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Zicht aan de Knoktstraat 
te Kwaremont
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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.
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Davidsfonds Kluisbergen: 
“Vlaanderen zingt kerst”

10de Kersthappening te Zulzeke

Kerstmis in de parochies

Beste Leden en Sympathisanten,
Graag willen wij u informeren dat DAVIDSFONDS in verschillende locaties in het Vlaamse Land 
grootschalige concerten organiseert. 
Samen zingen doet ons samen horen, het vormt onze gemeenschap. Met Kerstmis in het voor-
uitzicht willen wij zingen dat God in onze wereld en in ons eigen leven geboren is.
Op donderdag 26 december 2014 om 15 uur organiseert Davidsfonds RONSE 
“Vlaanderen zingt kerst”, de gezelligste kerstsamenzang van Vlaanderen.
Samen met familie of vrienden kunt u  in de Sint Hermescollegiaal , Kaatsspelplein te Ronse 
terecht om op een originele manier het kerstverhaal te herbeleven.
De uitvoerders onder leiding van Paul Carteus en aan het orgel begeleiding door Greet Heyse.
U bent alvast uitgenodigd en we wij zien er naar uit u hartelijk welkom te heten.

Het bestuur van Davidsfonds Kluisbergen

Op Zaterdag 20 december 2014 vanaf 17.30u. wordt in Zulzeke- Kluisbergen op de terreinen 
naast Parochiezaal terug de Kersthappening georganiseerd.

Met medewerking van  alle plaatselijke organisaties:
Biljartclub, Geitenbond, 
K.L.J, K.V.L.V. –  Landelijke Gilde
en VZW Parochiale Werken

Gezelligheid rond houtvuren, diverse lekkernijen, pannenkoeken, frietjes, hamburgers, pizza,.. 
een gamma van warme en koude en hartverwarmende dranken.

Maar vooral de sfeer zoals hij enkel onder de kerktoren van Zulzeke te vinden is.
Hou 20 december alvast vrij. Het wordt terug echt de moeite.

In de parochies van Kluisbergen hebben twee uitzonderlijke kerstvieringen plaats. Op woens-
dag 24 december 2014  te 17.00 u. heeft in de Onze Lieve Vrouwkerk van Berchem een kerst-
misviering plaats die naar jaarlijkse gewoonte inhoudelijk verzorgd wordt door de scouts. Een 
en ander gaat gepaard met een origineel kerstspel. De viering wordt muzikaal ondersteund 
door enkele leden van de jeugdharmonie. Op donderdag 25 december 2014 te 10.30 u. 
wordt de plechtige hoogmis van Kerstdag opgeluisterd door ’t Kluisbergs Koor. De koorleden 
brengen een kunstvol kerstrepertorium.

Vrijdag 13 Februari 2015

GROTE KOFFIEKAARTING
Van 14.30hr tot 23.00hr.

ORGANISATIE : OKRA BERCHEM.
         Inleg : 1.25€.

4 kaarten geven recht op 1/4 kg koffie.
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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

Doorniksesteenweg 35 8580 Avelgem - www.optiekchristiaens.be
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Harmonie St. Cecilia vierde hun St. Ceciliafeest  
op zaterdag 22 november
Traditioneel vind er telkens naar aanleiding van het feest van St. Cecilia 
een rondgang plaats van onze lokale harmonie en verzorgen de mu-
zikanten de opluistering van de mis in de kerk van Berchem. De klas-
sieke optocht wordt reeds een paar jaar vervangen door een rondrit in 
onze gemeente met een  autocar, waarbij een aantal drankgelegenhe-
den worden bezocht. Dit heeft ontegensprekelijk een aantal voordelen 
voor onze muzikanten, die zo op een veilige en sfeervolle manier kun-
nen genieten van een gezellige muzikale uitstap.
Dit jaar werden nagenoeg alle uithoeken van onze gemeente bezocht 
met als start café Panorama, vervolgens verplaatsten wij ons naar café 
De Schelde bij Monique ( zie foto ) en reden vanaf hier richting Kware-
mont met een stop aan café De Zon.
Onze autocar reed hierna naar het centrum van Berchem, waar een 
kleine optocht werd gehouden naar de O.L.V. van de Carmelkerk. Meer 
dan 70 muzikanten uit onze diverse formaties verzorgden de muzikale 
opluistering van de eucharistieviering onder het dirigentschap van Je-
roen Alluyn.
Na deze viering trok ons vernieuwd trommelkorps met alle muzikan-
ten naar ’ t Sluw Voske, om nadien een laatste autobustrip te maken 
naar Gasthof Palace , waar we een muzikale serenade brachten voor 
alle aanwezigen op ons St. Cecilia – feest.

Na het woordje van onze voorzitter Paul Vande Walle werden volgende 
muzikanten gevierd voor hun jarenlange inzet ( zie foto )
5 jaar : De Noyette Kato, Declercq Rudi, Lateur Sara en Vanwijmelbeke 
Kristof
10 jaar : Keirse Gertjan  en Lowe Anthony
15 jaar : Demeyer Karen en Meurez Ellen
25 jaar : Garré Ann en Vanden Meerschaut Anja
35 jaar : Blockeel Mia
45 jaar : Hoekman Rudi
68 jaar : Vergote Frans

Langs deze weg bedanken wij alle medewerkers en ere-leden van onze 
harmonie om op deze manier onze muzikale maatschappij te ondersteu-
nen.
Sympathisanten van onze Koninklijke Harmonie ‘ De Vlaamse Arden-
nen ‘ kunnen nog steeds contact opnemen met onze voorzitter via e-
mail: paulvdw@skynet.be
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Guy
Meurez
Enkel op afspraak
Komt ook aan huis

Rozenlaan 26
9690 Kluisbergen
Gsm 0475 34 66 67

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
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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

Koninklijk Atheneum Avelgem: jongerenparlement
Een dertigtal leerlingen van het vijfde jaar ASO Koninklijk 
Atheneum Avelgem organiseerden op donderdag 13 november 
een Europees debat op school. Dit ter voorbereiding van 
hun deelname aan het Nationaal Congres van het Europees 
Jongerenparlement (European Youth Parliament - EYP) in 
februari. De acht beste leerlingen worden geselecteerd om deel 
te nemen aan dit nationaal congres en kunnen zo hun school 
vertegenwoordigen in Brussel. EYP wil het Europees bewustzijn 
en burgerschap bij jongeren aanwakkeren en zo jongeren 
dichter bij Europa brengen. De manier waarop ze dat doet, is 
uniek: jaarlijks ontmoeten jongeren uit meer dan 35 Europese 
landen elkaar tijdens één van de meer dan 200 nationale 
en internationale evenementen. De Avelgemse leerlingen 
moderne talen – wiskunde hielden een debat in het Engels over 
Europese onderwerpen, zoals immigratie, privacy en stemrecht 
voor jongeren.

Kom op zaterdag 27/12, we trakteren  
met een glaasje Glühwein!

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

Levende dieren vanaf 19/12

in onze kerststal
Kinderen kunnen worteltje geven.

Verkoop van gasflessen (butaan/propaan)
Brandhout • Houtpellets • Kolen

Gesloten op vrijdag 2/1 (inventaris). Wel open op zaterdag 3/1. 
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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.

✂

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:

wenst u prettige feesten

Uw opdracht
U bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten zowel persoonlijk als telefonisch. U behandelt zijn of haar vragen en speelt in op 
commerciële opportuniteiten. Je geeft eerste lijnsadvies of verwijst door naar de juiste persoon. Je staat in voor de afhandeling van de 
courante bank- en verzekeringsverrichtingen. Naast de kantooradministratie werk je acties uit en volg je ze op.

Uw profiel
U beschikt minimum over een bachelor diploma. Enkele jaren werkervaring in de financiële dienstverlening zijn een plus. 
Grote interesse in de bank of verzekeringssector is een must. We willen graag werken met gedreven, zelfdenkende medewerkers. 
Nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidszin, open en directe communicatie en een lerende houding zijn uw handelsmerk. 
Graag goede kennis Nederlands, Frans en MS Office.

Ons aanbod
Een voltijdse job in een dynamisch, zelfstandig kantoor waar een unieke, klantgerichte en menselijke aanpak voorop staat. 
Doorgroeimogelijkheden naar adviesfunctie.

Interesse
Laat ons proeven van u enthousiasme en uw motivatie. Mail ons vandaag nog uw uitgebreid CV naar zakenkantoorverwee@axa.be

Wij zoeken een 
commercieel medewerker

VACATURE
ADMINISTRATIEF

BEDIENDE
Contacteer

sophie@d-huyvetter.be
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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.

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

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 januari 2015
 Aperitief maison met wachtbordje* 

 Gebakken St Jacobsnootjes - geroerbakte schorseneren

garnalensausje met rozemarijn 

Sorbet

 Chateaubriand van het franse Limousin-rund – truffelsaus

wintergroentjes - aardappelgratin  

 Appelstrüdel - vanilleroomijs

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

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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HERFST IN KLUISBERGEN

Prachtige zomereik aan de Kalkovenstraat.
(foto Robin Vanheuverswyn)

Panorama aan de Kalkovenstraat richting Oudenaarde.
(foto Robin Vanheuverswyn)

Omgeving Stooktestraat, tegenlicht...
(foto Robin Vanheuverswyn)

Hof ten Broecke aan de Kapoenstraat te Zulzeke.
(foto Robin Vanheuverswyn)

Klassiek plaatje op de top van de Paterberg.
(foto Robin Vanheuverswyn)

Eenzame es met zicht op Zulzeke.
(foto Robin Vanheuverswyn)
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Openbare verkoping van Pastorij van Ruien
Kantoor van de geassocieerde notarissen GHYS & GHYS te KLUISBERGEN

Tel. 055/38.81.31 – Fax. 055/38.76.34
notaris@ghys.be

OPENBARE VERKOPING van PASTORIJ van RUIEN
met grote tuin aan de Grote Herreweg 133  te KLUISBERGEN 

Geassocieerd notaris Frank GHYS te KLUISBERGEN zal ten verzoeke van de Gemeente Kluisbergen, overgaan tot de openbare ver-
koping met recht van hoger bod van :

GEMEENTE KLUISBERGEN-EERSTE AFDELING-RUIEN

De PASTORIJ van RUIEN met grote tuin gelegen aan de Grote Herreweg 133, bekend op het kadaster onder de sectie A deel van 
nummer 432/B, met een oppervlakte volgens meting van 21a71ca17dm².
Palend of gepaald hebbende aan het domein van de gemeente Kluisbergen, De Bleeckere Etienne-Van Steenbrugge Lucie en BVBA 
Orchidee. Bevattende centrale hall, ontvangstruimte, woonplaats, grote leefruimte, toilet, boven nachthall, 3 grote en 2 kleine slaap-
kamers en badkamer, kelder, zolder en grote tuin.
Vrij na betaling van koopsom en kosten.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening :
•	 gewestplan : woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde.
•	 BPA Rosalinde : zone voor wegenis, koeren en hovingen, voortuinen en aaneengesloten woningbouw
•	 geen stedenbouwkundige vergunningen, geen dagvaardingen, geen voorkooprecht R.O., geen verkaveling, geen procedures.
•	 geen EPC (geen verwarming), electrische installatie te renoveren
•	 niet overstromingsgevoelig- geen afgebakende oeverzone - geen afgebakend overstromingsgebied.

Bezichtigen en inlichtingen : zich wenden tot het kantoor van de verkopende notaris.
Instelprijs 170.000€.

ZITDAG
VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 om 15u

in het Recreatieoord KLUISBOS,
Poletsestraat 59 te KLUISBERGEN

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen in het bezit te zijn van de gecoördineerde statuten en de publicatie van de benoeming van de zaakvoerders/bestuurders.
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We stapten alweer de laatste maand van het jaar in. December, de maand van de Sint en zijn Pieten, van de Kerstman en van de gezellige einde-
jaarsfeesten rond de kerstboom. En natuurlijk ook van de kerstvakantie. We wensen dan ook alle kinderen een heel prettige vakantie toe.

EEN gEslaagDE oNTbijTacTiE 
De grote ontbijtactie ten voordele van de buitenklassen op zondag 23 november 2014 werd opnieuw een groot succes. 
Dankzij de steun van vele kopers en de grote inzet en hulp van alle leerkrachten werden er maar liefst 780 ontbijtpakketten verkocht. Het school-
team was die zondagmorgen dan ook vroeg in de weer om tijdig de verse ontbijtpakketten rond te brengen. 
Ik wil jullie allemaal en tevens ook mijn collega’s van harte danken voor het welslagen van deze actie. 

Paul Desmet
directeur

siNT EN zijN PiETEN oP bEzoEk
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten waren dit jaar weer in het land. Om alweer alle kinderen te belonen met leuk speelgoed en heel wat lekkernijen. 
Ook dit jaar waren er bij ons geen “stoute kinderen” bij. Daarom bracht de Sint ons dan ook een bezoek. 

De kinderen van de school van Ruien mochten de Sint en zijn Pieten opwachten op donderdag 4 december en in Berchem viel hun bezoek op 
vrijdag 5 december. We zagen opnieuw heel wat blije gezichtjes en dat vonden wij natuurlijk ook wel heel fijn.

Bedankt Sinterklaas en Zwarte Pieten en tot volgend jaar!

gbs De start wenst iedereen prettige feestdagen en een gElUkkig en VooRsPoEDig 2015.

Provinciaal klasseringtoernooi voor amateurtoneel van de Provincie Oost-Vlaanderen 2014-2015.
Toneel TWS “Tegen Wind en Stroom” promoveert naar 1e categorie, dit is de hoogste categorie.

ciTaaT UiT hET jURyVERslag:
“Wanneer theater week na week honderden mensen. bij elkaar kan brengen, laat lachen en ontspannen, dan veronderstelt dit dat de mensen die 
dit soort toneel maken, zeer goed bezig zijn. Dank u wel dus, Tegen Wind en Stroom, voor de fijne toneelavond van 7 november 2014”.

MET “gERUchTEN” NaaR DE ToP bij ToNEEl TWs.
Op 7 november speelde Toneelvereniging TWS de 4e van 7 voorstellingen van deze klucht van Neil Simon voor de klasseringjury van Oost-
Vlaanderen.
De jury vond dat TWS een puike prestatie had neergezet en klasseerde de groep in eerste categorie, de hoogste dus. Hun eindoordeel luidde : 
“Het geheel is veel meer dan de som van de delen”.
Boeiend, natuurlijk en spontaan spel boeide van begin tot eind. De moeilijke vervanging van één van de actrice heeft lof geoogst voor deze en 
woorden van moed voor wie moest afhaken.
Zeker de technische ploeg kreeg een dikke pluim: moeite noch kosten waren gespaard voor decor, belichting, muziek, meubilair. Het was “af" en 
“functioneel”.
Regisseur en bewerker van dit stuk Bert Van Poucke kreeg uitvoerig de lof toegezwaaid als orkestmeester die alle instrumenten samenbracht tot 
een sprankelend geheel.
TWS kon zich geen betere aanloop wensen naar het najaar van 2015 als de groep zijn 125 jarig  jubileum viert.

Nieuws van GBS De Start

Toneel TWS “Tegen Wind en Stroom” promoveert 
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De shuttles vlogen in het rond…
Tijdens het  Allerheiligenweekend (1 en 2 november) was het een drukke bedoening in het Recreatieoord Kluisbos. Door organisatorische rede-
nen diende badmintonclub Vlabad uit Wortegem-Petegem uit te wijken naar onze sporthal. Onze sporthal biedt het voordeel dat er maar liefst 
12 wedstrijden op hetzelfde ogenblik kunnen gehouden worden. Samen met de PBO (Provinciale Badmintonraad Oost-Vlaanderen) werd er het 
Provinciaal Kampioenschap Badminton gehouden. Er traden maar liefst 295 mannen en vrouwen in de arena in 30 disciplines (enkel, dubbel, 
gemengd dubbel) en dit voor de verschillende klassementen A, B1, B2, C1, C2 en D. Toen ik ter plaatse afzakte om even de sfeer te gaan proeven 
op zo een kampioenschap vlogen de shuttles mij om de oren en ik kan U verzekeren daar zitten snelheden op ! Behalve medeorganisator Rudiger 
Desmet die zijn roots heeft in de Nieuwstraat in Ruien doch uitgeweken is naar Petegem vond ik maar één deelnemer terug uit onze gemeente 
en dat is Aaron Vanden Abeele. Deze jongeman van 19  woont in de schaduw van het kasteel Calmont in Kwaremont en maakt al jaren als bad-
mintonspeler deel uit van de club “Wit Wit” uit Ronse. Vanwege zijn studies voor kinesist kan hij minder aantreden in de reguliere competitie maar 
voor het provinciaal kampioenschap en dan nog in zijn eigen gemeente was hij dubbel gemotiveerd om goed te presteren en dat deed hij ook. 
Onze Kluisbergenaar Aaron Vanden Abeele werd provinciaal kampioen in de categorie heren enkel C2. Een sporter die onze gemeente nog meer 
op de kaart van Vlaanderen kan plaatsen naar de toekomst toe. Men wist ons ook nog te vertellen dat  mensen met een handicap die toch willen 
badminton spelen dit perfect kunnen vanuit een rolstoel. Vlabad uit Wortegem-Petegem organiseert nu ook wedstrijden voor deze personen. 
Voor meer info kan je terecht op het emailadres van Rudiger Desmet : Rudiger.desmet@gmail.com

KLUISBERGEN SPORTIEF VZW

WITLOOFKAARTING 2014
TREKKING TOMBOLA

Koninklijke Volkstuinen Kluisbergen

Uitslag Tombola 17de Koffiekaarting  
van 7 november 2014

prijzen af te halen in de kantine uiterlijk tegen 15 jan 2015
Prijzen af halen tot 31 december 2014 bij Orins josé  

Manillestraat 15, 9690 Kluisbergen GSM 0477210396.

1. 1286

2. 397

3. 29

4. 2200

5. 1222

6. 2246

7. 1362

8. 1703

9. 1435

10. 2130 

11. 1844

12. 2158

13. 742

14. 1241

15. 1199

16. 1438

17. 572

18. 1347

19. 2039

20. 332

80     

232   

501    

432   

187    

261    

456   

127    

496

412    

316    

248   

105    

621    

306   

421    

146   

528   

688   

99     

598   

451    

208   

9       

709

reserve nr. 201    

Foto links: De enige twee Kluisbergenaren op dit tornooi: Aaron Vanden Abeele (provinciaal 
kampioen) en Rudiger Desmet (medeorganisator).

Foto rechts: Aaron Vanden Abeele in actie !
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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

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

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.
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4 de  provincialer Kluisbergen Sportief in nieuwe outfit  ! 
Voor het eerst in haar bestaan treedt Kluisbergen Sportief dit seizoen aan met 2 elftallen in de provinciale reeksen van de Belgische Voet-
balbond.  Terwijl de ploeg in 3de provinciale reeds jaren een topploeg in de reeks is, werd dit seizoen ook gestart met een ploeg in 4de 
provinciale.
Dit is nagenoeg de volledige ploeg die vorig jaar kampioen werd bij de  B eloften.
Deze ploeg is piepjong, met een gemiddelde leeftijd van 19,8 jaar !
 
Gezien de jonge leeftijd van onze spelersgroep en de geringe ervaring in een eerste elftal, kende de ploeg tot nog toe wisselende succes-
sen ...  
Halfweg het seizoen (14 gespeelde wedstrijden) werd er  toch reeds  4 x gewonnen en 2 maal gelijkgespeeld.
Momenteel staat de ploeg op een 9de plaats en werd er reeds 21 maal gescoord !
Het team krijgt telkens heel veel lof van de tegenstander voor de speelstijl en het aanvallend voetbal.
Wekelijks komen dan ook heel veel supporters deze jonge ploeg aanmoedigen, wat toch een extra stimulans is !
 
Trainer Bart De Clercq kent de laatste weken wel heel veel tegenslag, aangezien een vijftal spelers met langdurige kwetsuren moesten 
afhaken ...  Intussen wordt er hoopvol uitgekeken naar de terugronde, waarbij het doel is om meer punten te sprokkelen dan in de heen-
ronde !
 
Voor de wedstrijd op Everbeek poseerden de spelers van Kluisbergen Sportief (4de provinciale) fier met de nieuwe uitrusting van de spon-
sors slagerij-traiteur Jurgen en pvc ramen-deuren Bovyn ...
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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

boven vlnr  :   trainer Bart De Clercq, Thybo Van Den Abeele, Kenneth Maquet, Jorgen 
Dhondt, Beau Beck, 
Roel Van Der Looij, Cédric De Pessemier, Hannes Deprez, Mathias Maquet en afgevaar-
digde Geert Laridon
 
onder vlnr  :  Colin Reynaert, Brecht Valepijn, Benoit Luyts, Brent De Groote, Florian Mar-
tens, Timo Schiettecatte en Mathieu Haegeman
 
de spelers Michiel De Clercq, Yarne De Groote en Jan Vandewalle en afgevaardigde Alain 
Labiau ontbreken op deze foto

Kluisbergen Sportief 4de provinciale
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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
Ma en din gesloten. Verlof vanaf woensdag 14 jan tem zaterdag 17 jan 2015

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

Maandblad
Kluisbergen

Uw maandelijkse portie leesplezier
met nieuws uit eigen streek !

5 december – de jaarlijkse Internationale dag van de Vrijwilliger
Op 5 december was er de jaarlijkse internationale dag van de Vrijwilliger. We staan dan even 
stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken op talloze domei-
nen. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een samenleving, net daarom riepen de Verenigde 
Naties in 1985 deze dag in het leven om wereldwijd respect te tonen voor vrijwilligerswerk. 
Ook N-VA Kluisbergen laat deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan en wil hiermee bena-
drukken dat het vrijwilligers in onze samenleving belangrijk vindt en tevens dit noodza-
kelijke wenst te promoten. Daarom belde de lokale N-VA aan bij Freddy L’Hommelet in de 
Pelikaanwijk 6 te 9690 Kluisbergen om hem te verrassen met een bezoekje, een dankwoord 
en een geschenkje.
Freddy zet zich o.m. vrijwillig in voor hulpbehoevenden in Home St-Franciscus.
Het kan voor velen een verrassing  zijn, dat wij tussen de vele andere Kluisbergense vrijwil-
ligers, bij u terechtkomen. Men verwacht immers niet direct van een ietwat flamboyante 
vrijgezel met een  blitse cabrio dat die zich ook inzet voor hulpbehoevende ouderen in RVT 
Home Sint-Franciscus te Kluisbergen-Kwaremont.
Je pakt hier nooit mee uit, je doet dit in alle bescheidenheid, je doet dit omdat je denkt dat 
je hiermee goed doet.
Dit verdient erkenning en waardering, zodat we het niet als vanzelfsprekend vinden dat 
mensen vrije tijd, energie en een stuk van hun privéleven spenderen aan anderen.
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Nieuws uit Vrije School Ruien
gEslaagDE kaRaokE aVoND iN VRijE school RUiEN 
Zaterdag 15 november '14 liep zaal Volkswelzijn gezellig vol voor de Karaoke avond met  kaas,  bier en wijn.
Het kaasbuffet viel bijzonder in de smaak, wat een keuze ! De organisatie van de Ouderraad van de Vrije School Ruien verliep opnieuw vlekkeloos.

Enkele kleuters trokken met de mama's naar het podium en startten met succes de muzikale optredens. Leerlingen van de lagere klassen toon-
den hun muzikale talenten. De kleuterjuffen en ook de juffen en meesters van het lagere brachten een aantal leuke meezingers. Mama's en zeker 
enkele papa's stalen de show !

Alle foto's op www.vbsruien.be bij Alle klassen !

zElF NEsTkasTjEs TiMMEREN...
Een heleboel nagels, een schroevendraaier, 
enkele schroeven én een mooi bouwpakket... 
Meer hebben de leerlingen van het  6de  leer-
jaar  van de Vrije School Ruien  niet nodig om 
een mooi vogelkastje te maken. Door de vele 
ramen in onze klas hebben wij een mooi zicht 
op de tuin. Hierdoor kunnen wij verschillende 
vogels spotten. Om deze vogels te  helpen een 
nestplekje te vinden volgende lente gingen we 
aan de slag.  Via de papa van Glenn kregen wij 
een mooi pakket hout waar wij mee konden 
werken. Bij sommigen ging het timmeren niet zo vlot, toch zullen er binnenkort 8 nieuwe vogelkastjes verschijnen in de schooltuin.

Nogmaals bedankt aan de papa van Glenn  Geenens  voor het mooie en handige bouwpakket  !
Fotoreeks van onze werkzaamheden te zien op www.vbsruien.be bij 6L. 

15 zWaRTE PiETEN VERoVEREN VRijE school RUiEN !
25 november  '14  ...een zonnige namiddag...15 sportieve Zwarte 
Pieten veroveren de Vrije School Ruien.
De "Sintenpietenmove" wordt door de sportpieten vakkundig 
aangeleerd...met succes !
De kunstjes van de sportpieten mochten ook gezien worden.  
Ropeskipping, kunstjes met de bal, klimmen op en springen van 
het treintje,... 

Na de speeltijd deden de Pieten mee aan de activiteiten als voor-
bereiding op de komst van de Sint op 5 december.
 Ook bij de allerkleinsten trokken de braafste pieten mee naar de 
klasjes...verhaaltjes voorlezen en helpen knutselen. 

Het werd een héél leuke namiddag...met veel dank aan de sport-
pieten van het Bernardustechnicum uit Oudenaarde.

Alle sfeerbeelden op www.vbsruien.be bij Alle klassen en bij de 
klassen afzonderlijk.

Even poseren met de zelfgemaakte nestkastjes !

Sporten, dansen en plezier maken met 15 Zwarte Pieten !

De kleuterjuffen van de Vrije School Ruien gaven het beste van zichzelf !Hilde, Nancy en Patricia: actieve mama's  in de Ouderraad verzorgden  
de bar met de glimlach.
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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 

Cadeaubon = ideaal geschenk
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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

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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Stationsstraat 56  •  9690 Kluisbergen  •  Tel. 055 38 80 44  •  Fax 055 38 76 23  •  info@d-huyvetter.be
Alle dagen open van 7 - 12 en 13 - 18.30 u.  •  Zaterdag van 8 - 12 en 13.30 - 16 u. 

G23SWPACK
HAAKSE SLIJPMACHINE

  € 211,75
      BTW incl.

Prettige feestdagen
gesloten op 25 dec. en van 1 tot en met 4 jan. 2015

Kindermis
Herinneren jullie je kapitein Kobe nog?
Op Zaterdag 20 december wil hij jullie terug meenemen op Gods boot samen met de matrozen Octavie en Marcin. 
Herinneren jullie zich nog de drie voorwaarden om te kunnen meevaren naar nieuwe avonturen?: 
- Luisteren naar Gods woord
- Samenwerken
- Echte vrienden zijn

Om het logboek van de kapitein mooier te maken, vragen we jullie om een tekening te maken of om iets tofs te schrijven over de vorige 
kindermis. Dat blaadje breng je dan mee naar de volgende viering en kleeft de kapitein het in het logboek.

Met alle kinderen die nog willen meevaren 
maken we een afspraak op zaterdag 20 
december om 18 uur in Berchem. Want dan 
komen de kapitein en zijn matrozen weer bij 
ons langs!
Breng gerust je vrienden en familie mee.

Schip ahoi,
vrolijke vriendjes !
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Sint-Jan Berchmans bracht “Onze jongens ’14-’18”  
opnieuw tot leven
Op de zolder van de gebouwen van het Sint-Jan Berchmanscollege 
werd een verloren gewaande herdenkingsplaat aangetroffen. 
Hierop staan de namen vermeld van alle oud-leerlingen en een oud-
leerkracht die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog, zowel 
soldaten als burgerslachtoffers. De vondst gaf aanleiding tot het 
opzetten van de tentoonstelling “Onze jongens ’14 – ‘18”, over de 
verhalen van de 39 gesneuvelden.  Op zaterdag 29 november werd de 
tentoonstelling plechtig geopend in aanwezigheid van de voorzitter 
van de provincieraad van West-Vlaanderen, mevr. Spincemaille, de 
burgemeester en schepenen van Avelgem en vertegenwoordigers van 
GOKA, de geschied- en oudheidkundige kring van Avelgem. 
De tentoonstelling bracht het relaas van de oorlogsjaren in het Sint-
Jan Berchmanscollege en in Avelgem. Het geheel werd aangevuld 
met heel wat waardevol archiefmateriaal en authentiek oorlogstuig 
en allerhande voorwerpen, bijeengebracht door verschillende 
verzamelaars. Verder zorgde allerhande leerlingewerk rond het thema 

“Oorlog en vrede”, gemaakt door  de leerlingen van de school tijdens de 
lessen plastische opvoeding, voor een bijzonder creatieve omkadering. 
Directeur Chris Boderé van de middenschool schetste tijdens de 
opening op zaterdagmorgen het belang van vredeseducatie in 
de 21ste eeuw. Lud Persyn, auteur van het naslagwerk dat werd 
gepubliceerd met de verhalen de gesneuvelde oud-leerlingen en een 
oud-leerkracht, lichtte daarna inhoud en doel van de tentoonstelling 
verder toe. Mevr. Spincemaille sprak haar waardering uit voor het 
initiatief in naam van ere-gouverneur P. Breyne, die door ziekte 
verhinderd was om de opening bij te wonen. Pedagogisch directeur 
Philippe Vercoutere dankte alle medewerkers en sprak zijn waardering 
uit voor het geleverde werk waarvan nadien het hele weekend lang 
vele honderden toeschouwers kwamen genieten.
De tentoonstelling werd een waar succes en kon de vele bezoekers 
alvast heel erg bekoren.
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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 met hapje

 

Koud vis- en vleesbuffet

 

Soep

 

Hoofdgerechtenbuffet

 

Kaasbuffet

 

Siberische omelet

 

Koffie en flemish coffee

 

 52,00 euro  

(kinderen: 3 euro per jaar)

Wijnen en waters inbegrepen tot 15u00 

- met ABC COMBO -

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 -

Nieuwjaarsbuffet
Zondag 4 januari 2015 om 11u30

Oudejaarsavond
31 december 2014 om 19u00

Ossobuco

zondag 21 december om 12u30

22 euro

Kerstdag

donderdag 25 december om 12u

64 euro all-in

met Laura et Ben

Eendenbout met appeltjes 

zondag 28 december om 12u30

21 euro

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

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

Kettingzaag 435
Veiligheidsbroek
Classic 89 €

Jack Classic
55 €

€325 i.p.v. €419

Thermo onderbroek 27,50 €

Thermo ondershirt 27,50 €

Ookcadeaubonnen verkrijgbaar !

niet vergeten: 

WINTER- 

ONDERHOUD  

tuinmachine !

Bladblazer  
125Bvx  

incl. zuigset

389 €

Combitank 47 €

Gehoor- 
bescherming  
met FM radio

115 €

Prettige 
eindejaarsfeesten !

Husqvarna  
schoenendroger

29 €
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Op 30 oktober blies Germaine Vergheynst 100 kaarsjes uit, en was daarmee de eerste eeuwelinge van drie die we vieren de komende 
twee maanden… 20 november was het de beurt aan Maria Dupont om haar 100 lentes te vieren. Directie, bewoners en personeel zijn 
van de partij om felicitaties uit te wisselen. Op naar feest 3…

boERDERijklas

De kinderen van het tweede en derde leerjaar van VBS Berchem - 
Kwaremont trokken van 24 tot 26 november naar de “Vierhoekhoeve” 
in Gijzenzele. Ze beleefden er een fantastische tijd: brood bakken, bo-
ter maken, heel veel spelen, ... Dieren voederen en knuffelen stond 
natuurlijk vaak op het programma. Ook het ritje met de kar was een 
hele belevenis ! ’s Avonds was er dolle pret op de spannende quiz en 
de toffe pyjamafuif ! Het werden drie beestig leuke dagen die ze niet 
vlug zullen vergeten !

DE DRiE TEchNiEkERs UiT DE VRijE school bERchEM WiN-
NEN hET TEchNiEkToERNooi “hET ENERgiEkE laMPjE”

Het team “De drie techniekers” uit het zesde leerjaar van de Vrije 
Basisschool Berchem nam samen met juf Nathalie op donderdag 8 
november deel aan de regionale voorronde van het Vlaamse tech-
niektoernooi. Het toernooi werd georganiseerd door de Hogeschool 
VIVES in Kortrijk.
De uitdaging bestond erin een LED-lampje aangedreven door een 
zelfgebouwde waterkrachtcentrale een halve minuut te laten bran-
den. Het team dat het minste water gebruikte, werd de winnaar.
Robin, Emiel, Quinten, Marcin, Zoe, Loes en Nanou kregen drie minu-
ten tijd om te presenteren hoe hun installatie tot stand kwam. Hierbij 
vertelden ze aan de hand van een fotocollage dat ze met vallen en 
opstaan zowel in de klas als thuis heel wat uitgetest hebben.
Robin De Pourcq, die tijdens de creatie heel wat steun kreeg van zijn 
opa André Vandekerkhove  mocht daarna het lampje laten branden. 
De jury stond verstomd dat Robin nauwelijks een glas water nodig 
had om het lampje een halve minuut te laten branden.
Het team “De drie techniekers” neemt op zaterdag 6 december deel 
aan de finale in het ministerie van onderwijs in Brussel. Op die finale 
worden de 3 beste teams gezocht die naar de landenfinale gaan in 
Arnhem (Nederland) op 4 juni.
De voorbije twee edities was het telkens het winnende team uit 
Kortrijk die de landenfinale in Nederland won. Duimen jullie mee?

3 maal feest ten huize Home Sint- Franciscus

Nieuws uit Vrije Basisschool 
Berchem-Kwaremont
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De bewoners van Home Sint - Franciscus zullen er nog lang over praten. De reeds traditio-
neel  geworden playbackshow van het personeel  heeft als pronkstuk van de ouderenweek 
alle verwachtingen overtroffen. Zoals de meeste feestelijkheden van de ouderenweken van 
het woonzorgcentrum werd ook dit amusementsevenement in een aanstekelijk vleugje 
tiolersfeer gehuld. Tal van aloude muzikale krakers passeerden de revue. De zangvedetten 
van weleer werden te voeten uit geïmiteerd. Het  smaakvolle programma werd ingezet met 
een  uit Wenen geïmporteerde walspartij. Het was verrukkelijk. In kleurrijke kostumeringen 
werden ondermeer schlagers vertolkt van Helma en Selma, Dennie Christian, Bobbejaan 
Schoepen, Marva, Corry Konings, Kamiel Spiessens, de Alpen Zusjes, Corrie Van Gorp, Annie 
Cordie, de Strangers, Rina Pia, Heintje en Freddy Breck. De bewoners en de voor de gelegen-
heid opgedaagde fans genoten van de begeesterende ambiance en van zoveel enthousi-
asme. De show werd dansend en zingend afgesloten met een uitbundige “Viva Tirol”.  Het is 
echt niet overdreven: deze keurig gepresenteerde playbackshow was in alle opzichten een 
echte topper. Hartelijk proficiat aan het personeel van Home Sint - Franciscus.

Enkele dagen geleden hoorde 
ik toevallig een oud liedje  van 
Bourvil:  “Un clair de lune à 
Maubeuge”. En plots kwamen 
de herinneringen naar boven.  
Herinneringen aan  de zomer van 
1962… Een  zondagmiddag, na 
een basketmatch zaten we met 
enkele bestuursleden en spelers 
in ons café achter een pint. We 
waren aan het brainstormen over 
het bal dat we in het najaar moes-
ten organiseren.  Het orkest was al 
vastgelegd: we zouden voor een 
tweede maal het tango en rumba 
orkest van Malando naar Berchem 
brengen.  Malando had juist een 
wereldtournee gemaakt en had 
veel succes geboekt in Japan.  
Overal klonk zijn bekende tango 
“Olé Guapa”! Maar nu was het de 
kwestie, hoe we onze zaal zou-
den versieren voor die gelegen-
heid. De zaal “VOS”, zoals ze toen 
genoemd werd (nu “de Brug”) 
was eigenlijk een turnzaal, met 
naakte muren en  slechte akoes-
tiek. Dus moesten we een thema 
vinden, om die plaats om te tove-
ren in een balzaal met “schwung “. 
Uit de jukebox  klonk de nieuwe 
hit van Bourvil “Un clair de lune à 
Maubeuge”.  En     dat  liedje bracht 
ons op een idee. Onze zaal moest 
een bos worden onder maanlicht:  
une clairière!! We dronken nog 
een pint op het goede idee en 

besloten er een nachtje over te 
slapen. Bij vorige bals hadden we 
al draden over de zaal gespannen 
en daar toiletpapier over gehan-
gen en dat  had veel geholpen om 
de akoestiek te verbeteren, maar 
schoon was het niet. Nu dach-
ten we aan netten, die we zou-
den draperen met  allerlei groen.                                                                                                          
Het idee werd goedgekeurd, nu 
kwam de uitvoering: iedereen 
moest op zoek gaan naar netten, 
grote netten, zo mogelijk zeenet-
ten! Het was Marcel Remerie, die 
ons op het goede spoor bracht. 
Zijn chef, secretaris Beghin was 
bevelhebber van het gemeentelij-
ke brandweerkorps  en dat korps 
had in 1953 de stad Oostende 
geholpen bij de grote overstro-
mingen. Eén telefoontje was vol-
doende: we konden beschikken 
over grote zeenetten van de ha-
ringvangst. We mochten die afha-
len, met een vrachtwagen, in de 
vissershaven van Oostende.  Lui-
tenant  Camphijn van de brand-
weer kon een paar van zijn chauf-
feurs laten oefenen met een ritje 
naar de zeemijn. Die uitstap naar 
zee is mij lang bijgebleven. De ca-
mion van de brandweer was een 
oud beestje, dat meer water no-
dig had dan benzine. De nieuwe 
autostrade kon dus niet genomen 
worden, want regelmatig moest 
er gestopt worden om de radi-

ator aan te vullen. Dit gebeurde 
het best aan een café, want ook 
de chauffeurs hadden een zekere 
vloeistof nodig. We geraakten nog 
dezelfde dag weer thuis, maar 
toen de netten uitgeladen wer-
den op het basketterrein, was er 
iets dat direct opviel: de geur, de 
netten roken naar vis… Onze bas-
ketters hebben enkele dagen niet 
kunnen oefenen, want de visnet-
ten hingen en lagen te verluchten 
over het plein.  Met tientallen bus-
sen luchtverversers met parfum 
hebben we het klassieke geur-
tje uiteindelijk er uit gekregen.                                                                                                            
Drie weken voor de bewuste bal-
nacht – de uitnodigingen waren 
nog niet verstuurd -  had Marie-
Louise Gheysen, onze PR,  alarm 
geslagen: de zaal was volzet, alle 
tafels waren besproken! We moes-
ten niet lang nadenken. De grote 
poorten aan de zijkant van de zaal 
werden uit hun hengsels gelicht 
en een tent, zo groot als de zaal 
werd er tegen geplaatst. Een paar 
dagen voor het bal werden de 
netten opgehangen en de gaten 
werden volgestopt met varens, 
die onze bierhandelaar Derlijn  uit 
het Kluisbos haalde. Enkele spots 
zorgden voor het maanlicht. Een 
idee, gesproten uit een liedje, was 
verwezenlijkt en zorgde voor een 
stemmige zaal.

R. L.

HERINNERINGEN deel 48: Un Clair de Lune

Playbackshow van rusthuispersoneel was een topper
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Marc Messiaen samen met de nieuwe algemeen directeur  
Klaus Van Hoecke

De officiële ouderenweek liep van maandag 17 november tot en met 
zondag 23 november 2014. Gewoontegetrouw werden de feestelijkhe-
den van de ouderenweek in het woonzorgcentrum een weekje vroeger 
ingezet. Met een knipoogje naar alle bewoners van Home Sint - Francis-
cus werd op zondag 9 november laatstleden reeds een resem amusante 
namiddagen ingezet met een rasechte Tiroler openingsshow. Het was 
in alle opzichten een verkwikkend en oogstrelend interactief gebeuren 
met een massa leuke deuntjes en vooral met kansen te over om zelf een 
danspasje mee te doen. Tijdens de eerste feestweek volgden nog een 
filmnamiddag met de aloude vooroorlogse filmkanjer Heidi, een stem-
mige koffietafel met smakelijke “kaiserschmarren” en tenslotte nog een 
opmerkelijke demonstratie alpenhoornblazen. Het programma van de 
tweede week werd  op maandag 17 november opengegooid met een 
leuke quiz over Oostenrijk. Woensdag 19 november was de jaarlijkse 
hoogdag van de play back showexploten  van het personeel ter atten-
tie van de rusthuisbewoners. Op vrijdagavond 21 november vond in de 
foyer en in het restaurant van het rusthuis de kaas- en wijnavond plaats. 
Alle belangstellenden kunnen samen met de bewoners genieten van 
uitgelezen kazen en fijne wijnen. Hoe dan ook, het bestuur, de directie 
en het personeel van het woonzorgcentrum maken ieder jaar opnieuw 
van de ouderenweek gebruik om hun bewoners gedurende een paar 

weken eens heel speciaal in de feestwatten te leggen. De officiële ou-
derenweek 2014 staat in het teken van de informatie en de communi-
catie. Deze beide aspecten va de levenskwaliteit voor ouderen gelden 
uiteraard ook voor de leefgemeenschap van het woonzorgcentrum. 
Dit betekent specifiek dat de drempel naar de buitenwereld en naar 
de samenleving toe zo laag mogelijk gehouden wordt. Er wordt niet 
nagelaten om de moderne communicatiemiddelen zo ruim en zo doel-
treffend mogelijk aan te wenden en  uit te bouwen. De ouderenweken 
2014 geven een boost om met de werking van het woonzorgcentrum 
zo intens mogelijk op de dagdagelijkse actualiteit en het samenle-
vingsgebeuren in het algemeen in te haken. Het bieden van ludieke 
en gezellige ontspanningsmomenten en het creatief bezig zijn met alle 
bewoners zijn daar ideale hulpmiddelen voor.

Met ingang van 1 januari 2015 gaat Marc Messi-
aen  met pensioen. Hij wordt als Algemeen Di-
recteur van het woonzorgcentrum Home Sint 
Franciscus opgevolgd door de 37 - jarige Klaus 
Van Hoecke uit Oudenaarde (Mater). De ont-
slagnemende Algemeen Directeur heeft het  
woonzorgcentrum geleid van 1 mei 1987 tot 
31 december 2014. Meer dan een kwarteeuw 
gaf hij het beste van zichzelf voor uitbouw 
van wat vandaag een toonaangevend en ge-
renommeerd woonzorgcentrum van de regio 
is geworden. Hij blikt met voldoening en een 
tikkeltje fierheid terug op deze levensperiode.                                                                                                                                 
“Wanneer ik eens alles rustig op een rijtje zet, 
moet ik vaststellen dat ik een fantastische 
periode heb meegemaakt met verschei-
dene avontuurlijke kantjes en vooral veel 
aanstekelijke uitdagingen. De  opstart werd 
gerealiseerd met een vijftal door de RVA te-
werkgestelde jonge krachten in een oud 
kloostergebouw. Er waren vijftien aftandse 
kamertjes die meteen in de mate van het 
mogelijke werden opgeknapt. Een gedreven 
vriendengroepje vormde de Raad van Be-
stuur van een pas opgerichte vzw. Het was 
een echte pionierstijd. Met een ferme dosis 
durf en een massa denk- en rekenwerk kon op 
een vrij korte periode een eerste nieuwbouw 
met 45 comfortabele kamers neergepoot 
worden. En zo groeide het woonzorgcentrum 
gestadig verder uit. Naast de rusthuisgebou-
wen werd een landelijk ogende serviceflat-
site gecreëerd. Het is een lange weg gewor-
den met veel problemen en hindernissen…”.                                                                                                               
Home Sint - Franciscus is, zoals het er nu uit-
ziet met zijn 109 bedden en 20 serviceflats, 
grotendeels het resultaat van de creativiteit 
en de ondernemingszin van de afscheidne-
mende directeur. Hij was op zijn eigen ori-
ginele manier een voorloper in de wereld 

van de residentiële zorguitbouw. Hij pleitte 
steeds opnieuw voor een innoverende aan-
pak van de ouderenzorg. Hij werkte met een 
visie en een spreekwoordelijk engagement.                                                                                                                                      
Over de toekomst van de zorgopvang en 
van de residentiële ouderenzorg formuleert  
Marc Messiaen enkele richtinggevende be-
denkingen.  “Het bereiken van een hoge ou-
derdom wordt veelal ten onrechte bekeken 
als een levensfase van stilstaan en loslaten. 
Men gaat onachtzaam voorbij aan de typi-
sche  levensdynamiek van de ouderen en de 
hoogbejaarden. De samenleving en vooral 
de beleidsverantwoordelijken mogen niet 
nalaten daarop in te spelen. Alle ouderen 
willen kansen en mogelijkheden krijgen om 
zolang als mogelijk thuis in eigen leefomge-
ving oud te worden. Elke vorm van ouderen-
zorg moet een gedragen schakel van het sa-
menlevingsgebeuren zijn. Een probleem- en 
mensgerichte ouderenzorg  heeft enorm veel 
te maken  met woonzorg. Kwaliteit van leven 
en wonen zijn en blijven voor alle ouderen ui-
terst belangrijk.  Innoverende initiatieven blij-
ven broodnodig. Aangepaste kwaliteitsvolle 
woonvoorzieningen voor ouderen zijn meer 
dan ooit een must. Een eigentijds  woonzorg-
centrum kan en mag geen eiland zijn dat los 
staat van de leefomgeving van stad of dorp. 
In Kluisbergen zijn een aanzienlijk pakket 
elementen voorhanden om voor de ouderen-
populatie een leeftijdsvriendelijke vormen 
van  woonzorg  en zorgopvang te creëren.”                                                                                                            
De nieuwe Algemeen Directeur Klaus Van 
Hoecke sluit zich enthousiast bij de ziens-
wijze en de wensen van zijn voorganger aan.                                                                                                                                  
“Vanaf 1 oktober laatstleden werk ik reeds 
mee met de huidige directie van Home Sint- 
Franciscus. Dit woonzorgcentrum heeft een 
eigen aangename en vooruitstrevende cul-

tuur van werken. Men wil  in de sector een 
voortrekkersrol spelen. Ik wil deze gezonde 
cultuur hoog houden en verder doortrekken. 
Het is goed dat de vensters van deze instel-
ling spreekwoordelijk op de buitenwereld 
gericht blijven openstaan. Het handhaven 
van de uitnodigende toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid  zal een belangrijke be-
kommernis blijven. Het is mijn bedoeling 
om samen met de bestuursorganen van de 
vzw te consolideren wat opgebouwd is en 
af te werken  wat nog in de pijplijn zit. Uiter-
aard zal ik alles doen wat mogelijk is om zo 
nauwgezet mogelijk de verwachtingen en 
noden  van de zorgbehoevende ouderen op 
te volgen en toekomstgericht naar de no-
dige antwoorden en oplossingen te zoeken”.                                                                                                                       
De nieuwe algemeen directeur vangt zijn di-
rectietaken met veel begeestering en met een 
opvallend pak aanstekelijk enthousiasme aan.

Ouderenweken in tirolersfeer

Directeurswissel in Home Sint-Franciscus
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Evenementenkalender
DATUM EVENEMENT PLAATS UUR PRIJS ORGANISATIE

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

Zaterdag 27 december 2014 Kaarting van de reserven Kantine Kluisbergen Sportief vanaf 17.00u inleg 1,25 euro Kluisbergen Sportief

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

Om uw komende evenement in deze evenementenkalender op te nemen dient u een email te versturen naar  
maandblad@drukkerijarijs.com met als onderwerp "EVENEMENTENKALENDER". 
Zorg ervoor dat u duidelijk de datum, naam evenement, plaats, aanvangsuur, prijs en organisatie meedeelt.





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: 220.000 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 : 315.000 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 320.000 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: 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! Plannen en info op kantoor.

MONT-DE-L’ENCLUS

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 : 285.000 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 : 349.000 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: In een rustige straat, dicht bij scholen en centrum 
bevindt zich deze ruime, volledig gerenoveerde woning. inde-
ling: inkom, toilet, leefruimte, keuken, berging, kelder, dres-
sing, badkamer, 3 ruime slaapkamers.  Mooie, grote tuin. Klein 
beschrijf mogelijk. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.
                     VP : 189.000 euro

TE KOOP: 100% instapklaar. Kwalitatieve nieuw-
bouw gelegen in een mooie en rustige buurt. Prachtige 
tuin en verschillende terrassen. 4 slaapkamers en 1 
bureau ruimte op het gelijksvloers. Indeling: inkomhal, 
vestiaire, kantoorruimte, garage, bergplaats. Eerste 
verdieping; keuken, eetplaats en living, toilet.4 slaapka-
mers en badkamer. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 185 kWh/
m2 UC536040.                                     VP : 299.000 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 : 187.500 euro

LAATSTE WONING!
RONSE

TE KOOP: Charmante grotendeels gerenoveerde 
HOPB met garage op 470m2. Aan de voet van het 
muziekbos. Indeling: inkom, eetplaats, geïnstalleerde 
keuken, bergin, badkamer, 2 slaapkamers, zolder met 
vaste trap. Vernieuwd dak, elektriciteit conform, tuin 
en garage. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv.                     
                                        VP : 175.000 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: 249.000 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 : Ruime HOB,volledig afgewerkt. Inde-
ling: inkom met toilet, leefruimte, open keuken. 
Terras en tuin met prachtig zicht.  3 slaapkamers, 
badkamer, zolderruimte. Zeer energiezuinige woning. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.  EPC 151 kWh/m2, UC 95525.                                                  
                           VP: 249.000 euro

OUDENAARDE

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

RONSE

TE KOOP : Aan de rand, instapklare woning met 
atelier, oprit, winkel en parking. Indeling:inkomhal 
met vestiaire en toilet, living, eetplaats, nieuwe keu-
ken, badkamer en 4 slaapkamers. ingesloten tuin. CV. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 667 kWh/m2.                     
                                         VP : 240.000 euro

TE KOOP : Instapklare woning met 2 garages/
atelier. 100% instapklaar. Volledig onderkelderd. 
Indeling: inkomhal, vestiaire, toilet, living, nieuwe 
keuken, extra berging, 3 slaapkamers en badkamer. 
Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 339 kWh/m2.                          
                      VP: 174.000 euro

RONSE

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

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

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
NOG 3 WONINGEN TE KOOP!


