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Info

Gemeente ondersteunt gezinnen 
en geeft tussenkomst voor vrije-
tijdsbesteding kinderen! 

In tijden waar ons sociaal leven even 
door elkaar geschud wordt, is het be-
langrijk om de gedachten te kunnen 
verzetten met leuke activiteiten. 

Het gemeentebestuur voorziet daar-
om een tussenkomst in het lidgeld van 
jeugdverenigingen, kunstonderwijs en 
sportclubs.

Meer bepaald gaat het om volgende 
tussenkomsten:

•	 Een	 tussenkomst	 van	 € 50 voor 
Kluisbergense kinderen tot en met 
18 jaar in het lidgeld van jeugdver-
enigingen voor 2020 - 2021

•	 Een	 tussenkomst	 van	 € 50 voor 
Kluisbergense kinderen tot en met 
18 jaar in het lidgeld van de Kunst-
academie Vlaamse Ardennen en 
voor de Koninklijke Academie Beel-
dende Kunst voor 2020 - 2021

•	 Een	verhoging	van	de	tussenkomst	
in het lidgeld van sportclubs van 
€ 25 naar € 50, voor Kluisbergense 
kinderen tot en met 18 jaar, voor 
2020 - 2021

Hoe kan je genieten van dit extraatje?

Surf naar www.kluisbergen.be, rubriek 
Vrije Tijd – categorie Jeugd,  en daar 
kan je de bijhorende invulformulieren 
terugvinden (u kan deze ook steeds 
verkrijgen op het gemeentehuis).

Vul voor elk kind een formulier in per 
vereniging en bezorg dit tegen ui-
terlijk 15 november 2020 aan het ge-
meentebestuur.  

Meer informatie via jeugd@kluisber-
gen.be of via 055/23.16.10.
Ravot, leer en sport er op los!

Gemeentelijk ondersteuningsplan Corona
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De gemeente Kluisbergen neemt als ‘derde-
betaler’ de kostprijs van een abonnement met 
de vervoersmaatschappij De Lijn, gedeeltelijk 
voor zijn rekening.

Voorwaarden
Inwoner van Kluisbergen zijn en niet ouder dan 
18 jaar.

Procedure
De gemeente Kluisbergen heeft met De Lijn 
een overeenkomst gesloten voor haar inwo-
ners tot en met 18 jaar. Zij krijgen 20 % korting 
op de buzzy pazz. De korting wordt automatisch 
afgetrokken van de kostprijs.

Haal een attest af bij de dienst burgerzaken van 

de gemeente. met dit ingevuld document en je 
identiteitskaart stap je naar een Lijnwinkel in 
Oost-Vlaanderen. De mobiele Lijnwinkel komt 
regelmatig langs in Oudenaarde en Zottegem, 
ook daar kan je een abonnement aankopen. 
Voor de adressen en data mobiele Lijnwinkel, 
surf naar www.delijn.be > contact > Lijnwin-
kels in Oost-Vlaanderen.

Je kan ook het attest samen met een kopie 
van je identiteitskaart opsturen naar De Lijn 
Oost-Vlaanderen, dienst abonnementen, brus-
selsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge. even la-
ter ontvang je dan een overschrijving voor het 
resterende bedrag. Zodra het bedrag gestort is, 
wordt het abonnement opgestuurd.

een abonnement met gemeentekorting kan 
echter niet langer online worden aangekocht.
Wanneer je huidig abonnement bijna vervalt, 
zal je automatisch een overschrijvingsformu-
lier ontvangen voor de totale kostprijs van 
een buzzy pazz. Heb je echter recht op de ge-
meentekorting, haal dan vóór je je abonnement 
verlengt een attest voor gemeentekorting af op 
het gemeentehuis.

Opgelet: voor elk abonnement dat ingaat op 
1 april 2014 of later en dat je met gemeente-
korting wenst aan te kopen, moet je over een 
nieuw attest beschikken.

Bedrag
20% korting op de kostprijs

Subsidie voor abonnementen bij De Lijn

Heeft u het door de coronacrisis financieel 
moeilijk? Ondervindt u problemen om uw huur 
te betalen? slaagt u er in de huidige omstan-
digheden moeilijk in om de eindjes aan elkaar 
te knopen?

Het gemeentebestuur en het OCmW van 
Kluisbergen staan voor u klaar. Voor kwets-
bare gezinnen, alleenstaanden, gezinnen met 
lage inkomens is het meer dan ooit moeilijk 
om financieel rond te komen. De bestaande 
hulpverlening wordt optimaal ingezet om deze 
kwetsbare doelgroep zoveel mogelijk te onder-
steunen. met eigen en aanvullende middelen 
vanwege de Vlaamse en Federale overheid 
kunnen de gemeente en het OCmW hulp bie-
den.

Wenst u meer informatie over onze hulpver-
lening of heeft u nood aan een luisterend oor, 
neem dan contact op met onze sociale dienst 
op het nummer 055/23.16.39 of via ocmw@
kluisbergen.be.

Onze medewerkers staan klaar om u te onder-
steunen.

Hulp nodig in corona-tijden?

De gemeente Kluisbergen verleent gewoon-
tegetrouw een premie aan de inwoners van 
de gemeente die één of meer gehandicapte 
kinderen opvoeden. rekening houdend met de 
moeilijkheden die de coronacrisis voor som-
mige gezinnen veroorzaakt, wordt deze 
premie eenmalig verhoogd van 125 
naar 250 euro.

Voorwaarden

De aanvrager en de gehandicapte moeten op 
hetzelfde adres in de gemeente ingeschreven 
zijn. Het gehandicapt kind is maximum 25 jaar 
en is minstens 66% lichamelijk en/of geestelijk 
gehandicapt.

Procedure

Het aanvraagformulier kan gedownload wor-
den op www.kluisbergen.be (subsidies). De 
aanvrager vraagt de premie aan bij het ge-
meentebestuur ten laatste op 1 november van 
het dienstjaar. De aanvraag moet vergezeld 
zijn van: een bewijs van samenstelling gezin 
en een attest waaruit blijkt dat de betrokken 
gehandicapte minimum 66% lichamelijk en/of 
geestelijk gehandicapt is.

Premie voor de verzorging 
van gehandicapte kinderen eenmalig verhoogd
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begin augustus zijn de werken aan de rotonde 
op de N8 (Oudenaardebaan) van start gegaan.
Om deze werken te kunnen uitvoeren, diende 
de Kerkstraat afgesloten te worden t.h.v. de 
smatch.  

Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid 
via de pontstraat, de rozenlaan en de parklaan 
waardoor het verkeer in deze straten aanzien-
lijk is toegenomen.  

Om deze nieuwe verkeerssituatie zo veilig mo-
gelijk te laten verlopen, werd beslist om tijde-
lijk de uitritten van de rozenlaan af te sluiten.  

tijdens de werken zal de wijk rozenlaan steeds 
op een veilige manier kunnen in- en uitgereden 
worden via de brugzavel. 

We begrijpen dat deze verkeerssituatie voor 
de bestuurders en de omwonenden enig on-
gemak/meer verkeersdrukte met zich zal mee-
brengen tot het einde der werken, voorzien 
voor het kerstverlof.
Wij garanderen u dat het bestuur en de ge-
meentediensten de situatie zullen opvolgen en 
zullen bijsturen indien dat nodig is. 

tegelijkertijd zal de politie snelheidscontroles 
uitvoeren om na te gaan of de geldende snel-
heidsbeperking van 50km/u wordt nageleefd.

De gemeenteraad besliste reeds eerder om 
van de pontstraat de voorrangsweg te maken 
op het kruispunt met de rozenlaan en op het 
kruispunt met de paelweg.  Hier werd ook de 
nodige signalisatie voor aangebracht.

Werken aan de rotonde op de N8
 gewijzigde verkeerssituatie Rozenlaan
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Zonnepanelen produceren elektriciteit 
voor uw woning. Op het ogenblik dat 
jouw installatie meer produceert dan wat 
je aan het verbruiken bent, wordt jouw 
stroom naar het net gestuurd en telt je tel-
ler achteruit. 

bij het plaatsen van zonnepanelen kan je nog 
tot eind 2020 kiezen voor de terugdraaiende 
(digitale) teller. Dit gedurende een periode van 
15 jaar en enkel voor particuliere installaties 
met een omvormer kleiner of gelijk aan 10kW.

Vanaf midden 2019 worden de ‘terugdraaiende 
tellers’ systematisch vervangen door digitale 
meters die niet meer fysiek terugdraaien maar 
virtueel terugdraaien. De afname van het net 
en de injectie vanuit de zonnepanelen naar het 
net zullen apart worden gemeten. Dat dit niet 
letterlijk ‘terugdraaiende tellers’ zijn, is geen 
probleem: door de twee tellers te combineren, 
kan je ook terugtellen. Je hebt met andere 
woorden geen negatieve gevolgen van het in-
stalleren van een digitale meter. 

De terugdraaiende teller is een vorm van subsi-
die. Je gebruikt het net waarop je de overtolli-
ge stroom die je niet verbruikt terug injecteert. 
Wanneer je deze stroom later terug afneemt 
van het net, betaal je hiervoor hetzelfde tarief 
als waarop je het injecteert. Het voordeel van 
de terugdraaiende teller wordt deels gecom-
penseerd door een “prosumententarief”. Dat 
is een vergoeding die je betaalt voor het ge-
bruik van het elektriciteitsnet en wordt via uw 
elektriciteitsfactuur aangerekend. Het bedrag 
is afhankelijk van netbeheerder en vermogen 
omvormer.

Het nieuw systeem na 2021:

Als je na 1 januari 2021 zonnepanelen instal-
leert, draait je digitale meter niet meer terug 
wanneer je stroom opwekt. Je zal dan, net als 
de huishoudens zonder zonnepanelen, moeten 
betalen voor de totale hoeveelheid stroom die 
van het net wordt afgenomen en er zal een ‘te-
rugleververgoeding’ worden gegeven voor de 
energie die op het net geïnjecteerd wordt. In 
ruil valt het prosumententarief weg en krijg je 
bij de installatie van zonnepalen een éénma-
lige premie. 

De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel 
van toepassing zijn voor nieuwe installaties 
vanaf 2021 met een omvormervermogen klei-
ner of gelijk aan 10 kW. De premie zal maxi-
maal 1500 euro bedragen en is afhankelijk 
van het vermogen van de installatie. Het nieu-
we systeem wordt interessant als je veel van 
de energie die je opgewekt ook onmiddellijk 
verbruikt, of als je zelf een thuisbatterij hebt of 
plaatst. De Vlaamse regering wil zo het zelfver-
bruik stimuleren.

De Vlaamse energieregulator VreG gaat ech-
ter niet akkoord met deze regeling, en in het 
bijzonder met de duur van de overgangsperiode 
(15 jaar) en is naar het Grondwettelijk Hof ge-
stapt. De afloop hiervan is nog niet gekend.

meer info: joakim.lepere@so-lva.be

De terugdraaiende teller bij zonnepanelen

Anoniem:  “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel:    “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! 
     Woont er nog iemand bij jullie thuis?”

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou? 
surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info. Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.

Luister jij ook naar mijn verhaal?
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Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
wil met het project Energiek Landschap 
Vlaamse Ardennen de koppeling maken 
tussen twee doelstellingen voor een 
duurzamer platteland.

Zo willen we een transitie of omschakeling 
maken naar een duurzaam, groen en her-
nieuwbaar energiesysteem. Via mitigatie of 
het voorkomen van klimaatverandering, willen 
we volop inzetten op de verwezenlijking van 
snipperketels in gemeenten uit ons werkings-
gebied. Deze installaties zullen gevoed worden 
met houtsnippers afkomstig uit het beheer van 
knotbomen en houtkanten, kortweg houtige 
biomassa, rechtstreeks afkomstig uit het lo-
kale landschap. Door te investeren in groene 
warmte creëren we waarde die maatregelen 
voor klimaatbestendigheid kunnen financieren. 

Aan de andere kant willen we door middel 
van adaptatie of aanpassing, investeren in het 
landschap om zo een antwoord te bieden op 
extreme weersomstandigheden en klimaat-
verandering. We zetten daarom volop in op 
een efficiënt en cyclisch beheer van bestaande 
kleine landschapselementen en we richten ons 
daarbij in het bijzonder op knotbomen en hout-
kanten. 

Werkwijze
regionaal Landschap Vlaamse Ardennen be-
trekt de gemeente Kluisbergen stap voor stap in 
een traject naar groene, hernieuwbare warmte 
uit lokale houtige biomassa en geeft daarmee 
uitvoering aan de klimaatambities van de loka-
le besturen. De focus ligt in de eerste plaats op 
het zoeken naar een warmtevraag en een 
mogelijke locatie voor de omschakeling naar 
een biomassa-installatie binnen het gemeen-
telijk patrimonium van Kluisbergen. 

pas nadien zetten we in op de uitrol van de 
lokale keten en bekijken we hoe de toele-
vering zal gebeuren. Door te werken aan de 
synergie tussen beide doelstellingen creëren 
we een winst voor klimaatadaptatie, land-
schap, lokale economie. Aan de hand van 
een quick-scan trachten we zicht te krijgen 
op het potentieel aan houtige biomassa op 
het volledige grondgebied van Kluisbergen. 

Wil je graag meer te weten komen over het 
project energiek Landschap Vlaamse Arden-
nen!? surf dan naar https://www.rlva.be/ener-
giek-landschap-vlaamse-ardennen of stuur een 
mail naar gus.van.hoeck@rlva.be

met steun van eLFpO

Energiek Landschap 
Vlaamse Ardennen

Het wespenseizoen is volop aan de gang. De 
wespenverdelgers van de brandweerzone 
Vlaamse Ardennen doen er alles aan om ieder-
een tijdig te helpen, en dit rekening houdend 
met de COVID19-maatregelen. 

Maar ook de burger kan zijn steentje bij-
dragen.

Dient er een wespennest verdelgd te worden? 
Vul dan het onlineformulier in, in plaats van te-
lefonisch contact op te nemen.

Het formulier is te vinden op de webstek van 
bVLAr: https://bvlar.be/wespenverdelging/

Denk aan de natuur: 
indien een nest u niet hindert, overweeg dan 
om deze niet te laten verdelgen. Wespen zijn 
immers nuttige insecten.

BVLAR informeert: 
 wespenverdelging
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eén op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een 
kat als huisdier. Nog te weinig daarvan zijn 
gecastreerd of gesteriliseerd, met als gevolg 
geregeld ongewenste kittens.

Castratie is het weghalen van de geslachtsor-
ganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke 
dieren. bij katers worden de testikels verwij-
derd, bij kattinnen de eierstokken en soms ook 
de baarmoeder. bij een sterilisatie worden de 
geslachtsorganen niet weggehaald, maar en-
kel de eileiders of zaadleiders onderbroken. De 
dieren zijn dan onvruchtbaar, maar hormonaal 
nog intact. Het gedrag blijft dus hetzelfde, 
inclusief krols worden en sproeien. Dit wordt 
daarom bijna nooit gedaan.

Als niet gesteriliseerde of gecastreerde kat-
ten geen opvang vinden of niet in een asiel 
terechtkomen, belanden ze vaak op straat als 
zwerfkatten. soms zijn ook volwassen katten 
gedoemd tot een zwervend bestaan, als ze 
plots niet meer in het gezin passen en aan hun 
lot worden overgelaten.

Zwerfkatten leven niet alleen in slechte om-
standigheden, maar zorgen ook voor overlast 
door opengescheurde vuilzakken, uitwerpselen 
en vechtpartijen. bovendien brengen ze hon-
derden al even vruchtbare nakomelingen voort. 
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in 
een asiel.

De aanpak van zwerfkatten kost de lokale be-
sturen heel wat geld.
Help mee het probleem te voorkomen en laat je 
kat dus tijdig steriliseren of castreren.

Sterilisatieplicht

elke kat die wordt verkocht of weggegeven 
moet sinds 1 september 2014 gechipt, ge-
registreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze 
verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwe-
kers en particulieren). De verkoper is hiervoor 
verantwoordelijk en moet dus ook de kosten 
dragen. Dit geldt ook als je een kat gratis weg-
geeft!

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uit-
gebreid waardoor elke kat vóór de leeftijd van 
5 maand oud gesteriliseerd moet worden. De 
sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd 
bij de registratie in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 
1 april 2018 moesten ten laatste op 1 januari 
2020 gesteriliseerd zijn.

Waarom je kat castreren/steriliseren?
De castratie van je kat heeft veel voordelen 
voor jou als eigenaar, voor de kat zelf en voor 
de maatschappij. 

Voordelen voor de eigenaar
Vanaf ze ongeveer 5 à 6 maanden oud zijn, 
worden katten vruchtbaar en beginnen ze on-
der invloed van hormonen vervelend gedrag te 
vertonen. Katers gaan dan sterk ruikende urine 
sproeien, rondzwerven en vechten met andere 
katers. Ze worden roekeloos en hebben daar-
door meer kans om aangereden te worden. Ook 
kattinnen kunnen urine gaan sproeien, vooral 
als ze krols zijn. tijdens de krolsheid - om de 
2 à 3 weken ongeveer een week - zijn ze erg 
rusteloos en krijsen ze dag en nacht de buurt 
bij elkaar.

Castratie voorkomt deze problemen of lost ze 
op. Het geeft katten rust en maakt hen aange-
namere huisdieren. Je kat wordt er huiselijker 
van en je hoeft niet meer ongerust te zijn om-
dat hij of zij dagenlang wegblijft. De kans op 
wonden van het vechten, abcessen en seksu-
eel overdraagbare ziektes wordt veel kleiner.
een groot voordeel is dat je niet onverwacht 
opgezadeld kan zitten met een ongewenst 
nestje. De poezenpil is immers niet 100% be-
trouwbaar en heeft bovendien veel (potentieel 
dodelijke!) bijwerkingen.

Voordelen voor de kat
Katten kunnen erg veel last hebben van hun 
hormonen en met zichzelf geen blijf weten. Het 
is diervriendelijker om je kat van de hormonen 
af te helpen door hem of haar te castreren.
Ook op het vlak van gezondheid heeft castra-
tie veel voordelen. Hoe vaker een kattin krols 
wordt, hoe groter immers de kans op baarmoe-
derontstekingen en melkklierkanker. Laat je 
een kattin voor de eerste krolsheid castreren, 
dan daalt die kans tot bijna 0. Gecastreerde 
katers zullen minder rondzwerven en vechten, 

zodat ze minder kans lopen op ongelukken, 
wonden en abcessen.

Castratie voorkomt ook dat je kat een seksueel 
overdraagbare ziekte oploopt door te paren. 
Katten hebben bijvoorbeeld hun eigen vorm 
van aids (kattenaids of FIV). Dit is niet besmet-
telijk voor mensen, maar door seksueel contact 
en gevechten kunnen katten elkaar besmetten. 
Ook leukose (FeLV) is zo’n ziekte met een dode-
lijke afloop.

Het is niet nodig om een poes eerst een nestje 
te laten krijgen of eerst krols te laten worden. 
Integendeel, het risico op gezondheidsproble-
men neemt daardoor toe. Laat de operatie uit-
voeren vóór de kat 5 maanden oud is. Vanaf 
dan worden de meeste kattinnen vruchtbaar en 
kan de kater beginnen sproeien. Vroegcastratie 
heeft de voorkeur: kittens ondervinden minder 
last van de operatie en het herstel gaat ook 
sneller op jongere leeftijd.

Gecastreerde katten leven gemiddeld langer 
dan niet-gecastreerde katten. Geef je kat dus 
de kans op een lang en gezond leven, en laat 
hem of haar tijdig onvruchtbaar maken.

Voordelen voor de maatschappij
Katten zijn heel vruchtbare dieren en planten 
zich snel voort. In combinatie met onverant-
woord eigenaarschap is er zo een kattenover-
schot ontstaan: er zijn meer katten dan mensen 
die een kat willen. Daardoor zitten de asielen 
overvol en moet men jaarlijks meer dan tien-
duizend katten laten inslapen.

Daarnaast belanden ook veel katten op straat, 
zodat er zwerfkattenkolonies ontstaan. Deze 
kunnen veel overlast veroorzaken, bijvoorbeeld 
door vuilniszakken open te scheuren en uit-
werpselen achter te laten. 

Door je eigen kat te laten castreren, voorkom 
je dat je bijdraagt aan het zwerfkattenleed en 
geef je asielkatten meer kans op een nieuwe 
thuis.

Als de kat van huis is…
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samen met de vzw rAtO zal een derde vang-
actie georganiseerd worden in de week van 
21 september 2020.

Heeft de gevangen kat een knip in het oor (zie 
foto) dan werd ze reeds onvruchtbaar gemaakt 
en wordt ze onmiddellijk weer vrijgelaten. De 
andere gevangen zwerfkatten worden door een 
dierenarts onderzocht, onvruchtbaar gemaakt 
en krijgen een herkenningsknip in het oor voor-
aleer ze terug worden uitgezet. Zieke dieren 
(kattenaids, leucose) worden pijnloos uit hun 
lijden verlost.

De vangnachten gaan door op maandag-
nacht 21/09 en dinsdagnacht 22/09.
Inwoners kunnen zwerfkattenlocaties melden 
aan de milieudienst, 055/23 16 43,  milieu@
kluisbergen.be, met vermelding van naam, 
adres en telefoonnummer van  de melder, het 
aantal katten én het adres waar zich de katten 
bevinden.

De melders worden op voorhand gecontac-
teerd door de medewerkers van de vzw rAtO. 
Vanaf 21 september zal vzw RATO dan 
starten met het plaatsen van vangkooien.  
De kooien blijven ’s nachts staan en elke och-
tend worden de gevangen katten overgebracht 
naar de dierenarts voor behandeling.  Na de 
behandeling worden de katten uitgezet 
op dezelfde plaats waar ze werden ge-
vangen. Voor alle duidelijkheid: de zwerfkat-
tenpopulatie zal niet verdwijnen. We willen 
enkel een gezonde kattenpopulatie verkrijgen, 
waarbij het aantal katten niet onbeperkt kan 
uitbreiden.

Aan de eigenaars van huiskatten wordt 
gevraagd om op de vangnachten de huis-
kat in de mate van het mogelijke binnen 
te houden of een halsbandje om te doen. 
Gelieve op de dag van de vangnachten de 
zwerfkatten geen eten te geven, aangezien het 
vangen gebeurt in speciale kooien met lokvoe-
der.

enkel de behandeling van katten die door de 
vzw rAtO naar een dierenarts gebracht wer-
den, wordt gefinancierd door de gemeente. 

mogen wij u bij deze tevens nogmaals drin-
gend verzoeken om uw eigen kat(ten) te laten 
steriliseren/castreren mocht dit nog niet ge-
beurd zijn. U staat dan uiteraard zelf in voor 
de kosten.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij 
de milieudienst, berchemstraat 55A te Kluis-
bergen (Ann taghon), 055/23 16 43, milieu@
kluisbergen.be.

Nieuwe vangactie 
voor zwerfkatten 
op 21 september 2020

Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet 
alleen ergernis. Het is ook duur. Het opruimen 
van sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, 
verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, para-
plu’s, zakdoekjes, mondmaskers… kost jaar-
lijks miljoenen euro’s. In Vlaanderen gaat het 
over duizenden tonnen afval per jaar.

sluikstort en zwerfvuil kosten de samenleving 
niet enkel geld. Ze hebben ook een impact op 
het milieu. rondslingerend afval verdwijnt na-
melijk niet uit zichzelf. Het eindigt als plastic 
soep in de oceanen. Of het breekt in steeds 
kleinere deeltjes uit elkaar en komt als zoge-
naamde microplastics in ons drinkwater en 
voeding terecht.

een keer een kauwgom of sigaret laten 
vallen lijkt misschien niet zo erg. totdat 
je bedenkt dat een kauwgom er meer dan 
twintig jaar over doet om af te breken. een si-
garet doet er twee jaar over. een blikje doet er 
zelfs 50 jaar over. een handeling die een se-
conde duurt – het laten vallen van een blikje 
– kan zo nog een halve eeuw effect hebben. en 
bovendien trekt vuil nog meer vuil aan. Als het 
straatbeeld al ontsierd is door rondslingerend 
afval, moedigt dat aan tot achteloos gedrag. 

Als iedereen zijn afval meeneemt naar 
huis dan is dit al een hele grote stap in de 
goede richting.

p.s.: Als je wil helpen door bijvoorbeeld zelf 
je straat zwerfvuilvrij te houden of een initia-
tief neemt samen met een groep mensen dan 
contacteer je best de milieudienst. bij de mi-
lieudienst van de gemeente Kluisbergen kan je 
materiële ondersteuning aanvragen (fluovest-
jes, handschoenen, zakken en grijpstokken) 
om makkelijk en veilig op te ruimen (milieu@
kluisbergen.be - 055 23 16 43).

Samen tegen zwerfvuil
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Van 1 tot 10 oktober zet Kluisbergen opnieuw 
in op de geestelijke gezondheid van haar inwo-
ners. Want weet je nog, vorig jaar? Die toffe, 
hartverwarmende spreuken die verschenen op 
de etalages van onze handelaars? Deze zullen 
dit jaar misschien nog meer dan ooit een hart 
onder de riem steken…

2020 is nl. al een bijzonder uitdagend jaar ge-
weest. Het leven zoals we dat kenden werd 
op zijn kop gezet. Voor veel mensen gaat dit 
gepaard met onzekerheid, angst of stress. 
COVID-19 beïnvloedt niet alleen onze fysieke 
gezondheid, maar heeft ook een impact op 
onze geestelijke gezondheid. Onze veerkracht 
helpt ons zo’n onzekere periode door te komen. 
Kluisbergen zet dus dit jaar samen met Logo 
Gezond + in op jullie veerkracht!

De voorbije maanden was iedereen druk in de 
weer om elkaar te helpen. Vrijwilligers, hande-
laars, organisaties; iedereen stak de handen 
uit de mouwen. De campagne ‘samen Veer-
krachtig’ stelt ontmoeting en verbinding dit jaar 
centraal omdat sociale cohesie en contacten 

tussen mensen essentieel zijn voor een goede 
geestelijke gezondheid. De steun van anderen 
helpt ons onze veerkracht te vergroten. 

Bij deze dus graag een oproep naar de lo-
kale handelaars uit Kluisbergen!

Willen jullie jullie etalage opnieuw ter be-
schikking stellen om er fijne woordspelingen, 
deugddoende boodschappen of quotes op te 
(laten) plaatsen? met de spreukenactie willen 
we niet alleen een glimlach op de passanten 
hun gezicht toveren, maar hen ook laten stil-
staan bij het mentaal welbevinden en het be-
lang van sociale verbondenheid.

Jullie kunnen dit jaar op de gemeente stiften 
ontlenen om deze boodschappen aan te bren-
gen! Zie je het zelf niet zo zitten, dan kan je 
gerust vragen of een medewerker de spreuk 
kan komen plaatsen. We bekijken dan samen 
wat en wanneer dit mogelijk is.

Interesse?
stuur een mailtje naar cultuur@kluisbergen.be 

of bel even op het nummer 055/23.16.19
tot snel!
#samenveerkrachtig

VERSTERK JOUW VEERKRACHT 
TIJDENS DE 10-DAAGSE 
VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID!

Op de Nacht van de Duisternis doven verschil-
lende gemeenten, waaronder ook Kluisbergen, 
de klemtoonverlichting voor een avond en kun-
nen inwoners even proeven van de rust en ge-
zelligheid van een donkere nacht. 

Covid-19 strooit echter ook roet in het eten. 
Onder andere in de organisatie van evenemen-
ten zoals de jaarlijkse wandeling in het kader 
van Nacht van de Duisternis. Door de onduide-
lijkheid van het verdere verloop van het virus 
werd beslist om deze activiteit dit jaar niet te 
laten plaatsvinden.

maar op 10 oktober kunnen jullie gerust zélf 
jullie avond in het teken van de duisternis zet-
ten! Doof enkele lichten voor een avondje en 
word je bewust van het vele lichtgebruik op 
‘normale’ avonden… speel een gezelschaps-
spelletje met jouw gezin bij kaarslicht… Wie 
weet krijgen we een mooie heldere avond om 
naar de sterren te kijken? Genoeg leuke ideeën 
en redenen om het licht even te doven!

Dit jaar geen Nacht van de 
Duisternis-wandeling
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Na een maandenlange (letterlijke) radiostilte 
rond cultuur is het tijd om de draad terug op 
te pikken.

De dienst Cultuur en de cultuurraad hebben 
niet stilgezeten: zij hebben nagedacht over hoe 
we in onze huidige leefwereld van sociale af-
stand, handgel en mondmaskers, toch kwalita-
tieve culturele belevingen kunnen aanbieden.

De evenementenstop is ondertussen gean-
nuleerd, en dat betekent dus dat we van start 
kunnen gaan met ons culturele programma 
voor het najaar van 2020 en het voorjaar van 
2021. Comedy, muziek, interessante lezingen 

… Ze komen allemaal aan bod in ons ineen 
gebokste nieuwe culturele seizoen! en dit alles 
in een coronaproof jasje…

Ook al benieuwd? 
binnenkort zullen wij met trots onze program-
matie voorstellen! Jullie zullen het program-
maboekje nog in de bus krijgen, maar hou 
zeker ook de facebookpagina van De brug in 
de gaten, alsook de andere infokanalen van de 
gemeente en erbuiten.

Dit alles is natuurlijk onderhevig aan het gril-
lige karakter van het Covid-19 virus, hou er dus 
rekening mee dat voorstellingen geannuleerd 

of verplaatst kunnen worden… maar voorlopig 
kijken we vooral enthousiast uit naar de bezoe-
kende artiesten!

met trots kunnen we het volgende alvast mee-
geven:

Op vrijdagavond 18 en zaterdagavond 19 ver-
zorgt niemand minder dan Wouter Deprez 
een try-out in onze brugzavel! meer info? stuur 
gerust een mailtje naar cultuur@kluisbergen.
be of bel het nummer 055/23.16.19. Concrete 
informatie volgt nog via de gekende kanalen…

tot binnenkort met meer leuk cultureel nieuws!

Beleeferfgoed.be - dé startplek om het 
rijke erfgoedaanbod in de Leie-Schelde 
regio en de Vlaamse Ardennen te ontdek-
ken.
 
De regio’s Leie schelde en Vlaamse Ardennen 
slaan de handen in elkaar om het erfgoedaan-
bod voor toeristen en recreanten te promoten. 
Laat je verrassen door de rijke geschiedenis en 
cultuur, dicht bij huis.
 
De twee regio’s, verbonden door de schelde, 
hebben een gelijkaardig DNA van landelijk-
heid, historische stedelijke kernen en rivieren. 
beide worden sinds lange tijd gewaardeerd 
door kunstenaars op zoek naar rust en inspi-
ratie. 

Ze zijn een geliefde bestemming voor toerisme 
en recreatie dicht bij huis. Laat je verrassen 
door alles wat hier te beleven valt voor groot 
en klein, van erfgoedwandeling en -zoektocht 
tot museumbezoek.

Daarom lanceren we de nieuwe website be-
leeferfgoed.be, die een overzicht geeft van de 
meer dan 30 diverse en unieke musea, verras-
sende erfgoedwandelingen en -fietstochten, 
lokale tradities en betoverende activiteiten 
voor kinderen. Ontdek! bezoek! beleef erf-
goed!

bezoek www.beleeferfgoed.be  - een initiatief 
van erfgoedcel Leie schelde en erfgoed Vlaam-
se Ardennen.

Beleef erfgoed!

persvoorstelling van beleeferfgoed.be aan meuleken ’t Dal in Zingem.

Culturele heropflakkering in Kluisbergen!
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Nieuw in de bib: 
e-boeken lenen op je eigen toestel

Vanaf midden september kan je als lid van de 
bibliotheek van Kluisbergen e-boeken lenen 
op je eigen toestel via cloudLibrary. Je kan 2 
e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de 
uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken 
vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef je 
je geen zorgen te maken. Je kan ook tot 2 e-
boeken reserveren die je graag nog wil lezen.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smart-
phone, computer en de meest courante e-rea-
ders zoals Kobo en tolino. De e-boekendienst 
werkt met het platform cloudLibrary. Dit is erg 
gebruiksvriendelijk, zodat jong en oud, digitaal 
vaardig en digibeet er vlot mee aan de slag 
kunnen. In cloudLibrary zie je welke e-boeken 
je kan lenen of reserveren. met één muisklik 
zet je e-boeken op je leesplankje en start je 
met lezen. 

Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige 
boeken en een beperkt aanbod engelstalige 
werken. De collectie richt zich tot volwassen 

leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire 
en populaire romans, maar ook toegankelijke 
non-fictie. 

De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet 
haar schouders onder het platform. Je vindt er 
boeken van onder meer Arnon Grunberg, Kris 
Van steenberge, stefan brijs, Luc Deflo, pie-
ter Aspe, per Olov enquist, Nicci French, rudi 
Vranckx, bart Aerts, Josje Huisman, pascale 
Naessens en nog veel meer.

binnenkort kan je in de bib of op onze website 
kluisbergen.bibliotheek.be terecht voor alle 
praktische info.

Deze dienst wordt aangeboden jouw biblio-
theek, in samenwerking met Cultuurconnect, 
standaard boekhandel en bibliotheca (cloud-
Library).

Speel mee met De Schrijfwijzen - Het 
Groot Dictee Heruitgevonden

 
Op vrijdagavond 9 oktober verwelkomen we je 
graag in zaal De brug om deel te nemen aan 
De schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitge-
vonden. Het is een dictee voor íédereen die 
graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker 
geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Het 
dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, 
maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. 

Het spel start om 20u stipt en dat simultaan 
in meer dan 100 bibs over heel Vlaanderen en 
brussel. trommel je taalminnende vrienden op 
en speel mee!  Inschrijven is gratis en kan in de 
bib of online op http://kluisbergen.bibliotheek.
be. Wat valt er te winnen? toffe prijzen en eeu-
wige roem. 

De schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitge-
vonden is een initiatief van Creatief

schrijven vzw en De standaard,
 i.s.m. radio 1, de bibliotheken 
 en team taaladvies (naar een idee 
 van de bibliotheek van mechelen) 
 en met de steun van Cera.

Bibliotheeknieuws

Nieuws van GBS De Start

Een nieuwe start
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor Gbs 
De start betekent dit een belangrijke mijlpaal. 
Vanaf nu gaat het gemeentelijk onderwijs 
in Kluisbergen verder in twee afzonderlijke 
scholen, elk met hun eigen directie. Ze blijven 
echter wel één team vormen en blijven met 
één gezamenlijke visie kwaliteitsvol onderwijs 
bieden.

Dhr. paul Desmet zal het ambt van directeur be-
kleden in berchem en mevr. trien Van De Velde 
start als directeur in ruien.

mevr. Van De Velde studeerde af in 1999 en 
was achtereenvolgens juf in het derde en zes-
de leerjaar. tussen 2008 en 2014 was ze ook 
als zorgcoördinator aan de slag. Nadien volg-
den nog het vijfde, eerste en tweede leerjaar. 

Na meer dan 20 jaar ervaring in de klas begint 
ze nu aan een nieuwe uitdaging.
We wensen haar heel veel succes in haar 
nieuwe job en heten haar van harte welkom in 
ons midden.

De directies zijn voortaan op volgende manier 
te bereiken.

• GBS De Start Ruien
 055 / 38 94 89
 directiedestartruien@kluisbergen.be
 tel. dir. 0474 / 23 82 29
• GBS De Start Berchem
 055 / 38 85 55
 directiedestartberchem@kluisbergen.be
 tel. dir. 0476 / 97 83 93

maak gerust een afspraak voor verdere inlich-
tingen of inschrijvingen. tot binnenkort.

Opstart in coronatijden
Gelukkig kon het schooljaar in code geel star-
ten en waren er slechts een paar aanpassingen 
nodig. Dankzij de inspanningen van het voltal-
lige team slaagden we erin om alle kinderen 
op een veilige manier te laten starten op onze 
school.

Nieuws van GBS De Start 
Een nieuwe start 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Voor GBS De Start betekent dit een belangrijke mijlpaal. Vanaf nu gaat het gemeentelijk onderwijs in Kluisbergen verder in twee afzonderlijke scholen, elk met hun eigen directie. Ze blijven 
echter wel één team vormen en blijven met één gezamenlijke visie 
kwaliteitsvol onderwijs bieden. 
Dhr. Paul Desmet zal het ambt van directeur bekleden in Berchem en mevr. 
Trien Van De Velde start als directeur in Ruien.  

Mevr. Van De Velde studeerde af in 1999 en was achtereenvolgens juf in het derde en zesde leerjaar. Tussen 2008 en 2014 was ze ook als zorgcoördinator aan de slag. Nadien volgden nog het vijfde, eerste en tweede leerjaar. Na meer dan 20 jaar ervaring in de klas begint ze nu aan een nieuwe uitdaging.  
We wensen haar heel veel succes in haar nieuwe job en heten haar van harte welkom in ons midden. 

De directies zijn voortaan op volgende manier te bereiken. • GBS De Start Ruien 
o 055 / 38 94 89 
o directiedestartruien@kluisbergen.be o Tel. dir. 0474 / 23 82 29  

• GBS De Start Berchem 
o 055 / 38 85 55 
o directiedestartberchem@kluisbergen.be  o Tel. dir. 0476 / 97 83 93 

Maak gerust een afspraak voor verdere inlichtingen of inschrijvingen. Tot 
binnenkort. 
Opstart in coronatijden 
Gelukkig kon het schooljaar in code geel starten en waren er slechts een paar 
aanpassingen nodig. Dankzij de inspanningen van het voltallige team slaagden 
we erin om alle kinderen op een veilige manier te laten starten op onze school. 

twee SCHOLEN 
één TEAM 
één VISIE 

twee scholen, één team, één visie
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samen ontdekken we de wereld van de kunst. 
We onderzoeken hoe je kan tekenen: met 
potlood, met een gom, met een touwtje, met 
houtskool, met inkt...  De reis gaat verder: we 
kijken naar en voelen aan vormen, experimen-
teren met materialen en vinden nieuwe kleuren 
uit. We schilderen met een zelfgemaakt pen-
seel, we bouwen huizen met karton, we boet-
seren onze voet of ons gezicht...          

De eigen unieke leefwereld en algemene 
thema’s (huizen, lichaam, dieren, ...) vormen 
het uitgangspunt voor een project. Kinderen 
worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken 
en te onderzoeken. meer dan ooit beseffen we 
dat een uitdagende omgeving met leeftijdsge-
noten en een juiste begeleiding zoveel meer 
biedt dan tutorials en digitale opdrachtjes 
thuis. Het ateliergebeuren is essentieel en van 
vitaal belang voor de stimulans van de eigen 
creativiteit. 

met Het GLOeDNIeUWe, prACHtIG INGe-
rICHte LOKAAL VOrmt De teKeNACADemIe 
VAN KLUIsberGeN DeZe IDeALe OmGeVING 
WAArIN UW KIND AL ZIJN DrOmeN eN ZIJN 
IDeeËN KAN UItWerKeN.

De lessen starten op woensdag 2 september 
2020.

Alle verdere info over het waar en wanneer 
kunt u vinden op http://www.oudenaarde.be/
KAbK doorklikken naar lessen 6-12 jaar
Online inschrijvingen kan vanaf 8 juni

        

        

TEKENACADEMIE KLUISBERGEN

Hoi! Weet jij al hoe fijn het is om te dansen, te 
zingen, muziek en toneel te spelen? 
Wil je een instrument leren bespelen?
Hou je van verhalen vertellen?
Ben je benieuwd naar onze kunstlessen?
Onze leerlingen en leerkrachten staan te pope-
len om in september opnieuw live én veilig aan 
de slag te gaan in onze Kunstacademie!

start je ook in onze opleidingen Dans, muziek 
of Woord in Kluisbergen? Welkom! 

Ontdek het brede aanbod in de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen op onze vernieuwde web-
site www.kunstacademievlaamseardennen.be. 

Onze hoofdschool is gevestigd in de Wol-
vestraat 37 in ronse, maar we hebben een 
bloeiende afdeling in de stationsstraat 8 in 
Kluisbergen. Daar kan jij elke week de kunste-
naar in jou loslaten! Doen!
 
Inschrijven kan online, maar ook persoonlijk, 
na afspraak, in het secretariaat van de hoofd-
school, Wolvestraat 37 in Ronse.

Weet je nog niet wat je wil volgen? 
Kom gerust langs en vraag info in onze aca-
demie! Dat kan de hele maand september op 
woensdag van 14u tot 19u en op vrijdag 
van 16u15 tot 19u15 in de Stationsstraat 8 
in Kluisbergen.

Welkom! Doen!
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Wat doet de EU?
Hoe kan ik solliciteren

of  veilig online winkelen in
een ander EU-land? 

Het Informatiepunt is de brug
tussen ons allemaal en Europa. 

Zit je met een vraag 
of heb je informatie nodig? 
Bel, mail of spring eens binnen. 
+32 9 267 70 17
europadirect@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/europadirect 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Welkom bij het
Informatiepunt Europa Direct?

 Inwoner van
 Oost-Vlaanderen

        · Gratis brochures en publicaties 
                           over wonen, werken en  
  studeren in EU landen,

· Activiteiten
 debatten, workshops,
 evenementen en vormingen,

· Uitleen- en spelmateriaal
 een puzzelkoffer, kleurboeken, 

stickerpuzzel...,

· Wedstrijden zoals onze
 jaarlijkse tekenwedstrijd,

   · Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden? 
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

Meer weten? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

Ben
jij thuis in
Europa?

Provincie
Oost-Vlaanderen
helpt je
op weg

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.

Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

gecofinancieerd door
de Europese Unie

Dit doen we voor jou

 Leerkracht
 in Oost-Vlaanderen

· Educatief materiaal
 Europese puzzel, 
 werkboekjes,
 EU tattoos ...,

· Specifieke databanken,

· Activiteiten
 evenementen,
 workshops ...,

· Wedstrijden
 zoals Sterrenklas.

 Gemeentebestuur
 of bibliotheek

· Educatief materiaal
  Europamat,
 stand zoek
 de 12  verschillen ...,

· Gratis publicaties
 over wonen,  werken
 en studeren in
 EU landen,

· Activiteiten
 infosessies,
 voorleesmomenten ...


