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Seniorenraad Kluisbergen
Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie:

Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten

Vriendschap, liefde en zonneschijn om je hart te verwarmen
Een onverwoestbaar optimisme om tegenslagen te overwinnen

Een glimlach om elke dag mee te beginnen
Een sterke gezondheid en veel vreugd

Een jaar vol romantiek en deugd

Van harte
Gemeentelijke seniorenraad kluisbergen

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.

Zondag 1 maart 2015 vanaf 11u30

1ste EETFESTIJN ENRICO DHAEYE
ORGANISATIE : AGRIMAC

WAAR: Agrimac - Marvijlestraat 53 - 9690 Kluisbergen-Ruien
RESERVATIE: tel.: 0479 321 960

Balletjes in tomatensaus met frietjes  
(kinderen tot 12j - prijs 8 euro)

Noorse visschotel met frietjes (prijs 15 euro)
Kalkoenfilet met frietjes (prijs 15 euro)

Uitslag tombola krokettenkaarting  
Biljartclub Sportief Zulzeke

6854  (reservegetal 8250) – 3736 – 6529 – 3376 – 6678 – 7646 – 7353 – 2417 – 4637 – 

8065 -4635 – 5088 – 3826 – 6760 – 1350 – 8096 – 2485 – 3283 – 5468 – 3135 – 6746 – 

2104 – 1828 – 2798 – 1337 – 6682 – 5826 – 6787 – 6375 – 290 8 – 6002 – 5712 – 6184 – 

 5062 – 4879

Prijzen af te halen voor 1 februari 2015 in café Oud Gemeentehuis te Zulzeke.

Vrijdag 05 december 2014 & zaterdag 06 december 2014

KIDS  
TOT 4J 
GRATIS
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Sint-Elooisfeest op Klaasjesdag !

Mini kerstmarkt in het GOC van Ruien…

Op zaterdag 6 december had het Boerenfront der Scheldestreek maar liefst 245 genodigden samengebracht in de Salons De Koetse om er hun 
patroonheilige te vieren. Ze doen dit nu al 53 jaren lang ! Het is een traditie die destijds in het leven werd geroepen door,de ere-schepen van de 
gemeente, wijlen Daniel Maes die zelf 50 jaar voorzitter was van dit Boerenfront .Aangezien Herman De Croo een goeie vriend was van Daniel 
Maes was hij ook van de partij en gaf een speech met de nodige kwinkslagen naar de hedendaagse politiek en de economie. Na een uitgebreid 
feestbanket kwam Sinterklaas met zijn Pieten nog langs en deze gooiden nog met een aantal kasbons, gerookte hammen en tal van nadere tom-
bolaprijzen zodanig dat iedereen tevreden huiswaarts keerde !

KFC Kluisbergen wilde de bevolking al een beetje in de 
kerstsfeer brengen en organiseerde  op zondagmiddag 14 
december samen met een aantal partners voor de eerste 
keer in het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Ruien 
een indoor kerstmarkt onder de benaming “ Christmas on 
tour “  maar dan één op mini formaat. De organisatoren 
waren na afloop toch tevreden met de opkomst en bera-
den zich om voor dit jaar een 2de editie in te richten maar 
dan iets groter.

Gezellige drukte in het GOC te Ruien naar aanleiding van de KFC mini-kerstmarkt.

Het huidige bestuur van het Boerenfront der Scheldestreek met vlnr. Rik Cossement,  
Chantal Verbeken, Dina Anrijs,Gilbert Anrijs,Diane Libeert en Magda Vanhoutte.
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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



MAANDBLAD KLUISBERGEN januari 2015

4

                  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

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

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
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Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont op weg naar Kerst
Advent, tijd van lichtjes en sterretjes.
Dit was te merken tijdens de adventsviering van de Vrije Basisschool Berchem.
De kinderen van het derde leerjaar verzorgden er de Adventsviering in de kerk. Ze maakten er op de laatste woensdag van 2014 een sfeervol 
gebeuren van.
De andere kinderen konden er ten volle van genieten en werden er actief bij betrokken.
Zalig kerstfeest aan iedereen  en het allerbeste voor 2015 !

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
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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

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

SEIZOENSMENU 

Januari - Februari - Maart

Tarbot / Sint-Jacobsoester / kokkels /

schaaldierenjus / rode biet / witloof julienne

-----

Limoensorbet / Wortegemsen

-----

Kalfsfilet / jus / eendenlever /  

morieljes / jonge wortel / lente-ui / 

crème van schorseneren / aardappelnoot

-----

Witte chocolademousse / krokant / 

crumble van zanddeeg /  

coulis van exotisch fruit

€ 44,00

€ 66,00

(aperitief, wijnen, koffie)

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
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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
Dringende medische hulp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
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

Beste ouders, kranige deelnemers aan de schrijfwedstrijd, ondersteunende directie, leer-
krachten, vele vrienden, Davidsfondsleden en sympathisanten,

Onze taal is het Nederlands. Dat is een mooie taal. Je kunt er in alle omstandigheden mee 
aan de slag. Dat is belangrijk want taal is het vehikel van onze gedachten en vooralsnog 
de beste manier om te communiceren.

Wij merken bij onze jongeren dat zij op de kar springen om hun kennis te toetsen door 
deel te nemen aan deze schrijfwedstrijd. Het aangeboden onderwerp SPORT spreekt hun 
verbeelding aan en zij laten zich kennen in hun favoriete sport en sportheld(en).

Taal is iets wat best kan geoefend worden, de kleine baby start met een brabbeltaaltje die 
alleen zijn moeder en vader verstaan. Iedereen is gelukkig als het opgroeiende kind stil-
aan de taal gaat ontwikkelen en een gedachtewisseling mogelijk word. 

De school is een volgend niveau waar de taal tot ontwikkeling komt. Het is dan ook een 
moment om de inzet van de leerkrachten in de verf te zetten. Zij geven de leerlingen de 
kans om grenzen te verleggen, en zowel hun kunnen schrijven en fantasie te oefenen als 
op een openbaar podium te komen. Ook de computerles ontbreekt er niet aan.

Veel redenen voor de jongeren, hun familie en vrienden, de directie, leerkrachten en sym-
pathisanten om hen aan te moedigen. Dit kan best door AL DIE GEMOTIVEERDE SCHRIJ-
VERS een hart onder de riem steken bij gelegenheid van het evenement van DAVIDS-
FONDS in TOAST LITERAIR.

•	 Wij nodigen u dan ook graag uit om elkaar te ontmoeten op zondag 18 januari 2015 
in Home Sint Franciscus Kwaremont om 10 uur voor een feestelijke bijeenkomst en 
spel. Wij zorgen voor een boeiend programma dat zowel ouders als jongeren aan-
spreekt.

•	 Bij een nieuwjaarsdrink en gezellige babbel ronden we de kranige inzet af van onze 
jongeren.

U mag er zeker niet ontbreken. Wij verwachten u en uw familie.

DAVIDSFONDS KLUISBERGEN
Het bestuur.

Uitnodiging 
Toast Literair
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Begin december kwam de Sint langs bij alle bewoners van Kwaremont. Met de leden van het feestcomité maakten we ruim 50 kg (on-
geveer 4000 koekjes) verse zelfgebakken speculoos en verdeelden die gratis aan alle inwoners. Een klein gebaar dat door iedereen erg 
geapprecieerd werd. Smakelijk!  
Voor het tweede jaar op rij zorgde het feestcomité 
Kwaremont voor een beetje kerstsfeer. Vorig jaar 
plaatsten we in de kerstperiode reeds een 18-tal ver-
lichte "kerstbomen" van verschillende hoogte. Dit 
jaar hebben we met de leden van het feestcomité 
nog een 10-tal kegels extra gemaakt en deze her en 
der in het dorp verspreid.
Voor de elektriciteit zorgden de inwoners zelf, waar-
voor we hen erg dankbaar zijn. De kerstverlichting 
zorgt voor een heel warme sfeer in ons dorp. Het ide-
aal moment voor een gezellige avondwandeling in 
Kwaremont.

Helaas hebben wij ook einde 2014 afscheid moeten 
nemen van één van onze stichtende leden.  Een bij-
zonder pijnlijk moment.  We willen dan ook elk jaar 
onze kerstactie aan hem en zijn familie opdragen.  
Peter, we gaan je missen! 

We wensen alvast iedereen een goed 2015,

Feestcomité Kwaremont

Feestcomité Kwaremont zorgt voor speculoos en kerstsfeer
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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

(*) Tarief comfort autolening, geldig op 19 december 2014 
voor nieuwe en recente wagens tot 2 jaar voor een bedrag 
van meer dan 2.500 euro en niet meer dan 75.000 euro voor 
een looptijd tussen 12 en 60 maanden. Dit tarief kan op elk 
ogenblik worden herzien. 
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaan-
vraag en na ondertekening van uw kredietcontract.
Vaste debetrentevoet : 1,90 %. Jaarlijks kostenpercentage 
(JKP) : 1,90 % voor een lening op afbetaling van 15.000 euro 
voor een looptijd van 36 maanden. 
De maandlast bedraagt 428,87 euro, voor een totaal terug te 
betalen bedrag van 15.439,32 euro.

Let op, geld lenen kost ook geld.

het leven is niet altijd 
even eenvoudig

bankieren 
gelukkig wel

st@rt2bank
■ online zichtrekening

bonus van 5 cent per verrichting, bankkaart,
makkelijk beheer met homebanking en mobile banking

■ online spaarrekening
1,15% basisrentevoet en 0,40% getrouwheidspremie,
beide op jaarbasis

GRATIS

Zakenkantoor Verwee bvba
AXA Bankagent

Grote Herreweg 174 - 9690 Kluisbergen
Tel 055/38 85 13 – E-mail zakenkantoorverwee@axa.be

FSMA nr: 011370 A – cB – RPR nr 0438.677.055

St@rt2bank spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van AXA Bank. Rentevoeten zijn van kracht vanaf 1 maart 2014 
en kunnen op elk ogenblik worden herzien. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.axa.be en via rekeninguittreksels. 
Maximuminlage per klant : 1.000.000 euro. Aanbod voorbehouden voor particulieren. Interesten tot een eerste schijf vrijgesteld van 
roerende voorheffi ng voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België. Voor inkomstenjaar 2014 is dit 1.900 euro en 3.800 euro 
voor gehuwden of wettelijk samenwonenden die samen een spaarrekening hebben. Boven deze schijf, roerende voorheffi ng van 15%. 
Meer informatie, waaronder het document met essentiële spaardersinformatie, te raadplegen voor opening, is beschikbaar in dit 
kantoor en op www.axa.be.

open uw rekeningen op
www.axa.be

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25 1170 Brussel, 
België - IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 
KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel 
FSMA 036705 A - 7.20.0036 - 0314  

Maandblad
Kluisbergen

Uw maandelijkse portie leesplezier
met nieuws uit eigen streek !
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Vandenbossche
BVBA

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

Schrijnwerkerij : ramen & deuren

Gyprocwerken : kamers, wanden & plafonds

Maatmeubelen : dressings, keuken & bureau

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

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

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

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

Kantoren	  

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

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

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

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

	  

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

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

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

Kantoren	  

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

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

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

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

	  

Accountants & Belastingconsulenten
Fiscaal, boekhoudkundig, financieel en juridisch advies

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

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

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

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

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

Voor meer info kan u terecht bij onze contactpersonen Kluisbergen:

Jeroen opsomer – Johan VanderdoncKt

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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Guy
Meurez
Enkel op afspraak
Komt ook aan huis

Rozenlaan 26
9690 Kluisbergen
Gsm 0475 34 66 67

Maandblad
Kluisbergen

Uw maandelijkse portie leesplezier
met nieuws uit eigen streek !
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Beste Kluisbergenaren,

Naar jaarlijkse gewoonte heb ik als Burgemeester het voorrecht om 
bij het begin van het nieuwe jaar aan alle inwoners mijn beste wen-
sen aan te bieden: oprechte wensen voor een goede gezondheid, 
geluk en voorspoed, maar ook wensen van succes in al wat ieder 
van u in 2015 zal ondernemen.

Bij elke jaarwisseling  zal iedereen wel even terugblikken  op wat 
er op persoonlijk en familiaal vlak is gebeurd en denkt men ook na 
over de verwachtingen en hoe men van het nieuwe jaar het beste 
kan maken.

Ook ík wil graag met u kort terugblikken op de gemeentelijke ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar en al eens vooruitzien naar wat 
2015 zal brengen.

Het is duidelijk dat alle steden en gemeenten geen gemakkelijke 
tijden kennen. In deze crisisperiode worden  alle gemeenten ge-
confronteerd  met groeiende kosten. Daarnaast leggen de hogere 
overheden de steden en gemeenten altijd maar nieuwe taken, 
opdrachten en verplichtingen  op, zonder daarvoor in de nodige 
toelagen te voorzien. Ook Kluisbergen moet dus steeds meer doen 
met minder geld. 
De noodzaak om een sober beleid te voeren mag er echter niet toe 
leiden dat de gemeente zou stilstaan of achteruit gaan. 
De gemeente zet in op het creëren van een financieel gezond Kluis-
bergen, dit is dan ook een prioritaire doelstelling van het meerja-
renplan 2014-2019, maar verliest daarbij geenszins de continuïteit 
van de gebruikelijke ruime en goede dienstverlening uit het oog. In 
2014 werden de eerste stappen van het meerjarenplan 2014-2019 
uitgevoerd, waarbij een mooi evenwicht werd gezocht tussen wel-
overwogen uitgaven en inkomsten.

De subsidieregeling voor Kluisbergense verenigingen werd aan-
gepast. Dit gebeurde op een manier die toelaat de verschillende 
verenigingen die actief zijn in onze gemeente onverkort te blijven 
steunen. Zowel financieel, door een aangepast subsidiereglement 
voor (socio-)culturele verenigingen,  als logistiek, door een nieuw 
verhuurreglement  van onze gemeentelijke zalen met aangepaste 
tarieven.

Ondanks de vorig jaar aangekondigde verhoging van de aanvul-
lende belasting op de personenbelasting die in 2015 ingaat en van 
de opcentiemen  op de onroerende voorheffing, stellen we vast dat 
onze gemeentebelastingen  nog steeds onder het Vlaams gemid-
delde  blijven.

In 2014 werd begonnen met de verkoop van een aantal gemeen-
telijke eigendommen die de gemeente niet echt nodig heeft voor 
de uitoefening van haar taken en in 2015 zal de gemeente nog be-
paalde gebouwen en gronden verkopen.

Voor de komende generaties werden in september 2014 nieuwe 
klaslokalen in gebruik genomen door GBS De Start. Door het groei-
end aantal leerlingen en het succes van onze gemeenteschool  was 
er duidelijk behoefte aan bijkomende klasaccommodatie  in de 
deelgemeente  Ruien.

Ook zal in 2015 in de deelgemeente Ruien de bouw van een nieuwe 
kinderopvang in de onmiddellijke buurt van de schoolomgeving 
gerealiseerd worden, dit in samenwerking  met “vzw De Braamrak-
kertjes”, die alle investerings- en uitbatingskosten voor haar reke-
ning zal nemen.

In 2015 bieden zich een aantal nieuwe uitdagingen aan voor de ge-
meente. 

Zo geldt er vanaf 1 januari 2015 een Vlaams verbod op het gebruik 
van onkruidverdelgende  middelen voor de gemeente.  De ge-
meente is voortaan  dus verplicht het openbaar domein te onder-
houden zonder het gebruik van sproeistoffen.
Alternatieve  middelen voor  onkruidbestrijding  (branden, sto-
men,...) blijken  echter niet
alleen minder effectief, ze zijn bovendien  ook minder efficiënt en 
duurder.
Dit alles maakt dat onze groendienst voor een bijna onmogelijke 
opdracht staat. Het zal een andere aanpak vragen, maar zeker ook 
een mentaliteitswijziging  om het mooie en verzorgde uitzicht van 
onze gemeente te bewaren.  Het zou ook goed zijn mocht de ge-
meente daarbij kunnen rekenen op wat begrip, burgerzin en even-
tuele hulp van haar inwoners.

Sinds 1 januari  2015 is ook de brandweerhervorming  een feit. 
Voortaan maakt onze gemeentelijke  brandweer  deel uit van de 
Brandweerzone  Vlaamse Ardennen,  die bestaat uit 13 gemeenten  
en 7 brandweerkorpsen.
De centrale aansturing zal gebeuren vanuit de hoofdpost in Ou-
denaarde en ook alle aankopen voor de brandweer zullen vanaf nu 
gebeuren via de zone.
De werkingskosten  van de brandweerzone  zullen, volgens een 
overeengekomen verdeelsleutel,  procentueel  aan de verschil-
lende  gemeenten  worden  doorgerekend. Belangrijk is dat de ge-
meentelijke brandweer wel zal kunnen blijven interveniëren op het 
grondgebied van onze gemeente.

Een definitieve oplossing voor het recreatieoord Kluisbos werd in 
2014 nog niet bereikt. Hoewel de jarenlang gevoerde onderhande-
lingen  voor een overdracht  aan de provincie Oost-Vlaanderen net 
voor de zomer in een finale fase leken te geraken, zag de provincie 
uiteindelijk af van deze overname.
De in het Vlaamse regeerakkoord vooropgestelde  afslanking van 
de provincies en hun middelen werd door de provincie zelf aange-
haald als reden voor hun afhaken.
Ondanks het feit dat de aanpak van de overlast duidelijk vruch-
ten  afwerpt, kende het recreatieoord  ten gevolge van de bijzon-
der slechte weersomstandigheden  in augustus, vorig jaar slechts 
27.000 bezoekers. Dit is de helft van het aantal dat in een normaal 
jaar wordt gehaald. Onmiddellijk gevolg hiervan is dat de ont-
vangsten in 2014 ontoereikend waren.
Om verdere verliezen zoveel mogelijk te beperken werd besloten 
tot een stopzetting van alle horeca-activiteiten  en een afslanking 
van het personeelsbestand. Een moeilijke, pijnlijke, maar niettemin 
noodzakelijke beslissing  die zich opdrong.
Het is de bedoeling om alles in het werk te stellen om het zwembad 
ook in de zomer van 2015 nog open te houden en ondertussen de 
mogelijkheden van een verkoop/verhuur  op de private markt te 
onderzoeken.

Nieuwjaarswensen burgemeester
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De sporthal  en het verblijfscentrum “Villa  Vogelsanck”  blijven 
open zoals voorheen.

Na de sluiting van de centrale van Ruien, is er in 2014 al wat meer 
duidelijkheid en zekerheid gekomen over de site.
Alle gebouwen en installaties zullen in 2015 verder worden afge-
broken.  De terreinen zullen bouwrijp gemaakt worden  en daarna 
door de vennootschap  NV Herpelgem, waarvan  ikzelf mede-aan-
deelhouder  ben, worden ontwikkeld.
In overleg met de gemeente, de provincie en de verschillende  
overheidsinstanties  (W&Z, AWV,ANB,...) wordt actief gewerkt aan 
een nieuwe toekomst voor de site, die op meerdere vlakken een 
belangrijke rol voor Kluisbergen zal spelen.
De concrete en precieze invulling moet nog worden uitgewerkt, 
maar zoals velen verwachten, zal zeker ingezet worden op econo-
mische bedrijvigheid, die op haar beurt kan bijdragen aan tewerk-
stelling en welstand voor de gemeente.
Het is een belangrijk  dossier en voor iedereen een bijzondere uit-
daging, omdat het vooral voor Kluisbergen, aangeduid  als econo-
misch knooppunt, maar ook voor de ruimere omgeving, toekomst-
perspectieven biedt aan de komende generaties.

En ongelooflijk maar waar, na zo veel jaren van saneringen en ver-
traging door procedures, zal de intercommunale  SOLVA nog dit 
jaar beginnen aan de realisatie van het nieuwe woonproject  ’De 
Waele’, waarin ook de Sociale Huisvestingsmaatschappij  Vlaamse 

Ardennen participeert. In het centrum van Berchem zal op die ma-
nier een divers woonaanbod worden gerealiseerd, zodat het voor 
jong en oud mogelijk en financieel haalbaar blijft om zich in Kluis-
bergen te vestigen.

Zonder te veel in detail te willen gaan over het reilen en zeilen van 
de gemeente, zijn dit toch enkele belangrijke doelstellingen en 
bekommernissen, waar ik in het komende jaar, samen met het ge-
meentebestuur, zal blijven aan werken voor een mooie, warme en 
actieve gemeente die ten dienste staat van haar inwoners, onder-
nemingen, organisaties en verenigingen.  Een gemeente waar elk 
van u goed en gelukkig kan wonen en leven.
Geachte dames en heren, 
Omdat iedere dag en elk nieuw jaar een nieuwe kans betekent, 
wens ik jullie voor 2015 van harte:

Gezondheid - Durf en Passie – Optimisme – Geluk – Energie – Enga-
gement – Creativiteit - Warmte en natuurlijk veel Vriendschap.

Uw burgemeester,

Philippe  Willequet
Kwaremontplein  22
9690 Kluisbergen 
0496/28 89 79
Philippe.willequet@telenet.be

Met de bedoeling de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden, kiest het gemeentebestuur er voor om een andere invul-
ling te geven aan het lokaal informatiebeleid. Het Gemeentelijk Informatieblad houdt als aparte uitgave op te bestaan; voortaan kunt u het 
nieuws van het gemeentebestuur terugvinden in het Maandblad Kluisbergen. Daarnaast wenst het bestuur meer in te zetten op andere 
informatiekanalen, zoals de gemeentelijke website, de facebook- en twitteraccount, en huis-aan-huis-bedelingen van losse flyers. Wij dan-
ken de trouwe lezers van het Gemeentelijk Informatieblad en hopen hen langs deze weg even goed te blijven informeren.

Een nieuw informatiebeleid

Lucien Delmulle (73j.) en 
Gerarda Cardon (71j.) uit de 
Bruggestraat waren op 21 
november 50 jaar gehuwd. 
Het bestuur en de redactie 
wensen het gouden bruids-
paar van harte proficiat.

Gouden  
bruiloft
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Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe 
je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, 
zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op 
je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een 
gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pestici-
den meer. Concreet betekent dit dat naast de openbare besturen 
ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen 
en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. 
Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper 
houden.

MuST MET MEERwAARDE 
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedrei-
ging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duur-
zame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter be-
schermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als 
kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke 
gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van 
pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of 
planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve 
methoden zoals borstelen en branden. 

wOOn JE In EEn GROnDwATERbESchERMInGSZOnE Of 
lAnGS OppERvlAKTEwATER?
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschap-
pijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit wa-
terwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgeba-
kend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In 
deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwij-
king van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden. 
De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook 

langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik 
van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorra-
den te beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die 
vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een 
ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

hOE pAK JE hET AAn?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud 
van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt, pesticidenvrij beheer 
mogelijk.

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn 
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin 
help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke 
vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.

Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. 

Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. 
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bo-
dem te vermijden.

Tip 4: Gebruik alternatieven. 
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

MEER InfO?
Surf eens naar  www.vmm.be/zonderisgezonder. Je vindt er prak-
tische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, 
ziektes en plagen zonder pesticiden.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen or-
ganiseert in samenwerking met een aantal steden en gemeenten 
een tweedaagse BOUWTEAM cursus. De  focus ligt op renovatie. 
Deze zijn toegankelijk voor alle Oost-Vlamingen! 

fOcuS REnOvATIE
Tijdens dit BouwTeam krijg je van een bouwdeskundige van vor-
mingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle techni-
sche en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig 
verbouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de han-
den uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je ge-
sprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers 
van allerlei materialen. Voorkennis is absoluut niet vereist.

KOSTbARE InfORMATIE, GEEn vERKOOpSpRAATJE
Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsin-
stallatie en bepaal je het vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede 
ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie? Hoe kan 
je regenwater hergebruiken? Over al deze kwesties geven bouw-
deskundigen neutrale informatie.

MAAK DE JuISTE KEuZES
Je leert de voor- en nadelen van de diverse bouwmaterialen en in-
stallaties kennen. De lesgevers brengen verschillende materialen 

mee om zo concreet mogelijk uitleg te geven. Het aantal deelne-
mers is beperkt zodat iedereen volop aan bod komt.

EEn bOuwTEAM bREnGT JE GElD Op!
Deelname aan een BouwTeam kost u (dankzij de steun van het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Infrax en onze gemeen-
te) slechts 40 euro. Een bedrag dat je met de vele tips snel terugver-
dient door de lage energiefactuur. Elk jaar opnieuw. Iedereen krijgt 
een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes voorzien.

wanneer?
Zaterdag 7 en 14 maart 2015 van 9.00 tot 17.00 uur 

Inschrijven?
De Bouwteams zijn snel volzet! Snel inschrijven kan via www.bouw-
teams.be of telefonisch bij Dialoog op het nummer 016/23 16 49.

locatie
Grote vergaderzaal Brandweer Kluisbergen
Berchemstraat 55A (1e verd.)
9690 Kluisbergen

heb je nog vragen?
www.bouwwijs.be, milieudienst@kluisbergen.be of 055/23 16 43

Doe jij het al zonder pesticiden?

Provincie Oost-Vlaanderen kiest resoluut voor renovatie
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Wist u dat u op de website www.apotheek.be terechtkan voor alle informatie over de Belgische apotheken met wachtdienst? In dit ver-
band willen we ook graag uw aandacht vestigen op het feit dat het oproepnummer, waar u op elk ogenblik terechtkan om te weten welke 
de dichtstbijzijnde apotheek met wachtdienst is, sinds 5 januari is vervangen door:
0903 / 99.000

... dan is het belangrijk om hem of haar aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en een verzekering neemt tegen arbeidson-
gevallen. Anders riskeert u een boete. Concreet moet u:
- zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
- uw personeel aangeven via de Dimona-applicatie op het portaal van de sociale zekerheid.
- de nodige RSZ-bijdragen betalen.
- uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming.

Meer info: www.faofat.fgov.be
www.socialsecurity.be
02/511 51 51

Clara Declercq uit Ruien werd op 26 december 100 jaar oud. Haar eeuwelingenfeest werd uitgebreid 
gevierd in Home Sint-Franciscus. Van harte gefeliciteerd vanwege het bestuur en de redactie!

Wachtdienst apothekers

Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders te werk?

Eeuweling gevierd

Het is sommigen de voorbije eindejaarsperiode wellicht opgevallen dat er in Kwaremont een zeer feeërieke sfeer hing door de vele kerst-
verlichting die werd aangebracht. 
Deze kerstverlichting werd, onder impuls van het Kwaremonts feestcomité, door de bewoners van Kwaremont zelf voorzien. De gemeente 
heeft haar eigen kerstverlichting in Kwaremont beperkt tot de kerstbollen in de boom aan de kerk.
Dergelijke initiatieven worden door de gemeente ten zeerste geapprecieerd en kunnen misschien een inspiratiebron vormen voor andere 
initiatieven!

Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur in de begroting een budget 
voor ontwikkelingssamenwerking. Elk jaar wordt dit bedrag door 
de gemeenteraad toegekend aan één of meerdere projecten die 
elk op hun eigen manier een steentje bijdragen op vlak van ontwik-
kelingssamenwerking. Dit kan om grote projecten gaan (bv. Unicef ) 
doch ook kleine projecten kunnen aanspraak maken op (een deel 
van) dit budget. 

Het bestuur wil ook aan de Kluisbergense burgers de kans geven 
om een aanvraag voor deze toelage in te dienen voor projecten 
waarbij zij nauw betrokken zijn en die kaderen binnen ontwikke-
lingssamenwerking. De ingediende aanvragen zullen door het be-

stuur geëvalueerd worden waarna zal beslist worden of ze al dan 
niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage voor 
ontwikkelingssamenwerking .
In de aanvraag dient het project waarvoor de toelage wordt aange-
vraagd duidelijk omschreven te worden. Aanvragen dienen uiterlijk 
tegen 15/03/2015 ingediend te worden en dienen gericht te wor-
den aan het College van burgemeester en schepenen, Parklaan 16 
te 9690 Kluisbergen.

Belangrijk: De toelage voor ontwikkelingssamenwerking wordt en-
kel toegekend aan een project/een organisatie en niet aan particu-
lieren.

Kerstverlichting

Aanvraag toelage ontwikkelingssamenwerking

foto Home St.-Franciscus
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WINTER IN KLUISBERGEN
Natuurliefhebber Peter Van de Kerckhove trok bij de éérste sneeuw op 28 december '14  zijn wandelschoenen aan en maakte onderstaande 
fotoreportage. Zijn voorkeur ging uit naar de "Trage wandelwegen" vanaf de Hotond. Geniet mee ! De unieke "trage wegen"  langs veld en bos 
zijn trouwens een aanrader.
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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

Aperitief

 

Koud vis- en vleesbuffet

 

Soep

 

Hoofdgerechtenbuffet

 

Kaasbuffet

 

Dessert en koffie

 

 47,00 euro  

Wijnen en waters inbegrepen tot 14u30

met Dj Bob De Groot

Cava
Degustatiebordje

 
Op vel gebakken skrei

prei en cider
 

Sorbet kolonel
 

Parelhoenfilet met ganzenlever
knolgroentjes,  

jus met zwarte peper
röstiaardappelen

 
Panna-cotta met witte chocolade

frambozen en crunch
 

Koffie
digestief

 

 45,00 euro  

Zaterdag met DJ Serge

Zondag met Nicola Vigna

Brunch
Zondag 8 maart om 11u30

Valentijn
Zaterdag 14 februari 2015 om 19u30
Zondag 15 februari 2015 om 12u30

Ze zijn allemaal ontworpen 
om de beste te zijn.

Welke is voor u  
het beste?

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

slechts

€389

niet vergeten: 

WINTER- 

ONDERHOUD  

tuinmachine !

Paling napolitaine
zondag 22 februari om 12u30

23 euro

Lamsnavarin
zondag 1 maart om 12u30

22 euro 

Osso-bucco
zondag 15 maart om 12u30

23 euro

Italiaanse avond
vrijdag 20 maart om 20u

50 euro all-in
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Sint op bezoek in de Vrije Basisschool Berchem
De verwachtingen waren hooggespannen op 2 december. 
De Sint zou, traditiegetrouw de Vrije Basisschool Berchem-
Kwaremont bezoeken.
Aangezien deze school het MOS-label draagt, dacht de 
heilige man ook zijn duit in het zakje te doen door op een 
milieuvriendelijke manier zijn entree te maken. 
Daarom koos hij als vervoermiddel een  .......luchtballon.
Maar dat was buiten de weergoden gerekend. Uitgere-
kend die nacht stak een korte maar strakke storm op en 
daar hadden de Sint noch de pakjespieten rekening mee 
gehouden. De Sint koos voor een veilige prong met de pa-
rachute. Zo werd de mand wat lichter en was de luchtbal-
lon beter bestuurbaar in de stormbui. 
Met heel wat geluk belandde de Sint veilig en wel op de 
boerderij van Lode Van Wambeke. Die zette grote ogen op 
toen hij die onverwachte bezoeker op zijn dak kreeg. Lode 
luisterde naar het verontrustende verhaal en besloot de 
heilige man te helpen. Zo werd de Sint verwelkomd op de 
parking van de Vrije Basisschool in Berchem. ..... per tractor.

Gelukkig kon de koelbloedigheid van de Pieten de pakjes 
in veiligheid brengen door een noodlanding te maken op 
het platform van de nieuwbouw in de Kloosterstraat.
Gelukkig was Firma Coorevits juist met een hoogtewerker 
ter plaatse zodat de bemanning van de luchtballon en de 
lading pakjes veilig en wel aan de grond werden gebracht.
Daarna barstte een groot feest los, eerst in de kleuterspeel-
zaal daarna in feestzaal Brugzavel.
Om 14:40 uur bracht de Sint dan een bezoek aan de “ ’t Schoolke” in Kwaremont.

Eind goed, al goed ! Gelukkig !

Verzamelen op zaterdag  28 febr uari '15   
om 19 u aan de toren op de  K luisberg.   
M ogelijkheid om  met  zware telesco-
pen sterren te bekijken 
onder bekwame leiding van de West-
vlaamse Vereniging  voor Sterrenkijken.   
I edereen is welkom, gratis . Activiteit 
sterrenkijken   gaat niet door bij regen-
weer .   C afetaria De Toren  is  meestal ge-
opend voor deze gelegenheid.
 
  Dezelfde dag, om 16 u jaarlijkse  Bos ui-
lenwandeling van Natuurpunt vertrek-
kend vanaf het  R ecreatieoord, tot 19   u 
ur  waarna men kan aansluiten bij de 
sterrenobservatie . 
 I n de hoop dat de bosuilen het roepen 
niet verleerd zijn.
ook daar gratis en iedereen welkom, 
warme kledij en goed schoeisel  aan-
bevolen!  Norbert Desmet zal de uilen-
tocht gidsen.

Bosuilen en sterren kijken op de Kluis!

De bosuil doet het vrij 
goed in het Kluisbos !
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KlEuTERS vRIJE SchOOl RuIEn Op ZOEK nAAR hET TAlEnT vAn hEKS lOTJE.
 V rijdag 5 december '14 vierden alle kleuters het grootouderfeest in zaal Volkswelzijn te Ruien. 
Ook de goede Sint en zijn Zwarte Pieten kwamen meegenieten van de voorstelling !
 
De kleuters van de Vrije School Ruien maakten kennis met 'heks Lotje' die in een heksenhuis 
woont.
Zo leren ze ook de kookheks , muziekheks , slaapheks en  de  knutselheks kennen.
Alle heksen hebben blijkbaar een talent maar heks Lotje heeft haar talent nog niet ontdekt.

De kleuters helpen haar zoeken naar dit talent.
Het thema van het feest paste perfect bij het jaarthema van de school : 'JE BENT WIE JE BENT 
MET JE EIGEN TALENT'.
Ouders en grootouders waren massaal aanwezig om de kleuters te bewonderen tijdens deze 
voorstelling.

Volledige reeks op www.vbsruien.be

De Ruiense vereniging Comité Doré kon tijdens hun nieuwjaarsreceptie een 
cheque van maar liefst 4.000 euro schenken aan hun goede doel, nl. vzw Vrien-
denkring van de brandwondenpatiëntjes van UZ Gent. Na vijf jaar bestaan staat 
de teller hiermee al op 15.250 euro dat geschonken werd. De centjes zullen 
goed besteed worden want de vzw zal dit jaar een meerdaagse trip naar Euro-
disney organiseren voor brandwondenpatiëntjes en hun broers en/of zussen. 
Ook het Comité zit dit jaar niet stil : op 23 mei staat de Live Kicker op het pro-
gramma en op 5 december is er naar jaarlijkse gewoonte de Pietenfuif. Maar na 
het overweldigend succes van het eerste Oktoberfest vorig jaar zal er zeker een 
vervolg komen van dit volkse feest in het weekend van 2-4 oktober. Meer info 
volgt op de facebookpagina van het Comité.

Tijdens de poëzieweek van 29 januari 
tot 4 februari zetten we in de biblio-
theek van Kluisbergen onze collectie 
dichtbundels extra in de kijker.

Maar er is meer: op vrijdag 13 februa-
ri maken we ons op voor een partijtje 
poëziepingpong, een lezing in een 
spannend jasje van de dichters Sylvie 
Marie en David Troch. Het lot bepaalt 
wie van hen beiden met een gedicht 

begint. Na dat gedicht pikt de ander erop in met een gedicht dat er op één 
of andere manier op aansluit. Dat kan doordat in beide gedichten hetzelfde 
woord voorkomt of doordat de gedichten over hetzelfde onderwerp gaan. 
Zo rijgen ze de gedichten aan mekaar en ontstaat een verhaal dat alle kanten 
opspringt. Telkens weer zit het publiek enorm aandachtig te luisteren.

We beginnen om 20 uur in de bibliotheek. Afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen is het echter mogelijk dat we uitwijken naar zaal De Brug. In elk geval 
maken we het extra gezellig met een lekker wijntje.

De toegang is gratis, maar gelieve wel op voorhand in te schrijven: 055/23 16 
57 of kluisbergen@bibliotheek.be.

Voor het nieuwe jaar wens ik jullie:

Tijd om van de kleine dingen te genieten

Rust om stil te staan bij mooie momenten

Sterkte om tegenslagen te overwinnen

Vriendschap om je hart te verwarmen

Humor om wat somber is te kleuren

Een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Fijne feestdagen!

Nieuws uit Vrije School Ruien

Comité Doré: schenking cheque

Poëzie in de bib Nieuwjaarswensen  
N-VA Kluisbergen

Kleuters helpen mee 
zoeken achter het talent 

van heks Lotje !
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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

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.

NIES
IGNACE

algemeen
schrijnwerk

ALU, PVC, 
HOUTEN RAMEN 
EN DEUREN
 
BINNEN- EN 
BUITENDEUREN
ROLLUIKEN – TRAPPEN 
PARKET

HERSTELLINGEN

Kontrijnstraat 28 – 9690 KLUISBERGEN

Tel.: 055/38.71.38 - Fax: 055/38.71.40 - GSM: 0475/49.61.37

BTW:  BE 736.214.162 – E-mail: ignacenies@hotmail.com
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DRIEKOnInGEn In vRIJE SchOOl RuIEn
Dinsdag 6 januari '15 trokken de 2de en de 
3de kleuterklas onder luid gezang en met een 
draaiende ster van klas tot klas.
En of de koningen succes hadden ! Alle kinde-
ren zongen mee uit volle borst tot groot jolijt 
van de koningen zelf.

Méér kerstsfeer op www.vbsruien.be oa bij de 
3de kleuterklas.

STEEnMARTER In vRIJE SchOOl RuIEn !
Waar onze nachtelijke roofdiertjes (bunzing, steenmarter, hermelijn en wezel) verblijven en wat ze allemaal uitspoken zijn vragen die meestal 
moeilijk te beantwoorden zijn.
Sinds de jaren '80 zijn deze vrij zeldzame zoogdiertjes allen wettelijk beschermd. Hoofdvoedsel van deze roofdiertjes zijn immers muizen en 
ratten.

Soms wordt men als natuurliefhebber plots geconfronteerd met de harde realiteit...opnieuw een steenmarter doodgereden...
Zo overkwam het onderwijzer Robin Vanheuverswyn vrijdag 28 november '14. Aan de Oudenaardebaan in Berchem lag een prachtexemplaar 
steenmarter met verbrijzelde schedel, het zoveelste verkeersslachtoffer.

Het diertje werd direct meegenomen naar de Vrije School Ruien als didactisch materiaal. Een occasionele les "natuurstudie" werd  ingebouwd 
voor de aanwezige klassen.
Meester Robin en collega natuurgids meester Dirk Seigneur gaven uitleg over de uitwendige kenmerken en de verborgen levenswijze van de 
steenmarter. De steenmarter bleek een volgroeid vrouwtje te zijn.

De vrij grote pluimstaart en de typi-
sche witte keelvlek maakten behoor-
lijk indruk op de leerlingen. Ook de 
kleuters toonden een grote belang-
stelling voor de marter. Een wilde poes 
en die mooie staart...

Van de ouders werd later vernomen 
dat de les nog een vervolg kreeg op 
de computer. Op internet zijn diverse 
mooie opnames over steenmarters in 
actie !

De steenmarter werd overgemaakt 
aan de wetenschappers van het 
Instituut voor Natuur- en Bosonder-
zoek (INBO) te Geraardsbergen via de 
diepvriezer van het RLVA in Ronse.
Door autopsie en inzameling wordt zo 
de levenswijze en de verspreiding van 
de steenmarter bestudeerd.

Alle foto's van de steenmarter op 
www.vbsruien.be !

Nieuws uit Vrije School Ruien

Rune houdt de mooie pluimstaart vast en Lars toont de witte keelvlek van de steenmarter.
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Op 21 december 1986 vertrokken 
we op reis naar Peru, voor een be-
zoek aan onze  zoon, die daar al 
een jaar aan het werk was op een 
project voor bosbouw. Peru is een 
groot land in Zuid-Amerika (42 X 
België), ten zuiden van de evenaar 
en gelegen aan de Grote Oceaan. 
In de 16de eeuw was dat het ge-
heimzinnige Inca-rijk, dat jammer 
genoeg, veroverd en verwoest is 
geworden door de Spanjaarden.                                                           
We waren goed voorbereid:  een 
reeks spuitjes gekregen, veel 
over dat land gelezen  en ander-
half  jaar avondles gevolgd  in 
de Spaanse taal. We konden al 
een woordje Spaans meepraten.                                                                                                                                       
Wij zouden Kerst en Nieuwjaar 
vieren bij de indianen van Peru en 
enkele weekjes toeristje spelen in 
dat machtig, paradijselijke  land. 
Het werd een verblijf van twee 
maand! Op Brussel-Nationaal na-
men wij het vliegtuig voor Span-
je-Madrid  om van daaruit  in één 
trip de Atlantische Oceaan  over 
te vliegen naar Puerto Rico. Op de 
vlieghaven van San Juan mochten 
we eventjes de benen strekken om 
dan een vlucht te nemen naar Co-
lombia. Hier liepen we vertraging 
op, zodat we de vlucht naar Lima-
Peru misten. In Bogota werden 
we naar een hotel gebracht waar 
we een nachtje konden uitrusten. 
Het was een soort suite, met bar, 
bad en eethoek op de 26ste ver-
dieping. Daar zouden ze ons weer 
komen ophalen, maar het juiste 
tijdstip was niet vermeld. Hier-
door  durfden we onze kamer niet 
te verlaten,  om de oproep niet te 

missen. Met het mooie zicht, van-
uit onze hoge kamer vonden we 
het ook niet nodig om een wan-
delingetje  te maken in de stad, 
die bekend stond als het  gang-
steroord  van Zuid-Amerika, waar 
de toeristen regelmatig gepluimd 
werden. Hierbij  een  anekdote, 
die dat wel enigszins tegen-
spreekt.  In de haast om de bus te 
halen, die ons naar het hotel ging 
voeren, was  mijn vrouw een nieu-
we mantel verloren, ergens in de 
luchthaven.  We hadden geen tijd 
om die te gaan zoeken en het was 
uiteindelijk enkele dagen later in 
Peru, dat de secretaresse van onze 
zoon het nodig vond om eens te 
telefoneren naar de luchthaven 
van Bogota. De  mantel was ge-
vonden en werd bewaard in de 
wachtzaal.  Twee maand later, op 
onze terugweg,  hebben we die 
gewoon kunnen recupereren.  Op 
het einde van onze vlucht naar 
Lima, hoofdstad van Peru, had 
de piloot een bijzondere mede-
deling:  door verhoogde activi-
teit van het  “Sendero Luminosa” 
(=” Lichtend Pad”,  een commu-
nistische terreurbeweging in 
Peru)  was in Lima de avondklok 
tijdelijk  ingesteld. Alle verkeer op 
straat was na 22 uur verboden.  
Hij voorzag dat onze landing  na 
dat uur zou  gebeuren en was het 
best mogelijk dat we de vliegha-
ven niet  zouden kunnen verlaten.                                                                                                                                    
Onze zoon had beloofd,  dat hij 
ons zou komen oppikken,  maar 
door dat probleem,  zou dat  
waarschijnlijk niet kunnen en een 
nachtje slapen op de banken van 

de luchthaven  was dus het voor-
uitzicht.  Maar als we de bagage 
hadden opgehaald,  stond onze 
zoon ons toch op te wachten.  Hij 
had op de Belgische ambassade 
een wagen met chauffeur kunnen 
bemachtigen,  die met de nodige 
papieren  zich na het sluitingsuur 
mocht verplaatsen.  
Op weg naar het centrum van de 
stad  moesten we verschillende 
keren stoppen. Door het open 
raam van de wagen verscheen 
dan  eerst de loop van een wapen 
en een sterke lichtstraal  en moes-
ten papieren en wagen gecon-
troleerd worden.  Maar door het 
kenteken van de ambassade op 
de auto mochten  we telkens vlug 
verder.  Het was toch met een 
zucht van opluchting,  dat we ons 
hotel konden  binnen stappen!                                                                                                                                   
Dat negatieve welkom werd 
vlug weggevaagd  als  we na 
enkele dagen de vriendelijk-
heid en jovialiteit van het Pe-
ruviaanse volk leerden kennen.                                                                                      
Wij waren 25 uur onderweg ge-
weest en nu konden we uitrusten 
in een mooi hotel in de residenti-
ele wijk “Miraflores” van de hoofd-
stad Lima.  Maar kerstavond vie-
ren in een stad,  die  in de greep 
van een strenge avondklok zat,  
zagen we toch niet zitten.  We 
hadden geluk, de zoon kon nog 
vier zitjes krijgen voor een lucht-
trip in een kleine Fokker, 500 km 
noordwaarts,  naar  de oude inca-
stad “ Cajamarca”.
                                                                                                               

(wordt vervolgd)                                                                                                                     
R. L.

HERINNERINGEN deel 49: Peru
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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

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

Kalk nu!
Houtpellets, Kolen, Gas  
en Droog brandhout
15 soorten plantaardappelen

tuin ∙ dier
bakplezier

(mag gerust op  
bevroren ondergrond)
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Evenementenkalender
Datum eVenement PLaats uuR PRiJs oRGanisatie

Zaterdag 17 januari 2015 Winterwandeling Zaal Volkswelzijn 08.00u €1,5 Omloop Kluisbergen

Zondag 18 januari 2015 Toast Literair Home St. Franciscus 10.00u Davidsfonds

Zaterdag 24 januari 2015
Toneelvoorstelling: "Het web van de suikerspin" 
door kindertheater ACABOE

Zaal De Brug 16.30u
€5 (reserveren:  
jeugddienst@kluisbergen.be)

jeugdraad Kluisbergen en 
gezinsbond Kluisbergen

Zondag 25 januari 2015 Derbydiner Zaal Volkswelzijn 11.00u KFC Kluisbergen

Vrijdag 30 januari 2015 Kaarting VBS Berchem-Kwaremont Feestzaal Brugzavel VBS Berchem-Kwaremont

Zaterdag 7 februari 2015 3de BBQ-avond Seppe Dhont Zaal Volkswelzijn vanaf 19.00u
volw: €16 / kind: €9 
Kaarten: 0484 35 01 47

Zondag 8 februari 2015 Verkoop ontbijtpakketten Ouderraad Vrije School Ruien

Vrijdag 13 februari 2015 Poëziepingpong
Bibliotheek  
(Brugzavel 25B, 9690 Kluisbergen)

20.00u Gratis Bibliotheek

Zondag 15 februari 2015 Kindercarnaval met Clown Rocky Feestzaal Brugzavel 14.30u - 16.30u Gratis jeugdraad Kluisbergen

Zondag 1 maart 2015 1ste eetfestijn Enrico Dhaeye
AGRIMAC (Marvijlestraat 53 -  
9690 Kluisbergen-Ruien)

vanaf 11.30u
volw: €15 / kind: €8 
Kaarten: 0479 321 960

AGRIMAC

Zaterdag 7 maart 2015 Bouwteam cursus
Grote vergaderzaal Brandweer Kluisbergen 
Berchemstraat 55A, 9690 Kluisbergen

09.00u Gratis
Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen Oost-Vlaanderen

Zondag 8 maart 2015 Opendeur Vrije Basisschool Berchem (kleuter) 10u - 12u KFC Kluisbergen

Zaterdag 14 maart 2015 Bouwteam cursus
Grote vergaderzaal Brandweer Kluisbergen 
Berchemstraat 55A, 9690 Kluisbergen

09.00u Gratis
Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen Oost-Vlaanderen

Zaterdag 14 maart 2015 Voetbalkwis Zaal Volkswelzijn 19.30u KFC Kluisbergen

Zondag 15 maart 2015 Tweedehandsbeurs Gezinsbond Kluisbergen
Parochiezaal te Berchem  
(Kloosterstraat, 9690 Kluisbergen) 

14.00u Toegang gratis Gezinsbond 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

Woensdag 1 april 2015 Buitenspeeldag Recreatieoord Kluisbergen 13.30u - 17.00u Gratis
jeugddienst en 
sportdienst 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

Zondag 28 juni 2015 Schoolfeest Vrije Basisschool Berchem-Kwaremont VBS Berchem-Kwaremont

Zaterdag 5 september 2015 16de Ruien Feeste Ruien plein
17u Patersloop - 19u 
Optreden - 22u Feeste fuif

info:  
www.ruienfeeste.be

Ruien Feeste

Zondag 6 september 2015 16de Ruien Feeste Ruien plein
11u Feeste Maaltijd -  
14u Sprokkeltocht

info:  
www.ruienfeeste.be

Ruien Feeste

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.



Maandblad Kluisbergen

zoekt adverteerders!

vraag info & tarieven: 

maandblad@drukkerijarijs.com



VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

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 : 349.000 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: 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 : Prachtige en rustige streek, dubbele 
beglazing, cv. Bestaande uit een winkel (100 m2). De 
woning heeft ook 2 garages en een atelier (60 m2).  De 
eerste verdieping telt 5 slaapkamers en 1 grote badka-
mer. Het gelijkvloers: keuken (met veranda, living en 
eetkamer. Droge kelder.                           
INTERESSANT PROJECT! VP: 295.000 euro

MONT-DE-L’ENCLUS

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 : Eigendom bestaande uit een woning, 
appartement en een handelsruimte.  Zeer gunstig gele-
gen, veelzijdige eigendom bestaande uit een ruime wo-
ning, appartement en een handelsruimte op een totale 
grondoppervlakte van 778m². Met een straatbreedte 
van meer dan 20 meter ook geschikt als projectgrond. 
EPC woning:516 KWh/m² jaar. EPC appartement: 773 
KWh/m² jaar. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.

VP : 465.000 euro

OUDENAARDE

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 : 240.000 euro

ARC-WATTRIPONT

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: Perceel voor half open bebouwing op 760 
m2. Dit uitzicht zal u hebben vanuit u tuin leefruimte en 
keuken. Gelegen in woongebied met landelijk karakter. 
Aan de rand van Ronse, op 5 km van het centrum. Verka-
veld en vergund. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv.                                      
                       VP : 79.000 euro

RONSE 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 : 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 : 230.000 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 : 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

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
NOG 3 WONINGEN TE KOOP!

RONSE

TE KOOP: textielfabriek met een oppervlakte van 1060 
m2 kan dienen als magazijn/werkplaats of kan een verbou-
wingsproject worden met woongelegenheden (meer info bij 
stedenbouw Ronse). Appartement van 200 m2 aanwezig: 
dubbele beglazing, centrale verwarming, 2 slaapkamers, 
badkamer, 2 livings,  keuken. De tweede verdieping  kan ge-
makkelijk verder ingericht worden als 2 appartement.  Met lift. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. 
                   VP : 525.000 euro

Immo Roman wenst u
een gelukkig 2015!
Fabienne, Sven, Céline, Léonie en Matthias 


