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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.

Een kosteloze1 zichtrekening  
is ook voor ú weggelegd.

Als u elke maand minstens 1.000 EUR aan creditverrichtingen op uw Fintra 
Zichtrekening heeft, is al aan de enige voorwaarde voldaan om dagelijks te 
bankieren zonder onvoorziene kosten. Het volstaat dus dat u uw loon op uw 
Fintra Zichtrekening laat storten om geen cent meer te betalen voor:

•	het beheer van uw rekening
•	de diensten verbonden aan uw bankkaart (maximum 2 kaarten)
•	bankieren via Fintro Easy bankingen PC banking (maximum 2 contracten)

1 De 3 maanden volgend op de opening van de rekening bent u vrijgesteld van equiperingskosten: beheerskosten, kosten voor de dien-
sten op een debetkaart (inclusief Proton): maximum 2 kaarten, kosten PC banking: maximum 2 contracten. Na die drie maanden en op 
voorwaarde dat het totaal van de creditverrichtingen minstens 1.000 EUR per maand bedraagt, kunt u in de lopende maand vrijgesteld 
worden van diezelfde equiperingskosten. Tarievenlijst beschikbaar in elk Fintra-agentschap of op www.fintro.be.

U zou er geld
voor geven
Maar ‘t is kosteloos.
De Fintro Zichtrekening
FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.



 

Druk & advertenties : drukkerij Arijs
Molenstraat 89 - 9690 Kluisbergen - Tel. 055 38 87 85
maandblad@drukkerijarijs.com

Verantwoordelijke uitgever : drukkerij Arijs
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 De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige postbedeling.

Halloweentocht in Meerse
Zowat een maand geleden vatten Debby De Mulder en Nancy Vancoppenolle het idee op om 
voor de kleintjes uit de Meersestraat een halloweentocht te organiseren. Al gauw bleek de inte-
resse groot, de Meersestraat is de jongste jaren geëvolueerd naar een straat met een behoorlijk 
aantal jonge gezinnen.
Met 38 deelnemende kinderen en onder zeer gunstige weersomstandigheden werd de op vrij-
dagavond 31 oktober gehouden halloweentocht een groot succes. Zowel kinderen als ouders 
hadden zich in halloweentenue gestoken.

Eerst werd een tochtje voorzien langs de huizen in de Meersestraat. Vooraf werden de inwoners 
gevraagd een vooraf verdeelde affiche uit te hangen als teken dat de kinderen welkom waren. 
Aan deze woningen gingen de kinderen in groepjes aankloppen en werden getrakteerd op 
snoepjes, die ze in hun halloweenemmertje konden verzamelen. Sommige inwoners maakten 
er een erezaak van om hun huis in het teken van halloween te versieren.
Daarna werd groepsgewijze een halloweentocht voorzien langs de Reytgracht met een paar 
standjes met versnaperingen om te eindigen in het cafeetje van Monique. Daar kregen de 
kleintjes een glaasje kinderchampagne en verbroederden de ouders tot 's avonds laat.
Een initiatief om volgend jaar te herhalen. Een welgemeende dank aan de inwoners, die hun 
deur open stelden en voor snoepjes zorgden voor de deelnemertjes.
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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	  
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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

Vrijdag 12 december 2014 
vanaf 18u00

APPELKAARTING
TOMBOLA 

voor kaarters of niet kaarters
INLEG : € 1,25  •  

IEDEREEN WELKOM

Ouderraad GBS De Start
in Gemeentelijke Basisschool De Start

Kloosterstraat 24 - Berchem
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Best nu een abonnement nemen  
op het parochieblad “Kerk & Leven”

Minister Hilde Crevits gastspreker tijdens CD&V - nieuwjaars-
ontbijt te Kluisbergen

Comité Doré: Pietenfuif

De jaarwisseling nadert snel. Straks mag iedereen doorschuiven naar 2015. Voor de trouwe lezers van “Kerk & Leven” is het moment 
gekomen om hun jaarabonnement te hernieuwen. Dit kan door overschrijving van 37,00 euro op rekening BE27 8335 6816 8773 van 
Parochieblad Kluisbergen met vermelding van hun abonnementsnummer. Dit nummer staat op de eerste bladzijde van hun wekelijkse 
editie rechts boven hun naam en adres.               
Uiteraard zijn nieuwe abonnees steeds hartelijk welkom. Zeer terecht heeft Kerk & Leven een uitstekende en sterke reputatie als wekelijks 
nieuwsmagazine. Naast een waaier uitermate actuele bijdragen en pittige reportages over de meest uiteenlopende gebeurtenissen en 
belangrijke nieuwsfeiten, bevat het blad iedere week een viertal bladzijden nieuws en actualiteit uit de vier parochies van de gemeente. 
Deze bladzijden worden opgesteld en aangemaakt door een kleine plaatselijke redactieploeg.                                  
Om nieuwe abonnee te worden van Kerk & Leven volstaat het 37,00 euro te storten op bovengenoemd rekeningnummer met vermelding 
van uw naam en adres. Nieuwe abonnees, die nu reeds een abonnement betalen, ontvangen tot het einde van 2014 Kerk & Leven gratis 
aan huis besteld. Niet aarzelen ! Nu doen ! Het is de moeite waard.

De Vlaamse viceminister-president en minister van onderwijs Hilde Crevits komt op zaterdag 17 januari 2015 naar Kluisbergen. 
Zij treedt aan als gastspreker tijdens het Nieuwjaarsontbijt van de CD&V - afdelingen van de regio Vlaamse Ardennen dat plaats heeft in 
Feestsalons De Koetse. Dit Nieuwjaarsgebeuren vangt aan te 9.00 u. Meer nieuws in het blad van de maand december.

Op zaterdag 6 december organiseert Comité Doré voor de 
vijfde maal op rij de Pietenfuif. Dit jaar pakt het comité uit 
met een speciale editie, nl. Black Light Edition met als motto 
'Let's Glow, Let's Fluo'. Free Fluo gadgets voor iedereen. 
Dresscode: A touch of fluo. Niet alleen de speciale black 
light installatie maar ook de heringerichte loungebar zullen 
voor een fantastische sfeer zorgen. Zelfs de fluo cocktails 
zullen niet ontbreken. Dj's zijn Kurwax, The Foxy Brothers, 
Dj Dope en Dj Vide. Aanvang 22u. Eetkraam aanwezig. VVK 
3 euro ADD 5 euro. Meer info op info@comitedore.be of 
check de facebookpagina van de Pietenfuif. In de namiddag 
vanaf 17u gratis Kidsfuif met Dj Glow.
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Guy
Meurez
Enkel op afspraak
Komt ook aan huis

Rozenlaan 26
9690 Kluisbergen
Gsm 0475 34 66 67

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

www.korelec.com•  Brugsesteenweg 153

•  8520 Kuurne

•  T. +32 56 35 70 95

•  F. +32 56 37 01 11

•  INCERT: B-1531 - MIBZ: 20-0051-16

•  info@korelec.com

INBRAAKBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDDETECTIE AUTOMATISATIE VIDEOFONIEwww.korelec.com•  Brugsesteenweg 153

•  8520 Kuurne

•  T. +32 56 35 70 95

•  F. +32 56 37 01 11

•  INCERT: B-1531 - MIBZ: 20-0051-16

•  info@korelec.com

INBRAAKBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDDETECTIE AUTOMATISATIE VIDEOFONIE
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www.korelec.com•  Brugsesteenweg 153

•  8520 Kuurne

•  T. +32 56 35 70 95

•  F. +32 56 37 01 11

•  INCERT: B-1531 - MIBZ: 20-0051-16

•  info@korelec.com

INBRAAKBEVEILIGING CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDDETECTIE AUTOMATISATIE VIDEOFONIE

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

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

Kerstbomen,
voor u uitgezocht door kenners !

Mooie en betaalbare kerstdecoratie !

Picea Abies en Omorica
Nordman: prijs/kwaliteit zeer scherp!
Fraseri: mooie grijze schijn, prikt niet en  
verliest geen naalden!
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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!

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

Face A Face - Handmade in Italy

Kom vandaag nog de BOCCA-reeks passen!

BOn te gOed vOOr: 
€25 bij aankoop montuur  

+ enkelvoudige glazen

€50 bij aankoop van montuur 
+ progressieve- of bureauglazen
Bon geldig t.e.m. 31-05-2015. 1 bon per klant.

✂
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                  XAVIER ROMAN
Parklaan 12 | 9690 Kluisbergen

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

Vraag meer info aan uw adviseur vrije beroepen.

Ronde van Vlaanderenstraat 13
9690 Kluisbergen

gsm 0498 44 82 77
tel. 055 20 62 82

www.tkonijntje.be
info@tkonijntje.be

Openingsuren :

Maandag en Donderdag: 
11u30-14u30 • 18u-21u

Vrijdag en Zaterdag: 
11u30-14u30 • 18u-21u30

Zondag:
11u30-21u30

Dinsdag en Woensdag 
Gesloten

Aperitief maison of whisky van de maand
Wachtbordje*

Gebakken St Jacobsnootjes –  
parfum van rozemarijn

julienne van prei

Kabeljauwfilet – mousselinesaus
schorseneren

Limoensorbet

Gegrilde Hertekalfsteak - veenbessensaus
wintergarnituren – appel - amandelkroketjes

Kerstfantasie ~ Koffie
of

Irish Coffee

Aperitief maison of whisky van de maand
Wachtbordje*

Roodbaarsfilet – preijus
rijstvermicelli

Potje zeeuwse mosselen
infusie van grijze garnaaltjes

Cappuccino van pompoen

Tournedos van het franse Limousin rund - 
portsaus

groentenbrunoise – gratin Dauphinois

Fruitgratin - vanilleroomijs ~ Koffie
of

Irish Coffee

Menu met aperitief*, wijn en water: €65
Menu 's avonds niet verplicht
Kinderen mogen à la carte eten

Tijdig reserveren aub

Menu met aperitief*, wijn en water: €67
Menu 's avonds niet verplicht
Kinderen mogen à la carte eten

Tijdig reserveren aub

Menu  
Kerstdag

Menu  
Nieuwjaarsdag 2015

• Menu 't Konijntje ook verkrijgbaar op aanvraag •

Prijslijst
- Onderhoud mazout : ketel/brander/schouw/attest verzekering € 180 + BTW 
- Onderhoud gasketel : vloer & muur : attest verzekering € 180 + BTW 
- Ultrasoon tankonderzoek : attest verzekering € 180 + 21% BTW 
- Tankonderzoek bovengronds : attest verzekering € 90 + 21% BTW 
- Ontkalken waterverwarmers € 110 + BTW 
- Ontstoppingen afvoerleidingen met warme hoge druk € 210 + BTW 
- Reinigen & spoelen CV-installaties : spoelpomp & protector € 550 + BTW 
- Onderhoud mazoutbrander : attest verzekering € 90 + BTW 
- Herstelling CV & sanitair : in régie € 45/u + BTW 
- Kleine grondwerken : in régie € 45/u + BTW
   Regio: tussen Gent - Mons - Doornik

A. BOVIJN 
EN ZONEN

Sanitair - Centrale Verwarming

Priestersstraat 7  -  9600 Ronse 
Tel. 055 20 80 15  -  www.abovijn.be
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NATUUR IN KLUISBERGEN

Zicht vanaf de Stooktestraat richting centrale
(foto Robin Vanheuverswyn)

De afdaling van de Stooktestraat mét uitzicht !
(foto Robin Vanheuverswyn)

Klassiek plaatje op de top van de Paterberg.
(foto Robin Vanheuverswyn)
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EETCULTUUR: Eet jij nog voedzaam?
Om te bewegen, om te leven is energie-
toevoer noodzakelijk. Er groeien geen 
planten noch bomen zonder zonlicht. 
Er rijden geen auto’s zonder toevoer 
van energie: benzine, diesel, gas, elek-
triciteit, enz.. Er leven ook geen dieren 
noch mensen zonder een bron van 
energie: voedsel.
 
Terecht wordt vandaag de zwaarlijvig-
heid aangeklaagd bij kinderen en vol-
wassenen. Zij bewegen niet genoeg en 
eten te veel (suikerhoudende eetwa-
ren en dranken). Maar: bij 80-plussers 
wordt thans vastgesteld dat tussen 40 
en 80% van hen ONDERVOED is. Dit be-
tekent dat zij, bij gebrek aan voldoende 
voedsel-iname, al hun vetreserves en 
vaak ook een groot deel van hun spie-
ren hebben opgebruikt. Dit veroorzaakt 
verminderde spierkracht, moeilijker 
stappen, meer valpartijen en dus meer 
(heup)fracturen. Een ramp! 
 
Nog erger: bij ondervoeding heeft ons lichaam geen weerstandsvermogen meer: wij worden meer vatbaar voor infecties, het risico op 
hospitalisaties stijgt, een ziekenhuisverblijf sleept langer aan, enz. . 
 
Talrijke wetenschappelijke studies tonen aan dat wanneer men als 80-plusser meer weegt men langer en goed leeft. Bovendien staat vast 
dat hoe lager de cholesterol, des te korter de levensverwachting wordt. Dit betekent concreet dat iemand van boven de 80 jaar men ze-
ker niet mag vermageren, liefst wat moet verzwaren, dus meer moet eten.  De “gezonde voeding” (=arm aan verzadigde vetten) die vaak 
wordt aanbevolen aan mensen jonger dan 80 jaar, gaat niet op voor 80-plussers. Leve opnieuw een goede portie “spek met eieren” bij het 
ontbijt! Vergeet de “light” producten! 
 
Niet alleen de voedingswaarde van het voedsel is belangrijk, maar ook de samenstelling. Wij moeten inderdaad in ons voedsel voldoende 
bouwstenen innemen om het noodzakelijk onderhoud en vernieuwing van ons lichaam te verzekeren. Eén van de belangrijke bouwste-
nen is eiwit, terug te vinden in: vlees, vis, ei en zuivelproducten. Het probleem is dat wij de eiwittoevoer niet mogen beperken tot bvb het 
middagmaal. Wij hebben ongeveer 100gram dagelijks voldoende eiwitten nodig per dag, maar liefst te verdelen over de 3 maaltijden. 
Onze lever kan immers slechts 35gram een beperkte hoeveelheid eiwitten ineens verwerken. 
 
Uiteraard blijft het belangrijk een evenwichtige deze driehoek is de nieuwe versie!!) voeding te nuttigen, 
die uitgebeeld staat in de  bekende actieve voedingsdriehoek: een gevarieerde voeding met voldoende fruit, groenten, aardappelen, 
brood en pasta’s. 
 
Om aan voldoende voeding te geraken zijn een aantal aanbevelingen wel nuttig: 
-In elk geval zijn drie hoofdmaaltijden noodzakelijk, verdeeld over de dag (denk aan voldoende eiwitten bij elk van deze maaltijden). 
-Tussendoortjes zijn wel zeer nuttig. Vaak denkt men dat hierdoor de eetlust bij de drie hoofdmaaltijden zal verminderen. Dit is onjuist. 
Het scherpt de eetlust aan. 
-Minstens één maaltijd moet een volwaardige maaltijd zijn: soep (met wat room erin), aardappelen, vlees/vis, groenten, en fruit. 
-Het ontbijt moet stevig genoeg zijn. waarom geen spek met eieren? Denk hierbij aan de oude spreuk: “Eet ’s morgens als een keizer, ’s 
middag als een koning en ’s avonds als een bedelaar!”.
Je merkt dat tot hiertoe met geen woord gesproken is over voedsel-supplementen. Dit kan aangewezen zijn in bijzondere omstandighe-
den, vooral na een periode van ziekte: maar dat moet jouw huisarts bepalen. 
Wat te denken over maaltijdvervangers zoals “sportvoeding” en “energie-voeding”? Kort antwoord:  niets gaat boven gezonde, voldoende, 
gevarieerde voeding, en dat is veel goedkoper én gezonder! 
Vergeet echter niet: eten betekent ook bewegen: slechts bij voldoende beweging worden de voedingsbestanddelen in het lichaam opge-
nomen! 
 
“Als 80-plusser voedzaam eten”: een inspanning & ontspanning van elke dag, met snel resultaat! Eet jij ook voedzaam? 

Werkgroep Optimaal Ouder Worden van  FedOS vzw
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WoeNsDag 26 NoveMber 2014 : sINT-JaN berCHMaNsFeesT

Op woensdag 26 november worden in het Sint-Jan Berchmanscollege alle gewone lessen opgeschort en vervangen door deels sociale 
en deels culturele activiteiten.  Na enkele  workshops verzorgd door  Welzijnszorg staat dit jaar ook weer een hele portie cultuur op het 
programma.  In de middenschool komen Bart en Lien Kooijman met hun programma Den Grooten Oorlog tussen  de Patatten dat dit jaar 
helemaal in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog staat. Voor de tweede graad wordt een Frans stukje toneel gebracht, 
Ouf!  Na het grote succes van vorig jaar, werd voor de derde graad  opnieuw de Music Teachers Band uitgenodigd die ons in vogelvlucht 
de hele geschiedenis van pop en rock brengt.

ZaTerDag 29 eN ZoNDag 30 NoveMber: boeKeNbeUrs

Tijdens het weekend wordt de intussen welbekende boekenbeurs georganiseerd. Stapels lectuur om zo mee naar huis te nemen voor de 
komende winteravonden!  Niets dat er niet te vinden is : spannende romans, kinder- en jeugdboeken, strips, naslagwerken, woordenboe-
ken, kunstboeken, puzzelboekjes, cd’s en cd-roms,  je noemt het ,  je vindt het.  In een jaar waar de Eerste Wereldoorlog herdacht wordt, 
zal uiteraard een speciaal hoekje voorzien worden van boeken die allemaal te maken hebben met die Groote Oorlog.  Met Sinterklaas en 
Kerstmis in het verschiet is een bezoekje in elk geval de moeite waard, want, wie weet, ligt op de boekenbeurs hèt perfecte cadeau voor 
een vriend of familielid.
Uitgeverij Muurkrant is tevens aanwezig met een uitgebreid gamma aan kaartjes, posters, affiches, enz.  en bij het buitengaan kan je nog 
eens snuisteren in het aanbod van de OXFAM- wereldwinkel, want ook dit jaar staan zij in de receptiehal van het college met hun aantrek-
kelijke waar.

TeNTooNsTeLLINg “onze jongens in de groote oorlog 14 – 18”

Dit jaar is de tentoonstelling iets heel aparts.  Onder de titel ‘Onze jongens in de Groote Oorlog’ wordt de bezoeker op een  heel persoon-
lijke manier met WOI geconfronteerd.  Op onze schoolzolder werd een herdenkingsplaat gevonden van gesneuvelde oud-leerlingen en 
burgerslachtoffers van het Sint-Jan Berchmanscollege.  De vondst gaf het startsein voor heel wat opzoekingswerk: wie waren die mensen? 
Waar vinden we nog sporen terug? Ook nabestaanden zochten we op.  Het resultaat van de boeiende zoektocht is op de tentoonstelling 
te zien.
De omkadering bestaat uit werken van de leerlingen die telkens vanuit een andere hoek proberen het oorlogsbeleven weer te geven.   Zij 
komen vaak heel pakkend uit de hoek, en altijd heel creatief. Deze tentoonstelling gaat door in de kapel van het college tijdens de boe-
kenbeurs. Ook de week erop blijft de tentoonstelling toegankelijk.
Waar: Sint-Jan Berchmanscollege, Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem
Wanneer: Zaterdag 29 en zondag 30 november 2014, telkens van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 19.00 u.
Organisatie: Boekenbeurscomité college Avelgem : 056/644212- college@sjb-avelgem.be

Een week vol cultuur en geschiedenis in het college te Avelgem
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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

Landelijke Gilde Kluisbergen nodigt uit
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de “Landelijke Gilde Kluisbergen” zijn ledenavond met een gastspreker. 
Dit jaar komt Sam Deltour tekst en uitleg geven over zijn avonturen:

Sam Deltour (1985) is poolreiziger en arts-in-opleiding. Samen met Dixie Dansercour bracht hij op de Zuidpool de langste expeditie in 
volledige autonomie ooit tot een goed einde.

Waarom begint een mens aan zo’n avontuur? Het levensmotto van Sam Deltour is: als je het pad van je diepgewortelde levensdromen 
volgt, is niets onmogelijk. Motivatie en de wil om de nodige offers te brengen, zijn de ankers die je verbeelding vormgeven. 

‘Negentig dagen in de grenzeloze witte woestijn van Antarctica hebben me veranderd. Antarctica is een andere planeet. Er gelden andere 
wetten. Er is geen dag en geen nacht. Er is geen binnen en buiten. Er is geen tijd. Alles is wit. Alles is vijandig. De zon brandt je huid kapot. 
De kou nestelt zich genadeloos in je beenderen. De wind heeft venijnige tanden en eet je bij momenten levend op. Zo ga je alles vanuit 
een uniek perspectief zien, zo komen er diepe inzichten. Het leven krijgt opnieuw contrast.’

Afspraak op 14 november in de parochiezaal te Berchem, deuren open vanaf 19u. Toegang voor leden is gratis, niet leden betalen 5 € 
(consumatie inbegrepen)
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Foto : Johan Van Glabeke Foto : Marc Termote

Adverteer in Maandblad Kluisbergen.
Vrijblijvende informatie en tarieven : 055 38 87 85  
of  maandblad@drukkerijarijs.com

Kies voor publiciteit 
die gelezen wordt...

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

S C H R I J N W E R K  -  K E U K E N S  -  I N T E R I E U R

S C H R I J N W E R K  -  K E U K E N S  -  I N T E R I E U R

Alle maatmeubilair :

dressings Isolatiewerken,

zolderinrichting

Ramen en deuren

in hout, alu en pvc

Brandwerende en

inbraakwerende deuren

www.dekeyserski.be • info@dekeyserski.be • 055 38 80 08
Stationsstraat 103 - 9690 Kluisbergen

Tijdig
reserveren,

aub

Bergstraat 44   •   9690 Kluisbergen   •   Tel. 055 38 57 38   •   www.bistroo.be   •   info@bistroo.be

KERSTAVOND & KERSTDAGMENU
Coupe Champagne of aperitief naar keuze,  

assortiment van hapjes

••••
Kabeljauwhaas, grijze garnalen, coulis van waterkers,

bloemkoolpuree, gefrituurde prei, shiso green

••••
Sorbet van groene appel, Calvados

••••
Parelhoenfilet, gebakken eendenlever, oude portsaus,

boskampernolies, crème van pastinaak, verse kroketjes

••••
Kerststronk vanille - hazelnotenijs,  

crumble van speculoos, caramelcoulis

••••
Koffie, versnapering

Menu € 44,00  •  Menu All In € 66,00
(Champagne of aperitief, wijnen, koffie inbegrepen)

NIEUWJAARSDAGMENU
Coupe Champagne of aperitief naar keuze,  

assortiment van hapjes

•••
Zeebaarsfilet, Sint-Jacobsoesters, Zeeuwse mosselen,

kreeftencoulis, chips van vitelotte aardappel

••••
Sorbet van citroen, Wortegemsen

••••
Filet van hert, wildjus met frambozen, rode biet, puree van
schorseneren, zoetzuur van boschampignons, shiso purple

••••
Dessertbord met lekkernijen van 2015

••••
Koffie, versnapering

Menu € 44,00  •  Menu All In € 66,00
(Champagne of aperitief, wijnen, koffie inbegrepen)

Tussen Kerstdag en Nieuwjaarsdag met verlof van 26/12 tot en met 31/12.

Restaurant

Wij zijn open op Kerstavond,  

Kerstdag ‘s middags en  

Nieuwjaarsdag ‘s middags. 

Enkel menu en op reservatie.



MAANDBLAD KLUISBERGEN november 2014

12

Nieuws van GBS De Start
vogeLs rINgeN
Op 15 september trokken de leerlingen van het 3de leerjaar van Berchem er al vroeg op uit om een vogelringactiviteit bij te wonen en een aantal vogels 
van dichtbij te leren kennen.
We kregen niet alleen een merel, roodborstje en winterkoninkje te zien,
maar ook een aantal minder gekende vogels zoals de tjiftjaf, de fitis en de bonte vliegenvanger.
We ontdekten hoe vogels ringen in zijn werk gaat en kwamen te weten waarom dat nuttig is. We leerden ook dat je aan de vorm van de bek van de vogels 
kan zien welk voedsel ze eten. Interessant, toch? We vonden het heel leuk en boeiend. 

TerUgbLIK op eeN gesLaagDe HerFsTWaNDeLINg
Vrijdag 10 oktober verzamelden leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten voor de herfstwande-
ling georganiseerd door de Ouderraad van GBS De Start. De weergoden waren ons goedgezind, de zaklam-
pen werden getest en het enthousiasme werkte aanstekelijk.
De 2 uur durende tocht vertrok vanuit de school te Berchem richting Ruien om daarna het natuurgebied 
Paddenbroek te doorkruisen. De verlichtte paden zorgden voor een prachtige mystieke sfeer die een extra 
toets gaf aan deze herfstwandeling. Onderweg was er ook een verrassing voorzien die groot en klein kon 
bekoren.
Na de wandeling was het tijd om bij te praten, dit bij een heerlijke tas pompoensoep of iets lekker fris. Be-
dankt aan de juffen en leerlingen van onze school te Berchem voor het maken van de soep en de versiering 
van de zaal.
Kortom, een zeer geslaagde eerste activiteit van dit schooljaar. 

Op naar onze volgende activiteit: de Appelkaarting. Deze gaat door op 12 december 2014 vanaf 18.30 uur 
in de school te Berchem. Kaarten zijn te verkrijgen zijn bij de leden van de Ouderraad en op het secretariaat van de school (inleg € 1,25).

bosKLas 
Van 13 tot 17 oktober 2014 trokken de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar naar Durbuy voor hun avon-
tuurlijke bosklas. Onder de professionele leiding van de mensen van La Petite Merveille beleefden de kinde-
ren heel wat mooie activiteiten: rappel en klimmen, speleologie, avonturenloop, een natuurwandeling,… 
Kortom, het was een vermoeiende, maar supertoffe week!
Maar ook andere klassen trokken naar het bos. En dan hebben we het natuurlijk over het ons vertrouwde 
Kluisbos. Zo ook het 3de leerjaar van Berchem. 
Gewapend met opzoekkaarten, loeppotjes, spiegeltjes en verrekijkers trokken de leerlingen ’s morgens 
richting Kluisbos voor een leuke en leerrijke dag. 

Aan de hand van een aantal opdrachten leerden we het bos wat beter kennen. We mochten onder andere 
op zoek naar leven in de strooisellaag.
Heel boeiend! Natuurlijk was er ook nog tijd om te ravotten in het speelbos.

Na een dag vol ontdekken, onderzoeken en spelen, keerden we moe maar tevreden naar school terug.

Naar De booMgaarD 
De kleuters van onze school trokken traditiegetrouw naar Horebeke voor een leuk bezoek aan de fruithoeve van de 
familie Picard. Zoals gewoonlijk werden we daar zeer goed ontvangen en beleefden de kinderen daar telkens heel wat 
prettige en leerrijke momenten.
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Wachtdiensten

1 
Te

a
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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

Nieuws van GBS De Start
Nog pLaaTsJes vrIJ IN gbs De sTarT
Op maandag 3 november 2014 startten er opnieuw enkele peuters hun schoolloopbaan in onze 
school. Zowel in onze afdeling van Berchem, als in die van Ruien mochten we nieuwe gezichtjes 
verwelkomen. Maar, geen paniek, er kunnen er nog altijd bij. 
Ben je nog op zoek naar een gezellige school dichtbij huis voor je lieve kapoen, aarzel dan niet om 
met ons contact op te nemen. Of ken je andere ouders die nog op zoek zijn naar een school waar het 
familiale centraal staat, laat ons dit zeker weten. Dank bij voorbaat.

bIJ De KersTMaN
Op zaterdag 13 december 2014 nodigen wij opnieuw alle kinderen uit die 
jonger zijn dan 2,5 jaar om bij de Kerstman een leuke verrassing te komen afha-
len. Om 9.30 uur verwelkomen we de lieve man in onze school van Berchem 
en om 11.00 uur zien we hem dan in Ruien. Wil je er met uw kleine kapoen(en) 
graag bij zijn, neem dan telefonisch contact met ons op (055 / 38 85 55) of stuur 
een mailtje naar directiedestart@kluisbergen.be . Van harte welkom.
Meer foto’s en nog meer nieuws vindt u op onze vernieuwde website www.
gbsdestart.be. Zeker en vast een bezoekje waard.

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort op onze school.
Paul Desmet, directeur 
0476 / 97 83 93
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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

Maandblad
Kluisbergen

Uw maandelijkse portie leesplezier
met nieuws uit eigen streek !
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Na een jaartje afwezigheid rollen christelijke organisaties  
opnieuw de rode loper uit voor de Sinterklaas 
aaNsCHUIveN voor LeKKer oNTbIJT MeT De sINT

6 december klinkt misschien nog wat veraf. Maar nu al zijn heel wat kinderen 
in de weer om de komst van Sinterklaas voor te bereiden. De Goedheiligman 
zal zoals gewoonlijk opnieuw heel wat pakjes en lekkernijen verdelen onder 
de vele kinderen. Maar we kijken ook uit naar zijn komst in Kluisbergen. Want 
daar verwent hij de kinderen en hun familieleden op een heus Sinterklaas-
ontbijt. Een langjarige traditie die na een jaartje onderbreking weer helemaal 
terug is…

Op zondagvoormiddag 30 november verwent hij de  kinderen met geschenk-
jes en hun ouders met een lekker ontbijt. Vrijwilligers van diverse Kluisbergse 
Christelijke organisaties zetten alles op alles om van deze voormiddag een 
spetterend kinderfeest te maken. Eentje dat ook door volwassenen gesmaakt 
kan worden. “Er zijn pannenkoeken, spek en eieren, vers fruit, yoghurt, cho-
colademelk, koffie en thee. En voor kinderen tot en met  10 jaar heeft de Sint 
cadeautjes.” 

KLUIsbergse TraDITIe 

Jarenlang was het een feestgebeuren waar de kinderen, ouders en grootou-
ders naar uitkeken. In 2013 werd een jaartje overgeslagen. De roep aan de Sint 
om dit jaar Kluisbergen niet stilletjes voorbij te lopen was zo groot dat we ons 
verplicht voelden om de traditie van weleer opnieuw tot leven te brengen. Een 
aantal trekkers van de christelijke organisaties hebben de koppen bij mekaar 
gestoken. Met fierheid wordt thans de rode loper voor sinterklaas en zijn pie-
ten opnieuw uit de kast gehaald. 

praKTIsCHe INFo 

Het ontbijt met de sint heeft plaats op zondag 30 november tussen 9 u en 12 u in zaal Volkswelzijn in Ruien-Kluisbergen. Kinderen van 0 
tot 12 jaar krijgen een gratis ontbijt. Alle andere aanwezige belangstellenden betalen 8,00 euro per persoon. Er moet zowel voor de kin-
deren als voor de andere belangstellenden vooraf ingeschreven worden. Dit kan tot 24 november a.s. op email sinterklaasontbijt@gmail.
com  Men kan ook inschrijven bij de lokale verantwoordelijken van KLJ - Zulzeke, woonzorgcentrum Home Sint – Franciscus, Beweging.
net , CD&V, ACV en CM. Meer informatie staat ook op de facebookpagina “Sinterklaasontbijt Christelijke Organisaties Kluisbergen”. Bij de 
inschrijving wordt best de leeftijd van de kinderen opgegeven. 

Gezinsbond Kluisbergen: 1ste trekking bonnen tombola 2014
WINNeN eeN WaarDeboN vaN 10 €:

Fam. Decock-De Nys  Poletsestraat 58   Kluisbergen
Fam. Verroken   Sluipestraat 1   Kluisbergen
Fam. Dewitte   Hoogweg 16b   Kluisbergen
Fam. Maes   Vuntestraat 43a   Kluisbergen
Fam. De Praetere   Vuntestraat 43   Kluisbergen
Fam. Vindevoghel   Zulzekestraat 5   Kluisbergen
Fam. De donder   Nophovestraat 7   Kluisbergen
Fam. De Baerdemaeker  Driesstraat 12   Kluisbergen
Fam. Vandenbulcke  Bloemenlaan 11   Kluisbergen
Fam. Vande Walle-De Deken Stationsstraat 90   Kluisbergen
Fam. Battaille   Meldenstraat 7   Oudenaarde
Fam.Van De Kerckhove  Neerstad 11   Kluisbergen
Fam. DeJaegher   Meersestraat 48   Kluisbergen

Fam. Damiens   Heldekensdries 20b  Kruishout.

Fam. Wieme   Ouden.stweg 563   Kerkhove
Fam. De Brouwer   St.Amandswijk 8   Kerkhove
Fam.Yakar   Kapellestraat 6   Kerkhove
Fam.Declerck   Ouwegemsestweg  Kerkhove

aaNDaCHT :   

Nu ook korting op de spaarkaart  bij :

D.Line Fashion         Dames en Herenkledij
Stationsstraat  74
9690 KLUISBERGEN
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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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Eins,zwei,drei... Oktoberfest in Clausbergen... prosit ! 

Raadsel van de plakbandman opgelost...

KFC Kluisbergen… Guillou achterna ?

Toen ik die zaterdagavond 
11 oktober een ietsje later ter 
plaatse verscheen waande ik 
mij in Beieren of zelfs in Tirol 
want binnen en buiten het 
Volkswelzijn in Ruien  liep het 
vol met Mädels in Dirndljur-
ken  en Männern  mit Leder-
hosen und straps  met in hun 
handen vooral veel en grote 
potten bier. Ze moesten hier 
in Clausbergen niet onder 
doen voor grote broer uit 
München. Het was een schot 

in de roos für das Komité Doré die een eerste keer uitpakte “mit das Okto-
berfest”. Het begon al in de vooravond met de opening van het feest door 
Bürgmeister Willequet (waar waren “ seine Lederhosen “ gebleven ?). Eerst 
werd er  door de 210 aanwezige “Gäste” gesmuld van een tyische Deutsche 
Mahlzeit mit viel Wurst, Sauerkraut  und Kartoffeln. De Belgische Tiroler Mu-
sikgruppe zorgde meteen dat de sfeer er van bij de eerste jodelahiti  meer 
dan goed in zat. De apotheose van de avond was uiteraard de verkiezing 
van Miss en Mister Oktoberfest. Na een spannende strijd werden de res-
pectievelijke titels uitgereikt aan  Wendy Vandenbogaerde en Jean Michel  
Henry (dat hij dat nog mocht meemaken op zijn 61ste  waren zijn eigenste 
woorden !). Deze Jean Michel uit het Waalse Escanaffles is geen onbekende 
voor veel Ruienaars want velen kenden hem nog als DJ Jean Mi die in de 
gouden tijden van het 7de Zegel er de “Soirées Françaises” opluisterde. 
Na de verkiezing was het dan de beurt aan die andere gekende DJ Serge 
om de meest foute Duitse schlager- und Tanzmusik op de massa los te la-
ten. Het was de week voor het feest hard werken voor Serge om zich in 

te burgeren in de muziek van 
onze Oosterburen. Hij heeft het 
er schitterend van af gebracht 
want de dansvloer bleek veel 
te klein daardoor werd er nogal 
duchtig op de tafels gedanst. 
Die Winterberger  Schneehütte 
of Ballerman 6 op Mallorca wa-
ren tegen deze ambiance hier 
in Ruien maar klein bier. Wie er 
zeker tevreden zal zijn geweest 
is de brouwer want er werd 
nogal wat vaten gerstenat af-
getapt en dat mocht wel want 
de opbrengst van het feest 
gaat naar het goede doel met 
name de vriendenkring van het 
UZ Gent.  Bij het krieken van de 
dag zijn de laatste fuifbeesten  huiswaarts  getrokken mooi verkleed als een 
Duits paard ! Trouwens Comité Doré blijft niet bij de pakken zitten want op 
hun volgende event wordt de al even beroemde en beruchte “ Pietenfuif” 
georganiseerd met een black light edition op zaterdag 6 december. We zijn 
benieuwd of de Pieten zwart zullen zijn (alhoewel we zitten hier niet in Ne-
derland) !
PS : Nog een opsporingsbericht want 
tijdens het voorbije Oktoberfest werden 
er twee dierenkoppen ontvreemd van 
aan de Bierstube. Tips zijn welkom! Belo-
ning voor de eerlijke vinder…!

Beste inwoners : alle opsporingshandelingen mogen gestaakt worden. Ondertussen werden Child Focus en de 
Cel Vermiste Personen  al afgebeld. Het mysterie van de geheimzinnige foto die we in de vorige editie publi-
ceerden met daarop de plakbandman is opgelost. Nog géén halve dag nadat het maandblad Kuisbergen bij zijn 
lezers terecht kwam kregen we al info. Al stonden mijn initialen niet onder het artikel toch kreeg ik via mail het 
volgend bericht binnen: “ Hey, ik las net je artikel van de onbekende man op het Ruienplein. Ik heb dit gezien 
vanop mijn terras. Het ging om een bende jonge gasten die wellicht een vrijgezellenavond hadden. Zijn vrienden 
gingen naar  het 7de Zegel terwijl hij geblinddoekt en vastgekleefd aan de  paal achterbleef. Enkele minuten later 
heeft hij zichzelf bevrijdt... groetjes Karien. Bedankt Karien !

Als fervent mediawatcher speur ik dagdagelijks naar leuke dingen op het wereldwijdeweb . Toen ik 
op de vooravond van de derby tussen onze twee lokale derde provincialers even aan het scrollen 
ging  doorheen een aantal Facebook profielen werd mijn aandacht getrokken door een prachtige 
foto . Is KFC Kluisbergen in navolging van het ooit roemrijke SK Beveren een voetbalacademie uit de 
grond aan het stampen in een klein dorpje ergens in de broese van Senegal en dit in opvolging van 
l'Academie Guillou ?
Ik zie het bord al staan bij de ingang boven op de lemen hutten van hun voetbaltempel :” L'Academie 
outre-mers de Royale Club de Football Ruyen” ! Hoe die truitjes  er zijn geraakt en welke ploeg er loopt 
mee te pronken is een lang verhaal waar de gewezen secretaris van KFC Eddy Reyntjens meer over 
weet ! Nu alleen nog hem eens te pakken te krijgen. Ik zie het al gebeuren ( bij SV Zulte Waregem doen 
ze het ook) binnenkort een invasie van Afrikaans talent aan de Misseweg ? Nu ja… in de jaren stillekes 
hebben we al twee zwarte parels lopen gehad in oranjeblauwe shirt . Wie herinnert zich nog “Mo” en 
“Joes Badgie” ? Aangezien ze in Ruien toch graag feestjes houden nog even meegeven dat die mannen 
ook veel afweten van feestjes  en het brengen van  kleur aan het voetbal ! 
Stel U voor binnenkort een nieuwe naamswijziging KFC wordt  RFS (*) Kluisbergen ! Er is wel iets dat mij is opgevallen : sinds de dag dat die truitjes 
van continent wisselden is ook de sponsor van die truitjes weg uit Ruien of zou Rik Nys daar het trappenwerk aan hun stadion aan het uitvoeren 
zijn ? Nu dat er van de derby camerabeelden waren zouden onze Senegalese Ruienaars in hun kantine bij een fris glas gnoemelk on the rocks de 
match via “live stream” gevolgd hebben…?
(*)(Royale Foot Senegaliene)

Klinken op het succes van het feest met burger-
vader Willequet tijdens de openingsceremonie.

op het podium werd aardig strijd geleverd en ge-
dronken om de begeerde titel van Miss en Mister 

Oktoberfest binnen te halen.

Worden deze jonge voetballers klaargestoomd 
in hun thuisland om binnenkort geexporteert te 

worden naar Kluisbergen ?
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Het spookte op de training !

KFC Ladies nog altijd maatje te klein !

Niet alleen op de Hotond maar ook op de Kluisberg was er cross...

Bij KFC weten ze altijd wel een mouw  te 
passen tegen de monotonie van de we-
kelijkse trainingen met een knipoogje 
naar leute en plezier. Wie herinnert zich 
nog de “biertraining in karnavalsoutfit” 
van de 1ste ploeg  op het einde van het 
vorige seizoen ? De lokale jeugd kon ui-
teraard niet achter blijven ! Het was toch 
herfstvakantie en dus hadden de jongens 
van U10 ruimschoots de tijd om op zolder  
of in de kelder op zoek te gaan naar hek-
sen- en draculaplunjes. Met moet mee 
gaan met zijn tijd zegt men altijd en nu 
dat fenomeen meer en meer aan belang wint organiseerde hun coach  Hendrik Dejonghe voor het eerst in de geschiedenis van het Kluisbergense voetbal 
een onvervalste “ Halloween” training. Dat het een succes geworden is kun je vaststellen op de foto. Trouwens nog even meegeven dat de U10 een volgen-
de stap is in de richting van de samenwerking  tussen KFC en Sportief. Het eerste deel van het seizoen speelt de ploeg aan de Misseweg en na Nieuwjaar 
aan de Parklaan. Ze kregen een volledige nieuwe uitrusting in “zwart/oranje” kleuren  gesponsord door Zakenkantoor Verwee.

Ik zie zo al een aantal mannen glunderen bij het lezen van de titel. Let op 
het gaat hier niet over strakke pakjes en goed zittende broekjes maar wel 
over de voetbalkwaliteiten van de oranjeblauwe dames. Al moet ik zeggen 
dat ze dankzij het engelengeduld van hun coach Maarten Spileers al seri-
euze vorderingen hebben gemaakt. Ik was er bij toen ze op 26 februari van 
dit jaar na amper een paar trainingen hun eerste oefenwedstrijd speelden 
thuis tegen Merelbeke. Als kakelende kippen zonder kop  liepen ze toen 
van de ene kant van het veld naar de andere kant met al gevolg dat de te-
genstanders die al jaar en dag voetbalden een klein dozijn vol eieren (lees 
goals) in de ren (doel) dropten. Dit seizoen nemen ze deel aan de reguliere 
damescompetitie waarbij ze zelfs wisten een punt te pakken tegen de lei-
der. Nu was ik er wel niet bij aan de Parklaan voor de heen-derby waar ze 
verloren en met een 7-0 in de beautycase mochten terugkeren naar Ruien 
. Op 25 oktober was er de terugwedstrijd aan de Misseweg van deze vrou-
wenderby. Samen met een 50tal supporters  zag ik dat het harde werk van 
de coach stilaan zijn vruchten begint af te leveren. Er zit al lijn in het spel, 
er wordt al geduelleerd,de posities worden ingenomen, buitenspelregel 
toegepast, combinaties uitgeprobeerd afgesloten met doelpogingen al-
leen het scorend vermogen laat nog wat te wensen over. Helaas voor de 
thuisploeg lopen er bij Kluisbergen Sportief een paar dames rond die net 
dat ietsje beter de lijnen kunnen uittekenen, al ervaring hebben van op het 
hoogste niveau  hierbij denken we aan Nele Cortvriendt (ex-SVZW), het  
voetje beter richten bij de trappen op doel en dus moesten de KFC ladies 
nadat ze lange tijd de nul wisten te houden toch opnieuw het onderspit 
delven na 90 minuten met 2-5. De dames aan het kanon bij Sportief waren 
: Sophie Verstraete (2x), Nele Cortvriendt, Femke Clepkens en Uytterhaeghe 
Sylvie. Bij KFC werden de doelpunten gemaakt door Hannelore Verriest 

(strafschop) en Evy Ballan (en néé géén familie van). Had de scheidsrech-
ter op het veld alles onder controle, naast het veld had hij het niet onder 
de markt met de mannelijke entourage van de bezoekers in de dug-out 
(met een woordenschat die ik het best niet aan dit papier toevertrouw). Hij 
werden beladen met alle zonden Israëls, legde zelfs het spel stil en de taal-
puristen mochten achter de platen plaatsnemen en dat was de enige valse 
noot van deze vrouwenderby !

Helemaal in de schaduw van de Bpostbank trofee - GP Mario Declercq op 
het mooiste parcours dat het Belgische cyclocrosswereldje kent met name 
dat van de Hotondberg was er op onze andere berg zijnde de Kluisberg 
de dag voordien ook drukke wielerbedrijvigheid met een wedstrijd van 
de nevenbond LRC (*). De ganse dag gingen er wedstrijden door. Tijdens 
de morgen in de regen doch in de namiddag klaarde het uit en kwamen 
er toch nog heel wat kijkers opdagen op en rond de Toren. Maar liefst zes 
wedstrijden werden er gereden. Waarom we even stilstaan bij deze cross 
is het feit dat een Kluisbergenaar nauw betrokken is bij de organisatie van 
deze competitie(s) met name Fabien Hanssens.  In een vorig leven was hij 
ooit nog voetballer bij FC Ruien en deejay (in de jaren 80) bij de Ruiense 
Lokale omroep en op fuiven onder de artiestennaam  Bob Van Vliet. Ooit is  
hij op latere leeftijd beginnen koersen en was een verdienstelijk renner bij 
de liefhebbers van de KBWB (nu elite z/c).  Door omstandigheden hing hij 

even de fiets aan de haak maar het bleef kriebelen en dus in 2014 is hij nu 
nog steeds  wielrenner bij de nevenbonden w.o. de LRC. En of dat fietsen 
nog niet genoeg is vervult hij daarnaast ook de taak van ondervoorzitter en 
klachtencommissaris . Tot slot  zorgt hij  ook nog voor de resultaatverwer-
king van alle wedstrijden. Maar liefst 305 deelnemers verschenen over de 
verschillende reeksen aan de start. Bij het overlopen van de uitslagentabel-
len vonden we de naam van Gino Martin terug en dat is een uitgeweken 
Kluisbergenaar (nu woonachtig  in Kuurne)  die in de Cat.C 24ste  eindigde. 
Fabien Hanssens haalde in de categorie D net niet het podium en diende 
vrede te nemen met een 6de plaats. Wie deze renners aan het werk wil zien  
kan in de regio terecht : op 14 december in Wortegem – Petegem en op 14 
februari 2015  in het nabijgelegen Avelgem.
(*) LRC staat voor Landelijke Renners & Crossers.

de mannen van U10 zonder Halloween-outfit !de mannen van U10 met Halloween-outfit…

De belaagde scheidrechter ging even naar de dug-out om een paar mannen die tussen al 
die vrouwen in niet zo Sportief waren de levieten te gaan lezen…
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Oudenaardebaan 14  •  9690 Kluisbergen
Tel. 055 38 83 05  •  Fax 055 38 60 80  •  E-mail : info@depriester.be

Bezoek onze website
www.depriester.be

Ze zijn allemaal ontworpen 
om de beste te zijn.

Welke is voor u  
het beste?

slechts

€389

G A S T H O F

PALACE
G A S T H O F

PALACE

Enclus du Haut, 41 - Mont de l’Enclus 
Tel. 069 45 45 85

 info@gasthofpalace.be 
www.gasthofpalace.be

WOENSDAG GESLOTEN

Cava
hapjesbord


Waaier van zeevruchten

 
Kalfszwezeriken

pastinaak en witloof
 

Appelsorbet met calvados
 

Hertenkalffilet “grand veneur”
girollen en kastanjes
aardappelkroketjes

 
Dessertenbuffet

 
Koffie


 64 euro
Wijnen en waters gedurende  

de maaltijd inbegrepen.
- Dansplezier met LAURA ET BEN -

Kerstdag
25 december 2014 om 12u00

Crémant d’Alsace
wachtbordje

 
Grietfilet met champagnesaus

 
limoensorbet met wodka

 
Kalf gevuld met Montbéliardworst

wintergroenten
aardappelkroketjes

 
Eindejaarsnagerecht

 

Koffie
 

 80,00 euro  

(kinderen: 5 euro per jaar)

Dranken en wijnen inbegrepen tot 3u00 
(uitgezonderd champagne en sterke dranken)

- met The Johnny’s Band -

Oudejaarsavond
31 december 2014 om 19u00

Mosselen in witte wijn
zondag 23 november om 12u30

23 euro

Lamsnavarin
zondag 30 november om 12u30

22 euro

Winterbrunch 
zondag 7 december om 11u30

45 all-in (met Nicola)

Vlaamse hutsepot
zondag 14 december om 12u30

20 euro

Ossobuco
zondag 21 december om 12u30

22 euro

Reservatie per telefoon of mail, gevolgd door de betaling van het bedrag op het nummer BE41 7370 1681 6510
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Kluisbergen Sportief

TWS Kluisbergen:  
"GERUCHTEN"
Beste toneelliefhebber
 
Het nu volgende bericht is geen gerucht maar een 
waarheid die staat als de villa van Karel en Mia De Bock.
We hadden het al aangekondigd, Toneel TWS Kluisber-
gen brengt met “Geruchten” de klucht van het jaar.
Door het ongekende succes van de kaartenverkoop 
komt er dan ook een extra voorstelling op zondag 9 no-
vember ’14 om 20:15u.
U kan reserveren via de ticket-foon op het nummer 
0484/45 63 35, maar wees er tijdig bij want ook deze 
voorstelling riskeert spoedig uitverkocht te zijn.
Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben en deel 
dit bericht met uw vrienden, familie, kennissen, colle-
gae…
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Mijn moeder was geboren in 
1900. Zij was dus veertien jaar 
toen de grote oorlog uitbrak. 
Als zoveel  andere jongeren, is 
zij op die leeftijd beginnen wer-
ken. Thuis waren ze met negen, 
zes meisjes en drie jongens. In 
die tijd waren er veel grote fami-
lies. Gezinnen met tien kinderen 
en meer waren heel  normaal. 
Mijnheer Pastoor sprak er zijn 
waardering over uit en een paus 
had verklaard dat  geslachtsge-
meenschap alleen toegelaten 
was, als het de bedoeling was 
een kind te verwekken… Kin-
deren moesten zo vlug moge-
lijk medewerken om armoede 
en honger te vermijden. Over 
de grote oorlog is er thuis nooit 
veel verteld geworden. Dat was 
verleden tijd, veel mooie herin-
neringen hielden ze er niet aan 
over. Maar één verhaaltje is mij 
toch bijgebleven. Het werd tel-
kens opgerakeld als mijn moe-
der en haar oudste broer samen 
zaten. Broer François was twee 
jaar jonger dan mijn moeder en 
ik heb steeds een zekere vorm 
van eerbied of gehoorzaamheid 
bij mijn oom ( en peter) voor 
mijn moeder waargenomen.                                                                                               
De juiste omstandigheden van 
het verhaal waren vergeten en 
sommige details  werden uitver-
groot of een beetje bijgekleurd.                                                                                                                                     
Het was oorlog en er moest altijd 
gezorgd worden dat er genoeg 
eten op de keukentafel kwam. 
Een  verre neef uit Rozenaken 
had een zak bonen beloofd, 
maar die moest afgehaald wor-
den. Rozenaken  lag bij Ronse 
(was toen nog een Vlaamse ge-
meente, nu Russeignies, deelge-
meente van Mont-de- l’Enclus). 
Voor volwassenen was het door 
de Duitsers verboden hun dorp 

te verlaten, ofwel moest er een 
speciale toelating aangevraagd 
worden. Op kinderen werd er 
niet zo nauw toegezien. Zo 
kwam het dat mijn moeder en 
haar broer op een morgen de 
baan op moesten om die zak bo-
nen op te halen. Ze waren goed 
opgelegd om niet te spreken 
met onbekenden en tegen Duit-
sers mocht zeker geen woord 
gezegd worden.  Alles verliep 
goed tot op de terugweg. Aan 
de Klijpe  sloeg het noodlot toe: 
ze werden aangehouden door 
twee Duitse gendarmes. Terwijl 
de Duitsers vragen stelden aan 
het  oudere meisje, trok de klei-
ne  François zich los en ging op 
de loop met zijn zak bonen. Een 
gendarme ging hem achterna, 
schoot een paar kogels af, maar 
moest vaststellen dat de kleine 
verdwenen was. Aan de prikkel-
draad hing een gescheurde zak, 
de bonen lagen verspreid in het 
gras.     De Duitser kwam terug en 
schouderophalend zei hij tegen 
zijn collega: “ Er ist kaputt!” doe-
lend op de zak bonen. Moeder 
begon te wenen, want ze had 
het woordje “kaputt” gehoord en 
ze dacht dat haar broertje dood 
was. De Duitsers wilden haar 
ondervragen, haar naam  ken-
nen en waar ze naartoe moest. 
Maar moeder zei geen woord, 
ze kon alleen maar wenen.                                                                        
De Duitsers wisten niet goed 
wat aan te vangen met dat we-
nende meisje, dat geen woord 
zei. Ze gingen er mee naar het 
gemeentehuis, een café. Daar 
moest de herbergier de vragen 
stellen in het  Vlaams en in het 
Frans. Maar ook hij had geen 
succes. Nog luider wenen was 
het antwoord.                 Ten einde 
raad joegen ze haar de straat op 

en kon ze al wenend naar huis.  
Hoe dichter ze bij huis kwam, 
hoe trager ze vooruit ging. Bij 
het verdriet over haar verloren 
broertje, kwam de schrik. Wat 
zouden ze thuis zeggen: geen 
broertje, geen bonen. Ze had 
haar werk niet goed gedaan!

Plots hoorde ze een klaaglijk 
geluid uit de gracht naast de 
weg. Voetje voor voetje  schoof 
ze dichterbij.  En plots zag ze 
het, haar broertje, een hoopje 
ellende maar ongedeerd.  Hij 
zat stilletjes  te wenen in de 
gracht en durfde niet naar huis.                                                                                                   
Het gelukkige weerzien gaf ze 
moed en een opkomende hon-
ger bracht ze weer de weg op,  
arm in arm, huiswaarts…    
Honderd jaar geleden!

(wordt vervolgd)                                                                                                                     
R. L.

HERINNERINGEN deel 47: “Kaputt” - Een oorlogsverhaal
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grIeZeLNaMIDDag IN vrIJe sCHooL rUIeN !

Dinsdagnamiddag 21 oktober was iedereen in de Vrije school Ruien in de weer rond het jaarthema ‘je bent wie je bent met je eigen talent’. 
Eerst werd nagegaan bij welke meervoudige intelligentie de kinderen zich het best voelen. Op basis daarvan konden de workshops geor-
ganiseerd worden. Ook ICT en techniek vond een plaatsje binnen deze griezelnamiddag. De kinderen werden klasoverschrijdend verdeeld 
volgens hun voorkeur. De lagere klassen gingen aan de slag om griezelfiguren en spinnenwebben ineen te knutselen. Ze verzonnen grie-
zelgedichten en -verhalen en bereidden enge hapjes. De laptops kwamen van pas om een memoryspel te ontwerpen. En de griezeltocht 
op zolder was ook een groot succes. Voor de kleuters kwamen de domeinen natuurknap, muziekknap, taalknap en beeldknap aan bod. 
Via een doorschuifsysteem maakten ze met dit alles kennis. De belevingen en resultaten werden tentoongesteld op school.  Zo konden de 
ouders tijdens de oudercontacten het werk eens bewonderen van al deze talenten!
Alle fotoreeksen op www.vbsruien.be bij alle klassen.

voorKoM DoDeHoeK-oNgevaLLeN  IN vrIJe sCHooL rUIeN !

Vrijdag 17 oktober en maandag 20 oktober '14 stonden in het teken van  extra  verkeersopvoeding  in de Vrije School Ruien. 
De Ouderraad schonk aan alle leerlingen een nieuw, groen fluohesje met als afspraak het hesje dagelijks te dragen !
Ook aan de schoolpoort verschenen 2 fluo-helpers  met  opvallende vlaggen. 
 
Maandagvoormiddag kwam  trucker  Donald Desmet  uit Ruien  met zijn 40-tonner naar de parking  rechtover de school. 
Ook de politie was present ! Oversteken op het zebrapad werd nog eens grondig opgefrist.
De kinderen leerden het gevaar inzien van deze wegreuzen...de dode hoek is een grote zone rond de vrachtwagen.
Zowel vooraan, aan de zijkant als achteraan blijf je best uit de buurt !  Het uitwijken achteraan maakte ook behoorlijk indruk op de kinderen.
 
Dank aan de politiemensen, de ouderraad en aan de papa van Alexia voor deze verkeersactie.
 Volledig verslag op www.vbsruien.be bij Alle klassen ! 

Nieuws uit Vrije School Ruien

Halloween en griezelen met eigen talenten in de Vrije School Ruien was een succes !De "samenknap" talenten kookten een griezelige maaltijd met oa horrorgezichten en afgesne-
den vingers...te zien op www.vbsruien.be !

Voorkomen van dodehoek-ongevallen was  
de boodschap !

Alle kinderen van de Vrije School Ruien kregen nieuwe, groene fluohesjes van de 
Ouderraad.
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Evenementenkalender
DAtum eVenement PLAAts uuR PRiJs ORGAnisAtie

Vrijdag 17 oktober 2014 Spaghetti- en kaasavond VBS Berchem-Kwaremont Feestzaal Brugzavel 18.30u VBS Berchem

Vrijdag 24 oktober 2014 Vernissage tentoonstelling "Kunst in Pacht" GOC Kwaremont 19.00u Gratis Culturele Centrale Kluisbergen

Zaterdag 25 oktober 2014 Tentoonstelling "Kunst in Pacht" GOC Kwaremont van 14u tot 18u Gratis Culturele Centrale Kluisbergen

Zondag 26 oktober 2014 Tentoonstelling "Kunst in Pacht" GOC Kwaremont van 14u tot 18u Gratis Culturele Centrale Kluisbergen

Vrijdag 31 oktober 2014 Witloofkaarting Zaal Volkswelzijn 17.00u KFC Kluisbergen

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 15 november 2014 Kaas- en bieravond Zaal Volkswelzijn Ouderraad Vrije School Ruien

Vrijdag 21 november 2014 Kaas- en wijnavond WZC Home St. Franciscus 18.00u
kaarten volw.: €15
kaarten 6 tot 12j: €7

WZC Home St. Franciscus

Zaterdag 22 november 2014 Goochelaar Di Stefano en bezoek van de Sint Zaal Volkswelzijn 14.30u
inschrijven  
gezinsbondkluisbergen@gmail.com

Gezinsbond Kluisbergen

Vrijdag 5 december 2014 Grootouderfeest Zaal Volkswelzijn 13.30u Vrije School Ruien

Zaterdag 6 december 2014 53ste Elooisfeest Feestzaal De Koetse 12.30u 45 euro Boerenfront Scheldestreek

Zaterdag 6 december 2014 Pietengala Zaal Volkswelzijn 22.00u Comité Doré

Zaterdag 20 december 2014 Oratorium 100 jaar Groote Oorlog Stadsschouwburg Kortrijk 20.00u
info:  
www.onvoltooid-landschap.be

Davidsfonds

Zondag 21 december 2014 Oratorium 100 jaar Groote Oorlog Heilig Kruiskerk Sint-Amandsberg 16.00u
info:  
www.onvoltooid-landschap.be

Davidsfonds

Donderdag 25 december 2014 Christmas Party Kantine KFC Kluisbergen 22.00u KFC Kluisbergen

Zondag 11 januari 2015 Brunch + nieuwjaarsreceptie Zaal Volkswelzijn 09.00u KFC Kluisbergen

Zondag 25 januari 2015 Derbydiner Zaal Volkswelzijn 11.00u KFC Kluisbergen

Vrijdag 30 januari 2015 Kaarting VBS Berchem Feestzaal Brugzavel VBS Berchem

Zondag 8 februari 2015 Verkoop ontbijtpakketten Ouderraad Vrije School Ruien

Zaterdag 14 maart 2015 Voetbalkwis Zaal Volkswelzijn 19.30u KFC Kluisbergen

Zaterdag 21 maart 2015 Openklasdag in Vrije School Ruien van 14.00u tot 16.30u Vrije School Ruien

Zondag 22 maart 2015 Beenhesp Zaal Volkswelzijn 11.30u KFC Kluisbergen

Donderdag 30 april 2015 Gala van de Gouden Schoen Zaal Volkswelzijn 18.30u KFC Kluisbergen

Zondag 7 juni 2015 Schoolfeest Vrije School Ruien Gemeentelijke Feestzaal Vrije School Ruien





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 : Totaal gerenoveerde OB met garage. Inde-
ling: inkom, toilet leefruimte, open leefkeuken, massief 
houten molenvloer. 2 slaapkamers, badkamer, toilet. 
Masterbedroom (35m²) met dressing en wastafel. 
Verwarming op aardgas. Volledig onderkelderd. Mooie, 
aangelegde tuin. Garage met automatische poort. 
EPC:288. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                     
                    VP : 329.000 euro

WORTEGEM-PETEGEM

TE KOOP: Charmante hoeve, landelijk gelegen te 
Schorisse. Zeer rustig gelegen (laatste woning in dood-
lopende straat). Prachtig zicht. Deze woning bestaat uit 
een inkomhall, leefruimte, keuken, badkamer, slaapka-
mer/bureauruimte en verschillende bergingen. Boven 
bevinden zich 3 slaapkamers. Mooie tuin. Prachtige 
rustige omgeving. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 760 kWh. 
UC 70913.                     VP : 320.000 euro

MAARKEDAL

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: 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 : Woning met tuin te koop in het centrum 
van Berchem, Kluisbergen. Deze te renoveren woning 
bestaat uit een leefruimte, keukengedeelte, bijgebouw, 
toilet, kelder en tuin. Boven bevinden zich 3 slaapka-
mers en badkamer. Opp: 5a79ca. Vg,Wg,Gdv,Gvkr, Gvv. 
EPC 617 kWh,UC 60913.                    
                     VP : 115.000 euro

KLUISBERGEN

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: landelijke woning gelegen in een doodlo-
pende straat op 200 meter van het Kluisbos.Eerste 50 
meter bouwzone!! Prachtig zicht langs voor en ach-
terkant. Indeling: inkomhall, bureauruimte, badkamer, 
toilet, bergruimte, keuken, leefruimte. 3 slaapkamers 
en af te werken zolderruimte. CV op aardgas. Voor wie 
houdt van rust en natuur. Vg,Wg,Gdv,GvkrGvv. EPC 484 
kWh. UC 68048.                    
                     VP : 249.000 euro

KLUISBERGEN

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 : 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

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 : 359.000 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 : 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 : 250.000 euro

ARC-WATTRIPONT

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 : 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: met extra bouwgrond aanpalend aan de 
woning. 100% instapklaar. Kwalitatieve nieuwbouw 
gelegen in een mooie en rustige buurt. Prachtige tuin 
en verschillende terrassen. 4 slaapkamers en 1 bureau 
ruimte op het gelijksvloers. Indeling: inkomhal, vesti-
aire, kantoorruimte, garage, bergplaats. Eerste verdie-
ping; keuken, eetplaats en living, toilet.4 slaapkamers 
en badkamer. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 185 kWh/m2 
UC536040.                                     VP : 359.000 euro

RONSE

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 : 190.000 euro

LAATSTE WONING!
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 : 119.000 euro

TE KOOP : dicht bij centrum en palend aan de Ber-
chemweg vinden we deze zeer ruime burgerwoning te-
rug. Volledig gerenoveerd. Indeling: inkom, ruime leef-
ruimte, nieuwe  keuken, toilet, slaapkamer, badkamer, 4 
slaapkamers en een badkamer. Zolder en droge kelder. 
Dubbele garage. Vg,Wg,Gvkr,Gvv.Gdv.                           
                      VP: 275.000 euro

OUDENAARDE

TE KOOP : trendy gerenoveerde burgerwoning. 
Groot comfort, Cv, dubbel glas. Indeling: inkom-
hall, toilet, berging, leefruimte met open keuken, 
kelder, 4 slaapkamers, 2 badkamers. Voor wie 
op zoek is naar classe, groot comfort, ruimte en 
privacy. Vg,Wg,gdv,Vkr,Gvv. EPC155 kWh/m2.                                                  
                           VP: 269.000 euro

RONSE

TE KOOP : woning met grote tuin in rustige buurt.
ideaal voor wie wenst te renoveren. Indeling: inkom-
hal, living, eetplaats, keuken, eetplaats, badkamer, 
veranda, was/bergplaats. 2 slaapkamers, zolder 
met vaste trap is perfect als derde ruime slaapka-
mer. Klein Beschrijf mogelijk. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.                                                  
                           VP: 105.000 euro

RONSE

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: Prachtige, exclusieve loft van 240m2 met rustig 
terras van 26m2. Volledig gerestaureerd gebouw met oog voor 
authenticiteit.  indeling: inkom met toilet,berging, leefruimte 
met luxueuze keuken, berging. Ruime slaapkamer met aan-
palend een badkamer met wastafel, ligbad en douche. Op de 
mezzanine zijn er 2 slaapkamers,  badkamer, bureauruimte en 
stookplaats. Terras van 26m2. 2 parkeerplaatsen en berging.
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 154 kWh/m2 UC 66652. 
                  VP : 395.000 euro

OUDENAARDE

KLUISBERGEN

TE KOOP : Charmante halfopen bebouwing, rustig 
gelegen. Indeling: inkomhall, leefruimte, keuken, stook-
plaats, toilet en badkamer,  3 slaapkamers. Zolder en 
kelder aanwezig. Voortuin, oprit, garage en achterlig-
gende tuin. Goed onderhouden! Gelegen op +/-11a. Vg, 
Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 727 kWh, UC 75120. 
                                        VP : 175.000 euro

TE KOOP : Instapklare ruime woning met garage 
en tuin. Indeling: inkom, toilet, leefruimte, keuken-
ruimte met moderne keuken en garage, 3 slaapkamers 
(houten vloeren) en moderne badkamer. Geïsoleerd 
dak, nieuwe beglazing, gaswandketel HR-TOP! 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 252 kWh/m2, UC 78127.                          
                      VP: 225.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Woning te koop in het centrum van 
Kluisbergen, deelgemeente Ruien. Deze woning 
doet momenteel dienst als bankkantoor. Dit pand 
kan omgebouwd worden naar woning of ook als 
commercieel pand in te richten. Er is tevens ook 
een kleine tuin aanwezig. Goed gelegen, parkeer-
gelegenheid aanwezig. Vg,Wg,Gdv,Gvkr, Gvv.                                                  
                           VP: 109.000 euro

KLUISBERGEN

TE KOOP : Nieuwbouwproject bestaande uit 
8 halfopen bebouwingen te Kluisbergen. De wo-
ningen zijn voorzien van alle hedendaags comfort 
met volledig ingerichte keuken,  badkamermeu-
bilair en sanitaire en elektrische voorzieningen, 3 
slaapkamers, dressing, ruime badkamer, en afzon-
derlijke douchecel. Garage en mooie tuin. Stijl en 
kwaliteit in harmonie met hun omgeving. Topper                                                  
                   VP. V.A. 239 500 euro excl. kosten

KLUISBERGEN

TE KOOP : Café + woonst in het centrum van 
Ruien. Gelegen op het marktplein. Tevens mogelijk 
als projectgrond. Bestaande uit:  caféruimte, keuken, 
leefruimte, koer met sanitair. 2e gedeelte met aparte 
ingang:bureauruimte, bergruimte, leefruimte en koer. 
6 slaapkamers en badkamer. Vele mogelijkheden. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                      
                     VP : 195.000 euro

KLUISBERGEN

KLUISBERGEN

TE KOOP : 2 Instapklare twee-slpk appartementen 
(bj. 1997) in het centrum van Ruien. Deze appartement 
bestaat uit een inkomhall, berging, toilet, badkamer , 
leefruimte met zithoek, eethoek en keuken, 2 slpk. 
Ideaal als investering. Goed gelegen in nabijheid van 
winkels, openbaar vervoer,… Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. 
                   VP : 159.000 euro per appartement


