
Kluisbergen
Officieel infoblad van het Gemeentebestuur Kluisbergen

(Parklaan 16, 9690 Kluisbergen)

Editie mei 2020

redactie@kluisbergen.be

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

Info

Het gemeentebestuur heeft, net zoals 
de andere gemeenten uit de politie-
zone Vlaamse Ardennen, beslist om 
gratis mondmaskers aan te bieden 
aan alle inwoners van Kluisbergen.   
Het leek niet langer opportuun om ini-
tiatief van hogerhand af te wachten, 
maar wel om nu reeds de nodige ac-
tie te ondernemen om voorbereid te 
zijn op het moment dat mondmaskers 
een belangrijk deel van de exitstrate-
gie worden.  

Er wordt voor elke inwoner van Kluis-
bergen een wasbaar mondmasker 
voorzien. Er zijn 3000 mondmaskers 
voor heren besteld, 3000 voor vrou-
wen en 1000 voor kinderen jonger 
dan 12 jaar.  De  mondmaskers zullen 

drielagig zijn (katoen-antibacterieel-
micropolyester).  De maskers kunnen 
gewassen worden op 60° en zijn 50x 
herbruikbaar. 

De mondmaskers werden reeds be-
steld, de levering aan de gemeente 
zal in principe rond 15 mei gebeuren.  
De mondmaskers zullen dan per gezin 
in enveloppen worden gestopt en aan 
huis worden bezorgd. Wij zullen er al-
les aan doen om de mondmaskers zo 
snel mogelijk aan onze inwoners te 
bezorgen, maar in geval van vertraag-
de levering, zal het tijdstip van bede-
ling logischerwijs ook opschuiven.  

De bestelling van de mondmaskers 
werd geplaatst bij de organisatie Think 

Pink, die zich inzet voor de strijd tegen 
borstkanker.  Op die manier wordt met 
deze aankoop ook een goed doel ge-
steund. 

Mondmaskers voor de inwoners van Kluisbergen
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De gemeente krijgt veel aanvragen van orga-
nisatoren van evenementen om toelating te 
krijgen voor de organisatie van hun evenement.  
De gemeente moet zich, bij het beoordelen van 
de evenementen, natuurlijk baseren op de be-
slissingen van de nationale veiligheidsraad.  

Deze zijn echter niet altijd even duidelijk en 
worden regelmatig aangepast, naargelang de 
evolutie van de coronacrisis.  

Het is voor de gemeente momenteel dan ook 
bijzonder moeilijk om aanvragen te behande-
len.  

Wij vragen dan ook aan de organisatoren om 
voorzichtig te zijn in het maken van kosten 
voor hun evenement aangezien er op dit mo-
ment geen garantie kan gegeven worden dat 
evenementen zullen mogen doorgaan vóór 
31.08.2020.

Evenementen 
op het grondgebied Kluisbergen

Door de onduidelijkheid over het organiseren 
van feesten, bijeenkomsten,…. werd beslist 
om, in afwachting van verdere berichten van 
de nationale veiligheidsraad,  geen activiteiten 
toe te staan in de gemeentelijke zalen en dit 
tot eind juni 2020.  

Het betreft GOC Kwaremont, GOC Ruien, Zaal 
De Brug en feestzaal Brugzavel.  mochten er 
hieromtrent nieuwe beslissingen genomen 
worden door de nationale veiligheidsraad, dan 
kan dit mogelijks bijgesteld worden. 

Gebruik gemeentelijke zalen

er kan vanaf nu ook voor niet-dringende zaken 
opnieuw een afspraak gemaakt worden bij de 
gemeentelijke diensten.  

Belangrijk is dat er nog steeds met gesloten 
deuren wordt gewerkt, dus dat u een afspraak 
moet maken om toegelaten te worden tot het 
gemeentehuis.

U kan telefonisch een afspraak maken bij 
volgende diensten:

Burgerzaken:   055/23.16.20
Secretariaat:   055/23.16.30
Vrije Tijd:   055/23.16.10 
      of 055/23.16.19
Financiële dienst:   055/23.16.17
Gemeentewerken:   055/23.16.42 
Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu: 
      055/23.16.41 
      of 055/23.16.43
Sociale dienst (OCmW):  055/23.16.39

Gemeentelijke 
dienstverlening

eindelijk nog eens goed nieuws: vanaf nu heeft 
onze bib ook een afhaaldienst. Zo hopen we 
tegemoet te komen aan de meest elementaire 
bibliotheekbehoeften, in afwachting van het 
moment dat de bib weer volledig normaal kan 
functioneren.

Wat is er mogelijk?
-  Je kan via ons aanvraagformulier maximum 

10 items reserveren die je op het gekozen 
tijdstip mag komen afhalen. een zakje met 
uw naam en de gekozen items zal voor u 
klaarstaan in de inkomsluis van de bib.

-  Je kan je oude items inleveren door ze in 
de daartoe voorziene box in de inkomsluis 
te deponeren. Het terugbrengen van de 
materialen is voorlopig echter zeker geen 
verplichting. Zolang de Coronacrisis duurt 
worden alle uitgeleende items automatisch 
door ons verlengd, en worden er geen boe-
tes aangerekend.

Wat is er niet mogelijk?
-  Je mag niet binnen in de bibliotheek. Gras-

duinen in de rekken of informatie komen 
opzoeken kan dus niet.

-  De afhaalbib is geen gezinsuitstap. Kom AL-
LeeN naar de bib. Je kan uiteraard wel boe-
ken voor je kinderen of je partner afhalen.

- Boeken inleveren: enkel als je ook een af-
spraak hebt om nieuwe boeken af te halen!

- inschrijven: de afhaalbib is alleen voor be-
staande leden. Nieuwe inwoners zonder 
lidkaart moeten eerst telefonisch of via 
mail contact opnemen met bibliothecaris 
Bert Dekimpe.

- Het toilet van de bib is niet toegankelijk voor 
het publiek.

De afhaaldienst is in principe enkel voor inwo-
ners van Kluisbergen.

Hoe ga je te werk?
enkel als je niet over internet beschikt: bel ons 
op 055/23 16 57 – liefst tijdens de openings-
uren, maar ook daarbuiten is er meestal wel 
iemand aanwezig.

Als je over internet beschikt:
1.  Zoek op voorhand in de catalogus wat je 

wil lenen. Je kan ook ons een keuze laten 
maken, op basis van genre, maar zelf kiezen 
is beter. Je kan in de catalogus altijd zien of 
een boek beschikbaar is of niet.

2.  Vul het online reserveringsformulier in. Dit 
moet gebeuren op naam van een persoon 
die over een lidkaart beschikt.

3.  Je krijgt van ons een bevestiging via mail. 
Daarna mag je op het opgegeven tijdstip je 
pakket komen afhalen.

4.  Als je oude geleende materialen wil inleve-
ren, dan kan dat in de box in de inkomsluis. 
Zorg dat de materialen proper zijn!

5.  Wij proberen alles in hygiënische omstan-
digheden te laten verlopen, maar het kan 
zeker geen kwaad om zelf de nodige veilig-
heidsmaatregelen te nemen. Was of ont-
smet je handen grondig voor je komt!

6.  Zolang de bib niet weer volledig open gaat, 
zijn alle uitleningen voor onbepaalde duur.

Mijn Bibliotheek
Als je nog niet over een mijn Bibliotheek-ac-
count beschikt, is het raadzaam om deze aan te 
maken. Dat kan op onze website kluisbergen.
bibliotheek.be. Zo heb je altijd een overzicht 
van wat je in bezit hebt.
Opgelet: boeken die ingeleverd worden in de 
afhaalbib moeten drie dagen in quarantaine 
blijven. Het kan dus een tijdje duren voor ze 
van je kaart verwijderd worden.

Bibliotheeknieuws: afhaaldienst

Directeur basisschool
Als directeur neem je de leiding in één van deze twee
scholen (exacte locatie later te bepalen). Je staat in voor
de optimale werking van de onderwijsinstelling, met het
oog op het kwalitatief behalen van de doelstellingen
conform de leerplannen.

Je beschikt over een bekwaamheidsbewijs van ten minste
professionele bachelor (PBA) met een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (BPB). Daarnaast heb je een
dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven in het
stedelijk/gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel
van het kleuter-, lager of basisonderwijs en ben je in vast
verband benoemd in een wervings-, selectie-, of
bevorderingsambt. Je voldoet aan de algemene
aanwervingsvoorwaarden zoals omschreven in het
decreet rechtspositie van 27 maart 1991.

Het gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs in de
gemeente Kluisbergen wordt georganiseerd door
basisschool ‘De Start’. Deze bestaat uit een school in de
deelgemeente Berchem en een school in de
deelgemeente Ruien. Voor één van deze twee scholen
(exacte locatie later te bepalen) zijn we op zoek naar een
voltijdse directeur basisonderwijs (m/v/x).

De infobrochure vind je op
www.assolutions.be/jobs. Bezorg
je cv, diploma's, uittreksel van het
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 18 mei 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post naar Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

Op maandag 27 april starten wegenwerken aan 
de rotonde in Kerkhove. Hierbij worden vrijlig-
gende fietspaden uit de voorrang aangelegd. 
Deze werken zullen ongeveer 12 weken duren 
en belangrijke verkeershinder veroorzaken. 

Het verkeer wordt geregeld via tijdelijke ver-
keerslichten waarbij alleen doorgang voor het 
verkeer op de as Berchem-Kaster mogelijk is.
Afslaan richting Avelgem en richting Worte-
gem-Petegem is tijdens de werken niet moge-
lijk. 

De meest actuele informatie en de voorziene 
omleidingen kan u terugvinden op  https://
www.avelgem.be/werkenKerkhove.

Werken rotonde Kerkhove
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De Brandweerzone Vlaamse Ardennen 
blijft SAMEN STERK werk verrichten tij-
dens de coronacrisis

Ook tijdens deze sanitaire crisis dient de brand-
weer paraat te staan voor dringende en niet-
dringende oproepen. Hulp bieden aan hulpbe-
hoevenden blijft immers onze kerntaak. Echter, 
om op deze situatie een antwoord te kunnen 
bieden heeft de brandweerzone haar werking 
snel moeten bijsturen, in het belang van de 
burger, als in het belang van het eigen perso-
neel. We informeren hieronder graag omtrent 
de wijzigingen en nieuwe richtlijnen waarmee 
onze brandweerlieden werden geconfronteerd: 
hoe worden richtlijnen overgebracht, hoe 
gaan onze personeelsleden om met de social 
distancing-maatregelen, en waar wordt extra 
aandacht aan geschonken?

Zonecommandant majoor Peter De Vijlder 
schetst kort de situatie: “in onze brandweerzo-
ne hebben we 3 ziekenwagens, 8 brandweer-
posten, 10 beroeps brandweermannen, 399 
brandweervrijwilligers en 46 ambulanciers-
vrijwilligers in dienst. Onze ambulanciers en 
brandweerlieden komen bijna dagelijks  in 
contact met patiënten met een vemoedelijke 
Covid-19-besmetting. Het voorzien van extra 
beschermingsmiddelen en het garanderen van 
het welzijn op het werk was dan ook onze eer-
ste grote bekommernis. Gezondheid van ons 
personeel en de hiermee gepaard gaande ope-
rationaliteit is van primordiaal belang om de 
veiligheid van de burger te garanderen.”

Ziekenwagendienst
Contact met coronapatiënten is onvermijde-
lijk. Om interventies op een veilige manier 
te kunnen uitvoeren, werd een zogenaamde 
coronakit samengesteld. Deze kit bevat be-
schermingsmateriaal, waaronder overalls, 
mondmaskers, brillen en desinfectantie. Deze 
behoren sinds de uitbraak van de crisis tot de 
standaardbelading van de ziekenwagens. Ook 
werd er aandacht geschonken aan het correct 
desinfecteren van de ziekenwagen, en werd 
een aan-en uitkleedprocedure voor de ambu-
lanciers uitgeschreven en aangeleerd. er wor-
den geen risico’s genomen, en tijdens iedere 
interventies is er aandacht voor het aantrekken 
van de juiste beschermingsmiddelen.

Zonecommandant De Vijlder: “Het volledig des-

infecteren van de ziekenwagen na elk transport 
met een coronapatiënt, en de behandeling van 
besmette kledij is een nieuwe uitdaging waar 
we een oplossing moesten voor vinden. Deze 
nieuwe procedure vereiste een aangepaste 
opleiding, waarbij aanwezigheid van grote 
groepen ambulanciers uitgesloten was. Om 
evenwel de informatie degelijk te kunnen 
verspreiden werden er instructiefilmpjes op-
gemaakt, waarin de werkwijze stap voor stap 
werd uitgelegd. Anderzijds moeten we ook de 
mentale gezondheid van onze ambulanciers 
blijven bewaken, zij staan immers in de front-
linie van deze crisis, en vormen de brug naar 
het ziekenhuis. Het is in ieders belang dat onze 
mensen op een fysiek en mentaal gezonde ma-
nier kunnen blijven werken.”

Brandweerdienst
De brandweer blijft uiteraard alle dringende 
opdrachten vervullen. Ook hier werd de gebrui-
kelijke werkwijze aangepast. De nadruk ligt 
hier op het respecteren van social distancing-
maatregelen, het voorzien van mondmaskers, 
en eveneens het ter beschikking stellen van 
coronakits. Ook voor onze brandweerlieden 
werden bijkomende instructies voorzien, en 
werden er organisationele maatregelen getrof-
fen. Zo wordt de conventionele uitruk nu ver-
deeld over meerdere voertuigen, opdat ook hier 
voldoende afstand kan gegarandeerd worden 
tussen de manschappen.

Voor wat betreft niet-dringende interventies, 
zoals het verdelgen van wespen of leegpom-
pen van kelders, wordt de situatie nu eerst 
grondig bekeken. Ook de noodzaak van tussen-
komst wordt geëvalueerd, en dit om zo veilig 
mogelijk te kunnen tussenkomen. We willen 
met deze maatregelen niet enkel ons personeel 
beschermen, maar ook de burger.

Naast deze kerntaken staan we ook af en toe 
in voor het transport van mondmaskers naar de 
ziekenhuizen en woonzorgcentra. Deze worden 
verdeeld via Defensie vanuit de provinciale hub 
in het militair domein van Gavere.
Tenslotte is ook bij de brandweerfamilie het 
sociale leven volledig stilgevallen: alle regu-
liere activiteiten zoals oefenmomenten en op-
leidingen, maar ook activiteiten van de diverse 
vriendenkringen werden tot nader order opge-
schort.

Afstandsleren en dagelijks vergaderen via 
videoconferentie kent hierdoor versneld zijn 
intrede. Aan de hand van nieuwsbrieven en vi-
deoboodschappen houden we dagelijks contact 
met onze 450 manschappen. Het stimuleren 
van feedback en suggesties van de manschap-
pen omtrent het verbeteren van maatregelen 
staat hierbij centraal. Het is dan ook in deze 
tijden dat de slogan van onze brandweerzone 
BVLAR ‘Samen sterk voor veiligheid’ meer dan 
ooit van toepassing is.

 “Ik ben trots te kunnen vaststellen dat al onze 
mensen meer dan ooit beschikbaar zijn voor de 
burger. Onze gegevens tonen een hoge opera-
tionaliteit en een zeer laag absenteïsme aan. 
De vlotte aanpassing op korte tijd typeert de 
gedrevenheid en passie voor het vak van hulp-
verlener. Ook in tijden van corona kan de burger 
op ons blijven rekenen!”, besluit de zonecom-
mandant.
Daarbij sluit burgemeester van Ronse, en voor-
zitter van de zoneraad Dupont Luc zich bij aan: 
“Als voorzitter van onze brandweerzone sluit ik 
mij daar volmondig bij aan. Deze nooit geziene 
gezondheidscrisis eist van elk van ons het bes-
te.  Mijn dank gaat uit naar alle brandweerlie-
den en ambulanciers van wie elke dag opnieuw 
flexibiliteit, doorzettingsvermogen en aanpas-
sing aan nieuwe procedures wordt gevraagd.  
Zij zijn een  onmisbare schakel om deze crisis 
te lijf te gaan en onze burgers bij te staan in 
deze voor iedereen moeilijke periode. Harte-
lijk dank daarvoor. Ik wens iedereen nog veel 
moed. Zorg goed voor elkaar is een slogan die 
onze brandweer nu meer dan ooit waarmaakt 
op het terrein. Nog even volhouden. Samen 
slaan we ons hierdoor.”

BVLAR informeert: 
Gratis namiddagsessies over “Starten 
met een eigen zaak na je vijftigste”

Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te 
worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer 
mensen kiezen om op oudere leeftijd een eigen 
zaak te beginnen. 
maar bij het opstarten van een zaak is een 
grondige voorbereiding en goede informatie 
essentieel! 

Daarom organiseren integraal, Overname-
markt, Liantis en UNiZO op 4 locaties in Vlaan-
deren een 3-delige namiddagreeks, waar je de 
kans krijgt praktische kennis op te doen over 
de belangrijkste zaken die bij de opstart of een 
overname om de hoek komen kijken. De sessies 
gaan eind november/begin december 2020 van 
start (in Gent, Brugge, Hasselt en Herentals).
Deelnemen is gratis. inschrijven vooraf ver-
plicht.

Droom je als vijftigplusser van een nieu-
we carrière als ondernemer? Schrijf dan 
vandaag in!

Meer informatie en inschrijven:  surf naar 
www.ondernemern50plus.com  (aanbod 
“Start 50+”)

Start 50+

Team Rond Ronse presenteert vijf mogelijke 
oplossingen voor problematiek N60

Na meer dan een jaar vol studiewerk, ge-
sprekken met burgers en overleg met ver-
schillende (overheids)organisaties, heeft 
Team Rond Ronse vijf mogelijke oplossin-
gen klaar voor de mobiliteits- en leefbaar-
heidsproblematiek in Ronse. Deze ambiti-
euze voorstellen werden op donderdag 5 
maart besproken tijdens werksessies met 
een veertigtal belanghebbenden. “Met de 
publicatie van de scopingnota staan we 
voor een belangrijke procedurele stap. In 
het kader daarvan krijgt iedereen de kans 
om zijn mening te geven over deze voor-
stellen. Maar door de coronacrisis kun-
nen onze geplande infomarkten jammer 
genoeg niet doorgaan”, zegt Marijn Struyf 
van De Werkvennootschap.

Dialoog aangaan over het project
2019 stond voor ‘Rond Ronse’ in het teken van 
studiewerk. “We hebben alle uitdagingen en 
ambities voor het projectgebied grondig onder-
zocht”, zegt marijn Struyf, woordvoerder van 
De Werkvennootschap, de projectorganisatie 
die samen met het Vlaams Departement Om-
geving het project vormgeeft. “Daarbij hebben 
we ook burgers aan het woord gelaten: we no-
digden hen uit voor een infomarkt over de start 
van het project, we hebben een online enquête 
opgezet en we gingen de dialoog aan tijdens 
huiskamergesprekken.” 

“Tegelijkertijd hebben we gesprekken gevoerd 
met tientallen belanghebbenden en organi-
seerden we onze eerste drie werksessies. In 
deze werksessies zitten we meerdere keren 
per jaar samen met een veertigtal vertegen-
woordigers van organisaties uit het midden-
veld, overheidsinstanties en actiegroepen”, 
aldus Struyf

Studiewerk en participatie leiden 
tot oplossingen
Team Rond Ronse groepeerde de inspraakre-
acties tot drie onderzoekspistes. “Zij vormden 
het onderwerp van bespreking tijdens de werk-

sessies in december”, zegt marijn Struyf. “De 
nieuwe uitgangspunten voor het wegontwerp 
werden hier voor de eerste keer besproken: 
2X1-rijstroken en een ontwerpsnelheid van 70 
kilometer per uur.”

Op donderdag 5 maart organiseerde het team 
een vierde werksessie. Daarin stelden ze voor 
het eerst zelf oplossingen voor, vijf in totaal. 
Deze oplossingen zijn het resultaat van inzich-
ten verkregen uit studiewerk en participatie.

Het gaat om de volgende voorstellen:
Hotond-verbinding:
 Hierbij worden de bestaande wegen 

gebruikt, namelijk de Berchemsesteenweg 
(N36) en de Doorniksesteenweg (N48). Ze 
worden aangevuld met een tunnel onder de 
Hotond en een oplossing die het centrum 
van Klijpe verkeersvrij maakt. Verderop 
wordt een aansluiting gemaakt met een zui-
delijke omleidingsweg.

Behoud: 
 Het bestaande wegennetwerk wordt zo 

goed mogelijk benut. Binnen deze oplossing 
onderzoekt het team of minimale ingrepen 
een antwoord kunnen bieden op de ver-
keersproblematiek in Ronse. Het verkeer 
volgt de omleidingsweg via de Zandstraat 
enerzijds en de Glorieuxlaan anderzijds. Het 
team onderzoekt of binnen deze oplossing 
een flankerend beleid volstaat (bijvoorbeeld 
een vrachtverbod tijdens spits).

Reliëf:
 Deze oplossing volgt het natuurlijke reliëf. 

er wordt vervolgens een tunnel gebouwd 
in de flank van de Hotond, onder de Wit-
tentakkapel door. Dit alternatief sluit aan op 
de reservatiestrook om nadien verbinding te 
maken met een zuidelijke omleidingsweg.

Vallei:
 Deze oplossing bouwt verder op het voorge-

stelde tracé van 2014. Het voorziet een tun-
nel en een viaduct door de Schavaart-vallei. 
De N60 grenst binnen dit voorstel zo dicht 
mogelijk aan het centrum en wordt maxi-
maal ingepast in de vallei. Ook hier wordt 
een zuidelijke omleidingsweg voorzien.

Spoor:
De infrastructuur langs de spoorlijn in het oos-

ten van Ronse wordt gebundeld en ingepast 
in het landschap. De nieuwe weg loopt pa-
rallel met de Ommegangstraat en volgt de 
zuidelijke rand van Ronse tot aan de N60.

Nog geen defintieve oplossingen
“Deze oplossingen zijn niet finaal. We 
hebben ze besproken tijdens de werksessies 
en nemen ze mee op in de scopingnota”, zegt 
Marijn Struyf. De procedure daarvoor heeft 
door de coronacrisis enige vertraging opgelo-
pen, maar die scopingnota wordt dit voorjaar 
nog gepubliceerd. Nadien ligt het document 
twee maanden ter inzage. Tijdens die peri-
ode kan erop worden gereageerd. Het is de 
volgende belangrijke binnen het project ‘Rond 
Ronse’. “In deze scopingnota verzamelen 
we de inspraakreacties op de startnota, 
verfijnen we de plandoelstellingen en 
presenteren we alle mogelijke oplossin-
gen, zowel die van het studieteam als die van 
burgers.”

“Aanvankelijk stonden er drie infomarkten op 
het programma in Ronse, Maarkedal en Kluis-
bergen, maar die kunnen door de coronacrisis 
jammer genoeg niet doorgaan. We bekijken de 
mogelijkheden om hier een alternatief voor te 
bieden. Via onze website, onze nieuwsbrief 
en onze Facebookpagina houden we iedereen 
hiervan op de hoogte.”

“We willen de burger hoe dan ook uitgebreid 
informeren over deze scopingnota en de moge-
lijkheid bieden om erop te reageren”, besluit 
Marijn Struyf. “Team Rond Ronse verwerkt 
deze feedback immers in een tweede versie 
van de scopingnota. In deze nota, die in het 
najaar wordt gepubliceerd, zal een eerste se-
lectie worden gemaakt van de mogelijke oplos-
singen voor de uitdagingen van de streek.”

meer info: www.RondRonse.be

Rond Ronse
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De nieuwe toeristische brochure van 
Kluisbergen: door Kluisbergen, over 
Kluisbergen…
Schrijf zelf mee aan onze folder!

Het gemeentebestuur is volop in de weer om 
volgend jaar met een nieuwe toeristische bro-
chure uit te pakken! We steken de oude bro-
chure niet alleen in een modern, hip en aan-
trekkelijk kleedje, maar er zullen ook enkele 
nieuwe rubrieken aan toegevoegd worden.

en hier hebben we jou als Kluisbergenaar voor 
nodig! Want wie kan pas echt de beste ambas-
sadeur zijn voor zijn of haar gemeente dan de 
inwoner zelf?

Concreet zijn wij op zoek naar volgende ele-
menten voor de nieuwe brochure:

A. Het leukste plekje per deelgemeente
Graag hadden we de bezoekers van Kluisber-
gen gewezen op wat volgens jullie het mooi-
ste plekje in Zulzeke, Ruien, Kwaremont en 
Berchem is: vier plekjes waar de bezoekers 
zéker even een kijkje moeten nemen en kun-
nen genieten van onze prachtige gemeente. Dit 

kunnen gekende plekjes zijn, maar ook minder 
gekende en goed verscholen plekjes. Laat maar 
weten!
eenmaal er verschillende voorstellen binnen-
gelopen zijn, organiseren we een poll en kun-
nen jullie stemmen! Wordt vervolgd…

B. Leuke to do’s in Kluisbergen
Als bezoeker is het altijd interessant om leuke 
to do’s mee te krijgen. Daarom ook een oproep 
aan jullie om even na te denken wat men zeker 
moet gedaan/gezien hebben in Kluisbergen. 
Voorstellen kunnen bv. een wandeling in het 
Kluisbos zijn, een kijkje nemen op de Hotond, 
panorama-picknicken, enz.

C. Fotomateriaal
een toeristische brochure zegt natuurlijk niets 
zonder mooi fotomateriaal. Heb jij een leuke 
foto in jouw bezit van een mooi stukje Kluis-
bergen en wil je die delen? Super! De meest 
sprekende exemplaren worden in de brochure 
gepubliceerd, met vermelding van jouw naam 
natuurlijk!
Denk hierbij aan de schitterende panorama’s 
die Kluisbergen rijk is, boshyacinten in het 
Kluisbos, enz. 

Dit kunnen bv. ook mooie winterlandschappen 
zijn van vorige winter(s). Nog even meegeven 
dat wij wegens de GDPR-regelgeving genood-
zaakt zijn om foto’s te kiezen waarop geen ken-
bare personen afgebeeld staan.

D. Waarom het leuk vertoeven is in Kluis-
bergen…
Overtuig de bezoeker waarom het net zo aan-
genaam verpozen is in onze gemeente! Als 
inwoner en dus ambassadeur van Kluisbergen 
ben jij nl. de expert… Schrijf als het ware een 
kort (promo)tekstje en wie weet wordt ook dit 
gepubliceerd in de nieuwe brochure!

een leuk plekje, foto, tekstje of van alle gege-
vens wat in gedachten en wil je dit delen? Dan 
mag je dit doormailen naar toerisme@kluisber-
gen.be. U kan dit ook doorbellen via het num-
mer 055/23.16.19.

Hopende op een massale reactie van de Kluis-
bergenaar, alvast een grote dankuwel!

Katten zijn populaire huisdieren, maar on-
gecontroleerde voortplanting zorgt voor on-
gewenste kittens. eens volwassen gaan ze 
rondzwerven en kunnen voor overlast zorgen. 
Sterilisatie beperkt deze overlast. 

Samen met de vzw RATO zal een tweede 
vangactie georganiseerd worden begin juni 
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 08/06 en dinsdagnacht 09/06.

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 8 juni zal vzw RATO dan starten met 
het plaatsen van vangkooien.  De kooien 
blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden 
de gevangen katten overgebracht naar de die-
renarts voor behandeling.  Na de behande-
ling worden de katten uitgezet op dezelf-
de plaats waar ze werden gevangen. Voor 
alle duidelijkheid: de zwerfkattenpopulatie 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 dringend verzoe-
ken om uw eigen kat(ten) te laten steriliseren/
castreren mocht dit nog niet gebeurd zijn. U 
staat dan uiteraard zelf in voor de kosten.
Voor meer informatie omtrent de motieven van 
de actie, de precieze locaties en tijdstippen 
kunt u steeds terecht bij de milieudienst, Ber-
chemstraat 55A te Kluisbergen (Ann Taghon), 
055/23 16 43, milieu@kluisbergen.be.

Uitgestelde vangactie 
voor zwerfkatten gaat door op 8 juni 2020

Om jouw veiligheid te garanderen in de huidige 
context van het coronavirus zijn alle sessies 
voor hulp bij het invullen van de aangiften in 
de personenbelasting geannuleerd, zowel in de 
kantoren van de FOD Financiën als in de steden 
en gemeenten.

De FOD Financiën blijft zijn dienstverlening 
en het goede verloop van de indiening van de 
aangiften verzekeren. Jouw belastingaangifte 
invullen kan via verschillende kanalen.

Toch jouw aangifte laten invullen door de 
experten van de FOD Financiën?

 Bel naar het nummer dat op de bruine en-
velop van jouw aangifte staat zodra je die 
ontvangt.

Je krijgt een telefonische afspraak om jouw 
aangifte te laten invullen per telefoon.

Na het invullen per telefoon, ontvangt u per 
post een document met de meegedeelde 
gegevens. U moet dat document onderteke-
nen en terugsturen. U zult de indiening van 
uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-
on-web (myminfin).

Meer informatie? Hulp nodig?
Bel de Dienst Personenbelastingen bij de FOD 

Financiën op T 02 572 57 57 (elke werkdag 
van 8.30 uur tot 17 uur).

Raadpleeg de website van de FOD Financiën: 
financien.belgium.be.

Jouw aangifte via Tax-on-web - simpel en 
snel!
Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of 
jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal 
beschikbaar zijn in Tax-on-web (www.mymin-
fin.be) vanaf begin mei. 

Annulatie zitdagen invullen 
aangifte in de personenbelasting

Bij de opmaak van het nieuwe stratenplan van 
Kluisbergen wordt er geopteerd om de horeca-
zaken hierop te vermelden. 

Wenst u dus op dit nieuwe stratenplan te 
staan, geef dan uw gegevens (website, mail en 
telefoonnummer) door via toerisme@kluisber-
gen.be of via 055/23.16.19.

Belangrijke oproep 
aan de horecazaken in Kluisbergen!

erfdeel Kluisbergen werd opgericht in 2007 
en heeft als doel om het plaatselijk cultureel 
erfgoed van de gemeente te inventariseren, 
te ontsluiten en beter bekend te maken bij het 
publiek. De vereniging wordt ondersteund door 
de bibliotheek en bestaat uit een aantal vrijwil-
lige medewerkers, die allemaal een bijzondere 
belangstelling hebben voor de geschiedenis 
van Kluisbergen.

Omwille van de coronacrisis is ons lokaal in 
het oud gemeentehuis van Berchem momen-
teel niet toegankelijk, en we kunnen voorlopig 
ook geen activiteiten organiseren. Toch staan 
we niet stil: ons halfjaarlijks heemkundig tijd-
schrift verschijnt nog steeds. De eerste afleve-
ring van 2020 verschijnt in juni.

Wil je het tijdschrift ontvangen en op de hoog-
te blijven van onze activiteiten? Word dan lid 
voor slechts 8 euro per jaar (15 euro voor een 
steunend lidmaatschap). inschrijven kan op de 
website van de bibliotheek: http://kluisbergen.
bibliotheek.be/erfdeel-kluisbergen, of telefo-
nisch bij bibliothecaris Bert Dekimpe (055/23 
16 57).

Erfdeel Kluisbergen: ben je al lid?

Nieuwe toeristische brochure
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KIDS CORNER
Kleurplaat Waterspelletjes

Maak je eigen waterconstructie

Geef het water achteruit over je hoofd 
door in een beker. De persoon achter u 
vangt het op in zijn/ haar beker

Vul zo snel mogelijk je emmertje 
met behulp van een een andere 
emmer water en een spons

Gooi een waterballon op en neer in een 
handdoek zonder te laten vallen

Tip Tap Toe
Vorm zo snel mogelijk 3 op één rij 
met je eigen 3 waterballonnen in 
éénzelfde kleur
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ZOEKTOCHT

Verzamel in zo weinig mogelijk tijd deze 16 voorwerpen. Je kan een wedstrijdje 
houden tegen je broer, zus, mama, papa,... . 

READY, SET, GO

Leg nadien alles zo snel mogelijk terug op zijn plaats.

•	 Leeg WC- rolletje

•	 Pureestamper

•	 Spin

•	 Handdoek

•	 Conservenblik

•	 Het TV- bakje

•	 Kaarsje

•	 Reclamefolder

•	 Knuffelbeer

•	 Eén grassprietje

•	 GSM- oplader

•	 Een schroevendraaier

•	 Rode stylo

•	 Witte t-shirt

•	 Wijnglas (opgelet dat het niet breekt!)

•	 Pantoffels 

Daag je broer, zus, mama of papa uit om zo snel mogelijk 5 verschillende blauwe 
voorwerpen te vinden.1

Zoek zo snel mogelijk een voorwerp dat beantwoordt aan deze eigenschappen:

in uw kot

2

3

•	 Een voorwerp met de kleuren rood en geel...

•	 Een voorwerp dat glinstert...

•	 Een voorwerp dat prikt...

•	 Een voorwerp dat plat en rond is...

•	 Een voorwerp waar je kan door kijken...

•	 Een voorwerp dat even groot is als jou. Je mag ook voorwerpen op 

elkaar stapelen...

Breinbrekers

Het rad linksboven draait 
naar rechts en zet alle 
andere ook in beweging.

Naar welke kant 
draait het rad bij het 
vraagteken? 
Links of  rechts?  

?

Hoeveel driehoeken tel jij? 

Hoeveel cirkels hebben een zwarte stip? Welke gewichtheffer moet op de plaats van 
het vraagteken komen?

Er wijkt er eentje af..
Zie jij hem? 

Kan jij ze allemaal oplossen?

Als de dobbelsteen omvalt en de lijnen 
volgt, welk aantal ogen zie je dan 

vanboven op de dobbelsteen op het 
eindpunt?

De oplossingen zijn verder in dit infoblad terug te vinden
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Sudoku

Oplossingen breinbrekers

•	 Aantal driehoeken: 34
•	 Het rad bij het vraagteken draait naar... links
•	 Het aantal cirkels met een zwarte stip is 9
•	 De juiste gewichtheffer in de plaats van het vraagteken is nr. 5
•	 De afwijkende kameel staat op de 4e rij van boven, 5e van rechts
•	 Het aantal ogen op de bovenkant van de dobbelsteen is 1


