in onze eetcultuur flink ontbreekt is het gebruik van KRUIDEN. 
Met het gebruik van de juiste kruiden in de juiste dosering kunnen 
wij eten buitengewoon lekker maken: iets om echt van te genieten. 
Zo helpen wij de ondervoeding, zo frequent aanwezig bij ouderen, 
de wereld uit!. 
 
Kruiden pittig en met maat, geven geur en heerlijke nieuwe smaak! 
  
Namens de Seniorenraad en Werkgroep OOW   
Albert Deschaumes 
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Oudenaardsesteenweg 42 – 8580 Avelgem

Tel.: 056/64.42.39

info@uitvaartcentrumvuylsteke.be

www.uitvaartcentrumvuylsteke.be

funerarium  –  aula  –  grafzerken

Vandewalle Véronique
Advocaat

Bemiddelaar in familiezaken

Molenstraat 32 Tel. 055 38 82 57
9690 Kluisbergen Fax 055 38 63 24

adres :     Hoogstad 16 - 9690 Kluisbergen

reservatie : 0475/46 99 52 of
 info@konijnenaarde.be 
 www.konijnenaarde.be   
 facebook.com/konijnenaardemET buiTEnsauna En hOTTub 

Nieuw : originele arrangementen 
Bezoek onze website
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A L G E M E N E   H O U T W E R K E N   &   R A M E N F A B R I C A T I E

N . V .

Keuzelingsstraat 16 • 9690 Kluisbergen-Kwaremont
Tel. 055 38 81 50 • Fax 055 38 76 93

SPECIALITEIT RAMENFABRICATIE
ALGEMENE HOUTWERKEN

 Luc
 Callebaut
Alle mechanische herstellings-
en onderhoudswerken.

Constructies in staal,
roestvast staal (inox), aluminium.

Trapleuningen en ballustrades.

Nophovestraat 8 ∙ 9690 Kluisbergen
Tel./Fax 055 38 76 24 ∙ Gsm 0476 94 69 79
luccallebaut@hotmail.com

De Medts Joost
Algemene bouwwerken
Renovatie
Opritten & terrassen

Fonteinstraat 1
9690 Kluisbergen
Tel. / Fax 055 33 06 99
Gsm 0497 53 55 04

joost.demedts@telenet.be

Dimi's Bike Repair
Dimitri Vanhoolandt

NIEUWE OPENINGSUREN !!!

Pontstraat 23 · 9690 Kluisbergen
Tel. 0499 42 54 91

MAANDAG OPEN VAN 16u tot 19u
WOENSDAG TOT ZATERDAG

9u - 12u          14u - 19u
DINSDAG EN ZONDAG GESLOTEN

www.dimisbikerepair.be

VISHANDEL

Op zondag kan men bestellingen
afhalen en dit tussen 10 en 10u30.

Gelieve 2 dagen op voorhand te bestellen.

Molenstraat 98 • 9690 Kluisbergen • Tel. 055 38 81 93

IN DE VISMIJN

NIEUW 
SPAAR- 

SYSTEEM!

CAFE

PANORAMA
bij Carine 

KLUISBERG-KLUISBERGEN
Tel. 055 / 38 86 68-38 86 58

OFFICIËLE LOTTODEPOT
TOT ZATERDAG 18 u.
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Autovrije zondag 21 september

Nacht van de Duisternis: 11 oktober 2014

Vliegende 1ste schooldag in Vrije School Ruien !

Op zondag 21 september 2014 – tevens kermiszondag in Ruien – wor-
den in het kader van de Autovrije Zondag een aantal straten in Ruien en 
ook het Ruienplein autovrij gemaakt.
Van 11.00u tot ca. 17.30u valt er van alles te beleven in het centrum 
van Ruien:
• Verkeersvrij centrum (deel Grote Herreweg vanaf zaal Volkswelzijn 

tot en met de Nieuwstraat) van 10.30u tot 15.00u
• Reuzenpicknick op de Fruitige Speelweide van 11.00u tot 13.45u: 

wij zorgen voor de locatie, de animatie en een picknickdekentje. 
Voor de rest zorgt u zelf.

• Petanquewedstrijd op de Fruitige Speelweide van 13.00u tot 15.00u
• Stoeptekenwedstrijd op parking Orchidee van 12.00u tot 14.00u. 

De tekeningen worden gejureerd door Prins en Prinses Carnaval en 
een vertegenwoordiging van ons schepencollege. Elke deelnemer 
krijgt bovendien een leuke verrassing.

• Gekke fietsen in de Nieuwstraat van 13u30 tot 15u00
• VEREniGinGEnmaRKT: op het Ruienplein van 14.00u tot ca. 17.00u. 

Diverse verenigingen uit Kluisbergen stellen hun werking in de kijker.
• Eet- en drankenstand uitgebaat door de verschillende jeugdver-

enigingen op het Ruienplein van 11.00u tot 17.00u

• Infostand politie en brandweer op het Ruienplein van 11.00u tot 
17.00u

• Workshop zelfgemaakte instrumenten op het Ruienplein door de 
Harmonie van 14.00u tot 17.00u. De deelnemers geven het beste 
van hun kunnen tijdens een kleine voorstelling.

• Schminkstand op het Ruienplein door de KLJ van 11.00u tot 17.00u
• Startdag Chiro op het Ruienplein (doorlopend)
• Demo sjorren door de scouts aan de oude pastorij van 14.00u tot 

17.00u
• Springkasteel in de tuin van de oude pastorij van 11.00u tot 17.00u
• Wielerwedstrijd voor Beloften (1.13U23 KBWB) georganiseerd 

door KWC De Scheldetrappers: start om 15.00u, aankomst om-
streeks 17.30u. 

Al onze activiteiten zijn gratis!
Uiteraard staan op het Ruienplein ook nog de gebruikelijke kermisat-
tracties.
Komt dat zien, komt dat beleven!

Op 11 oktober 2014 is het opnieuw Nacht van de Duisternis. Dit is een 
campagne van de Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en 
de Werkgroep Lichthinder van de VVS. Met deze campagne roepen zij 
de gemeenten op om eerst en vooral zoveel mogelijk openbare ver-
lichting te doven op deze avond. Want er wordt te veel en verkeerd 
verlicht. Te veel nachtelijke verlichting kan leiden tot slaapgebrek en 
gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van plan-
ten en dieren lijdt eronder.
Ook dit jaar organiseert de gemeente, in samenwerking met Natuur-
punt en de Minaraad, op zaterdagavond 11 oktober 2014 een boswan-
deling onder leiding van ervaren gidsen (ondermeer Norbert Desmet 
van Natuurpunt). Deze keer maken we kennis met het Elenebos en haar 
bewoners.
Na afloop bieden we u een kop warme soep of chocolademelk aan.

Praktisch:
•	 Samenkomst en start aan de kerk van Zulzeke, Zulzekestraat te 

Zulzeke (Kluisbergen) op zaterdag 11 oktober 2012 om 18u45
•	 Vertrek geleide wandeling om 19u00 ten laatste
•	 Duur wandeling: ca. 2uur
•	 Voorzie warme kleding (ev. regenkledij), stevig schoeisel en een 

zaklamp

Opgelet! Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Dit kan 
tot uiterlijk 06/10/2014 op volgend e-mailadres:
milieudienst@kluisbergen.be (bij voorkeur),  
telefonisch op 055 23 16 43 en 055 23 16 10 of via onze website  
www.kluisbergen.be

De Ouderraad van de Vrije School Ruien probeert van de 1ste school-
dag telkens een aangenaam gebeuren te maken.
Meesterkok Bertrand Busschaert haalde de koekenpan boven en 
bakte voor iedereen lekkere flensjes.
Ondertussen werden door de andere leden van de Ouderraad de 
ballonnen gevuld met helium, kwestie van een vliegende start te 
kunnen maken... Clown Slampie animeerde  de allerkleinsten zodat er 
wat minder traantjes vloeiden bij het afscheid nemen van de talrijke 
mama's en papa's.

Na het tweede belsignaal telde directrice Christiane Wilpart samen 
met de leerlingen af...3,2, 1 en hopla...het kleurrijk spektakel
in de blauwe lucht kon beginnen. Iedereen volgde met open mond de 
vlucht van de ballonnen...

De nieuwe banner aan de pastelkleurige gevel van de kleuterblok 
werd goed onthaald. Aan de schoolpoort hangt nu ook het spandoek 
met de slogan van de Vrije School Ruien: JE BENT WIE JE BENT MET JE 
EIGEN TALENT ! Deze slogan geeft de visie en de werking weer van de 
school voor alle leerlingen.

Alle foto's van deze éérste schooldag kan je bekijken op www.
vbsruien.be bij Alle klassen !
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Kluisbergenaren op expeditie naar de Noordkaap
Begin augustus vertrokken 13 vrienden, waaronder 7 inwoners van Kluisbergen, voor een expeditie naar de Noordkaap, het meest noordelijke puntje van 
Europa! Na een korte stadswandeling door de Noorse hoofdstad OsLO en een panoramische treinrit van 7 uur bereikten we bERGEn, de tweede grootste 
stad van Noorwegen, met een gezellige vismarkt en een prachtig gerestaureerde oude havenwijk Bryggen.
Op de derde dag gingen we met 420 mensen aan boord van het Hurtigruten schip Nordlys voor onze expeditie naar de Noordkaap !

De klassieke Hurtigruten zeereis is intussen legendarisch !
Deze postverbinding per schip tussen Bergen en de Noordkaap geldt nog steeds als 
levensader van Noorwegen. Hurtigruten is nog steeds een dagelijkse lijndienst, die hoofd-
zakelijk passagiers vervoert, maar ook nog een deel vrachtvervoer heeft. 
Het dagelijks laden en lossen en het bevoorraden van bijna ontoegankelijke havens langs-
heen de langgerekte Noorse kustlijn gaf onze zeereis iets bijzonder authentiek. Het schip 
vaart in beide richtingen : 6 dagen en 34 havens noordwaarts, 6 dagen en 34 havens zuid-
waarts, meer dan 4.600 kilometer langs de prachtige Noorse kust, zowel overdag als 's nachts.
Dit is de beste manier om de Noorse fjorden te ontdekken en waterwegen te bevaren die 
slechts zelden op de vaarroute van andere rederijen liggen. Op zee genoten wij continu 
van het adembenemende natuurschoon, onderweg legde het schip aan in kleine dorpjes 
met slechts een paar honderd inwoners, maar ook in steden als Ålesund, Molde, Trondheim 
en het Arctische Tromsø, de Poolcirkel werd overschreden en de Noordkaap gepasseerd. 
Hurtigruten is bijna uniek in de wereld, hier is men werkelijk een deel van de Noorse traditie. 
Een zeereis die dus ver boven de klassieke cruisebelevenissen uitstijgt. 

Onze eerste excursie bracht ons naar de GEiRanGERFJORD, de bekendste fjord van Noor-
wegen en één van de meest gefotografeerde plaatsen van Noorwegen, dankzij de prachtige 
blauwe kleur van het water, de steile rotswanden en prachtige watervallen.
Twee dagen later maakten we een boottocht naar de sVaRTisEn GLETsJER, de tweede 
grootste gletsjer van Noorwegen, en op de terugweg kregen we een eerste zeearend te zien 
op onze expeditie.
In de havens van de iets grotere steden, zoals Trondheim, Tromsø en Kirkenes, bleef het 
schip circa 4 uur liggen, en maakten wij op eigen houtje een stadswandeling.
De nOORDKaaP aan de Barentszzee is het meest noordelijke puntje van Europa, en na ons 
ontbijt aan de Noordkaap werden talrijke foto's gemaakt bij de prachtige zonnewijzer. We 
kregen heel wat rendieren te zien in het wild, alsook enkele te midden van de rijweg voor 
onze bus. Diezelfde avond stond ook het indrukwekkende MIDDERNACHTCONCERT in de 
IJszeekathedraal van Tromsø op het programma, en daags nadien een interessant bezoek 
aan een ZaLmKWEKERiJ (met 32.000 volwassen zalmen).

Tijdens de VOGELObsERVaTiE kregen we duizenden Noordse sterns, 
aalscholvers, Jan-van-Genten en papegaaiduikers te zien, en zelfs enkele 
tientallen zeearenden, die hoog in de lucht rondcirkelden ... 
Maar de ZEEaREnDsaFaRi was pas echt fenomenaal : we kregen im-
mers een tiental zeearenden van heel dichtbij te zien ...  Nadat ze eerst 
met wijd gespreide vleugels rond de boot cirkelden, kwamen ze de vis-
sen opduiken die in het water werden gegooid ... een uniek en onver-
getelijk schouwspel! En nadat wij ons schip Nordlys zagen draaien in de 
spectaculaire Trollfjord kwam de klap op de vuurpijl : we zagen nog 2 
zeearenden uitrusten op een paal te midden in de fjord !

In Trondheim verlieten wij ons schip Nordlys en namen wij de trein Do-
vrebanen naar OsLO, waar we een mooie stadswandeling maakten naar 
Aker Brygge, de prachtige havenpromenade.
Bij onze thuiskomst werd nog getoast op deze super geslaagde expedi-
tie naar de Noordkaap !
En we kunnen het nu bevestigen : 
Hurtigruten is de mooiste zeereis ter wereld !
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de prachtige fotogenieke pakhuizen in Bergen

zicht op de prachtige Geirangerfjord

Geert Laridon aan de Noordkaap

ons schip Nordlys draaiend in de Trollfjordbij thuiskomst werd getoast op de geslaagde expeditie de poserende prachtige zeearenden

onze reisroute naar de Noordkaap
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Enclus du Haut, 41 - Mont de l’Enclus 
Tel. 069 45 45 85

 info@gasthofpalace.be 
www.gasthofpalace.be

WOENSDAG GESLOTEN

Crostini met roquefort

honing en walnoot



Pot au feu van noordzeetong

mosselen en groenten

 

Varkenshaasje met  

mosterdsaus

seizoensgroenten

aardappelkroketjes

 

Charlotte met peren 



 35,00 euro

Herfstmenu
Zondag 28 september 2014  

om 12u30

Eendenrillettes uit de oven

 

Fijnproeverssalade van eend

 

Eendenbout met appels  

en calvados

veldsla en fijne frietjes

 

Frisse citroentaart

 

 35,00 euro 

Aperitief à gogo



Koude hapjesbuffetten



Assortiment  

Franse streekgerechten



Kaas- en dessertenbuffet



Koffie en digestief



 49,00 euro  

Wijnen en waters gedurende  

de maaltijd inbegrepen

- Dansplezier met Laura et Ben -

Franse avond
Vrijdag 10 oktober 2014  

om 20u00

Eendenmenu
Zondag 12 oktober 2014 

om 12u30

Côte á l’os
zondag 21 september om 12u30

22 euro

Paling Matelote
zondag 5 oktober om 12u30

22 euro 

Osso-bucco
zondag 19 oktober om 12u30

22 euro

Halloweenbrunch
zondag 26 oktober om 11u30

45 euro ALL-IN (met DJ Serge)

G A S T H O F

PALACE
G A S T H O F

PALACE

Depriester

Grond en afbraakwerken / Vervoer
Verhuur - Verkoop

Verhuur : minigravers - wielladers - kleine bouwmachines - hoogtewerkers - houthakselaars - tuinbouwmachines
Verkoop : bos- & tuinmachines - veiligheidskledij - ladders  - hogedrukreinigers, ...

Tel 055 38 83 05 - Fax 055 38 60 80
Oudenaardebaan 14 - 9690 Kluisbergen

E-mail: info@depriester.be - Website: www.depriester.be

F1
8-

05
3/

A



MAANDBLAD KLUISBERGEN september 2014

25

Derby Ladies Kluisbergen!

Openingsreceptie  
Ruien Feeste 15 jaar

Zowel Kluisbergen Sportief als KFC Kluisbergen treden dit jaar aan in de competitie met een damesploeg.
De kalender zorgde direct voor een streekderby...zaterdag 6 september '14 kwamen de kersverse ploegen tegen elkaar uit op het veld aan de 
Parklaan.

De eerste helft was  bijzonder spannend. De Ladies van Kluisbergen Sportief troffen tweemaal de lat en scoorden de eerste goal.
Na de rust namen de Ladies van Kluisbergen Sportief de bovenhand en wonnen met 7-0 de wedstrijd. Beide ploegen dansten nadien hun vreug-
dedans voor het talrijk opgekomen publiek.

Uitkijken nu naar het vervolg van deze competitie !  We houden jullie op de hoogte.

Ruien Feeste 15 jaar feestelijk geopend met een receptie voor medewerkers, 
sponsors en buren onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie 
Vlaamse Ardennen (Kluisbergen). De Chiro zorgde ervoor dat de glazen goed ge-
vuld bleven. De erevoorzitter Geert Bonte werd geëerd als vertegenwoordiger van 
de vele vrijwilligers die reeds 15 jaar aan dit uniek evenement meewerken.
Bij afsluit van de mooie muzikale omlijsting werden de feesten officieel geopend 
verklaard.

De Ladies van Kluisbergen Sportief, klaar voor de wedstrijd. De Ladies van KFC Kluisbergen voor de allereerste derby !
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September is de maand van bij-
zondere herinneringen,  in de eer-
ste plaats,  de schoolse souvenirs. 
Wat me sterk is bijgebleven, zijn de 
overgangen. Het begint al met de 
overgang van kleuterschool  naar 
jongensschool.  In mijn geheu-
gen zit nog het beeld van het rij-
tje  kleine gastjes, dat op het voet-
pad,  langs de haag van Annicq’s 
(nu Brandweerkazerne) op weg is 
naar de gemeentelijke jongens-
school. In die tijd werden meisjes 
en jongens gescheiden opgevoed 
en als kleuter hadden we ons 
eerste schooljaren in de meisjes-
school doorgebracht. Nu mochten 
we naar de grote school, met een 
benepen gevoel, maar toch fier.                                                                                                                      
Zeven jaar later is er de kennisma-
king met de rijksmiddelbare school 
van Oudenaarde. De toeloop van 
nieuwe leerlingen is groot en  da-
genlang zitten we samen in een zaal 
op het Tacambaroplein. Als ik er nu  
toevallig voorbij kom, moet ik nog 
steeds denken aan die eerste da-
gen in september 1939. Boven onze 
hoofden werd toen een strijd ge-
streden: de nieuwe rijksschool,  met 
enkele afgedankte huizen, krotwo-
ningen in sommige gevallen, tegen 
de paleizen van de Hoogstraat… 
Drie jaar later, ook in september, zie 
ik mij staan voor die grote poort, 
met majestueuze trap, van de 
Normaalschool, Ledeganckstraat,   
n° 8 in Gent. Een ingangsexamen 
wacht daar op mij! 72 Jaar later zijn 
het soms nachtmerries, die mij in 
die periode terug dompelen. 

Het was ook op een eerste septem-
berzondag, dat ik na het middag-
eten, de aangebrande rijstpappan 
zat af te schuren in de beek  voor 
de deur. Met een oorverdovende 
knal gingen op de Kluisberg de 
Duitse vliegende bommen de lucht 
in. Nu nog ervaar ik dat beklem-
mende gevoel, alsof een reuzen-
hand mij  uit die beek wilde heffen 
en op dat moment onze voordeur 

op de straatstenen kletterde.                                                                                                                                       
Die zondag moest het kermis zijn op 
de wijk Brugge, maar door oorlogs-
omstandigheden was die jaarlijkse 
feestelijkheid  afgelast. Berchem 
had toen nog verschillende wijk-
kermissen: Brugge, Ribeaucourt-
straat,  Grijkoord, Meerse… Met de 
kermis te Brugge, was er “Bal Popu-
lair” in het café van” Nielde uit de 
Maandag”, mijn grootmoeder. Het 
was een ongeschreven wet voor 
Nielde, dat op die dag alle familie-
leden van dienst waren. Als jongste 
was ik er ook al bij:  samen met een 
tante  en een aangetrouwde non-
kel,  in  de toog  pinten  tappen.  Ik 
zie nog het beeld van de verlegen 
boerenzoon, aan de hoek van de 
toog, de ene pint na de andere naar 
binnen gieten. Hij moet zich moed 
inpompen,  want die heeft hij nodig 
om het meisje op de bank aan de 
overkant uit te nodigen voor een 
dans. Die eerste dans zal misschien 
zijn verdere levensloop bepalen…

In 1950 had ik onder impuls van 
burgemeester Van Coppenolle  de 
VOS opgericht.  “V.O.S.” (= Voor 
Onze Scholen) was een jeugdver-
bond met verschillende takken: 
een basketclub, een ledenblad,  
een oud-leerlingenbond,  een cine-
club. Om de kassa te spijzen werd 
jaarlijks een bal ingericht. Dit bal 
had gewoonlijk plaats op het einde 
van september en werd een be-
faamd evenement in Berchem en 
omliggende. Tientallen jongeren 
hielpen actief mee aan de voor-
bereidingen en het welslagen van 
dit gebeuren. Ieder jaar werd een 
ander thema bepaald, een bekend 
orkest geëngageerd en de zaal in 
die zin omgetoverd. Herinneringen 
aan die hoogstandjes zijn dan ook 
blijven hangen en worden regel-
matig nog eens bovengehaald. Het 
zijn gemeenschappelijke souvenirs 
van een generatie die de Vosperi-
ode (50-75) heeft meegemaakt!

Op de vooravond van 1 september 
1965 zat ik op het terras van café ’t 
Kloefke in Kruishoutem. Ik had daar 
rendez-vous met een persoon, die 
mij  een Mercedesbus zou afleve-
ren. Ongeduldig zat ik daar te wach-
ten, samen met Léon, de man die ik 
had aangewezen om chauffeur te 
worden van die bus.  Enkele maan-
den vroeger had ik een ministerieel 
telegram ontvangen, waarin ik de 
opdracht kreeg een nieuwe rijks-
school op te richten in Kruishou-
tem. Mijn eerste reactie was, die op-
dracht te weigeren. Maar toen wij 
(een tiental uitverkorenen) enkele 
weken later uitgenodigd werden bij 
de directeur-generaal was het een 
collega uit Kortrijk, die zijn weige-
ring bekend maakte. De reactie van 
de grote baas was zo hevig en de 
donderpreek zo overtuigend, dat ik 
mijn eerste gedachte maar inslikte 
en braafjes zweeg. Maar al vlug had 
ik ondervonden,dat de politieke 
beslissing om een rijksschool  daar 
op te richten bij velen in het ver-
keerde keelgat was terecht geko-
men en er daarom  met alle midde-
len op de pianist werd geschoten.                                                                                               
Die bus hadden we hard nodig, 
want enkele uren later, op 1 sep-
tember, moesten wij de eerste 
leerlingen(een dertigtal) die inge-
schreven waren, ophalen en naar 
Deinze voeren, waar ik onder-
dak had gevonden bij een oud-
collega uit Ronse, Frans Testelin, 
baas van het atheneum aldaar. 
Mijn school was op dat ogen-
blik nog een aardappelveld…                                                                                                     
De tegenstand en de vele hinder-
palen hebben mij overtuigd dat ik 
moest lukken. Een jaar later op 1 
september 1966, kon ik beginnen 
met 120 leerlingen en zes leer-
krachten.

(wordt vervolgd)                                                                                                                     
R. L.
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JEUGDOPLEIDNG PRIMEERT!
Sinds vorig seizoen is er bij Kluisbergen Sportief een nieuwe weg ingeslagen. Er wordt 
volop geïnvesteerd in de jeugd. Veel werk en tijd resulteerden dan ook eind maart 2014 in 
een eerste kwaliteitslabel van FootPass!
Dit is nog maar het begin. Op korte termijn wil het bestuur van Kluisbergen Sportief af-
stappen van het binnenhalen van externe spelers, en de seniorploegen enkel en alleen 
nog bevolken met eigen jeugdspelers!
Een eerste stap hierin is reeds gezet, door dit seizoen aan te treden met een B-elftal in 4e 
provinciale! Deze ploeg bestaat uit eigen spelers, die de voorbije jaren tweemaal kam-
pioen werden in de beloftereeks, en aangevuld met sterkhouders van de U21. Bedoeling 
hierbij is om deze jongens te laten proeven van het 1e elftalvoetbal en ze zo verder te 
laten groeien.

Het is dus de bedoeling om de instroom vanuit de jeugd verder te stimuleren, zodat we 
binnen enkele jaren kunnen pronken met een volledig eigen 1e elftal!

GEkWALIfICEERDE TRAINERS
Om deze instroom vanuit de jeugd te ondersteunen, heeft 
het bestuur van Kluisbergen ook extra inspanningen gedaan 
om gekwalificeerde trainers binnen te halen. Heel belangrijk 
hierbij is het binnenhalen van een trainer met diploma A 
Elite Jeugd voor de U17. Dit bewijst dat Kluisbergen Sportief 
volop de kaart van de jeugd trekt.

Vanaf de debutantjes primeert de Fun boven resultaat. Enkel en alleen hierdoor volgt de 
rest. Elk kind zal evenveel aandacht krijgen. Ieder kind heeft immers evenveel recht om 
zijn geliefkoosde sport uit te oefenen. 
De recentste inspanning die het bestuur geleverd heeft is de aankoop van Soccer Online. Een digitale opvolgingstool waarbij we nog beter de 
spelers kunnen begeleiden.
In 2016 zullen we opnieuw meedoen aan een audit van FootPass en hopen we 1 of enkele sterren te behalen!

DaGuiTsTaP sLuis OP DinsDaG 23 sEPTEmbER 2014
Een daguitstap aangepast aan chronisch zieken.
Vertrek: om 8.30u op de parking van Feestzaal DE KOETSE. 
Vandaar vertrekken we naar Sluis waar we in de voormiddag de struisvogelkwekerij Monnikenwerve bezoeken. We krijgen een rondleiding en een 
tasje koffie met gebakje. Het middagmaal gebruiken we in restaurant Lindenhoeve in Sluis. Na het middagmaal kunnen we een kleine wandeling 
maken in het stadje en is er gelegenheid om te shoppen. Vandaar maken we een kleine rondrit en maken we een korte stop in één van de vele 
dorpjes van Sluis. (Cadzand, Breskens, Aardenburg, Ede, Vroede,….)
Rond 17.30u. trekken we terug richting Kluisbergen waar we verwacht worden in Feestzaal De Koetse voor een broodmaaltijd.

huTsEPOThaPPEninG
Op zondagmiddag 12 oktober 2014 vanaf 11.30u organiseert de Ziekenzorgkern Kluisbergen een Hutsepothappening.
Plaats van gebeuren : Parochiezaal Zulzeke. Kaarten zijn te koop bij de bestuursleden. 
Kunnen telefonisch besteld worden bij Lieve (055/389652) of Cecile (055/304068)
e-mailadres: lieve.lietar@skynet.be

Kluisbergen Sportief

Dag van de chronisch zieke mens

EUCHARISTIEVIERING
Naar aanleiding van de dag van de  
chronisch zieke mens nodigen we  
jullie allen uit voor de eucharistie-
viering in de kerk van Berchem op 
zaterdag 11 oktober 2012 om 18u.

Een kleine attentie wordt per gezin 
aangeboden.

Inschrijven kan via onderstaande strook te bezorgen aan Lieve of Cecile
of telefonisch bij Lieve  055/389652    of Cecile 055/304068. voor 19 september.

Ondergetekende :

Zal deelnemen aan de daguitstap op  dinsdag 24 september 2013 

 met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . personen  aan 40 euro (lid van Ziekenzorg cm) 

 Met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . personen aan 45euro (geen lid van Ziekenzorg cm)

* Beschik over eigen rolwagen   

* Wil  dat ziekenzorg een rolwagen voor mij bezorgt.(* schrappen wat niet past)
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Evenementenkalender
DaTum EVEnEmEnT PLaaTs uuR PRiJs ORGanisaTiE

Zaterdag 13 september 2014 Openluchtrommelmarkt Meersestraat 07.00u tot 17.00u inschrijven: 0472 30 55 81

Zondag 14 september 2014 Meerse Kermis met karamellen- en worstenkoers vanaf 14.00u

Dinsdag 16 september 2014 Gezond ontbijt voor basisscholen Kluisbergen Feestzaal Brugzavel 08.30u Gemeentelijke Sociale Raad

Vrijdag 19 september 2014 Bolsterkwis Feestzaal Brugzavel vzw De Bolster

Zaterdag 20 september 2014 Heksenwandeling Kluisbos Startplaats: recreatieoord Kluisbergen Start 14.30u Gratis Davidsfonds Kluisbergen

Zaterdag 20 september 2014 Carwash Jeugdbrandweer Brandweer Kluisbergen

Zondag 21 september 2014 Bolsterfeest 2014 Feestzaal Brugzavel vzw De Bolster

Zondag 21 september 2014 Wielerwedstrijd 1.13 U23 - Beloften - Open omloop Ruien (Kermis) Start 15.00u Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers

Dinsdag 23 september 2014 Daguitstap Sluis Parking feestzaal De Koetse 08.30u Inschrijven verplicht Ziekenzorg CM

Vrijdag 26 september 2014 Leffe-kaarting Zaal Volkswelzijn Ruien 17.00u

Zondag 28 september 2014 Open repetitie KH De Vlaamse Ardennen Berchemstraat 55, Kluisbergen 09.30u KH De Vlaamse Ardennen

Zondag 28 september 2014 Jogging Kluisbergen Kluisbergen - Zulzeke 10.00u Koninklijke Volkstuinen

Zondag 28 september 2014 Tentoonstelling op de "Geitenkeuring" Zulzeke 14.00u Koninklijke Volkstuinen

Zondag 28 september 2014 Eetfestijn brandweer Kluisbergen Brandweer Kluisbergen

Vrijdag 3 oktober 2014 CD&V-quiz Parochiezaal Berchem 20.00u

Zaterdag 4 oktober 2014 Koffiekaarting GOC Kwaremont 16.00u OKRA Kwaremont

Maandag 6 oktober 2014 Herfstfeest GOC Kwaremont 14.30u OKRA Kwaremont

Zaterdag 11 oktober 2014 Kermis op het plein Zaal Volkswelzijn 15.00u
Comité Doré ism  
Jeugdbrandweer Kluisbergen

Zaterdag 11 oktober 2014 Oktoberfest Zaal Volkswelzijn 15.00u
Comité Doré ism  
Jeugdbrandweer Kluisbergen

Zaterdag 11 oktober 2014 Kinderviering Kerk van Berchem 18.00u Vrije Basis School

Zaterdag 11 oktober 2014 Eetfestijn GOC Kwaremont 19.00u 15 euro Curieus Kluisbergen

Zaterdag 11 oktober 2014 Mosselfestijn Kantine Kluisbergen Sportief 19.00u Inschrijven verplicht Kluisbergen Sportief

Zaterdag 11 oktober 2014 Nacht van de Duisternis Kerk Zulzeke Inschrijven verplicht

Zondag 12 oktober 2014 Mosselfestijn Kantine Kluisbergen Sportief 12.00u Inschrijven verplicht Kluisbergen Sportief

Zondag 12 oktober 2014 Hutsepothappening Parochiezaal Zulzeke 11.30u Ziekenzorg CM

Zaterdag 1 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

20.15u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Zondag 2 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

16.00u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Maandag 3 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

20.15u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Donderdag 6 november 2014 7de Herfsttocht GOC Kwaremont 08.00u tot 15.00u Koninklijke Volkstuinen

Donderdag 6 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

20.15u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Vrijdag 7 november 2014 Jaarlijkse koffiekaarting Oud Gemeentehuis Ruien 15.30u Koninklijke Volkstuinen

Vrijdag 7 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

20.15u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Zaterdag 8 november 2014
Toneelstuk "Geruchten" 
komedie van Neil Simon in een regie van Bert van Poucke

20.15u
Toneelvereniging  
"Tegen Wind en Stroom"

Zaterdag 6 december 2014 Pietengala Zaal Volkswelzijn 22.00u Comité Doré





VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

TE KOOP : Exclusief & uniek! Margareta Van Parma 
Dreef. Exclusief gelegen bouwgronden. Geen bouwver-
plichting. Gelegen in doodlopende straat. Mooie ruime 
percelen. Mogelijkheid tot het bijbouwen van poolhouse 
en zwembad. Plannen en info te verkrijgen op kantoor.                                                  
Vraagprijs lot 6 met opp. 13a38ca: 219.450 euro. 
Vraagprijs lot 9 met opp. 9a30a: 153.450 euro

MAARKEDAL

TE KOOP : Dit nieuwbouwproject is gelegen onder de 
kerktoren te Waarmaarde met een heel mooi verzicht 
op de Scheldemeersen. Indeling: badkamer met ligbad, 
inloopdouche en 2 lavabo’s, 3 slaapkamers. Kelder, 
tuinberging, terras in ipe. Woning 2 is reeds afgewerkt! 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.

AVELGEM

IMMO ROMAN  •  T. 0485 53 17 16  •  info@immoroman.be  •  www.immoroman.be

TE KOOP: Centraal gelegen met heel wat ruimte en 
comfort. Indeling: inkomhal, voorplaats, living, eetplaats, 
leefkeuken, 2 badkamers, wasruimte, veranda, terras, tuin, 
kelder, 4 slaapkamers, zolder. Verwarming op aardgas. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. 
                  VP : 189.000 euro

RONSE

TE KOOP : Exclusieve villa aan de rand van de stad 
met een panoramisch vergezicht. Indeling: inkomhal, 
grote living keuken, grote slaapkamers en 1 badkamer, 
2 grote garage, wasruimte. Vele mogelijkheden (restau-
rant, B&B, praktijk,…) EPC 353 kWh/m2, UC 65095. 
Vg,Wg,Gdv, Vkr,Gvv.                    VP : 299.900 euro

RONSE

TE KOOP : exclusieve Herenwoning, rustige ligging, 
prachtig aangelegde tuin.  Indeling: inkomhal met zit-
ruimte, vestiaire en toilet.  leefruimte, nieuwe keuken. 4 
grote kamers en een ruime overloop. Recent vernieuw-
de badkamer, volledig onderkelderd.  2 garages,  EPC 
627 kWh, UC344801. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.

VP : 375.000 euro

RONSE

TE KOOP: volumineuse chique woning met garage 
gelegen in een mooie buurt niet ver van het centrum. 
dubbele beglazing, CV. Indeling: ruime chique inkomhal, 
bureau met terras, garage, atelier en berging. Toilet, 
keuken, living, gezellig ruim terras. 4 slaapkamers en 1 
badkamer. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 359 UC38432.     
                      VP : 199.000 euro

RONSE

TE KOOP: VOOR WIE EEN ZAAK WIL STARTEN OP 
TOPLOCATIE MET VEEL PARKING! Deze showroom werd 
in het jaar 2000 gebouwd en is 400 m2 groot. Aanpalend 
is er een gelijkvloerse woning (160 m2) die momenteel 
verhuurd is met een jaarcontract. Kan ook dienen als 
privé woning naast de zaak. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.     
                      VP : 329.000 euro

RONSE

TE KOOP : Prachtig exclusief pand + bouwgrond. Dit 
Herenhuis telt 4 slaapkamers en ruime zolder. Living 
en keuken.Veel authentieke elementen. Echte aan-
rader voor wie op zoek is naar classe, rust, ruimte en 
authentieke charme.Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 739 kWh/
m2. UC69043.

VP : 179.000 euro

RONSE

TE KOOP : Ruime villa met tuin en weide. Indeling: 
inkomhal,vestiaire, toilet, leefruimte, keuken, slaapka-
mer, strijkkamer, bureau, badkamer. Boven bevindt zich 
een trap- en nachthall, 2 slaapkamers, badkamer met 
ligbad, dubbele lavabo en toilet, zolder. Volledig onder-
kelderd Achterliggende weide. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.
EPC 349kWh/m2jaar UC 58388.                     
                    VP : 585.000 euro

AVELGEM

TE KOOP: Woning met bijgebouwen en stallin-
gen. Indeling:Inkom met bureauruimte, voorplaats/
slaapkamer,  leefruimte, keuken, badkamer, hall, 
bergruimte met doucheruimte, toilet en berging, 2 
slaapkamers, zolder. Bijgebouwen en stallingen. CV 
met nieuwe ketel. Achterbouw verbouwd dd. 1991. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 592 UC3221. 

VP : 199.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Prachtig gelegen hoeve met bijgebouwen te 
Lamont. Schitterend vergezicht. Exclusieve ligging omringd 
door landerijen. De woning mag gesloopt worden en her-
bouwd worden (max 1000m3) Opp. 63a10ca. KI 380 euro. 
Mogelijkheid tot het bijkopen van 1ha88a80ca weiland. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.      
                        VP : 369.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Volledig gerenoveerde charmante wo-
ning.. Tuin met grote terras. Indeling: inkomhal, living 
en eetplaats, keuken, berging, traphal, badkamer. 4 
slaapkamers, prachtige parket met natuurlijke uitstra-
ling. Kelder en atelier. Echte aanrader: INSTAPKLAAR, 
SUPER GEZELLIG, ZEER DEGELIJK VERBOUWD!

VP : 265.000 euro

ARC-WATTRIPONT

TE KOOP: Rustig gelegen villa. Grote tuin. Indeling: 
inkomhall met vestiaire en toilet, bureau met aparte 
ingang, living, keuken, garage, grote mezzanine, 3 
slaapkamers en 1 badkamer met bad en douche. Stuk 
van de tuin is bouwgrond met aparte ingang. 
                       VP 325.000 euro

ANVAING

KLUISBERGEN

TE KOOP: Woning met garage in het centrum van Ber-
chem, Kluisbergen. Deze woning bestaat uit een 2 ruime 
leefruimtes, keuken, bergruimte, garage, traphal. Boven 
bevinden zich 3 slaapkamers en badkamer met ligbad en 
douche, toilet. Tevens beschikt de woning over een kelder 
en een koer/binnentuintje. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 569 
kWh/m2, UC 88173                         VP : 159.000 euro

TE KOOP : Ruime recente woning met professioneel 
keukengedeelte en tuin gelegen in het centrum van 
Berchem. Indeling: inkomhal, toilet, leefruimte, keuken, 
bergruimte. 4 slaapkamers, badkamer. Oprit en tuin. 
Bijbouw ingericht als professionele keuken met bureel. 
Vele mogelijkheden. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC247kWh, 
UC57405.                    VP : 275.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Ruime instapklare villa. Zeer lichtrijke 
ruimtes, grote tuin en optimaal comfort! Indeling: sta-
tige inkomhal, leefruimte met zicht op de tuin, eet-
plaats, geïnstalleerde keuken, berging, doucheruimte, 
toilet, dubbele garage. 1e verd.: nachthall, 3 slaapka-
mers, 1 slaapkamer met dressing, badkamer. Zolder. 
Opp.40a73ca.Zonnepanelen. Zuinige energiescore EPC 
169 kWh/m2.                    VP : 670.000 euro

HACQUEGNIES

TE KOOP : Woning gelegen in het centrum van 
Berchem. Garage en grote tuin. Indeling: inkomhall, 
2 leefruimtes, badkamer, eetkamer en keuken. Bo-
ven bevinden zich 2 kleine en 2 grote slaapkamers. 
Zolder en kelder. Bergruimtes, serre en garage. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. UC76209 EPC 665kWh/m2.

VP : 154.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Handelspand, café “De Tempel” te 
Maarkedal. Dit pand omvat een café met biljartzaal, 
badkamer, keuken, sanitaire gedeelte. Boven bevin-
den zich 4 slaapkamers. Kelder. Schuurtje met zolder. 
Achterliggende grond. Op heden is het café nog 
verhuurd tot en met 31/12/2015. Opp: +/-2690m2. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.

VP : 265.000 euro

MAARKEDAL

TE KOOP : Nieuwbouwproject bestaande uit 2 
woningen in pastorijstijl. Deze woningen worden 
casco aangeboden en zijn traditioneel gebouwd. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.
               VP: 167.250 euro (exclusief kosten)

RONSE RONSE

TE KOOP: Grote woning met tuin in rustige straat. Rustig 
gelegen in goeie buurt. CV op aardgas. Indeling : inkomhal, 
bureau, living, keuken, veranda, badkamer, bergruimte, terras 
en grote tuin. Droge kelder. 4 slaapkamers. EPC 312 kWh/m2. 
Vg,Wg,Gdv, Vkr,Gvv.
                     VP : 169.000 euro

TE KOOP: gerenoveerde woning met gezellige stads-
tuin dichtbij het centrum biedt heel wat comfort. Inde-
ling gelijkvloers: eetkamer, knusse zithoek met open 
keuken, badkamer, garage en tuin. 3 slaapkamers.  Klein 
beschrijf. EPC496kWh/m2 UC 62206.                                     
                     VP : 125.000 euro

RONSE

NIEUWBOUWPROJECTEN IN DE KIJKER

RONSE

TE KOOP : Nieuwbouw met dubbele garage, aan-
gename tuin met zonnige terras. (Bouwj. 2007) Inde-
ling: inkomhal, bureau, dubbele garage. Leefruimte en 
full option keuken, toilet,  3 slaapkamers, 1 dressing,  
1 badkamer. Extra grote ruime op 3e verdieping. Vg, Wg, 
Gdv,Vkr,Gvv.                    VP : 280.000 euro

RONSE

TE KOOP: woning met garage, groot comfort. Nieuw dak 
met isolatie, zonnepanelen, buitenmuren geïsoleerd, nieuwe 
dubbele beglazing, nieuwe badkamer. Indeling: inkomhal,  
bureau, living, eetplaats, veranda, keuken, was- en berg-
plaats, toilet, terras, garage. 3 slaapkamers, 1 badkamer. 
Grote zolder. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 245 kWh/m2. 
                   VP : 195.000 euro

TE KOOP: Net over de taalgrens, héél kalm gelegen 
op enkele kilometers van de A8 naar Brussel. Zuide-
lijk gelegen lage-energiewoningen. De woningen zijn 
voorzien van een maximale isolatie met driedubbel 
glas, vloerverwarming boven en beneden (met warm-
tepomp), ventilatie D ..., dak in EPDM, regenwaterput 
van 10.000l aan vaste en schappelijke prijs.van 7 à 
800m2. Mogelijkheid om Ew=5 te behalen. (Zeer ener-
giezuinig!) Info en plannen te verkrijgen op kantoor.  
                      VP v.a. 199.233 euro excl. kosten

FRASNES

TE KOOP: Stijlvol nieuwbouwproject bestaande uit 
11 woningen gelegen te Amougies. De gekozen archi-
tectuur en materialen zorgen voor een stijlvol geheel 
waar het aangenaam en comfortabel wonen en leven 
is. Rustig gelegen in de schaduw van de Kluisberg op 5 
kilometer van Ronse, Kluisbergen en Avelgem. 
Een aanrader !
                VP v.a. 189.283 euro excl. kosten

MONT-DE-L'ENCLUS

LAATSTE WONING!

TE KOOP: Nieuwbouwproject bestaande uit 8 halfopen 
bebouwingen te Kluisbergen, op wandelafstand van dorpskern 
en Kluisberg. De woningen zijn voorzien van alle hedendaags 
comfort met volledig ingerichte keuken, badkamermeubilair en 
sanitaire en elektrische voorzieningen. De woningen beschik-
ken over 3 slaapkamers, dressing, ruime badkamer, en afzon-
derlijke douchecel. Garage en mooie tuin. Stijl en kwaliteit in 
harmonie met hun omgeving. Topper! 
Plannen, lastenboek en inlichtingen op kantoor.  
                           VP v.a. 239.500 euro excl. kosten

KLUISBERGEN
50% VERKOCHT

RONSE

TE KOOP : instapklaar eenslaapkamer appartement 
gelegen op de 8ste verdieping van residentie Magnolia, 
centraal gelegen, terras. Indeling: inkomhal, nieuwe 
keuken, badkamer met ligbad en lavabo, apart toilet, 
ruime slaapkamer, living, nieuwe bevloering, CV dubbel 
glas. Berging. Mog. Parkeerplaats te huren of garage te 
kopen. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 281 UC9527. 
                                        VP : 129.000 euro

AVELGEM
NOG 3 APPARTEMENTEN TE KOOP

TE KOOP : 20 nieuwbouwappartementen met 
garages/staanplaatsen in het centrum van Avelgem. 
Alle appartementen hebben een kwaliteitsvolle afwer-
kingsgraad. Vg, Wg, Gdv, Vkr, Gvv. WEES ER SNEL BIJ !        
Plannen en inlichtingen op kantoor.

TE KOOP: Nieuwbouwproject bestaande uit 6 
woningen, 2 appartementen en negen overdek-
te staanplaatsen in het centrum van Berchem. 
Modern project gebouwd uit kwalitatieve ma-
terialen. Plannen en info te verkrijgen bij Immo 
Roman 0485 53 17 16 

KLUISBERGEN

TE KOOP : Rustig gelegen hoeve (B&B) aan de voet 
van de muziekberg. Indeling: inkomhall, keuken, ruime 
living, 3 slaapkamers, badkamer, douche, toilet, was-
plaats en verschillende bergingen. 5 gastenkamers. 
Vakantiewoning ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Vergunning voor B&B en vakantiewoning.                           
                      VP: 660.000 euro

RONSE

TE KOOP : Compleet gerenoveerde woning. 
Leefruimte, keuken, wasplaats, slaapkamer, 
badkamer, extra verder in te richten ruimte, 
tuin. 2 slaapkamers. Echte aanrader voor wie 
instapkaar, gezellig en modern wil wonen.
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 394kWh/m2. UC571005.                                                  
                           VP: 139.000 euro

RONSE

TE KOOP : Loods met een oppervlakte van 
+/-800m2 te koop. Wanden en dak geïsoleerd, 
betonvloer, mogelijkheid om kantoren in te 
maken. Totale oppervlakte terrein 31a44ca.                                                  
                           VP: 265.000 euro

MONT-DE-L'ENCLUS

TE KOOP : Instapklare woning met schuur en tuin. 
Indeling: inkomhal, leefruimte, keuken met eetruimte,  
toilet, badkamer, 2 slaapkamers, kelder. Oprit naast 
de woning. Technische ruimte, koterijen en schuur. 
Grote tuin. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 566. UC21091                                                  
                           VP: 245.000 euro

OUDENAARDE

TE KOOP : Ruime villa met praktijkruimte en grote 
tuin. Praktijk: wachtruimte, praktijk met bureel, en toi-
let. Woongedeelte: inkom met vestiaire en toilet, leef-
ruimte, keuken, ontbijtruimte, bijkeuken, wasplaats, ve-
randa, 2 kelders. 4 slaapkamers, dressing, 2 badkamers. 
Zolder. Zeer ruime tuin. EPC 256 kWh/m2 UC 2854. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                           VP: 499.000 euro

AVELGEM


