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#karaktervol
kluisbergen
Dit zijn de meest karaktevolle kiekjes die jullie deelden op Instagram met 
#karaktervolkluisbergen of @GemeenteKluisbergen.

Wil je jouw foto hier ook eens zien verschijnen? Deel dan je prach-
tige plaatjes via Instagram met #karaktervolkluisbergen of tag ons  
@GemeenteKluisbergen.

@nadinederuyck

@olivanpe

@belgiumand
beyondwithmarc

@hikers4belgium
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Held van de maand
Naam: Marleen Lefevre (rechts op de foto)

Genomineerd door: Ellen Casteleyn (links op de foto)

Reden van de nominatie:  In juli 2020, net na de eerste lockdown, 
kreeg Ellen te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Op dat moment was ze 
hoogzwanger. Gelukkig is de bevalling goed verlopen evenals de operatie die ze 
moest ondergaan. Haar kindje was 8 weken oud toen haar behandeling met che-
motherapie en bestraling begon. Elke dag moest ze naar het UZ Gent om behandeld 
te worden. Niet evident en al zeker niet met een pas geboren kindje. Gelukkig was er 
haar buurvrouw, Marleen. Iedere week bezorgde ze Ellen en haar gezin een lekkere 
ovenschotel, verse soep en zelfs haar lievelingsgerecht konijn met pruimen. Marleen 
maakte het allemaal draagbaarder voor Ellens gezin. Ze zijn haar heel dankbaar. 
Marleen is haar held.

De held aan het woord
We stelden onze ‘held van de maand’ 3 korte vragen waar ze, goedlachs zoals ze is, 
iets uitgebreider op antwoordde:

Wanneer hebben jullie elkaar leren kennen?
“Zo’n tweeëneenhalf jaar gelden verhuisden Ellen en haar gezin naar Kluisbergen. 
En zoals dat gaat in een nieuwe buurt, leer je al snel je nieuwe buren kennen. Tussen 
Ellen en ik was er direct een klik. De kennismaking verliep heel spontaan, alsof we 
elkaar al jaren kenden. Om je een voorbeeld te geven: toen Ellen net zwanger was, 
stonden zij en haar man bij ons aan de deur om de hartslag van hun baby te laten 
horen. We waren zo blij voor hen en openden direct een fles Champagne.”
Wat is je drijfveer?
“Nog tijdens haar zwangerschap kreeg Ellen haar diagnose. Haar hele leven lag 
overhoop. En wij konden het vreselijke nieuws ook maar amper vatten. Als na de ge-
boorte van hun kindje haar behandeling startte, was het voor mij een evidentie om 
iets voor hen te doen. Naar de supermarkt gaan, is voor iemand die in behandeling 
is voor kanker een groot risico. Daarom kookte ik regelmatig voor haar. Ik liet me in-
spireren door onze moestuin. Ze hebben vaak tomatensoep of spaghettisaus moeten 
eten.” lachte Marleen. “Maar ik maakte ook met heel veel plezier haar lievelingseten 
klaar: konijn met pruimen. Of brushte, met al even veel plezier, eens haar haar.”

Welk gevoel heeft het je om je buren te kunnen helpen?
“Iemand anders gelukkig maken, is iets wat ik heel graag doe. Dat geeft me enorm veel voldoening. Buren helpen is voor mij de normaalste zaak van de 
wereld. Het geeft me super goed gevoel. Het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is iets wat voor ons heel erg toepasselijk is. Ik raad 
iedereen aan om eens wat meer in contact te komen met zijn of haar buren.”

Wil je zelf een Kluisbergenaar in de kijker zetten?
 Iemand die, om welke reden of op welke manier dan ook, het verschil heeft gemaakt? Laat het ons weten via www.kluisbergen.be/heldvandemaand. 
Wij reserveren alvast een plaatsje in het volgend Infomagazine.

Huis van het Kind
In het Huis van het Kind Kluisbergen kan je terecht voor alles rond op-
voeden en opgroeien.

Het Huis van het Kind Kluisbergen is een samenwerkingsverband tussen 
verschillende organisaties die instaan voor kinderopvang, gezondheids-
zorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en veel meer. Lokale 
krachten worden er gebundeld met als doel aanstaande gezinnen en ge-
zinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij 
hun leefwereld te ondersteunen.
Heb je vragen?
Aarzel zeker niet ons te contacteren. We zoeken samen naar een gepaste 
oplossing.
Contact
Mail: huisvanhetkind@kluisbergen.be - T. 055 23 16 21
www.kluisbergen.be/huisvanhetkind

K L U I S B E R G E N
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Vorig jaar besliste de gemeenteraad dat de subsidies voor de vereni-
gingen voor 2020 zouden worden toegekend op basis van het gemid-
delde aantal punten van de afgelopen drie jaar (2017-2018-2019) en dat 
het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) met 50% 
zou verhoogd worden. Hiertoe werden de nodige gemeentelijke budget-
ten voorzien, zodanig dat de uitbetaling van deze subsidie begin dit jaar 
kon uitgevoerd worden.

Naast deze gemeentelijke ondersteuning, ontving de gemeente van de 
Vlaamse overheid eveneens middelen ter ondersteuning van het vereni-
gingsleven en dit voor een bedrag van € 81.752,22.

Ondertussen werd door het college van burgemeester en schepenen be-
slist om een deel van dit bedrag reeds toe te wijzen aan de verenigingen.
In de loop van de maand juni 2021 zal aan alle erkende Kluisbergense 
verenigingen een bedrag worden uitbetaald dat gelijk is aan de 50% ver-
hoging die bij de subsidie van 2020 werd toegekend.

De reguliere subsidies voor jeugd-/sport-/cultuur- en socio-culturele ver-
enigingen voor het werkjaar 2021 zullen gelijk zijn aan het bedrag dat de 
verenigingen voor het werkjaar 2020 ontvingen (dus incl. 50% verhoging).  
De verenigingen zullen dus opnieuw geen aanvraag moeten indienen om 
het subsidiebedrag begin 2022 te ontvangen.  

Over het resterende bedrag van de € 81.752,22 zal later nog beslist wor-
den, rekening houdend met de noden van de verenigingen in het kader 
van de heropstart van de werking.

Voor de fotobrochure die we willen samenstellen naar aanleiding van 50 
jaar Kluisbergen, zijn we nog op zoek naar een aantal specifieke beel-
den, vooral uit de jaren ’60 of ’70. Hieronder volgt een lijstje van wat we 
precies zoeken. Heb je dergelijke foto’s in bezit? Neem dan zeker contact 
op met bibliothecaris Bert Dekimpe (055/231657, bert.dekimpe@kluis-
bergen.be) of met Jan Desmet van de dienst vrije tijd (055/231621, jan.
desmet@kluisbergen.be).

Berchem
• Het terrein aan de Brugzavel 
 waar nu de feestzaal en de bibliotheek staan
• Zaal De Brug, vroeger ‘zaal VOS’, zowel buiten als binnen
• De Kloosterstraat voor de heraanleg
• De kerk omstreeks 1970
• De pastorij omstreeks 1970
• Het Berchemplein en het oud gemeentehuis in de jaren 60/70
• De plaats waar nu de gemeenteschool staat
• De strook tussen de Bloemenlaan en de Parklaan in de jaren 60/70/80
• De spoorweg, zowel in Berchem als Ruien (
 waar nu het fietspad loopt) in de jaren 60/70
• De omgeving van de site “De Waele”, 
 voor de aanleg van de nieuwe verkaveling
• Het gemeentehuis in de Parklaan omstreeks 1970
• Het gebied van het sportterrein aan de Parklaan, 
 voor de aanleg van het voetbalveld
• De Berchemstraat ter hoogte van de brandweer, voor de bouw 
 van de brandweerkazerne en de gebouwen van de technische dienst
• De Berchemstraat ter hoogte van Bekina 
 en het kruispunt Pontstraat/Oudenaardebaan, jaren 60/70
• De omgeving van het natuurreservaat Paddenbroek, jaren 60/70
• Het kruispunt Kerkstraat/Oudenaardebaan, jaren 60/70

Kwaremont
• Het Kwaremontplein, jaren 60/70
• De kerk, jaren 60/70 (zowel buiten als binnen)
• De plaats van Home Sint-Franciscus 
 (het klooster kort voor de afbraak,
  foto’s van de bouw van het home…)

Ruien
• De kerk jaren 60/70
• Ruienplein jaren 60/70
• Het oud gemeentehuis jaren 60/70
• De gemeenteschool jaren en de parking 60/70
• De Kapellestraat jaren 60/70
• Het gebied van de Fruitige Speelweide jaren 60/70
• Kasteel Herpelgem jaren 60/70
• Peetje en Meetje jaren 60/70
• De Vierschaar jaren 60/70
• De toren jaren 70

Zulzeke
• De Paterberg voor de verharding met kasseien
• De Hotondmolen jaren 60/70
• Het dorpscentrum jaren 60/70

50 jaar Kluisbergen: foto’s gezocht 

Coronasubsidies 
voor verenigingen
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Je kan als inwoner van Oost-Vlaanderen opnieuw gratis en vrijblijvend 
inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je 
steentje bij aan een beter leefmilieu.

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vijfde keer een groeps-
aankoop zonnepanelen. Zonnepanelen blijven een erg interessante inves-
tering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Ook dit jaar krijg 
je de kans om via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een 
groepsaankoop zonnepanelen. Door samen aan te kopen, verkrijgen we 
een scherp groepsvoordeel.

Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie 
om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, 
... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie 
wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op ener-
giebesparing en productie van hernieuwbare energie.

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huur-
ders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelne-
men. De groepsaankoop houdt rekening met een maximum van 10 kWp 
geïnstalleerd vermogen (dit komt overeen met ongeveer 40 panelen). Ook 
als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging 
van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Waarom kiezen voor zonnepanelen?
Onuitputtelijke energiebron
De zon is een onuitputtelijke bron van energie. In tegenstelling tot schaarse 
grondstoffen zoals olie, gas en steenkool.

Besparen op energiekosten
Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je jaren-
lang op je energiekosten. Gemiddeld is een installatie op minder dan 8 
jaar terugverdiend. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interes-
sante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Daarna 
betaal je minstens 17 jaar een veel lagere elektriciteitsrekening.

Goed voor het klimaat
Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de vermindering van 
CO2-uitstoot en aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
Waardestijging van je huis
Met zonnepanelen verbeter je de EPC-waarde van je woning en daarmee 
verhoog je de marktwaarde van je huis.

Hoe werkt de groepsaankoop?
Inschrijven
Je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven.

Persoonlijk voorstel op maat
Je ontvangt een persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijfgegevens 
met een indicatie van jouw rendement.

Jij beslist!
Vind je het aanbod interessant? Alleen dan accepteer je het persoonlijk 
voorstel.

Installatie
Na een inspectie zal jouw zonnepanelensysteem geïnstalleerd worden.

Meer info
Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar www.oost-vlaanderen.
be/zp, bel naar het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 
uur) of e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Groepsaankoop zonnepanelen
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Wist je dat al 38% van de Kluisbergense bevolking reeds één prikje 
ontving? We zijn dus op de goede weg. Laat je vaccineren wanneer 
het jouw beurt is. Alleen zo herwinnen we onze vrijheid.

38% was het percentage op 27 april 2021. Wil je de meest recente 
cijfers raadplegen? Surf dan naar www.kluisbergen.be/vaccinatie. 

Vaccinatie
info Ben je reeds uitgenodigd en wil je jouw afspraak bevestigen, 

weigeren of verplaatsen maar lukt dit niet online? Of heb je vragen 
rond de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum? Of zit je met 
andere vragen over de vaccinatie?

Neem contact op met de infolijn via het nummer 055 300 200
 of via e-mail naar info@vaccinatievlaamseardennen.be.

Openingsuren infolijn
Maandag tot vrijdag: 9 u. tot 17 u. - Zaterdag: 9 u. tot 12 u.

Van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni 2021 organiseert het Depar-
tement Omgeving de achtste editie van Week van de Bij. De campagne 
wil gemeentebesturen, bedrijven en burgers aanmoedigen zich in te 
zetten voor een betere leefomgeving voor zowel honingbijen als wilde 
bijen. Zo kunnen minder beton en meer bloemen, planten en bomen zor-
gen voor meer voedsel voor bijen. Met de slogan ‘Bijenhelden breken 
uit’ zetten Dominique Persoons en Britt van Marsenille, peter en meter 
van de Week van de Bij, het thema ontharding kracht bij. Week van de 
Bij gaat van start op zondag 30 mei 2021 met een bijenfietstocht vanuit 
het Openluchtmuseum Bokrijk in Genk.

Bijenhelden breken uit
Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervul-
len immers een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwge-
wassen, fruitteelten en wilde planten maar ze hebben het steeds moei-
lijker om te overleven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond. 
Maar hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. 
Ambassadeurs van Week van de Bij Dominique Persoone en Britt van 
Marsenille ruilen op de nieuwe affiche beton in voor bijenbloemen. Echte 
bijenhelden!

Liever 50 tinten groen dan grijs: 
Ruil beton voor bijenbloemen!
Na enkele droge zomers is de vraag naar verharding en kunstgras geste-
gen. Hagen worden vervangen door steenkorven en opritten geplaveid 
met stenen voor meerdere wagens. Daardoor kan het water moeilijker 
in de bodem sijpelen en warmt de directe omgeving bij hitte nog meer 
op. Ook voor bijen wordt zo het menu van hun restaurant beperkter. Voor 
zandbijen is er minder plaats vrij voor hun verblijfplaats in de bodem. 
Week van de Bij neemt het op voor de bestuivers in Vlaanderen, samen 
met ambassadeurs Dominique Persoone en Britt Van Marsenille die een 
hart voor bijen hebben.

“De achteruitgang van de wilde bijenpopulatie in Vlaanderen is onder an-
dere een gevolg van de verharding van onze openruimte. Daar willen we 
met deze Vlaamse regering een halt aan toeroepen. Maar we gaan nog 
een stap verder. Zo werken we dit jaar voor het eerst een bestuiversplan 
uit, naar het voorbeeld van onder andere Ierland, waarin we verschillende 
acties opnemen om de achteruitgang van bestuivers in Vlaanderen te 
stoppen. 

Ik roep iedereen op om mee te ontharden, bomen en struiken te planten, 
bloemen te zaaien en bloemenrijke graslanden in te richten voor bijen. Alle 
beetjes helpen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Week van de bij 
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In 2004 is er via een scheeplading uit China een bevruchte koningin van 
de Aziatische hoornaar in de omgeving van Bordeaux terecht gekomen.  
Een incident met zeer grote gevolgen. Deze wespachtige is in hoog tem-
po Europa aan het koloniseren.  Vlaanderen is helaas ook bereikt.  Deze 
invasieve exoot is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en 
staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral 
voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken een 
nieuw nest.  In een eerste fase is dit klein.  Dergelijke nesten maken ze al-
tijd op een beschutte plaats; heel vaak in door mensen gemaakt locaties. 
Schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels, ... Ook in struiken en hagen kan een 
koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht 
bij de grond of op maximum enkele meter hoogte.

In dit stadium van het nest is verdelging door een professionele verdelger 
nog eenvoudig uit te voeren.
Onder het motto #kijkinuwkot is he
t belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest 
terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van 
kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij 
een oranje band, en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste 
is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, 
vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het 
achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese 
hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?
Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een beschutte 
plaats. Eerst start ze met een raat van een drietal cellen en daarrond 
bouwt ze een bescherming.  Deze heeft in het begin de grootte van een 
pingpongbal maar  wordt snel groter en groter. Na enkele weken zal de 
bol al de grootte van een meloen hebben. Op het einde van het voorjaar, 
begin van de zomer, kan een nest de grootte hebben van een volleybal. De 
kleur van het nest is meestal lichtbruin. 

In de zomer beginnen de werksters een tweede definitief nest te maken. 
Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt van dit eerste 
nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter groot. Door het bla-
derdek zijn deze nesten meestal zeer moeilijk te zien.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of 
een nest te zien?
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien, probeer dan een 
foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.be.
Heb je in je omgeving een nest hangen, neem dan ook een foto en plaats 
die eveneens op www.vespawatch.be.

Belangrijk , neem ook een foto van het insect zelf, want in het beginstadium 
is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest 
van een hoornaar of van een andere wesp.

Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur) be-
kijken of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt. 
Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar gaan speurders 
op zoek naar het nest.  Indien positief voor een nest wordt contact geno-
men om het nest te komen verdelgen. 

Let op!
Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan 
zeer gevaarlijk en in groep uithalen.
Hou dus altijd ruim afstand van het nest.  Als het nest in een tuinhuis of 
dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet meer te betreden!
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale bescherm-
kledij.  Een wespenpak is onvoldoende. 

Alle andere insecten zijn zeer nuttig. De Europese hoornaar is een vijand 
van de Aziatische soort en, laat het ons herhalen, mag dus niet verdelgd 
worden.

Dit is een mededeling van het Vlaams Bijeninstituut (VBI) dat instaat voor 
de opsporing en verdelging van de Aziatische hoornaar op het Vlaamse 
grondgebied. Wij danken nu al hartelijk iedereen die op één of andere 
manier meewerkt.

#kijkinuwkot
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Hoe gezond is het verkeer in jouw straat?
Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere 
voertuigen er door je straat passeren. 
Tel één uurtje, van 17 tot 18 uur. 

Wetenschappers berekenen jaar na jaar 
of je straat op de goede weg is.

Doet jouw straat al mee? 
Check het op www.straatvinken.be en schrijf je meteen in

Problemen met de afvalophaling of je afvalrekening? 
Neem dan contact op met Ilva:   0800 98 002

De betalingen in het recyclagepark verlopen sinds begin april ook via je 
afvalrekening van Ilva. Als je dus voldoende saldo hebt op je afvalreke-
ning, zal je dus niets moeten doen bij het buitenrijden van het recycla-
gepark. De eerste 100 kilogram recyclebaar afval blijft er gratis.

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde 
te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn heb je geen 
toegang meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de zuil 
betalen, zodat je toch nog binnen kan.

Uit de oude doos Jazzband Charlot 
Deze maand een geweldig mooie foto die herinnert aan het rijke cul-
turele verleden van onze gemeente: Jazzband “Charlot” omstreeks 
1930, met als tweede van links Alidor Verspeelt uit Berchem. 

Herken je de overige muzikanten 
of weet je meer over dit illustere combo? 
Laat het ons dan zeker weten! (bibliotheek@kluisbergen.be)

(foto geschonken door: Nadine Verspeelt)

Betalen in het recyclagepark
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Energiefit-sessies 
Wil je graag snel energie besparen, ook zonder zware investeringen? 
Wil je graag weten welke tips en tricks bestaan om grondiger te reno-
veren? Wil je je laten inspireren om met duurzame ingrepen geld èn het 
klimaat te besparen?

Kluisbergen organiseert in samenwerking met SOLVA, Fluvius en Dialoog 
een reeks online Energiefit-sessies, waarin je alles te weten komt over 
dakisolatie, energiezuinig ventileren, raam- en muurisolatie en energie-
zuinig verwarmen. Voorkennis is niet nodig. We overstelpen je niet met 
moeilijke technische termen, maar spreken jouw taal. Ontdek aan de 
hand van praktijkvoorbeelden de voor-en nadelen van materialen en 
technieken. De sessies worden gegeven door Dialoog, 

Je kan kiezen welke energiefit-sessie het meeste past bij jouw huidige 
woonsituatie. Het is ook mogelijk om je voor meerdere sessies in te schrij-
ven. We organiseren elke sessie twee keer om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken.

Schrijf je vandaag nog in! 
Deze Energiefit-avonden zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf 
je vlug in, want er worden telkens maximum 60 deelnemers toegelaten.
De Energiefit-avonden vinden online plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Inschrijven kan via de website www.fluvius.be/energiefit.

 Dag Datum Sessie
 di 1/06/2021 Dakisolatie
 wo 2/06/2021 Dakisolatie
 di 8/06/2021 Energiezuinig ventileren
 wo 9/06/2021 Energiezuinig ventileren
 di 15/06/2021 Raam- en muurisolatie
 wo 16/06/2021 Raam- en muurisolatie
 di 22/06/2021 Energiezuinig verwarmen
 wo 23/06/2021 Energiezuinig verwarmen

Nieuwe wagen voor brandweer Kluisbergen 
Brandweerzone Vlaamse Ardennen investeert in een nieuwe wagen voor 
post Kluisbergen. De multifunctionele logistieke wagen kan, zoals de naam 
al doet vermoeden, voor vele interventies ingezet worden. Zo zal hij uitruk-
ken bij onder andere duikinterventies, wateroverlast en stormschade. Het 
voertuig kan ook gebruikt worden als tweede commandowagen. 

Om de zone verder te uniformiseren, werd deze wagen ook aangekocht 
voor drie andere posten in onze zone.

We wensen de brandweerlieden er alle succes mee!

Heb jij nood aan een luisterend oor? Op de BABBELBUS is iedereen wel-
kom voor een kop koffie en een goed gesprek! De BABBELBUS is een mo-
biele ontmoetingsplaats waar je heel ontspannen in gesprek kan gaan 
met een gekwalificeerde vrijwilligers.

De bus parkeert zich in Kluisbergen op:
• woensdag 19 mei en
• woensdag 26 mei 
 Telkens tussen 9 en 19 uur.

Als je liever op een andere plek op de bus stapt, 
dat kan ook. Je vindt de bus in:
• Kruisem (Huiseplein) op 20 en 28 mei (9 tot 17 uur)
• Wortegem-Petegem (Bibliotheek) op 18 en 25 mei (9 tot 19 uur)
• Oudenaarde (De Ham) op 17 en 27 mei (9 tot 17 uur)

Het gesprek is vertrouwelijk, vrijblijvend en gratis!
Reserveer jouw babbel op 09 389 68 10 of via babbelbus@outlook.com.

Een luisterend oor 
in de Babbelbus
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Nieuws van 
GBS De Start
twee scholen 
één team
één visie

Take-away

Ons eerste take-away eetfestijn was een groot succes. Met onze beide 
scholen hebben we niet minder dan 734 schotels verkocht. Dit hadden 
we nooit verwacht. We willen dan ook iedereen van harte bedanken voor 
dit succes. De opbrengst gaat integraal naar een tussenkomst voor de 
buitenklassen.

We hopen nog steeds dat de boerderijklas voor de eerste en de zeeklas 
voor de tweede graad kan doorgaan. Onze kinderen kijken er zo hard 
naar uit.

Virtuele rondleiding

Door de coronapandemie konden onze Opendeurdagen niet doorgaan. 
We bleven echter niet bij de pakken zitten… 

Voortaan kan je onze scholen ook verkennen vanop je computer. Dankzij 
de virtual tour-technologie wandel je doorheen onze scholen en kom je 
heel wat te weten. Je vertrekt op www.gbsdestart.be en je ontdekt wat GBS 
De Start Kluisbergen allemaal te bieden heeft.

Heb je de smaak te pakken? Wil je meer weten? Of plan toch liever een 
echt bezoek? Maak dan snel een afspraak met de directeur van de school 
van je keuze. We zullen jullie met plezier ontvangen en rondleiden.

Instapdata 2021-2022

De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn reeds volop bezig. 
Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer 
ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in 
de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 
3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De 
instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website On-
derwijs Vlaanderen.

De instapdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn:
• woensdag 1 september 2021 
 (kinderen geboren ten laatste op 1 maart 2019)
• maandag 8 november 2021 
 (kinderen geboren ten laatste geboren op 8 mei 2019)
• maandag 10 januari 2022 
 (kinderen geboren ten laatste op 10 juli 2019)
• vrijdag 1 februari 2022 
 (kinderen geboren ten laatste op 1 augustus 2019)
• maandag 7 maart 2022 
 (kinderen geboren ten laatste op 7 september 2019)
• dinsdag 19 april 2022 
 (kinderen geboren ten laatste op 19 oktober 2019)
• maandag 30 mei 2022 
 (kinderen geboren ten laatste op 30 november 2019)

Is je kind later geboren dan 30 november 2019, 
dan mag het pas instappen in het schooljaar 2022-2023.

Van harte welkom in GBS De Start Kluisbergen

Paul Desmet   Trien Van De Velde
Directeur Berchem   Directeur Ruien
055 / 38 85 55   055 / 38 94 89
0476 / 97 83 93   0474 / 23 82 29
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Kluisbergen 
telt 11 CurieuzeNeuzen

Het burgeronderzoek ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’, dat de krant De 
Standaard op poten zette met de Universiteit Antwerpen, wil het gat 
in onze kennis over de impact van droogte en hitte helpen vullen. Dat 
dit thema velen bezighoudt, blijkt uit het overweldigend aantal kan-
didaat-deelnemers. Uit bijna 52.000 inzendingen koos een algoritme 
de ideale set van 4.400 meetpunten, verspreid over alle uithoeken van 
Vlaanderen en met een optimale verdelingen tussen grote en kleine, 
strak geregisseerde of weelderige tuinen. 

In Kluisbergen werden er maar liefst 11 meetpunten uitgekozen. Één van 
die meetpunten staat in de tuin van Patrick Luyssen uit de Avelgemstraat. 
We stelden hen kort even wat vragen:

Wat wordt er onderzocht?
“CurieuzeNeuzen is een grootschalig onderzoek naar droogte en hitte. 
Grootschalig omdat dit het ganse Vlaamse grondgebied omvat. En 
droogte en hitte, simpelweg omdat we met ons allen toch wel ergens 

de klimaatverandering, de opwarming 
van de aarde of minstens de effecten 
ervan wensen te kwantificeren. Het is 
één van de grootste onderzoeken ooit, 
wat mijn inziens zeker navolging zal 
krijgen. Door elke burger hier de kans te 
geven hieraan deel te nemen, wordt ook 
het maatschappelijk draagvlak breder. 
Deelnemen doe je op eigen initiatief. We 
stelden ons kandidaat, daarna kan je 
enkel hopen dat je erbij bent.”

Waarom doen jullie mee aan dit onderzoek?
“Op de één of andere manier wil je ergens deelnemen aan het onderzoek, 
aan het opzoek gaan naar de effecten van de klimaatverandering, maar 
diep van binnen hoop je dat men met de data ook tot besluiten kan ko-
men die leiden tot acties. Of minstens een aanzet geven tot dingen anders 
te doen. Door hier tijdelijk als 'burgerwetenschapper' aan deel te nemen, 
leveren we indirect ook een bijdrage. Het onderzoek op zich vinden wij al 
indrukwekkend, maar eveneens de technologie die hierbij wordt ingezet.”

Hoe werkt het juist?
“Dagelijks worden alle data doorgestuurd via het internet (Internet of 
Things), zonder één mankement. Elke deelnemer kan op deze manier, ook 
via internet zijn persoonlijk dashboard zien (temperatuur, vocht). Mede 
dankzij deze technologie, kan de universiteit al tijdens het onderzoek 
analyses gaan maken. Met moet dus niet wachten tot alle data beschik-
baar worden op het einde van een meetperiode. Ook een 'waanzinnige' 
stap vooruit.”

En wat nu?
“Straks zullen de eerste resultaten ook worden publiek gemaakt. Wij von-
den het dan ook leuk om te zien dat wij, van het toch wel landelijke Kluis-
bergen met ruim 10 gezinnen werden geselecteerd om aan dit project 
deel te nemen. Voor wie ons allen ergens wil volgen, curieuzeneuzen.be.”

Benieuwd naar meer?
Surf dan naar www.curieuzeneuzen.be
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Bibliotheeknieuws
Lezen is een feest!
Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand 2021, die ondanks de co-
ronacrisis in het teken stond van ‘feest’, vroegen we de kinderen van 
het 3de tot en met het 6de leerjaar een kettingverhaal te schrijven. 

Een kettingverhaal is een verhaal waaraan iedereen beurtelings één zin-
netje toevoegt. Er was maar één voorwaarde: het verhaaltje moest begin-
nen met “Die ochtend had de bibliothecaris weinig reden om te vieren”.

We zijn verheugd dat de meeste klasjes, over alle scholen van Kluisber-
gen heen, aan onze oproep gehoor hebben gegeven. Sommige hebben 
zelfs niet alleen een verhaal geschreven, maar ook tekeningen, presenta-
ties, foto’s of filmpjes gemaakt.

De verhaaltjes die aan de rijke verbeelding van de kinderen zijn ont-
sproten kan je terugvinden in het flipsnack-album op onze website  
http://kluisbergen.bibliotheek.be.
Veel plezier, en vergeet niet: Lezen is een feest!!!

Met dank aan de leerkrachten:
Liselot, Jasmien, Karolien, Daphné, Céline, Sylvie, Joke, Els, Lieve, 
Ann, Nathalie, Marieke, Sabine, Liesbeth, Dirk en Dirk.

Jongerenwerking

Inschrijven: reservaties.kluisbergen.be

14 – 18 jaar

Escape room
6/07

Graffiti spuiten
13/07

Muurklimmen
20/07

Bake Off
10/08

Paintbell
17/08

Waterski/
wakeboard

24/08

Bellewaerde
30/08
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Cultuurnieuws
De Airkesmachine kwam, 
zong en won alle harten voor zich… 

3 dagen – 38 adressen – ontelbare blije en ontroerde gezichten. De pas-
sage van Micha en zijn Airkesmachine zal nog lang nazinderen in het 
geheugen van de mensen waar hij langs kwam. Het is hartverwarmend 
om te zien hoe mensen in deze moeilijke periode anderen het beste toe-
wensen met een gekozen nummer en bijpassende boodschap! Dat Kluis-
bergen een warme gemeente is, is het minste dat gezegd kan worden…
Bedankt aan alle enthousiastelingen en hun aanvragen!
Aangezien er nog vraagjes bleven binnenstromen, heeft het gemeente-
bestuur beslist om nog een 4e datum vast te leggen voor een nieuwe 
passage van de Airkesmachine!

Op zondag 23 mei zal Micha Kluisbergen nog eens doorkruisen voor 
nog meer gezelligheid, muziek en hartverwarmende boodschappen! 

Inschrijven kan vanaf vrijdag 7 mei 
via www.kluisbergen.be/airkesmachine. 

Wees er snel bij voor jouw aanvraag! 
Wie weet tot dan aan jouw voordeur?!

Carlos Liviau intiem op 9 oktober

Beetje bij beetje krijgen we onze vrijheden terug. Tijd om dat te vieren met 
een beetje cultuur en een optreden. Het concert van Carlos Liviau in de 
Brug werd al een paar keer uitgesteld, maar er staat een nieuwe datum 
vast (en hopelijk is het ditmaal de juiste). Het concert zal doorgaan op 
zaterdag 9 oktober om 20 uur.

Carlos laat zich begeleiden door vier fantastische muzikanten (onder 
andere de pianist van de begeleidingsgroep van Willem Vermandere). 
Hij brengt uitsluitend eigen (voornamelijk Nederlandstalige) liedjes, die in 
een vernieuwd muzikaal kleedje zitten. Met zijn gekende humor en grap-
pen praat hij deze nummers aan elkaar. Mensen die al optredens van 
hem gezien hebben, weten dat er zowel leuke (zelfs hilarische) momenten 
zullen te beleven vallen, maar dat er evenzeer ingetogen en emotionele 
ogenblikken zullen zijn. Het belooft in ieder geval een bruisende avond te 
worden, vol afwisselingen.

De opbrengst gaat integraal naar De Bolster, een tehuis voor mensen met 
een beperking te Kluisbergen.

Verdere informatie zal volgen in de volgende edities van het Infomaga-
zine maar noteer alvast 'Carlos Liviau Intiem' op zaterdag 9 oktober in 
jullie agenda.

Omdat het nog altijd niet zeker is of de volledige capaciteit van De Brug 
zal kunnen gebruikt worden, is het mogelijk dat het aantal plaatsen be-
perkt zal zijn. Mensen die er absoluut willen bij zijn kunnen daarom nu al 
reserveren op het nummer 0477 57 03 75 (bij Carlos) of op het nummer 
055 39 00 00 (bij De Bolster).
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Maak een afspraak 
De gemeentediensten werken enkel op 
afspraak. Maak online een afspraak via 
www.kluisbergen.be/afspraak.

Bezoek het e-loket 
Vraag je attesten online aan via het 
e-loket.  
Surf naar www.kluisbergen.be/e-loket.

…of toch een pak minder. Naar aanleiding van de campagne ‘Maai 
Mei Niet’ zal de gemeente bepaalde grasstroken in de maand mei niet 
maaien. 

De campagne 'Maai Mei Niet' gaat uit van Knack, Bond Beter Leefmi-
lieu, KU Leuven, Velt en Het Ministerie voor Natuur en de gemeente Kluis-
bergen doet daar graag aan mee. Zo zullen de grasstroken aan het 
gemeentehuis en aan de fietssnelweg gedurende de maand mei niet 
gemaaid worden. 

Door niets te doen, helpen we namelijk de natuur en de insecten een se-
rieus handje. Het draagt bij tot een verhoging van de biodiversiteit en het 
past perfect in het plan om Kluisbergen klimaatvriendelijker te maken. 
We roepen dan ook de Kluisbergenaren op om het hetzelfde te doen. Het 
zit niet in onze aard om niets doen maar nu zal niets doen een gunstig 
bij-effect hebben.

Kluisbergen maait in mei niet…

‘Fwiet! Fwiet!’-wandeling met Begijn Le Bleu 
verplaatst naar een nieuwe datum! 

De geplande wandeling met deze komische ornitholoog kon niet plaats-
vinden op 24 april, en daarom zochten we naar een nieuwe datum voor 
een bezoekje aan het Kluisbos.

Begijn neemt ons op zaterdag 12 juni mee naar de wereld van het rood-
borstje, de bosuil en de kuifmees.
En dit niet één keer, maar twee keer! Er werd een tweede wandeling ge-
pland in de voormiddag, om 11.00 u. Hiervoor zijn nog enkele plaatsjes 
beschikbaar, dus wees er snel bij!

Geïnteresseerd? Mail dan snel naar cultuur@kluisbergen.be om jouw 
plaatsje te verzilveren voor de wandeling!

Tot dan!

Nog even afwachten… 

Op zaterdag 29 mei staat de voorstelling rond J.J. Cale, gebracht door 
Wouter Bulckaert, gepland. 

Het is echter nog even afwachten op de maatregelen die in die periode 
zullen gelden of deze voorstelling al dan niet zal kunnen plaatsvinden.

Hou zeker de facebookpagina van De Brug in het oog voor verdere in-
formatie!

Hopelijk tot snel in onze prachtige theaterzaal!
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AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Omwille van de coronacrisis werken de gemeentelijke 
diensten uitsluitend op afspraak. Neem contact op via 
telefoon of e-mail voor een afspraak. Een afspraak met 
dienst Burgerzaken en de Sociale dienst kan makkelijk 
online via www.kluisbergen.be/afspraak-maken. 

Onze gebouwen zijn enkel toegankelijk mits het dragen 
van een mondmasker.

ONTHAAL
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
info@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                    14 u. – 18 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BURGERZAKEN
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 20
burgerzaken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u.
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.

SOCIALE DIENST
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 39
ocmw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.

BIBLIOTHEEK
Brugzavelsite
Brugzavel 25B
055 23 16 57
bibliotheek@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag: gesloten
dinsdag:                   16 u. – 19 u.
woensdag:                 15 u. – 19 u.
donderdag:                9.30 u. – 11.30 u.
vrijdag:                    9.30 u. – 11.30 u.
zaterdag:                     gesloten
zondag:                    9.30 u. – 11.30 u.

GEMEENTEWERKEN
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 46
gemeentewerken@kluisbergen.be 

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

RUIMTELIJKE ORDENING, 
STEDENBOUW EN MILIEU
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 44
stedenbouw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

VRIJE TIJD
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
vrijetijd@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 18 u. *
donderdag: 8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

DIENSTEN

Contact en 
openingsuren

C
O
LO
FO

N Redactie
Gemeentebestuur 
Kluisbergen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen
redactie@kluisbergen.be
055 23 16 21

Verantwoordelijke 
uitgever
Lotje Demedts
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Ontwerp
Artex Reclamebureau

Druk
Botteldoorn Grafics

Foto’s
Marthe Minnaert
Tycho Van Malderghem 
(cover)
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Redactie
Gemeentebestuur
Kluisbergen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen
redactie@kluisbergen.be
055 23 16 21

Verantwoordelijke
uitgever
Lotje Demedts
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Ontwerp/druk
Botteldoorn Graphics

Foto’s
Marthe Minnaert
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ONTHAAL
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
info@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19  u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BURGERZAKEN
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 20
burgerzaken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

SOCIALE DIENST
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 39
ocmw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag :  8 u. – 12 u.
 14 u. - 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BIBLIOTHEEK
Brugzavelsite
Brugzavel 25B
055 23 16 57
bibliotheek@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag: gesloten
dinsdag:  16 u. – 19 u.
woensdag: 1 5 u. – 19 u.
donderdag:  9.30 u. – 11.30 u.
vrijdag:  9.30 u. – 11.30 u.
zaterdag:  gesloten
zondag:  9.30 u. – 11.30 u.

GEMEENTEWERKEN
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 46
gemeentewerken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

RUIMTELIJKE ORDENING,
STEDENBOUW EN MILIEU
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 44
stedenbouw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

VRIJE TIJD
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
vrijetijd@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

DIENSTEN

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Omwille van de coronacrisis werken de gemeentelijke
diensten uitsluitend op afspraak. Neem contact op via
telefoon of e-mail voor een afspraak. Een afspraak met
dienst Burgerzaken en de Sociale dienst kan makkelijk
online via www.kluisbergen.be/afspraak.

Onze gebouwen zijn enkel toegankelijk mits het dragen
van een mondmasker.

Contact en
openingsuren




