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KLUISBERGEN IN BEELD
Dankzij de zachte winter kwamen de meeste vogels deze winter niet in de problemen. In vele tuinen werd er evenwel bijgevoederd.
Zo ook bij natuurfotografe Betty De Jonge in de Vuntestraat te Ruien. Hierbij enkele opnames van Betty: voeren en beloeren !

De groenling : de naam zegt het zelf...makkelijk te onderscheiden bij 
de vinkachtigen.

De Vlaamse gaai met de blauwe veertjes op snoepronde vanuit het 
Kluisbos.

Het koolmeesje met de zwarte das, steeds een mooie verschijning.

De kauwen doen het momenteel erg goed in de meeste dorpen.
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Adverteerders en medewerkers OPGELET !
UITERSTE INLEVERINGSDATUM
teksten, foto’s en advertenties maandblad APRIL 2015:
maandag 6 april 2015 om 12u00*.

* Na deze deadline zullen geen redactionele teksten of foto's meer aanvaard worden.
 De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige postbedeling.

Feestelijke opening Marcotrans

Comité Doré

Ruim 200 genodigden genoten tijdens 
de officiële opening van Marcotrans met 
een hapje en een drankje. De feeste-
lijke opening vond plaats in de Grote 
Herreweg waar het bedrijf nu gelegen 
is. De verhuis was noodzakelijk wegens 
de uitbreiding van de firma. In 2002 
richtten de ouders van Cedric Lehouck 
Marcotrans op. Oorspronkelijk begon-
nen ze met één vrachtwagen en één 
begeleidingswagen om hun stap te 
wagen in de sector van het uitzonderlijk 
vervoer. Het verhaal werd een succes. 
Cedric Lehouck nam het bedrijf in 2005 
over, werkte verder aan de uitbreiding 
en besloot om zich enkel te specialise-
ren inzake begeleiding van uitzonderlijk 
vervoer met het oog op verkeersveilig-
heid. Om de nu 10 begeleidingswagens 
plaats te geven, kocht hij in 2012 het 
oude politiekantoor in Ruien op. Na de 
grondige renovatiewerken mocht een 
feestlijke opening dan ook niet ontbre-
ken. Klanten, leveranciers, familie en 
vrienden sloten het feestje af tot in de 
vroege uurtjes. Langs deze weg willen 
we dan ook iedereen bedanken voor 
hun aanwezigheid en de attenties.

Op 23 mei wordt de 5e editie van 
de LIVE KICKER georganiseerd op de 
terreinen van KFC Ruien. Naast de 
felbegeerde titel van het LIVE KICKER 
tornooi wordt dit jaar een nevencom-
petitie voorzien. WANDELVOETBAL 
wordt de nieuwe uitdaging voor jong 
en oud. Inschrijven voor de beide 
competities “Live Kicker en Wandel-
voetbal” of “Wandelvoetbal” alleen kan 
nu al via het welbekende adres info@
comitedore.be. Het inschrijvingsbe-
drag bedraagt 50€. (15 € inschrijving, 
10 € zuipkaart, 25 € waarborg). Na 
inschrijving wordt het wedstrijdregle-
ment overgemaakt. Er zijn niet alleen 
prijzen voor de winnaars van beide 
competities maar alle ploegen kunnen 
ook opnieuw kans maken op de fel-
beheerde zuipbeker. We zullen dit jaar 
ook de pechvogel van de dag bekend 
maken. Kortom het wordt weer een 
dag vol sport, spanning en plezier. 
Iedereen is welkom, inkom is gratis en 
er zal voor elk wat wils zijn!
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VZW PAROCHIALE WERKEN SINT JAN ZULZEKE
VRIJDAG 20 MAART VANAF 17u.

PAROCHIEZAAL ZULZEKE

KAARTING VOOR FRIETEN
Inleg : 1,25€
Teerlingbak

"Ono, een bijzonder broertje" door Hannelore Waeles

Wielerwedstrijd voor aspiranten

Hannelore Waeles is mama van Ilo, Ono, Otis en Silas en werkt al 10 jaar op de dienst Materniteit. In mei 2008 
zou Ilo een broertje krijgen, maar enkele dagen voor de geboorte ging het mis met de baby in mama's buik. 
Ilo blijft achter met heel veel vragen.

Hoe vertel je je kinderen dat er iets misgegaan is? Hoe kun je het verlies van een broertje of zusje een plaats 
geven in het leven van je onbezonnen peuter of kleuter? Hannelore gaat op zoek naar een prentenboek of 
een vertelboek om haar verdriet te verwoorden voor haar peuter. Maar de literatuur schiet tekort.

Al te vaak worden jonge moeders met dezelfde moeilijke situatie geconfronteerd. Gedreven door dit bewust-
zijn en omdat ze iets wil betekenen voor haar lotgenoten, gaat Hannelore zelf aan de slag. Ze brengt haar ei-
gen verhaal onder woorden voor een fantastische leefwereld en vraagt grafisch vormgeefster Sara Gerard om 
het geheel dromerig in te kleuren. Het resultaat is een hartverwarmend prentenboek om samen met je (klein)
kinderen te lezen. Hannelore wil met dit boek meer doen dan haar eigen verhaal vertellen. Met Ono's verhaal 
wil ze een hand reiken en troost bieden. Het boek 'Ono, een bijzonder broertje" probeert op een positieve 
manier met verlies om te gaan en toont dankbaarheid voor wat geweest is. Op die manier kan Ono ieder die een verlies te verwerken heeft een 
warm hartje toedragen.

Het boek wordt voorgesteld op 22 maart in CC De Ververij in Ronse.
Wil je erbij zijn, neem dan contact op met Hannelore via hannelore.waeles@skynet.be.
Vanaf eind maar is het boek te koop via Hannelore of in de boekhandel. Het telt 32 bladzijden en kost 15 euro. ISBN 97-8949153-807-0.

Zaterdag 18 april 2015: Wielerwedstrijd voor ASPIRANTEN
Grote Prijs  BoUWWerKeN CHristiAeNs jelle

•	 3 categoriën : 12 jarigen - 13 jarigen - 14 jarigen  MEISJES - JONGENS
•	 Gesloten parcours (criterium)
•	 Tussen 12 uur en 18u30 is geen verkeer toegelaten in de Zulzekes-

traat - Kosterstraat - Dalstraat - Driesstraat - Zulzekestraat = 3100 m

Aan de inwoners langs het parcours vragen we enig begrip en rekenen 
we op een positieve medewerking. Er zal nog een bericht toegestuurd 
worden met de nodige richtlijnen over de wedstrijd.
Inschrijvingen in het Parochiaal Centrum van Zulzeke. Start en aan-
komst ter hoogte van het Parochiaal Centrum

INGERICHT : Koninklijke Wielerclub De Scheldetrappers met medewer-
king van de plaatselijke verenigingen "biljartclub oud-gemeentehuis 
Zulzeke" - " Geitenbond Zulzeke " - de "Kleiduifschutters Zulzeke", KlJ,  
de plaatselijke sponsors en het Gemeentebestuur van Kluisbergen

Met verzekerde deelname van de plaatselijke jonge renners Enrico 
Dhaeye (zoon van Yannick, kleinzoon van Romain) en Robin Orins (zoon 
van Kris, kleinzoon van José).
KWC De Scheldetrappers: inlichtingen Guy Meurez 0476/869878 en 
René Vande Wiele 0473/792285
PS : Op 26 april as in Zulzeke : wielerwedstrijd Juniores - open omloop - 
meer hierover in het volgend maandblad

TE HUUR
Kluisbergen, Molenstraat

"Res. Groenpark"

Instapklaar appartement: inkom, 
ruime living met parket, ingerichte keuken, 

badkamer, afzonderlijk toilet, berging, 
2 slaapkamers, zuidgericht terras, 

besloten gemeenschappelijke tuin met 
parkeerruimte en garage

Huurprijs: € 590,-
Inlichtingen: 055 38 90 05

Robin Orins Enrico Dhaeye
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Oudenaardsesteenweg 42 – 8580 Avelgem

Tel.: 056/64.42.39

info@uitvaartcentrumvuylsteke.be

www.uitvaartcentrumvuylsteke.be

funerarium  –  aula  –  grafzerken

Erik DE CATELLE
Algemene schrijn- 
en timmerwerken

•	 Hout	-	PVC
•	 Nieuwbouw	en	renovatie
•	 Binnen-	en	buitenwerk
•	 Alle	maatwerk

Paterbergstraat 1
9690 Kluisbergen
erik.de.catelle@telenet.be

Tel. 055-38 99 76
Fax 055-38 51 06

GSM 0478-279 142

Vraag
vrijblijvende
inlichtingen

Mevr. Tavernier Maria  Ommegangstraat 3
Mevr. Devenyns Vera  Kwaremontplein 1
Fam. Vanmaercke St.  Pontstraat 9
Fam. Vermeulen  Berchemstraat 168
Fam. Verstraete  Meersestraat 8a
Fam. Arijs  Molenstraat 89
Fam. De Staercke  Rozenlaan19
Fam. Petrens J.  Rozenlaan 35
Fam. Van Tieghem  Bruggestraat 2
Fam. DeDonder P.  Nophovestraat 7
Fam. Verkest J.  Kalkovenstraat 9
Fam. Decock Fr.  Poletsestraat 58
Fam? Messiaen Dirk  Hoogweg 30

HERFSTTOMBOLA 2014
gEzinSBOnd – KLuiSBERgEn

Winnen een waardebon van €10:
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GEZINSBOND afdeling Kluisbergen: TWEEDEHANDSBEURS
Zondag 15/03/2015 van 14u00 – 17u00 in Parochiezaal Berchem
Kinderartikelen: verkoop door gezinnen

De verkopers bemannen zelf hun stand (iedere stand is ± 2 m lang)

Prijzen standhouders:
•			Leden	gezinsbond	Kluisbergen:	€15
•			Leden	gezinsbond	andere	afdelingen:	€	20
•			Niet-leden	(worden	door	deze	inschrijving	lid	van	onze	afdeling):	€	50

Toegangsprijs  bezoekers : GrAtis

Inschrijving en/of inlichtingen: ten laatste op 1 maart 2015 (beperkt aantal 
plaatsen)
Bij Eddy Sadones (eddy.sadones@hotmail.com of 0498 45 33 50)

Infosessie CM: geheugen en vergeten, een zaak van alle leeftijden 

Fietsclub ’t Kwa Verzet start wielerseizoen 2015

De meeste klachten over het geheugen en vergeetachtigheid zijn on-
schuldig en hebben te maken met een natuurlijk fenomeen. Toch gaan 
er soms gezondheidsproblemen schuil achter de vergeetachtigheid. 
Het kan te maken hebben met een beginnende dementie. Maar het 
kan ook een gevolg zijn van een depressie of stemmingsstoornis. Mi-
chael Portzky heeft een uitgebreide ervaring als klinisch psycholoog en 
neuropsycholoog. Hij is sterk betrokken bij de diagnostiek van demen-
tie en heeft veel inzichten verworven in de mogelijkheden van onder 
meer ‘alzheimermedicatie’. Hij geeft een realistisch beeld van de capa-
citeiten van ons geheugen en gaat in op vragen als: Is elke vorm van 
vergeten gelijk? Wat kan een normaal geheugen en wanneer is er een 
probleem? Met welke achterliggende gezondheidsproblemen kunnen 
we te maken hebben? Hoe kan het geheugen getest worden? Wat kun 
je doen aan geheugenproblemen?

spreker: Michael Portzky, klinisch psycholoog, psychodiagnosticus
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Datum: dinsdag 10 maart 2015 om 20 uur

Plaats: WZC Sint-Franciscus, Kwaremontplein 41, 9690 Kluisbergen

toegang: 5 euro, CM-leden gratis

info en inschrijving: www.cm.be/agenda, 09 267 57 35
gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Vooraf inschrijven verplicht

Fietsclub ’t Kwa Verzet start net als de profs hun wielerseizoen 2015.
 
Zondagmorgen 1 maart, jongstleden, verzamelden ongeveer een 45 
tal leden ( dames en heren ) van de fietsclub ’t Kwa Verzet bij Domi-
nique De Meester, schrijnwerk en timmerbedrijf, voor het ontbijt en 
welkomwoord van de voorzitter voor de start van hun publiciteitsrit in 
onze regio.
Aanleiding hiervoor was de voorstelling van hun nieuwe fietskledij, die 
voor de komende 4 jaar trouw zal aangetrokken worden door ons oud-
ste lid ,geboortejaar 1954 en ons jongste lid, 19 jaar.  
 
Bijgaande foto biedt u reeds een mooi zicht op deze getalenteerde fiet-
sidolen, die dezelfde passie delen, met name de koersfiets.
 
De fietstocht over een afstand van ong. 45 km bracht ons achtereen-
volgens bij rubberproducent Bekina, fietsenspeciaalzaak Jowan, ver-
zekeringskantoor Van Wambeke, optiek en lenzenspecialist Delaruelle 

en clubcafé ’t sluw Voske. Langs deze weg danken wij onze 5 sponsors 
voor hun financiële inbreng in onze fietsoutfit.
 
Wie ons wenst te bewonderen kan ons iedere zaterdag of zondag in de 
streek van de Vlaamse Ardennen en pays des Collinnes zien pedaleren 
al dan niet in gesloten formatie.
Hierbij worden wij bijgestaan door een aantal wegkapiteins, die ons te 
allen tijde begeleiden om op een veilige manier onze hobby te kunnen 
beoefenen.
Onze fietstochten hebben een sportieve inslag met in de komende 10 
weken een opbouwscenario om nadien aan een gemiddelde snelheid 
van 25 à 27 km, naargelang het parcours de rest van ons wielerseizoen 
rond te maken.
 
Voor meer info : kwaverzet@gmail.com
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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

Uw verzekeringsmakelaar bij:

Let op! Geld lenen kost ook geld!

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

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

r

r

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

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

Face A Face - Handmade in Italy

Kom vandaag nog de BOCCA-reeks passen!

BOn te gOed vOOr: 
€25 bij aankoop montuur  

+ enkelvoudige glazen

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

✂
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Onthaaldag Sint-Jan Berchmans

Sint-Jan Berchmanscollege: vierde jaar Handel schenkt  
573 euro aan Make-a-Wish foundation!

Sint-Jan Berchmans Avelgem, sinds jaar en dag bekend als school met een familiaal en 
landelijk karakter en een degelijke individuele begeleiding, stelt de deuren wagenwijd 
open  op: VRIJDAG 1 MEI 2015

Middenschool (1ste graad)
NAmiDDAG
Om 14.00 uur stipt verwelkomen we alle kandidaat-leerlingen, zowel twaalfjarigen alsook 
andere geïnteresseerden (2de jaar), in de Leopoldstraat 19 met een multimediavoorstel-
ling over het leren en leven in en om het Avelgems college. 
Vanaf 14.45 uur voorzien we in (les)activiteiten en rondleiding in de middenschool (1ste 
graad). Wij raden de namiddagformule aan voor wie  het dagelijkse reilen en zeilen in de 
school van nabij wil meemaken. Het einde is voorzien omstreeks 16.30 uur. Nadien is er 
gelegenheid tot inschrijving en een losse babbel met enkele leerkrachten en opvoeders.
VoormiDDAG
Tussen 9.30 uur en 12.00 uur verwelkomen we graag kandidaat-leerlingen en ouders die 
zich in de namiddag niet kunnen vrijmaken. U krijgt een afzonderlijke rondleiding. Om 
10.30 uur  stellen wij onze werking voor met  een multimediapresentatie.  Niet te missen 
als u een goede kijk wilt krijgen op onze eigentijdse aanpak!

College (2de en 3de graad)
NAmiDDAG
Wie de stap wil zetten naar de 2de - 3de graad in het college verwelkomen wij graag 
tussen 14.00 en 17.30 uur in het college, Kasteelstraat 12. Maak nader kennis met de 
leerkrachten, onze studiegebieden wetenschappen, economie, talen, Latijn … en het 
dagelijks reilen en zeilen binnen de collegemuren tijdens een interactieve belevingstoer. 

Kom, kijk en beleef Sint-Jan Berchmans op onze onthaaldag! Welkom op vrijdag 1 mei !
Niet vrij op 1 mei? Maak vrijblijvend een afspraak: 056 64 42 12.

In de voorbije weken gonsde het van de bedrij-
vigheid in klas 4 Handel van het Sint-Jan Berch-
manscollege. De handelsleerlingen werkten er 
in het kader van het vak Bedrijfseconomie aan 
een volledig zelf uitgedacht project. 
Deze klas koos voor een pannenkoeken- en 
wafelenbak, met als doel deze vers en warm 
te verkopen tijdens de pauzes. Na de opmaak 
van een goed strategisch plan en de nodige 
publicitaire campagne, gingen ze aan de slag. 
Tijdens alle pauzes konden de medeleerlingen 
van middenschool en college genieten van 
heerlijk verse pannenkoeken en wafels.
En zo werd project een groot succes! De 
opbrengst van het project, 573 EUR om precies 
te zijn, werd integraal geschonken aan ‘Make-
a-wish® Vlaanderen’. Make-A-Wish® vervult de 
hartenwens van kinderen die vechten tegen 
een levensbedreigende ziekte om hoop, 
sterkte en vreugde te brengen.  Make-A-Wish® 
Belgium-Vlaanderen wil de kinderen een hart 
onder de riem steken, hen moed geven voor de 
onzekere toekomst waar ze voor staan. Sinds 
de oprichting in 1990 heeft de organisatie al meer dan 2000 wensen vervuld. 
Klas 4 Handel van het SJB-college is tevreden dat het met een eigen project ook mee kon helpen om de droom van meer zieke kinderen te 
realiseren.
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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

     Ontdek het tijdens
 onze onthaaldag op
 vrijdag 1 mei
(met interactief bezoek, leerlingenactiviteiten,

 rondleidingen, info en inschrijvingen) 

middenschool (eerste graad), Leopoldstraat 19
• voormiddag van 9.30 uur - 12 uur

• namiddag - aanvang om 14 uur stipt

college (tweede en derde graad), Kasteelstraat 12
• namiddag van 14 uur - 17.30 uur

  Kasteelstraat 12  8580  Avelgem  tel. 056 64 42 12

     Ontdek het tijdens

middenschool & college Avelgem
SINT- JAN BERCHMANS

www.sjb-avelgem.be

           waarom   1+1 méér is dan 2

Sint-Jan Berchmans Avelgem



MAANDBLAD KLUISBERGEN maart 2015

8

Nieuws uit Vrije School Ruien
reCorD oNtBijtPAKKetteN VerBeterD ! 
Exact 1184 ovenverse ontbijtpakketten werden zondagmorgen 8 februari '15 aan huis geleverd in 
en om Kluisbergen. Een nieuw record bij deze 8ste editie reeds. De opbrengst van deze geslaagde 
actie van de Ouderraad van de Vrije School Ruien gaat integraal naar de aankoop van 2 nieuwe, 
grote digitale klasborden voor de lagere klassen. Voor de kleuterklassen wordt nieuw speelgoed 
aangekocht.
Dank aan de vele vrijwilligers van de Ouderraad voor deze actie. 's Nachts waren reeds 3 papa's 
actief bij bakker Wim ! Alle foto's op www.vbsruien.be bij Alle klassen.  De beste verkopers per klas 
werden tijdens het kindercarnaval gehuldigd.

teCHNieK iN Vrije sCHool rUieN 
Het 6de leerjaar rondde de lessen techniek houtbewerking en tuinbouw af olv dhr. De 
Roose van het Bernardustechnicum Oudenaarde.
In een 3de sessie maakten ze elk een mooi bloemenbakje. Schroevendraaiers, vijzen, 
hamers en hout... De interesse en de inzet
van de leerlingen was bijzonder groot. Na het vogelkastje hadden ze nu ook elk een 
eigen bloemenbakje getimmerd.
Er werden bloemen geplant, scheutjes aangebracht en tuinkers ingezaaid.  
Alle foto's op www.vbsruien.be bij 6L.

HAiKU's 6De leerjAAr eN HermAN VAN romPUy ! 
Na het schrijven van enkele mooie haiku's (dichtvorm uit Japan) over de natuur en 
vriendschap besloten de leerlingen van het 6de leerjaar hun pennenvruchten te mailen 
naar de Haiku-meester himself Herman van Rompuy !
Ze kregen direct een mooi antwoord dat we jullie niet willen onthouden:
"Ik heb de haiku's gelezen. Er is echt talent bij. Aanmoedigen en verder doen ! Haiku 
scherpt ook de aandacht voor
ritselingen in de natuur. Zeker in de winter ! Een gouden tijd voor Haiku-dichters."

Hierbij 2 voorbeelden:
"Jongen en meisje.
Samen super romantisch.
Altijd Valentijn."

" Bloesems komen tevoorschijn.
In veel geuren en kleuren.
Blauw, groen, wit en rood."

OPENKLASDAG VRIJE SCHOOL RUIEN
Zaterdag 21 maart 2015 vanaf 14 uur tot 16:30 uur

Bezoek aan alle klassen en kennismaking met de leerkrachten en de directie.

"Je bent wie je bent met je eigen talent !"

Kom kennismaken met de eigen creatieve aanpak van alle leerlingen in de  
Vrije School Ruien! Ook tijdens de dagelijkse werkuren kan je  binnenspringen 
aan de Grote Herreweg 104 A te Ruien. 

Steeds welkom !
Kindercarnaval met prijsuitreiking beste verkopers ontbijtpakketten.

Zaterdagnamiddag werden de dozen reeds klaargemaakt door een 
ploeg ouders, leerlingen en leerkrachten

Een doos vol lekkers!

6de klassers timmerden zelf een bloemenbakje !

Haiku-meester Herman Van Rompuy las de haiku's van de leerlin-
gen na en was aangenaam verrast.
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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 
april - mei - juni

Inlandse asperges / pata negra / rucola /
krokant van truffel / hollandse saus

------

Sorbet van granny smith / likeur

------

Zeeduivel / rode wijnsaus / groene asper-
ges / puree van rapen /
waterkers / beukenzwammen / gefrituurde 
krielaardappelen

------

Citroenmousse / biscuit / krokant
van munt / coulis van frambozen

€ 42,00
€ 64,00
(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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                  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.

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

Gesloten op dinsdag en woensdag.

Menu april

gsm 0494 89 88 66
info@vermeulenpascal.be

Berchemstraat 168
9690 Kluisbergen

Centrale verwarming:
- mazout- en gasketel en warmtepompen
- eigen plaatsingsdienst
- depannage van branders
- onderhoud met attest

Sanitair: - nieuwbouw en herstellingen
- Plaatsen van zonneboiler

Kuisen van schouwen met attest
- Plaatsen van inoxflexibels in schouwen

Mazouttanks:
- Verkoop van metalen en PVC reservoirs conform VLAREM II
- Controle en onderhoud met attest
- Plaatsen van overvulbeveiligingen en lekdetectie

Alle herstellings- en onderhoudswerken,
Steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

 Belgische witte asperges

Gerookte zalm of gedroogde ham

Verse mousselinesaus

 Sorbet 

Gegrilde Runds-filet mignon – portosaus seizoensgroentjes – rösti’s

 Citroentaart – witte chocolademousse

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
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Vandewalle Véronique
Advocaat

Bemiddelaar in familiezaken

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

Biljartclub Sportief Zulzeke

Feestje Meersestraat

Op de jaarlijkse souper van biljartclub sportief Zulzeke, tevens ook het 50ste jubileumjaar werden de 
prijzen terug uitgedeeld. Voor de 2de maal op rij mocht Nicaise Didier zich tot kampioen kronen, 2e 
en tevens ook koning is Desmet Peter.
De rode lantaarn was voor Depriester Patrick.
Verder op de foto zien we nog de bestuursleden Nicaise Noel, Pierre Stockman, Nies Ignace, voorzit-
ter Desmet Noel en Lacompte Marc.

Op 7 februari trakteerde het feestcomitée van de Meersestraat de vrijwilligers om hen te 
bedanken voor hun inzet tijdens de kermis. Tijdens een gemoedelijke babbel konden ze 
genieten van een gezellig etentje.

Hét service- en verkooppunt voor de fiets
Denk aan een fiets voor uw communie- en lentefeesters,  
ontdek Reymundo ter plaatse of op de  nieuwe website 

www.reymundo.be

Scott Speedster 60, 599€, nu met gratis fietscomputer

Ruime nieuwe openingsuren,  open tijdens de middag!!
Maandag 10-18:30u          Dinsdag 10-18:30u

     Woensdag: gesloten          Donderdag: 10-18:30u
      Vrijdag 10-19:30u          Zaterdag 10-16:30u

Zon- en feestdagen: gesloten 

Lieven Noterman | Stationsstraat 66, 9690 Kluisbergen-Berchem
055/ 60 48 59 | lieven@reymundo.be

Ziek zijn
Graag zou ik willen een hulp betekenen voor mensen die met kanker 
worstelen.
Mijn vrouw had een vriendin waarbij kanker werd vastgesteld, che-
mokuren en baxters waarbij ze ziek, ziek was,
Nu was ik boswachter in Wallonië op een heel groot bosrijk gebied en 
had een vriend apotheker die in de bossen daar steeds op zoek ging 
naar allerhande planten en kruiden, bessen en sappen,
Ik vertel hem dat van die kanker bij die vrouw en hij zei mij: ze moet 
zuiver berkensap drinken voor het water af te drijven van de zwel-
lingen en het is tevens bloedzuiverend, goed voor een gezonde 
nachtrust.
Nu had ik veel berken in mijn gebied en ving het klimmend sap op 
door een gleuf te maken in de schors op zo een 2 meter hoogte en 
liet het sap op een ingeslagen biercapsuul naar een onderhangende 
fles druppelen, veel berken en flessen,
De zieke vrouw voelde zich 
daar prima bij en dit gedurende 
20jaren,
Ik wou dit even kwijt en kan er 
misschien mensen mee helpen 
die ook onder deze omstandighe-
den door het leven moeten gaan
N B, berkensap is prima zolang de 
sappen naar boven gaan tot de 
Herfst,

Met dank aan de apotheker . Een 
boswachter op rust GB
VOLGENDE KEER KEELPIJN EN 
WAALSE BOSSEN
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Vandenbossche
BVBA

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

Schrijnwerkerij : ramen & deuren

Gyprocwerken : kamers, wanden & plafonds

Maatmeubelen : dressings, keuken & bureau

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

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

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

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

Kantoren	  

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

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

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

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

	  

	  

Accountants	  &	  Belastingconsulenten	  

Accountancy, fiscaal, financieel en juridisch advies 

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

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

Kantoren	  

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

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

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

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

	  

Accountants & Belastingconsulenten
Fiscaal, boekhoudkundig, financieel en juridisch advies

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

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

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

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

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

Voor meer info kan u terecht bij onze contactpersonen Kluisbergen:

Jeroen opsomer – Johan VanderdoncKt
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Guy
Meurez
Enkel op afspraak
Komt ook aan huis

Rozenlaan 26
9690 Kluisbergen
Gsm 0475 34 66 67

B.V.B.A.

JAnSSenS - MInCKe
Magazijn : Ommegangstraat, Nukerke
Rijksweg 203, 9681 Maarkedal

FAX : 055/20 77 24   GSM : 0479/63 69 92

Premie netbeheerder
Premie gemeente

Dakwerk - Zinkwerk - Kapwerk
Plaatsen van dakisolatie

23
jaar

PROFITEER NU NOG
VAN UW DAKISOLATIE

30% fiscaal aftrekbaar
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De gemeente gaat over tot de verkoop uit de hand van volgende panden:

WoNiNG BerCHemstrAAt 42
Een RIJWONING met tuin, bekend op het kadaster onder de sectie A nummer 555/C, 
met een oppervlakte van 2a62ca.
De woning bevat:
•	 gelijkvloers : leefruimte, zitplaats, bergruimte, keuken, bergkast, toilet, tuin
•	 verdieping : badkamer, nachthall, 2 slaapkamers, wasruimte, bergruimte

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Geassocieerde notarissen Ghys & Ghys, Ber-
chemstraat 47 te Kluisbergen (tel: 055/38.81.31, fax: 055/38.76.34).
De woning zal worden toegewezen aan de indiener van het hoogste bod. Biedingen 
kunnen tot 30.04.2015, 12.00u,  geplaatst worden ten kantore van Geassocieerde nota-
rissen Ghys & Ghys en dit vanaf 130.000 EUR.

WoNiNG Grote HerreWeG 133 (PAstorij)
PASTORIJ van RUIEN met grote tuin, bekend op het kadaster onder de sectie A deel van 
nummer 432/B, met een oppervlakte van 21a71ca17dm².
De woning omvat:
•	 centrale hall, ontvangstruimte, woonplaats, grote leefruimte, toilet, boven nachthall, 

3 grote en 2 kleine slaapkamers en badkamer, kelder, zolder en grote tuin.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Geassocieerde notarissen Ghys & Ghys, Ber-
chemstraat 47 te Kluisbergen (tel: 055/38.81.31, fax: 055/38.76.34).
De woning zal worden toegewezen aan de indiener van het hoogste bod. Biedingen 
kunnen tot 30.04.2015, 12.00u,  geplaatst worden ten kantore van Geassocieerde nota-
rissen Ghys & Ghys en dit vanaf 170.000 EUR.

Recupel organiseert van 20 tot 28 maart, in nauwe samenwerking 
met onze gemeente, de afvalintercommunale, de Kringwinkels en 
de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelcampagne 
van afgedankte elektro-apparaten. 
Ter ondersteuning en stimulans van deze actie wordt er een com-
petitie tussen gemeenten georganiseerd.  De gemeente die in de 
actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner inzamelt, wint een 
reuze-ontbijtpicknick die deze zomer gratis aan de inwoners aan-
geboden wordt.

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten worden door 
de overheid (OVAM) bestempeld als gevaarlijk afval, en dat zijn ze 
ook.  Ze bevatten immers vaak stoffen die zeer schadelijk zijn voor 
het milieu indien ze niet correct verwerkt worden. Ze bevatten te-
vens een aantal waardevolle grondstoffen die kunnen gerecycleerd 
worden voor hergebruik, en dus niet opnieuw aan moeder aarde 
moeten onttrokken worden om nieuwe toestellen te produceren.  

Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing
Analyses tonen aan dat er nog al te veel elektro-apparaten op een 
verkeerde wijze worden afgedankt. Zo worden er soms nog elektro-
apparaten in de huisvuilzak aangetroffen. Op deze wijze kunnen er 
zwaar verontreinigende componenten in het milieu terechtkomen, 
en gaan kostbare herbruikbare grondstoffen definitief verloren. 
Thuis laten liggen is evenmin een goeie oplossing. De aanwezige 
grondstoffen raken niet tot bij de industrie die ze nodig heeft om 
nieuwe apparaten te produceren, en die bijgevolg richting klas-

sieke ontginning gedreven wordt. Kiezen voor het Recupel-circuit 
is een eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing.

Hoe participeren aan een duurzaam milieubeleid ?
Breng uw afgedankte elektro-apparaten naar één van de talloze Re-
cupel ophaalpunten.
U kan er, indien het apparaat nog werkt, mee terecht in een Kring-
winkel of hergebruikcentrum.
Werkt het apparaat niet meer, dan kan u het gratis kwijt in het con-
tainerpark of in uw elektrowinkel. 
U vindt een overzicht van de Recupel afdankpunten in uw buurt 
op de campagne-website www.samenrecycleren.be en via de 
‘Recycle!’-app die gratis beschikbaar is voor Apple-iOS en Android-
toestellen.

Verkoop woning Berchemstraat 42 en woning Grote Herreweg 133

Reuze-ontbijtpicknick te winnen: nationale inzamelactie van 
oude elektro van 20 tot 28 maart 2015
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Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23.02.2015 werden eretitels verleend aan gewezen OCMW-raadsleden en gewezen 
OCMW-voorzitters. De titel van ere-raadslid werd verleend aan Nies Valère, Lietar Godelieve, Van Houtte André en Ceuterick René.  
De titel van ere-OCMW-voorzitter werd verleend aan Van Malderen Hendrik en Verhiest Myriam. Zij mochten een oorkonde en een ge-
schenk in ontvangst nemen.

WAArom sPeCifieKe AANDACHt Voor slAAPPilleN?
In Vlaanderen slaapt ongeveer één derde van de 65-plussers met 
een slaapmiddel. In de woonzorgcentra is dit zelfs de helft van de 
bewoners. Slaapmiddelen werken goed voor een korte periode. 
De meeste mensen nemen hun slaapmiddel echter al jaren. Het 
gebruik van slaappillen voor een periode langer dan een maand 
kan leiden tot verschillende nadelen. Mensen die lange tijd slaap-
pillen gebruiken voelen zich vaker moe en suf overdag en kunnen 
zich niet goed meer concentreren. Andere mogelijke gevolgen zijn 
slappe spieren en wazig zicht. Deze nadelen verdubbelen de kans 
op een valpartij.

Met deze campagne willen we dit probleem onder de aandacht 
brengen en de boodschap meegeven dat ook zonder slaappillen 
een goede nachtrust mogelijk is. Neem je al geruime tijd slaappil-
len? Bespreek dan met je arts of apotheker of je dit langzaam kan 
afbouwen en stoppen.

Een belangrijke tip om goed te slapen, is overdag zoveel mogelijk 
actief zijn en bewegen. Lichaamsbeweging is daarenboven de 
beste remedie om valpartijen te voorkomen. “Rust roest” zegt het 

spreekwoord. Probeer daarom regelmatig te wandelen, doe lichte 
huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen. Je hoeft niet 
intensief te sporten, met dagelijks 30 minuten extra beweging 
zorg je voor een betere gezondheid. Wandelen, joggen, zwemmen 
en fietsen bevorderen je lichamelijke fitheid en uithoudingsver-
mogen. Zo daalt je valrisico én slaap je beter!

ANDere tiPs om VAlleN te VoorKomeN 
Verhoog je eigen veiligheid. Dit kan door een aantal eenvoudige 
maatregelen:
Zorg in je huis voor voldoende verlichting en antislip onder tapij-
ten;
Wees bijzonder aandachtig en voorzichtig op de stoep;
Draag aangepast en stevig schoeisel, dat je volledige voet omsluit;
Laat je ogen regelmatig controleren en draag een aangepaste bril 
indien nodig;
Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders kan je duizelig 
worden;

Vergeet niet, hoe jonger je start met preventie, hoe lager je valri-
sico op latere leeftijd.

Het OCMW zal gesloten zijn op 31 maart 2015 wegens een opleidingsdag voor het personeel.

Eretitels OCMW-raadsleden

Van slaappillen kan je vallen

OCMW sluitingsdag



Om de kwaliteit van de vernieuwde mountainbikeroutes te blijven garanderen is de sportdienst op zoek naar een nieuwe peter/meter. Hij of zij 
voert een maandelijkse controle uit van de verschillende lussen van de route die in Kluisbergen gelegen is en rapporteert eventuele gebreken 
aan de sportdienst. De sportdienst engageert zich om de tekortkomingen zo snel mogelijk te verhelpen. De peter of meter zal telkens op het 
jaareinde via Bloso een waardering krijgen voor de vrijwillige inzet onder de vorm van een passend geschenk. Via de cel verzekeringen (Bloso) is 
een verzekering afgesloten voor de peters.

Op 30 april 2015 plaatst POPPUNT muzikaal talent van eigen bodem in de kijker met Lokale Helden. 
Doorheen het hele land vinden die dag talloze initiatieven plaats om lokale bands, singer-songwriters 
en andere muzikale exploten een podium te bieden. 
Vlaanderen als één groot podium voor talloze concerten. Ook onze gemeente doet mee!
Daarom zoeken wij Kluisbergense artiesten om ons podium te betreden. Inschrijven kan tot woens-
dag 1 april. 
Van rock tot rap, van klassiek tot jazz, alle genres zijn welkom.
Ben je soloartiest, Dj of maak je deel uit van een band én woon je in regio Kluisbergen?
Bezorg via jeugddienst@kluisbergen.be een biografie, link naar je facebookpagina en liefst ook een 
demo.

Op erfgoeddag (zondag 26 april 2015) organiseert Erfdeel Kluisber-
gen een paar leuke erfgoedactiviteiten waarbij kinderen en jongeren 
centraal staan. Eén van de dingen die we willen doen is een gesprek 
tussen kinderen en ouderen over hoe het vroeger was om kind te zijn. 
We zijn dan ook op zoek naar mensen die hieraan willen meewerken.

WAt ZoeKeN We?
We zoeken kinderen tussen ongeveer 10 en 15 jaar die voor publiek in 
gesprek willen gaan met hun (over)grootvader of (over)grootmoeder, 
of met een andere 65-plusser die ze goed kennen. De kandidaten moe-
ten in Kluisbergen geboren en getogen zijn en moeten zich kunnen 
vrijmaken op zondagnamiddag 26 april.

WAt is De BeDoeliNG?
Een boeiend gesprek op gang brengen over kind zijn vroeger en nu.

Hoe GAAN We te WerK?
De kinderen en volwassenen die zich aanmelden worden vooraf door 
ons geholpen met de voorbereiding van het gesprek. Op de dag zelf 
zal alles in goede banen worden geleid door de mensen van Erfdeel 
Kluisbergen.

GeïNteresseerD?
Misschien bent u zelf 65+ en ziet u dit project wel zitten. Of misschien 
kent u kinderen en ouderen in uw naaste omgeving die zin hebben om 
mee te doen. Neem dan contact op met:

Bert Dekimpe
Bibliotheek
kluisbergen@bibliotheek.be
055/23 16 57

Alvast bedankt!

Het Davidsfonds en erfdeel Kluisbergen slaan opnieuw de handen in elkaar voor de Nacht van de geschiedenis, die dit jaar in het teken staat van 
landbouw en visserij door de eeuwen heen. We willen van dit thema gebruikmaken om de wijk meerse eens extra in de kijker te zetten. Tijdens 
een sfeervolle fakkeltocht, met Meersenaar Noël Voet als gids, gaan we op zoek naar wat deze minder bekende hoek van Kluisbergen zo boeiend 
maakt. We besteden uiteraard ook de nodige aandacht aan de Schelde, de rivier die het landschap en de economie van onze streek domineert.

We vertrekken om 19.30u ter hoogte van de Meerschhoeve (hoeve Van Wambeke, Meersestraat 13) – dus niet aan café De Oude Schelde zoals 
vermeld in de programmakant van het Davidsfonds.

Deelname aan de wandeling is gratis en inschrijven is niet noodzakelijk. Iedereen is welkom. Zorg wel voor aangepast schoeisel. De afstand be-
draagt ongeveer 4,5 km. Wie wil, mag een eigen fakkel meebrengen.

Mountainbikeroute Kluisbergen zoekt nieuwe peter/meter

Lokale helden

Gezocht: jongeren en ouderen voor een boeiend erfgoedgesprek

Nacht van de geschiedenis – dinsdag 24 maart 2015 
MEERSE BIJ NACHT
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We lieten al weten dat we n.a.v. de Week van de Amateurkunstenaars op 1 mei 2015 (een vrijdag) opnieuw een 
“kunstwandeling” organiseren, die deze keer zal doorgaan in Kwaremont.
Onder het thema “DE kleine ARTIEST” komen alle kunstdisciplines aan bod en we zijn ervan overtuigd dat we jullie 
opnieuw een mooi programma kunnen aanbieden. 
Groot en klein zullen weer kunnen genieten van een veelzijdig aanbod en een gevarieerd parcours.

We houden jullie verder op de hoogte via dit Maandblad.
Voor meer info kan je altijd Marleen contacteren : Dienst Toerisme & Cultuur Kluisbergen (marleen.depraetere@
kluisbergen.be - 055/231619).

In het vorige Maandblad deden we al een eerste oproep om mensen warm te 
maken om deel te nemen aan onze siertuinenwedstrijd.
“Wedstrijd” is misschien een zwaar woord; het is immers niet de bedoe-
ling om elkaar te beconcurreren, maar wel om met z’n allen – inwoners 
en gemeente – Kluisbergen een extra groene en kleurrijke toets te geven. 
Wandelaars, fietsers - en in de eerste plaats de Kluisbergenaren zelf - laten 
meegenieten van goed onderhouden tuinen, voortuinen, bloembakken, ge-
velplanten, ...
Als je hieraan wil meehelpen, aarzel dan niet om je in te schrijven. Je kan het 
inschrijvingsstrookje tegen ten laatste 12 juni 2015 bezorgen aan Marleen 
Depraetere (Dienst Toerisme & Cultuur), Parklaan 16 (gemeentehuis) - tel. 
055/231619 – email :  marleen.depraetere@kluisbergen.be Of het  formulier 
downloaden van onze website.

Dit jaar is het opnieuw aan Guînes om ons naar hun streek uit te nodigen. 
Wat het deze keer wordt, weten we nog niet precies, maar de datum is wel al bekend. 
Noteer dus maar ZATERDAG 23 MEI in jullie agenda’s en hou de volgende edities in het oog voor meer info.

WAK 2015 – DE kleine ARTIEST – vrijdag 1 MEI

Siertuinenwedstrijd Kluisbergen

GUÎNES 23 MEI 2015 

✂

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATEN SIERTUINEN 2015

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon en/of email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categorie*: 

(     )    Gevel & bloembakken
(     )    Overwegend bloementuin tot 150 m2

(     )    Overwegend groene tuin  tot 150 m2

(     )    Overwegend bloementuin groter dan 150 m2

(     )   Overwegend groene tuin groter dan 150 m2

(     )    Hoeves

* Slechts 1 categorie aanduiden a.u.b. en ervoor zorgen 
dat alles van op de openbare weg zichtbaar is.

Een hartstilstand is één van de meest voorkomende doodsoor-
zaken ter wereld. Bij dergelijk hartfalen is een snelle en correcte 
reanimatie van zeer groot belang. Door binnen de  3 à 4 minuten 
gebruik te maken van een AED-toestel vergroot de kans op een 
volledig herstel met 70%.

In die optiek werden door het gemeentebestuur 4 volautomati-
sche AED- toestellen aangekocht en ter beschikking gesteld in 
onze gemeente. Deze AED –toestellen zijn geplaats aan de ingang 
van de sporthal, aan de kantine van Kluisbergen Sportief en van 
KFC Kluisbergen en in Feestzaal Brugzavel.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toe-
stel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbe-
dreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme 
van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot 
het slachtoffer kan helpen.Het AED-toestel geeft gesproken 
instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot pro-
fessionele hulpverleners het van hem overnemen. Deze toestellen 
mogen door iedereen gebruikt worden.

Het gemeentebestuur hoopt met deze aankoop om ook van Kluis-
bergen een hartveilige gemeente te maken.
Meer info vind je op www.hartveilig.be

AED-toestellen geplaatst in Kluisbergen



1.  moBiliteit
De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen en de Ronde van Vlaanderen voor 
elite, die doorgaan op 04.04.2015 en op 05.04.2015, zullen een belangrijke im-
pact hebben op mobiliteit en de verkeerscirculatie in de gemeente Kluisbergen.
Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de maatregelen die van kracht 
zullen zijn tijdens het weekend van de Ronde van Vlaanderen.

•	 Het	is	verboden	parkeren	op	zaterdag	4	april	2015	tussen		06.00	uur			 	
 en 20.00 u aan beide zijden van de weg, in de volgende straten :
 - Pontstraat
 - Stationsstraat (volledig) 
 - Ronse Baan (enkel zijde Kwaremont)
 - Broektestraat (tussen Paddestraat en Schilderstraat)
 - Paddestraat
 - Schilderstraat
 - Ommegangstraat
 - Kwaremontplein
 - Lamontstraat (vanaf Ronse Baan tot Kalkhovenstraat)
 - Dalstraat (Tussen Driesstraat en Ter Boekerstraat)
 - Kalkhovenstraat
 - Middelloopstraat (volledig)
 - Keuzelingsstraat (van Kwaremontplein tot Bruggestraat)
 - Patersbergstraat
 - Stooktestraat
 - Driesstraat (tussen Stooktestraat en Bruggestraat) 
 - Bruggestraat
 - Ronde van Vlaanderenstraat

•	 Het	is	verboden	parkeren	op	zondag	5	april	2015	tussen	06.00u	-		 	
 20.00 uur, aan beide zijden van de weg, in de volgende straten:
 - Pontstraat
 - Stationsstraat (volledig) 
 - Ronse Baan
 - Rozenlaan
 - Broektestraat
 - Paddestraat
 - Schilderstraat
 - Feelbosstraat
 - Ommegangstraat
 - Kwaremontplein
 - Lamontstraat (vanaf Ronse Baan tot Kalkhovenstraat)
 - Lamontstraat (vanaf Ter Boekerstraat tot Stooktestsraat)
 - Ter Boekerstraat (vanaf Lamontstraat tot Dalstraat)
 - Dalstraat (Tussen Driesstraat en Ter Boekerstraat)
 - Kalkhovenstraat
 - Middelloopstraat (volledig)
 - Keuzelingsstraat (van Kwaremontplein tot Bruggestraat)
 - Watermolenstraat
 - Rampe
 - Patersbergstraat
 - Stooktestraat
 - Driesstraat (volledig) 
 - Bruggestraat
 - Neerhofstraat (tot aan de Driesstraat) 
 - Kasteelstraat
 - Middenweg
 - Heylbroekstraat
 - Ter Donk
 - Ronde van Vlaanderenstraat
 - Kerkstraat
 - Zulzekestraat: richting Hoogbergstraat vanaf huisnr. 26 en richting   
 Driesstraat tot huisnr. 57 (op 05/04/2015 om 08.00 uur tot na doortocht   
 wedstrijd)
 - Hoogbergstraat (op 05/04/2015 om 08.00 uur tot na doortocht  
 wedstrijd)
 - Zandstraat (op 05/04/2015 om 08.00 uur tot 19.00 uur)
 - Zonnestraat (t.h.v. het politiecommissariaat, op 05/04/2015 om  
 08.00 uur tot 19.00 uur)
 - Parklaan

•	 op zondag 5 april 2015 is het parkeren verboden vanaf 06.00 uur  tot   
 19.00 uur, aan beide zijden van de weg, voor voertuigen met een  
 maximum toegelaten massa hoger dan 3.5 ton in volgende straten :
 - Kerkstraat (gedeelte N8 vanaf de grensscheiding tot aan de  
 Oudenaardebaan)
 - Oudenaardebaan (volledig)

•	 op zondag 5 april 2015 van 09.30 uur tot 19.00 uur is het verkeer   
 (met uitzondering van doorgangsbewijs) verboden :
 - op de N8 : vanaf de grens met de provincie West-Vlaanderen in de   
 Brugstraat, Kerkstraat, Oudenaardebaan (vanaf de Pontstraat in de  
 richting van de Brugstraat)
 - op de N36 : in de Kerkstraat, in de Stationsstraat en de Ronse Baan (tot  
 Zandstraat)
 - in de Ronde van Vlaanderenstraat
 - in de Molenstraat (deel tussen Manillestraat en de Stationsstraat).

•	 Het	verkeer	is	verboden	in	beide	richtingen	:
 Op zaterdag 4 april 2015 van 08.00 uur tot 21.00 uur in volgende straten:
 - Broektestraat (uitgezonderd bewoners)
 - Paddestraat (uitgezonderd bewoners)
 - Schilderstraat (uitgezonderd bewoners)
 - Kalkhovenstraat (uitgezonderd bewoners)
 - Middelloopstraat (uitgezonderd bewoners)
 - Patersbergstraat (uitgezonderd bewoners)
 - Stooktestraat (uitgezonderd bewoners)
 - Lamontstraat (tussen N36 en Kalkhovenstraat)  
 (uitgezonderd bewoners)
 - Bruggestraat
 - Driesstraat (tussen Stooktestraat en Bruggestraat)

 De bewoners dienen mee te rijden in de richting van de wielertocht.

 Op zondag 5 april 2015 van 09.30 uur tot 19.00 uur in volgende straten,  
 uitgezonderd voertuigen met doorgangsbewijs van wielerwedstrijd:
 - Broektestraat
 - Paddestraat
 - Ommegangstraat (volledig)
 - Keuzelingstraat (volledig)
 - Watermolenstraat
 - Rampe
 - Schilderstraat
 - Feelbosstraat
 - Kalkhovenstraat
 - Middelloopstraat (volledig)
 - Patersbergstraat
 - Stooktestraat
 - Lamontstraat (van Ter Boekerstraat tot Stooktestraat)

 Op zondag 5 april 2015 van 09.30 uur tot 24.00 uur in volgende straten,   
 uitgezonderd voertuigen met doorgangsbewijs van wielerwedstrijd:
 - Kwaremontplein (volledig)

•	 Op	zondag	5	april	2015	vanaf	09.30	uur	tot	19.00	uur,	is	er	eenrichtings	
 verkeer in de volgende straten:
 - Parklaan (verboden in de richting van de Bruggestraat naar de  
 Stationsstraat)
 - Dalstraat (verboden rijrichting van de Driesstraat naar Ter Boekerstraat)
 - Ter Boekerstraat, vanaf de Dalstraat tot de Kalverstraat  
 (verboden rijrichting van Dalstraat naar Kalverstraat)
 - Neerhofstraat (verboden rijrichting van Driesstraat naar Hevelweg)
 - Neerhofstraat, tussen Driesstraat en Driesstraat  (verboden in de rijrichting  
 van Zulzeke)
 - Bruggestraat, tussen Keuzelingstraat en Ter Donk (verboden in de 
 rijrichting van Driesstraat naar Pontstraat)

Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen op 04.04.2015 en 
Ronde van Vlaanderen voor elite op 05.04.2015
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2. sHUttleDieNst
De organisatie van de Ronde van Vlaanderen legt opnieuw 4 pendel-
diensten in om toeschouwers naar het parcours te brengen. 
Dankzij een tussenkomst van de Provincie Oost-Vlaanderen worden 
deze pendeldiensten gratis aangeboden.

•	 Pendelbus	A	(Oudenaarde):	van	±	9.30	tot	12.30	en	van	16.30	
tot 19.30 uur
De haltes worden om de ± 13 minuten bediend. Opgelet: tussen 
9.30 en 10.30 bedraagt de frequentie 20 minuten.
De ritduur vanaf De Bruwaan naar de eindhalte Kwaremont be-
draagt zo’n 25 minuten.
De eerste heenrit vertrekt om 9.30 aan De Bruwaan, de laatste heen-
rit vertrekt aan deze halte om 12.30. De laatste terugrit vertrekt om 
19.30 aan de halte Kwaremont.

Stopplaatsen: kruispunt van industriepark De Bruwaan met Prui-
melstraat (A8) - halte Shopping Center aan Gentstraat (A7) - halte 
Beerstraat aan kruispunt van Kortrijkstraat en Minderbroedersstraat  (A6) - halte R. De Kring aan kruispunt van Kortrijkstraat en Scheldestraat (A5) - halte aan de Spar 
en Corne in Brugstraat (A4) - halte Stationstraat ter hoogte van Zonnestraat (A3) - halte Dorp aan N36 ter hoogte van Kwaremontplein (A2) - eind/vertrekhalte Kware-
mont (A1)

Opgelet: treinreizigers die afstappen aan Oudenaarde Station kunnen via de achterkant van het station de dichtstbijzijnde halte Shopping Center bereiken. (Wandel-
route vanaf achterkant station: ga naar rechts en volg de voetweg Eine. Sla linksaf in de Lindestraat en volg tot aan de Gentstraat.)
 

•	 Pendelbus	Tacambaro:	van	12.30	tot	15	uur	en	van	17	tot	19.30	uur
U parkeert op de Bruwaan of u komt met de trein? De speciale pendelbus ‘Tacambaro’  brengt u vlot naar het centrum van Oudenaarde en terug. 
Op dit traject rijdt er 1 bus die de haltes om de 20 minuten bedient.
De ritduur bedraagt ± 5 minuten.

De eerste heenrit vertrekt om 12.30 aan De Bruwaan, de laatste heenrit vertrekt aan deze halte om 15.00.
De laatste terugrit vertrekt om 19.30 aan de halte Tacambaro.

Stopplaatsen: kruispunt van industriepark De Bruwaan met Pruimelstraat (A8) - halte Shopping Center aan Gentstraat (A7) - halte Tacambaro (A9)

•	 Pendelbus	B	(Ruien)	en	pendelbus	C	(Ronse):	van	±	9.30	tot	14	uur	en	van	16.30	tot	19.30	uur
Elke ±  7,5 minuten stopt er een bus aan de haltes.
De ritduur vanaf de halte in Herpelgem (pendelbus B) tot de halte Kwaremont bedraagt ± 12 minuten.
De ritduur vanaf de halte Klijpe Kerk (pendelbus C) tot de halte Kwaremont bedraagt ± 13 minuten.

De eerste heenritten richting Kwaremont vertrekken om 9.30 aan de halte in Herpelgem (Electrabel) en Klijpe Kerk. De laatste heenritten vertrekken aan deze haltes 
om 14.00.
De laatste terugritten richting Ruien en Ronse vertrekken om 19.30 aan de halte Kwaremont.
Wil je van Ruien richting Ronse (of in omgekeerde richting) reizen? Dan hoef je niet over te stappen! De voertuigen rijden verder dan de halte Kwaremont.

Stopplaatsen pendelbus B: halte in Herpelgem (Electrabel) (B4) - halte in Avelgemstraat (B5) - halte Kerk op Grote Herreweg (B6) - halte Stationstraat ter hoogte van 
Weyns (B3) - halte Dorp aan N36 ter hoogte van Kwaremontplein (B2) - eind/vertrekhalte Kwaremont (B1)

Stopplaatsen pendelbus C: halte Klijpe Kerk (C2) – halte aan Oud Kerkhof (C3) - halte Viermaartlaan (C4) - halte Station Ronse (C5) - halte Veemarkt (C6) - halte Kruis-
straat (C7) - halte Zandstraat/Rijksweg ter hoogte van Hulstken (C8) - halte Hotondberg (C9) - halte ter hoogte van Zandstraat en Ronse Baan (C10) - eind/vertrekhalte 
Kwaremont (C1)

U kan alle informatie i.v.m. de Ronde van Vlaanderen terugvinden op de website www.rondevanvlaanderen.be of op de gemeentelijke website www.kluisbergen.be. 
Er is ook een centraal GSM-nummer waar bezoekers en inwoners terecht kunnen voor vragen m.b.t. de Ronde: 0473/652.615. 
Natuurlijk blijven de gemeentelijke diensten ook steeds bereikbaar om verdere informatie te verschaffen.

3. BereiKBAArHeiD HUlPDieNsteN:
- Voor dringende gevallen: 101 (politie) of 112 (brandweer of medische hulpverlening) 
- Voor alle andere gevallen: huisarts van wacht via centraal oproepnummer 055/ 38.89.00

4. roNDe VAN VlAANDereN eN oNZe VierVoeters
Voor de veiligheid van de renners en de toeschouwers en voor het welzijn van de dieren vragen wij om kleine huisdieren binnen te houden tijdens de doortocht van 
de Ronde van Vlaanderen en om grote huisdieren op stal te laten staan.



MAANDBLAD KLUISBERGEN maart 2015

19

iNteressANt BeZoeK eN leUKe tHemA’s 
iN De KleUterKlAsseN

Onze kleuters krijgen zo nu en dan interes-
sant bezoek over de vloer. Naargelang de 
thema’s die in de kleuterklassen aan bod 
komen, mogen we boeiende mensen ontvan-
gen: de postbode, een muzikant, …

Maar ook tijdens de leuke thema’s die de 
kleuterjuffen uitwerken, staan er boeiende 
activiteiten op het programma. Kijk maar naar 
de foto’s op onze website.

GestriKt

In het w.o.- thema GESTRIKT leerden  de 
leerlingen van het 2de leerjaar over mode, 
stoffen en kledij. De kinderen mochten zich 
verkleden en een modeshow doen. Ze moch-
ten ook kleren wassen, schoenen poetsen, 
veters strikken, de was opplooien en strijken. 
Zelfs poppenkleren hebben ze met de hand 
gewassen?

tUsseN Vier VUreN

Op woensdag 4 februari konden onze leer-
lingen deelnemen aan ‘tussen 4 vuren'. Een 
ploeg van het derde en een van het vierde 
leerjaar van Ruien en een gemengde ploeg 
(3de-4de leerjaar) uit Berchem namen het ge-
durende de hele namiddag op tegen ploegen 
van andere scholen. Het werd een hele fijne 

en vooral sportieve namiddag, waarbij ieder-
een zijn beste beentje voorzette en elkaar 
bleef aanmoedigen. Beide ploegen uit Ruien 
konden de eerste prijs wegkapen! 
Een hele dikke proficiat aan alle deelnemertjes!

BeZoeK AAN Het GemeeNteHUis VAN 
KlUisBerGeN

Onlangs waren de leerlingen van de tweede 
graad op bezoek in het gemeentehuis. Het 
werd een interessante tocht doorheen dit 
grote gebouw. Na de boeiende uitleg van en-
kele personeelsleden kent het gemeentehuis 
voor onze leerlingen geen geheimen meer. 
Hartelijk dank voor de rondleiding.

BeZoeK AAN De tANDArts 

Schrik van de tandarts? De leerlingen van het 
derde leerjaar alvast niet (meer). Nu ze een 
bezoek gebracht hebben aan tandarts Co-
lette Windels zijn alle twijfels weg en zijn de 
leerlingen alvast op de goede weg voor een 
gezonde mondhygiëne. Bedankt Colette!

BreilesseN 

Net als vorig jaar konden onze leerlingen 
van het 4de tot en met het 6de leerjaar op 
vrijdagmiddag brei- en haaklessen volgen. 
Tijdens deze lessen leerden onze leerlingen 
breien en/of haken. Zij die dit al konden van 
vorige jaren konden deze technieken verfij-

nen en nieuwe steken aanleren.
Opnieuw konden wij elke week (tussen de 
herfst- en krokusvakantie) een groot aantal 
enthousiaste kinderen ontvangen.  
Ook konden we telkens op enkele vrijwillige 
mama’s en oma’s rekenen om ons een handje 
te helpen.
Bedankt aan alle kinderen en helpende hand-
jes! Het werden telkens gezellige namidda-
gen! Volgend jaar vliegen we er opnieuw in…

sPelCArroUsel

Op vrijdag 27 februari 2015 namen alle leer-
lingen van het tweede leerjaar deel aan een 
SVS-activiteit in de sporthal 't Rosco te Ronse. 
Het werd een hele voormiddag vol klimmen, 
klauteren, springen en nieuwe materialen 
exploreren.

oPeNDeUrDAGeN

In samenwerking met onze Ouderraad zetten 
wij in maart opnieuw onze deuren open. 
Spring gerust eens binnen en kom kennis 
maken met onze school. 
•   Zaterdag 21 maart 2015 - gbs de start ruien
•   Zaterdag 28 maart 2015 - gbs de start berchem

Telkens tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

Meer nieuws en foto’s op onze site  
www.gbsdestart.be. 

Nieuws uit GBS De Start
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Nieuws uit Koninklijk Atheneum Avelgem
21ste NAtioNAAl CoNGres VAN Het eUroPees joNGereNPArle-
meNt 
Acht leerlingen van het vijfde jaar Koninklijk Atheneum Avelgem nemen van 24  
tot en 27 februari deel aan het 21ste Nationaal Congres van het Europees Jonge-
renparlement (European Youth Parliament - EYP). Na een voorselectie op school, 
werden de acht leerlingen met de grootste interesse in politiek en Europa uitge-
kozen om hun school te vertegenwoordigen in Brussel.
Het jongerenparlement is een partij-onafhankelijk educatief project, volledig op 
maat van de Europese jonge burger. Door haar activiteiten wil het EYP 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 nationale conferentie vindt normaal plaats in het Europees Parlement in Brus-
sel, maar door de verhoogde terreurdreiging in ons land mag de grote groep 
jongeren niet binnen. Het museum voor Natuurwetenschappen, dat zich achter 
het parlement bevindt, werd dan maar op het laatste nippertje als noodlocatie 
uitgekozen.
De acht ambitieuze Avelgemse leerlingen moderne talen – wiskunde – humane wetenschappen mogen vier dagen lang leren debatteren in het 
Engels over Europese onderwerpen.
 
Foto: Maxim Lampole, Jonas Vanelstlande, Dries Geeraert, Rawdy Minne, Tom Decock, Florian Callewaert, Febe Thomas, Mathilde Ladon

leerliNGeN BreNGeN BrUG AAN Het DANseN 
Wie maandag 2 maart op het jaagpad langs de Schelde fietste of wandelde en de nieuwe 
voetgangersbrug bewonderde, wreef waarschijnlijk even in de ogen: zie ik die brug nu 
dansen? Dit vreemde gedrag werd bewust opgewekt door de leerlingen van 6 Latijn-Wis-
kunde, Wetenschappen-Wiskunde en Economie-Wiskunde van het K.A. Avelgem onder 
deskundige leiding van de ingenieurs van Artes Depret en KULeuven. Op basis van deze 
testen en de bijhorende trillingsmetingen zal de bouwfirma nu geschikte schokdempers 
ontwerpen die later dit jaar in de brug zullen worden gemonteerd. Een fysica-les on site, 
het werd een leerrijke ervaring voor de laatstejaars.
Avelgem, maandag 2 maart. Een groep van 18 leerlingen van het K.A. Avelgem wandelt 
gezwind door de Scheldemeersen. We zijn op stap naar de nieuwe brug over het jaagpad. 
Deze is nog niet in gebruik, maar vandaag mogen wij ze uitgebreid testen. We worden 
er opgewacht door de heer Koen Ockier projectingenieur bij Artes Depret en dr. ir. Pe-
ter Van den Broeck docent opleiding industrieel ingenieur aan KaHo-St.-Lieven in Gent. 
Er volgt een korte, heldere les fysica waarin de laatstejaars een introductie krijgen over 
trillingen, eigenfrequenties en het gedrag van bruggen onder dynamische belastingen. 
Een les fysica midden in de natuur, in de regen, toch luistert iedereen aandachtig. Als je 
onderzoeksproject een prachtige nieuwe brug is die boven je uittorent, is de theorie heel 
wat boeiender! Er worden helmen uitgedeeld, en we krijgen nog de laatste veiligheidsin-
structies. We gaan deze brug immers voor het eerst testen en wie weet komen er onver-
wachte resultaten op de proppen. Ingenieur Peter Van den Broeck zal de metingen op de 
voet volgen en wanneer hij beslist dat het niet meer veilig is, moeten we onmiddellijk de 
testen staken. We onthouden: “Stop is stop!”. Even daarvoor, op school, kregen de leerlingen al een filmpje te zien van de gevolgen van deze tril-
lingen op het gedrag van een brug: het instorten van de Tacoma Narrows brug in de jaren 1940 staat nog fris in het geheugen. We kijken uit naar 
de metingen en hopen op spectaculaire resultaten, maar zo extreem hoeft het nu ook weer niet.
Iedereen klimt op de brug, en we beginnen eraan. Elke proef wordt twee keer uitgevoerd. In totaal zullen we al snel anderhalf uur bezig blijken. 
Eerst moeten we netjes achter elkaar in vrije pas over de brug. We voelen meteen dat het wegdek inderdaad niet onberoerd blijft onder onze 
dynamische belasting. Bij de volgende testen volgen we de cadans die ingenieur Katrien Van Nimmen aangeeft met de megafoon. De frequentie 
wordt daarbij telkens wat opgevoerd. Bij bepaalde frequenties voelen we de brug duidelijk “dansen” onder onze voeten. Wanneer we na een proef 
de brug laten uittrillen, zien we ook de zijbogen flink schommelen. Deze slanke, metalen constructie gedraagt zich bij wijlen alsof het een houten 
loopbrug is! Nooit gedacht dat we zo’n mooie resultaten zouden behalen. Uiteindelijk moeten we ook lopen en springen op de brug. Ook al  is 
het koud, we hebben het er ondertussen flink warm van gekregen en worden spontaan getrakteerd. Kate Duquesne van 6 Latijn Wiskunde vat het 
mooi samen: “Mevrouw, dat is nu nog eens een leerlingenproef!”.
De ingenieurs van Artes en KULeuven zijn tevreden met de metingen en bedanken ons uitgebreid voor onze deelname. De leerlingen krijgen zelfs 
een applausje. Op basis van deze metingen kunnen nu de schokdempers worden ontworpen waarmee deze ongewenste trillingen van de brug 
zullen worden opgevangen zodat wandelaars en fietsers er geen last van zullen ondervinden en de veiligheid van de brug gegarandeerd is. Eens 
de schokdempers geïnstalleerd zijn, worden deze proeven trouwens opnieuw uitgevoerd om de efficiëntie van de dempers in situ te controleren. 
Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze leerlingen, hebben we de uitnodiging om ook aan deze testen deel te nemen al op zak. Dan kun-
nen de leerlingen het effect ervaren van de schokdempers en kunnen ze aan levende lijve ondervinden hoe hun testmetingen werden verwerkt 
tot een veilige, stabiele brug. Een leerlingenproef die nog lang zal nazinderen.
Begeleidende fysica-leerkrachten: Pieter Pareit en Riet Vanhamme.
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Nieuws uit Koninklijk Atheneum Avelgem

“Jonge Dichters” in de Vrije Basisschool Berchem

‘t Podium speelt Franse komedie in ‘De Brug’: 
GE-TIC-T van Laurent Baffie

leerliNGe VAN AtHeNeUm AVelGem sCHittert oP VWo 
Op woensdag 14-01-2015 namen naar jaarlijkse gewoonte een aantal leerlingen van het atheneum deel 
aan de wiskunde olympiade. Eglantine Noël uit het zesde Latijn-Wiskunde wist voor het vierde jaar op rij 
door te stoten naar de tweede ronde die zich op provinciaal niveau afspeelt. Een prestatie waar we met 
de hele school trots kunnen op zijn.
Het atheneum bedankt haar en alle andere deelnemers voor hun inzet en enthousiasme!

Tijdens de gedichtenweek met als thema “ met zingen is de liefde begonnen” werkten de kinderen van het derde leerjaar van de Vrije Basisschool 
Berchem een hele week met en rond gedichtjes.
Als slot gingen ze gedichtjes voorlezen in de winkels. Daar werden ze hartelijk ontvangen door de klanten.
Het was heel tof !
Met dank aan de Smatch en de Wijnkelder.

Het stuk kende zijn wereldpremière in 2005 bij het “Théatre du Palais Royal” in Parijs en het bleef er twee en een half jaar op het programma staan.

Het verhaal:
Dokter Stern is de beste psychiater ter wereld om mensen te helpen bij het controleren en overwinnen van hun tics. In zijn wachtkamer komen 
Fred, met het syndroom van Gilles de la Tourette, Alfons, met zijn cijfermanie, Blanche, met haar smetvrees, Maria, die altijd twijfelt of ze thuis alles 
goed heeft afgesloten en meer dan eens beroep doet op de steun van God, Ramar, die nooit over lijnen durft stappen en Lili, die alles twee keer 
zegt, samen voor een langverwachte consultatie. Wanneer dokter Stern opgehouden blijkt te zijn op de luchthaven, besluiten de patiënten om 
zelf een groepstherapie te organiseren, met alle hilarische gevolgen vandien…

Speeldata: vrijdag 10 april om 20u - zaterdag 11 april  om 20u - vrijdag 17 april om 20u -zaterdag 18 april om 20u - zondag 19 april om 17u
Regie: Roger Bolders
Met: Sophie Delbar, Loes Deventer, Mieke Heyse, Martine Van Nieuwenhuyze, Philippe Declercq, Stephane De Smet en Tonny Verplancken
Locatie: ‘De Brug’ – Brugzavel te Kluisbergen
Reservatie: 0471/68 40 80 ronsetpodium@gmail.com
Een productie van tPodium Ronse
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OPENDEURWEEKEND 21 & 22 maart
Maak kennis met onze producten & diensten

en profiteer van talrijke promoties en kortingen !DOORLOPEND DEMONSTRATIE

HUSqVARNA FRONTMAAIERS

KOM LANGS EN ONTDEK
ONS VOLLEDIG

VERHUURGAMMA !

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

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

Italiaanse avond
vrijdag 20 maart om 20u

50 euro all-in

Côte à l’os
zondag 22 maart om 12u30

23 euro 

Vismenu
zondag 29 maart om 12u30

37 euro

Kluisbergs konijn
zondag 26 april om 12u30

21 euro

Cava | hapjes
 

Groot Breughelbuffet met oa.
gerookte hespen | saucissons

patés | boerenkop met mosterd
groentenbuffet | sauzen

assortiment kazen | vijgen | 
dadels | druiven

quiche Lorraine | roqueforttaart
beenhesp | witte pensjes

aardappel in de schil
ajuinsoep

 
Taartenbuffet

 
Koffie

 
 56,00 euro  

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

- THE TAKE FIVE   DJ Ed -

Aperitief



Koud vis- en vleesbuffet



Soep



Hoofdgerechtenbuffet



Assortiment kazen



Dessert en koffie



47,00 euro  

Wijnen en waters inbegrepen tot 14u30

- Laura et Ben -

Lentebrunch
Zondag 12 april 2015  

om 11u30

65 Jaar  
Gasthof Palace

Vrijdag 3 april 2015 
om 19u30

Paashapjes

 

Gebakken sint-jacobsnootjes

kreeftenmousseline

 

Lamskroontje | ratatouille

tomaat | sperziebonen

gegratineerde aardappelen

 

Vacherin met chocolade

 

 40,00 euro 

Pasen en 
Paasmaandag

Zondag 5 april 2015 om 12u30
Maandag 6 april 2015 om 12u30
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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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Opnieuw een 5-1 score in Kluisbergense voetbalderby !

Maar liefst 600 deelnemers eetfestijn Enrico Dhaeye !

Dit seizoen hebben de beide Kluisbergense ploegen iets met 
een 5-1 score. De derby voor de heren eindigde tijdens de 
maand januari ook al op 5-1 net zoals deze derby tussen de 
"Ladies". De wedstrijd werd betwist op zaterdagvond 21 fe-
bruari. Geen 500 betalende toeschouwers, geen ingehuurde 
Waalse voetbalfanfare, geen ludieke acties  en geen uitzinnige 
spionkop maar toch mochten de dames niet klagen want vlug 
geteld daagden voor deze terugwedstrijd toch zo een 130 
toeschouwers op tussen haakjes voornamelijk heren (!). Het 
terrein aan de Parklaan lag er tamelijk goed bij en de bal rolde 
bij de aanvang van de wedstrijd goed voor de geelzwarten. 
De dames van coach Vanalderwierelt verschenen meer en 
meer voor het doel van Dewilde met als gevolg dat een doel-
punt niet meer kon uitblijven. Op de 20ste was het Pot voor 
Hanne, zij zorgde voor de 1-0. Een 12tal minuten later mocht 
Xavièra Libbrecht haar kans wagen en ook zij liet die kans niet 
liggen : 2-0. 
Net voor het halfuur kwamen de oranjeblauwen hun neusjes 
aan het venster steken waarbij één speelster zo goed als met 
haar neus in de modder werd getorpedeerd doch de scheids-
rechter deed alsof zijn neus bloedde. Net voor de appelsien-
tjes of was het een glaasje cava (?)  kon KFC bijna milderen met 
een pegel van jewelste doch het schot ging millimeters naast. 
KFC kwam beter uit de kleedkamer, drukte zo goed ze konden doch het voetbalschoentje wringt bij de afwerking. We zagen vlotte combinaties, 
zelfs één-twéé's doch Sportief snoepte op de 61ste de bal af, dieptepas naar Ilka  Dhondt die zo goed als KFC uittelde 3-0. Op de 70ste minuut  gaf 
Devenyns een millimeterassist en daar maakte Evy Ballan gebruik van om te milderen tot 3-1. Dat gaf de KFC Ladies weer wat vleugels doch het 
was Sportief die de tegenstander uittelde met de 4-1 dankzij Stefanie  Michels. De wedstrijd kabbelde rustig verder en net voor affluiten kon nog 
een foutje van de bezoekende doelvrouw afgestraft worden. Ze loste de bal , in de voeten van Lieselot Amez die bedankte met de 5-1 ! De KFC 
Ladies lieten het niet aan hun hartje komen en  meteen verschenen daar  ter hoogte van de tribune op het veld de flessen bubbels en de hapjes  
om een volgende feestje te ontkurken !

Nog niet vaak gezien in onze gemeente dat een eetfestijn voor een individuele sporter maar liefst 600 deelnemers lokt en toch was dit zo op 1 
maart. De locatie was ook uniek met name de prachtige werkplaats van Agrimac gelegen aan de Marvijlestraat. Op deze locatie vinden trouwens 
ieder  jaar ook de Marvijlefeesten plaats.  Naast het welkomstwoord door de gastheer zelf had ook burgemeester Willequet die met een grote de-
legatie van het gemeentebestuur was afgezakt  een sportieve speech in petto voor alle aanwezige familieleden, vrienden,sympathisanten,spon-
sors en collega-wielrenners. Tientallen mensen vielen ook nog eens  in de prijzen bij de tombola waaronder een mountainbike- fiets en waarde-
bonnen voor de weekend brunch in het kasteel van Herpelgem. 
Enrico Dhaeye boekte vorig seizoen als eerste jaars- aspirant 2 overwinningen en een resem ereplaatsen. Hij maakt deel uit van de Lotto Zanatta 
ploeg waar ook die andere renner met Kluisbergense roots Robin Orins deel van uitmaakt. Trouwens Robin Orins organiseert zijn eetfestijn op 17 
oktober aanstaande ook hier in Kluisbergen. Meer details volgen in een latere editie  van uw maandblad. Samen met de ploeg zijn deze renners 
trouwens op voorbereidingsstage getrokken naar het zonnige Spanje. We kijken nu al uit naar de prestaties van deze aspiranten die hun seizoen 
aansnijden op 4 april. Op zondag 18 april kunnen we deze renners trouwens aan het werk zien in de deelgemeente Zulzeke waar voor het eerst 
een aspirantenwedstrijd wordt georganiseerd door de Scheldetrappers.

Beide elftallen met staand vlnr. : Van links naar rechts voor Kluisbergen Sportief Ladies: Sophie Verstraete, Xavièra Libbrecht, Femke Clepkens, Ann Goerlandt, Stefanie Michels, Bart 
Clepkens, Lenka Vanalderwierelt, Nancy Dedeken, Lieselot Amez, Ilka Dhondt, Marijke Sanctorum, Thaïsa Martens, Jessica Provoost, (achter Jessica) Geert Vanalderwierelt, Cindel 
Reynaert, Jony Tallieu, Hanne Pot, Nele Cortvriend met daarnaast de KFC coaches Maarten Spileers en Kim Vaneeckhout. Knielend de KFC Ladies met vlnr. :  Jasmien Verhellen, Marjolein 
Vandeputte, Fien Notebaert, Reinhilde Devenyns, Evy Ballan, Annelore Himpens, Lise Devos, Kimberly Masure, Hannelore Verriest, Lien Vanneste, Estelle Maes, Saar Vanrenterghem, 
Celine Dewilde en Emilien Moreau.

winst of verlies …iedere gelegenheid  is goed genoeg om een feestje te brouwen voor de KFC Ladies, 
zelfs de mascotte (de hond) mocht mee op de foto.
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De loodjes zijn geschoten, de kampioenen gekend !
Naast onze wielrenners, het voetbal en het basket zijn er nog meer sporten in onze gemeente die heel wat leden tellen en kunnen teren op 
een jarenlange traditie. Aan de rand van het Kluisbos in de deelgemeente Ruien midden in een oase van groen en rust ligt café Panorama 
(in de volksmond beter gekend als Camping Panorama). Heel lang geleden ergens in de zomer van 1967 tussen pot en pint bij de toenma-
lige uitbaters Paatje & Maatje (lees Gilbert & Marie Louise) besloten een paar vrienden om er een karabijnclubje op te richten. Met Gilbert 
hadden ze een goede leermeester want de man was gewend om op grof wild te jagen” au Congo”  waar hij jarenlang woonde. De mond 
aan mond reclame deed goed zijn werk en vooral de “après-schieting”  werd bijna “wereldberoemd “ in de gemeente met de jukebox die 
bij wijze van cooldown voor de schutters er voor zorgde dat  op "in the summertime" van Mungo Jerry de schietstand wisselde voor een 
dansvloer (those werd the good old days…)!  Er kwamen steeds maar schutters bij zelfs uit Ronse en Doornik dat men diende te zorgen 
voor 3 verschillende categorieën : de profs , amateurs en de....bricoleurs (what’s in a name ?).

De club telt momenteel 48 leden en dat zijn er per categorie 16.  Jaar na jaar wordt er één keer per maand een wedstrijd gehouden en wie 
op het einde van het jaar de meeste “pluimkes”  naar de eeuwige jachtvelden heeft geschoten en de roos middendoor doorzeefde  mag 
op zijn visitekaartje het woord "kampioen" neerpennen. Niet alleen bovenaan het klassement is het meestal spannend maar ook onder-
aan telt ieder raak geschoten loodje om te bepalen wie in de reeks mag blijven en wie een categorie mag zakken. Ook in 2014 zijn na een 
spannende competitie de "kampioenen van de Kluiskarabiniers" gekend :  Matthias Roman werd kampioen terwijl de titel van koning ging 
naar Kurt Deliveyne en deze van koningin naar Yindy Vanhee. Dit zijn de eerste 3 in de categorie professionals :Matthias Roman (1),Kurt 
Deliveyne (2) en André De Baere (3). Bij de amateurs waren dit de besten : Herman Herregods (1),Dave Battaille (2) en Dirk Decrits (3). Tot 
slot hebben ze bij de karabiniers ook nog de reeks van de “bricoleurs” en daar was  Jean-Pierre D´Haese de primus voor Chris Fontaine (2) 
en Luc Martens (3).

Deze ploeg van een dertigtal medewerkers stond in voor een vlekkeloos verloop van het eetfestijn.

Koning 2014 :Kurt Deliveyne Koningin 2014 : Yindi Vanhee Kampioen 2014 : Matthias Roman

zicht op een gedeelte van de Agrimac werkplaats waar  
het evenement plaatsvond.
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Na een rondrit over Cajamarca en 
langs Trujillo kwamen we een tien-
tal dagen  later terug in Lima.    We 
waren uitgenodigd op de nieuw-
jaarsreceptie van de  Belgische 
Ambassade.  Onze zoon had     op-
gevangen dat een minister zou 
aanwezig zijn. Nieuwsgierig, waren 
we goed op tijd voor de receptie 
en werden voorgesteld aan de am-
bassadeur. Hij verklapte ons dat 
de minister van Ontwikkelingssa-
menwerking aangekondigd was. 
En inderdaad, enkele minuten la-
ter verscheen daar Staatssecretaris  
André Kempinaire.  Het was een 
bijzondere verrassing om in Peru, 
de oud-voorzitter van mijn Avel-
gemse schoolraad  te ontmoeten.                                                                                                           
Met dit gebeuren moest ik terug-
denken aan de bliksemsnelle in-
trede van André in een regering. In  
1973,  bij de vorming van de rege-
ring Leburton,  had Willy Declercq, 
toenmalig voorzitter van de PVV 
en vice-premier, de heer Hilaire 
Lahaye, senator van Ieper,  aange-
duid om in de regering te zetelen. 
Lahaye was een man die geen blad 
voor de mond nam en in de jaren 
’60 heel wat artikels had gepubli-
ceerd over de kolonisatie van Con-
go en de houding van het konings-
huis. Dit lag koning Boudewijn nog 
altijd op de maag en hij stelde zijn 
veto tegen de deelname van La-
haye aan de regering.  Toen kon 
dat nog…  en er werd geluisterd!  
De Clercq moest een andere kan-
didaat-minister zoeken!  Mijn neef 
René Delmulle, politiek secretaris 
van De Clercq kreeg de opdracht 
vlug een vervanger te zoeken in 
West-Vlaanderen.  Mijn neef wist 

dat ik als schoolman in Avelgem 
heel wat kennissen had in het West-
Vlaamse en vroeg om raad.  Kempi-
naire, onze schoolraadvoorzitter 
en jong volksvertegenwoordiger  
kwam voor mij op de eerste plaats.  
Veel keuze was er ook al niet in het 
toenmalige overheersend katho-
lieke milieu van  West-Vlaanderen. 
André werd minister en telkens als 
we elkaar ontmoetten, moest hij 
eens praten over zijn tweede kans:  
over het telefoontje van vice-pre-
mier De Clercq, waarbij hij geen be-
denktijd kreeg: het was ja of nee…   
Dezelfde dag moest hij nog naar 
Brussel om de eed af te leggen!                                                                                                                                          
De volgende dag moest mijn zoon 
terug naar zijn project. Wij vlogen 
samen over het Andes geberg-
te  naar het oosten van Peru: het 
amazonegebied aan de grens met 
Brazilië. Zijn woonplaats was Pu-
calpa, gelegen aan de Ucayali, bij-
rivier van de Amazone.  Die rivier 
was daar ongeveer een kilometer 
breed met een diepte van gemid-
deld een paar meter en spelende 
dolfijnen. Tijdens de werkweek ver-
bleven Carlos en zijn kompanen in 
het tropisch regenwoud. Zij kon-
den daar beschik-
ken over gezellige 
chalets op palen, 
waar dagelijks wel 
een avontuurtje te 
beleven was met 
een argeloze slang, 
die over de dorpel 
kwam gekropen 
of een kwade spin, 
zo groot als een 
vuist, in de regen-
ton. Iedere avond 

konden we gratis een kikkerkoor 
beluisteren, die in de mooie bloem-
kelken onder het chalet huisden. 
Gelukkig waren ze goed getimed 
en rond middernacht hielden ze 
in een slag allemaal op. Dan wa-
ren er de diepe geluiden uit het 
oerwoud, die het ritme   van de 
donkere nacht niet stoorden.                                                                                                                    
Het Humboldt-project,  dat Carlos, 
in samenwerking met de Peruaan-
se regering moest uitwerken om-
vatte een zeventig boerenfamilies, 
die elk 400 ha bos mochten behe-
ren. Per jaar mocht er maar  13 ha 
gerooid worden om aan landbouw 
of veeteelt te doen.  Na de oogst 
waren ze verplicht om 9 ha te her-
bebossen.  Met een tiental mede-
werkers moesten ze  dit systeem 
draaiend  houden  en de  hout-
handelaars uit de buurt jagen, die  
het speciale hout wilden opkopen 
en op hun tellen passen  voor co-
caïneboeren, die hier of daar een 
hoekje bos trachtten in te palmen.                                                                     
Het was een bijzonder wereldje, 
waar ik dagenlang heerlijk genoten 
heb.                                                                                                                   

(wordt vervolgd)                                                                                                                     
R. L.

HERINNERINGEN deel 51: Peru (3)

STATIEFEESTEN BERCHEM
weekend van 11 en 12 juli 2015
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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

tuin ∙ dier
bakplezier

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

1-2-3 ACTIE
Bij aankoop van  
alle modellen  
ACD PRESTIGE: een 

accessoire-pakket 
tegen sterk  
verlaagde prijs!

Profiteer van onze actie!
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Evenementenkalender
DATUM EVENEMENT PLAATS UUR PRIJS ORGANISATIE

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

Woensdag 18 februari 2015 Aswoensdagviering St.-Amanduskerk te Kwaremont 18.00u

Zaterdag 21 februari 2015 8ste Winterwandeling Zaal Volkswelzijn Omloop Kluisbergen

Zaterdag 28 februari 2015 Gezinsviering Parochiekerk Berchem 18.00u

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

Vrijdag 6 maart 2015 Kaarting voor Koeken vanaf 17.00u
Inleg: 1,25 euro
(ook teerlingbak)

Kookploeg Chiro Ruien

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

09.00u
Deelnemer: 40 euro
Inschr: www.bouwteams.be

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
Deelnemer: 40 euro
Inschr: www.bouwteams.be

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

Zondag 15 maart 2015 Kalkoenfestijn GOC Kwaremont 0472/43 05 69

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

Zaterdag 4 april 2015 Kinderfuif en fuif Nacht van de Flandriens Brugzavel vanaf 18.00u KLJ Zulzeke

Zondag 19 april 2015 Kinderdiscofuif (kinderen van 6 tot 12j) GOC Kwaremont van 14.00u tot 17.00u 5 euro Gezinsbond

Zaterdag 25 april 2015
Concert Koninklijke Harmonie "De Vlaamse Ardennen" 
Thema: "muziek en reizen"

Zaal "De Brug" KH De Vlaamse Ardennen

Zondag 26 april 2015
Concert Koninklijke Harmonie "De Vlaamse Ardennen" 
Thema: "muziek en reizen"

Zaal "De Brug" KH De Vlaamse Ardennen

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

Maandag 25 mei 2015 Babymassage (doelgroep: baby tot 1 jaar) GOC Ruien van 10.00u tot 11.30u Gratis Gezinsbond

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.
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VERKOOP - VERHUUR - BEHEER

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

TE KOOP : Woning op gelijkvloers met prachtige 
tuin. Midden in de natuur, zeer charmante woning met 
zuidgerichte tuin. Volledig onderkelder. Goedgekeurde 
elektriciteit, CV met recente ketel, nieuwe keuken, 
gerenoveerd dak, bijna overal dubbel glas. Perfect on-
derhouden. Indeling: inkomhal, 3 slpk, badkamer, grote 
leefruimte, keuken met eethoek, tweede badkamer 
bijna klaar, tweede keuken in ruime kelder.                     
                    VP : 249.000 euro

ELLEZELLES

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 : 295.000 euro

MAARKEDAL

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: Charmant en rustig gelegen woning met 
garage volledig onderkelderd, Indeling gelijkvloers: in-
komhal met vestiaire, eetkamer, living met aansluitend 
grote veranda, keuken, toilet , berging, buro of slaap-
kamer met bijhorende badkamer. Eerste verdieping : 
4 slaapkamers en 1 ruime badkamer. Twee ingangen 
mogelijk (eventueel voor praktijk).                    
                     VP : 200.000 euro

DERGNEAU

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: 265.000 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: IDeze zeer gezellige halfopen bebouwing werd 
grondig gerenoveerd. 100% instapklaar. Aan de rand van de 
stad Ronse (Louise-Marie) nestelt zich deze uiterst trendy 
en comfortabele woning. Indeling: inkomhal met toilet en 
vestiaire,  living met zithoeken en eetkamer met aansluitend 
keuken en berging/wasplaats. 3 slaapkamers met 1 met dres-
sing en zithoek.  Zolder en een atelier. Vg,Wg,Gdv,Vkr,Gvv. EPC 
549kWh/m2 UC9537.                     VP : 229.000 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 : 69.000 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: 232.000 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: 222.000 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: Dit nieuwbouwproject bestaat uit 5 appar-
tementen, 1 penthouse, 2 studio’s en 6 parkeerplaatsen. 
Gelegen op wandelafstand van het stadscentrum, het sta-
tion Gent-Dampoort en nabij alle mogelijke voorzieningen 
als scholen, ziekenhuis, winkels, bedrijvigheid... Profiteer nu 
van de lanceringsactie! Reeds 1 appartement verkocht! Voor 
plannen en informatie kan u Immo Roman contacteren op het 
nummer 0485 53 17 162.                  

GENT

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 : Luxueuse trendy en cosy woning. Uniek 
concept, 100% instapklaar. Indeling: inkomhal, toilet, 
berging, open keuken/living, kelder. Eerste verdieping, 
2 slaapkamers, 1 dressing, 1 apart toilet, 1  badkamer. 
Tweede verdieping: 2 slaapkamers, 1 apart toilet en 
luxueuse badkamer met inloop douche en lavabo (met 
kasten). Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 155.                          
                      VP: 269.000 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: Rustig gelegen villa op wandelafstand van de 
voet van de Oude Kwaremont. Indeling: inkomhal, ruime 
garage, ruime lichtrijke leefruimte (met open haard), ve-
randa, keuken, badkamer, 2 slaapkamers. boven bevinden 
zich 2 slaapkamers. Tevens mogelijkheid tot het bijmaken 
van extra kamers op de eerste verdieping. Dubbel glas + 
rolluiken. Mooie tuin, tuinhuis met familiesauna en vijver. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv. EPC 580.         VP : 255.000 euro

AVELGEM

TE KOOP : Ruim 2 slaapkamer appartement (90m²) 
gelegen aan het kerkplein i.Indeling: inkom, apart toi-
let, leefruimte, volledig ingebouwde keuken, berging 
naast de keukent, 2 ruime slaapkamers, badkamer met 
ligbad. Private kelder. Zeer energiezuinig. EPC:158. 
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                                          
                     VP : 210.000 euro

ELLEZELLES

TE KOOP : klein beschrijf mogelijk!Uiterst kwali-
tatieve woning, een echte topper. Prachtige tuin met 
moestuin, ruimte voor dieren en praktische bijgebou-
wen. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, keuken, 
veranda en mezanine. Living en eetplaats, 2 badkamer, 
garage,  kelder 3 slaapkamers Geïsoleerd nieuw dak. 
                                        VP : 249.000 euro

BRAKEL

TE KOOP : Fermette op 480m2 met aangelegde tuin 
en prachtig uitzicht . Indeling: leefruimte, eetkamer, 
keuken en bijkeuken, badkamer en garage. op de ver-
dieping zijn er 3 slaapkamers.  De elektriciteit is vol-
ledig vernieuwd en conform. De woning is momenteel 
verhuurd aan 610 euro/maand. Ag, Gvg, Gvv,Gdv. EPC 
940, UC3700.                    VP : 235.000 euro

RONSE

TE KOOP: Klein beschrijf mogelijk. instapklaar appar-
tement met 1 slaapkamer. Gelegen op de 8ste  verdieping. 
Centraal gelegen, zuidgericht terras. Indeling: inkomhal, 
nieuwe keuken, badkamer, apart toilet, ruime slaapkamer, 
living/eetplaats, CV, dubbel glas, goedgekeurde elektrici-
teit. Berging en extra fietsbergen. Mogelijkehid tot bijhu-
ren parkeerplaats. Vg,Wg,Gdvk,Gvkr. EPC 281 UC 9537.                          
                     VP : 119.000 euro

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 : 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 : Woning met veel charme, authentieke 
vloeren en schouwen, gezellige en goed gelegen. Inge-
sloten tuin met veel privacy. Overal dubbele beglazing, 
nieuw plat dak,nieuwe dakgoten en 2 nieuwe vuren. 
Indeling : inkomhal met vestiaire, voorplaats, eetplaats, 
living, keuken, achterbouw met kelder, tuin met tuin-
huisje. Eerste verdieping: 2 slaapkamers, ruime zolder 
voor extra kamer. Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.                     
                     VP : 125.000 euro

RONSE

TE KOOP : gerenoveerde gezellige starterswoning. 
Nieuw geïsoleerd dak, dubbel glas, vernieuwde elek-
triciteit, CV. Ruime gezellige tuin. Indeling: inkomhal, 
bureau, living/eetkamer, toilet enberging. 1 grote slaap-
kamer en 1 badkamer met lavabo, toilet en bad/douche.
Tweede slaapkamer. Vernieuwde en goedgekeurde 
elektriciteit. Vg,Wg,Gdv, Gvkr,Gvv. EPC 171 kWh/m2 
UC 6228.                    VP : 149.000 euro

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


