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Op zondag 1 november neemt Kluisbergen 
opnieuw deel aan Réveil. VZW Réveil moedigt 
artiesten aan om 1 november nieuw leven in te 
blazen. Muzikanten, fanfares, dichters en ver-
halenvertellers dompelen hun lokale begraaf-
plaats onder in een warme gloed van ingeto-
gen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. 
Zo is Réveil een eerbetoon aan de wortels van 
elke gemeente. Met het diepste respect voor 
elke overtuiging.

Voor deze derde editie hebben we gekozen 
voor de begraafplaats van Zulzeke. 

Omwille van corona verloopt de organisatie 
enigszins anders dan gewoonlijk. Réveil zal 

plaatsvinden in de kerk om 17u, maar we be-
nadrukken dat het hier geen religieuze dienst 
betreft. Het is een pluralistisch herdenkings-
moment met muziek, verhalen en poëzie. Na 
afloop kunt u uiteraard wel de begraafplaats 
bezoeken. 

Voor Réveil moet je deze keer ook reserveren. 
Dat kan:

• met het online reservatieformulier 
 op kluisbergen.bibliotheek.be.
• telefonisch op 055/23 16 57 (bib)
• in de bibliotheek

Réveil Kluisbergen is een initiatief van de 
Koninklijke Harmonie Vlaamse Ardennen en 
Erfdeel Kluisbergen, in samenwerking met de 
Kunstacademie, afdeling Woord.

Stand van zaken werken rotonde N36/N8 ter 
hoogte van de Kerkstraat
Sedert 10 augustus is het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) gestart met de aanleg van de 
rotonde op de N8 Oudenaardebaan ter hoogte 
van de Kerkstraat.

Deze werken zouden in principe afgerond zijn 
tegen het einde van het jaar, doch AWV liet 
weten dat, als de weeromstandigheden gun-
stig blijven en behoudens onvoorziene omstan-
digheden, de werken reeds zullen beëindigd 
zijn tegen half november.  

Dit betekent dat ook de huidige omleiding en 
de hiermee gepaard gaande verkeersdruk snel-
ler zullen aflopen dan gepland.  

Réveil 2020

Werken rotonde

Omwille van de coronacrisis werd beslist om 
de Ronde van Vlaanderen, die in principe in het 
voorjaar plaatsvindt, dit jaar te laten doorgaan 
op zondag 18 oktober 2020.

De Ronde zal dit jaar echter niet het vertrouw-
de volksfeest worden zoals we het normaal 
kennen. 

Om ervoor te zorgen dat de Ronde zo veilig mo-
gelijk kan doorgaan, zullen er op die dag im-
mers enkele extra maatregelen gelden.  Hier-
onder kan u een overzicht terugvinden van deze 
maatregelen:

1) Een eerste maatregel betreft het afslui-
ten van de veiligheidszones voor publiek.
Op het grondgebied Kluisbergen worden vol-
gende veiligheidszones ingesteld:

Veiligheidszone 1 – Oude Kwaremont: Broek-
testraat, Paddestraat, Ommegangstraat, Kwa-
remontplein, Keuzelingsstraat, Schilderstraat, 
Feelbosstraat, Ronse Baan, Ronde van Vlaan-
derenstraat, Eisdale, Stationsstraat (van Ronse 
Baan tot aan  Parklaan), Parklaan, Brugzavel 
(tussen Parklaan en Broektestraat)

Veiligheidszone 2 – Paterberg: Lamontstraat 
(van Ronse Baan tot Kalkhovenstraat), Kalkho-
venstraat, Middelloopstraat, Paterbergstraat, 
Stooktestraat, Rampe, Lamontstraat (van Pa-
terbergstraat tot Terboekerstraat)

Veiligheidszone 3- Zandstraat: Zandstraat 
(grondgebied Kluisbergen)

Tussen 10.30u en 17.30u zal publiek niet toege-
laten zijn in deze veiligheidszones.

Als u in een veiligheidszone woont, mag u na-
tuurlijk wel uw sociale bubbel uitnodigen om 
bij u naar de wedstrijd te komen kijken, doch u 
en uw bezoekers wordt wel gevraagd om niet 
in de veiligheidszone rond te wandelen.  
Uw sociale bubbel dient wel vóór 10.30u bij 
u aan te komen en zal pas na 17.30u opnieuw 
kunnen vertrekken (zie maatregel 2).   

2) Een tweede maatregel betreft het in-
stellen van een verkeersvrije driehoek.
Om te vermijden dat men alsnog probeert om 
de hellingen te bereiken om de Ronde te vol-
gen, zal er, net zoals vorige jaren, opnieuw een 
verkeersvrije driehoek worden ingesteld tussen 
Pontstraat, rotonde Kerkhove en Zandstraat.  
Deze maatregel zal ingaan om 10.30u en zal 
opgeheven worden rond 17.30u.  Dit betekent 
dat er in deze tijdspanne geen verkeer meer 
zal doorgelaten worden, ook geen plaatselijk 
verkeer.

3) Een derde maatregelen betreft het ver-
bod op evenementen in de veiligheidszo-
nes
Om samenscholingen (en dus ook de kans op 
besmetting) te vermijden, werd beslist dat 

geen evenementen mogen georganiseerd wor-
den in de veiligheidszones.  Enkel de bestaande 
horecazaken zullen op die dag mogen open zijn 
doch zij zullen enkel op reservatie mogen wer-
ken.  De horecazaken zullen met andere woor-
den niet vrij toegankelijk zijn (tussen 10.30u en 
17.30u). 

Er zullen die dag ook geen publiekszones met 
schermen en eet- en drankstanden georgani-
seerd worden. 

4) Verder zullen er ook in verschillende 
straten bijkomende verkeersmaatregelen 
van kracht zijn zoals verbod om te parke-
ren. 

Op de dag van de Ronde zullen door de poli-
tiediensten controles uitgevoerd worden op de 
bovenstaande maatregelen. 

Het gemeentebestuur doet dan ook een op-
roep aan haar inwoners om deze maatregelen 
na te leven en om de Ronde voor dit ene jaar 
van thuis uit te beleven en om dus niet langs 
het parcours te gaan supporteren.  Wij besef-
fen dat dit veel gevraagd is van onze inwoners, 
maar wij zijn ervan overtuigd dat wij op jullie 
kunnen rekenen.  Kluisbergen is tot op vandaag 
nog relatief gespaard gebleven van het virus.  
Laten we er samen alles aan doen om dit zo te 
houden en dat we toch een mooie Ronde (voor 
onze televisie) kunnen beleven!

RONDE VAN VLAANDEREN 
 VOOR ELITE OP 18.10.2020:

Het is zover! Met trots stellen we u het nieuwe 
culturele seizoen voor '20 - '21 van Zaal De 
Brug voor! 

Voor deze straffe afwisseling van comedy, 
muziek en vertellingen kunnen jullie vanaf nu 
plaatsjes reserveren. En nóg straffer nieuws: 
de meeste bieden wij u helemaal GRATIS aan! 
Op een aantal voorstellingen na, zullen zij al-
lemaal plaatsvinden in Zaal De Brug (onze 
theaterzaal). Wanneer de voorstelling er zich 
toe leent of als de vraag groot is, kunnen we 
uitwijken naar De Brugzavel. 

Alles blijft onder voorbehoud van wat Covid-19 
nog allemaal van plan is, maar sowieso zal al-
les coronaproof verlopen!

Ondertussen enorm veel zin gekregen in cul-
tuur? Dan kan je  jouw plaatsjes reserveren 
door een mailtje te sturen naar cultuur@kluis-
bergen.be of even te bellen naar 055/23.16.19

Meer specifieke info over de voorstellingen 
kan u terugvinden via ons digitale program-
maboekje (https://issuu.com/zaaldebrug/docs/
programmatie__20-_21), binnenkort ook in 
jouw brievenbus terug te vinden.

Dit aanbod kan u toch niet laten liggen?! 

Ondertussen zijn de try-outs van Wouter De-
prez achter de rug, en zal Hetty Helsmoortel 
met haar show ‘Missie 2020’ in oktober cultuur 
in Kluisbergen verzorgen!

Een theatershow over het meest spraakma-
kende wetenschapsnieuws van 2020!
Wat moet u op wetenschappelijk vlak onthou-
den van 2020? Waarom is wetenschap het 
mooiste vak op aarde? Hoe werkt het precies? 
En waarom gaat het soms zo traag?

Hetty Helsmoortel doet het allemaal helder en 
entertainend uit de doeken tijdens een gloed-
nieuwe theatershow die volledig in het teken 
staat van wetenschap. Een voorstelling op het 
scherpst van de snee, die veel verder gaat dan 
de opsomming van een aantal feitjes. Want 
wetenschap is vooral wondermooi, ontroerend 
en zit tjokvol menselijkheid. 

Alleen is die binnenkant uiterst zelden zicht-
baar voor het grote publiek. Zak dus onderuit 
in uw theaterstoel en raak verwonderd, over-
weldigd en geïnspireerd door de meest spraak-
makende gebeurtenissen van het voorbije jaar.

Een must-see voor elke (jong)volwassene met 
een gezonde interesse in de wereld om ons 
heen. Geen wetenschappelijke voorkennis ver-
eist!

Wie is Hetty?
Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog, or-
ganisator van het Belgische openluchtweten-
schapsfestival ‘Sound of Science’, doctor in de 
gezondheidswetenschappen en was acht jaar 
kankeronderzoeker aan de UGent.

Haar tweede passie, die voor het theater, nam 
tijdelijk de bovenhand toen ze tussen haar 
master en doctoraat door twee jaar Drama stu-
deerde aan het RITCS.

Als wetenschapswatcher volgt Hetty het we-
tenschapsnieuws op de voet en verschaft ze 
regelmatig behapbare tekst en uitleg op radio 
en televisie (o.a. voor VRTNWS).

Naast haar wekelijkse lezingen, publiceert 
ze regelmatig columns in EOS, De Standaard 
enDe Morgen.

Samen met Lieven Scheire maakt Hetty maan-
delijks de populairste Nederlandstalige pod-
cast over wetenschap en technologie: Nerd-
land. 

Afspraak dus in De Brug op 
vrijdag 23 oktober, aanvang om 20.15 u.
Tot dan!

Programmatie Cultuur

In de meerjarenplanning 2020-2025 werden heel 
wat wegenis- en rioleringswerken opgenomen die 
de komende jaren in Kluisbergen zullen uitgevoerd 
worden.  Hieronder kan u een overzicht terugvinden 
van de werken die in de nabije en iets minder nabije 
toekomst gepland zijn:

· Wegenis- en rioleringswerken Berchemstraat: start 
werken gepland voorjaar 2021

· Wegenis- en rioleringswerken Rozenlaan: start 
werken gepland begin 2021 

· Wegenis- en rioleringswerken Dwarsstraat/Bloe-
menlaan: start werken gepland najaar 2022

· Wegenis- en rioleringswerken Manillestraat: start 
werken gepland voorjaar 2021 

· Wegenis- en rioleringswerken Grote Herreweg (ro-
tonde tot Rijerstraat): start werken gepland najaar 
2022

· Wegenis- en rioleringwerken Grotweg: start wer-
ken gepland voorjaar 2021

De timing die werd vooropgesteld kan omwille van 
onvoorziene omstandigheden mogelijks nog wat 
wijzigen, maar wij streven ernaar om deze timing zo 
veel mogelijk aan te houden.

Ook de Poletsestraat en de Zulzekestraat, Pladutse-
straat, Kapoenstraat, Nophovestraat, Beiaardstraat 
en Hoogbergstraat zullen, in samenwerking met 
Farys, aangepakt worden.  De aanzet van deze dos-
siers werd reeds gegeven doch een concrete timing 
is voor deze projecten nog niet gekend. 

Geplande wegenis- en rioleringswerken 

EEN BEETJE ANDERS DAN ANDERS
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De oogsttijd is weer aangebroken. Dat be-
tekent een periode van hard werken voor de 
landbouwers, maar ook een periode van ver-
hoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond 
de boerderijen en de velden. Vooral wanneer 
landbouwers hun oogst via de openbare weg 
moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke ver-
keerssituaties ontstaan. 

Belangrijk voor de landbouwer:
· Wanneer het wegdek door het oogsten be-

smeurd wordt, moet het vuil verwijderd wor-
den. Soms is het nodig om de weg schoon te 
spuiten.

· Indien er slipgevaar is, moet u het verkeer 
hierop attent maken. Gaat het om een druk-
ke weg of een ernstige vervuiling van het 
wegdek, verwittig dan in elk geval de politie. 

Let wel, dit ontslaat u niet van uw plicht tot 
reinigen van het wegdek en van uw aanspra-
kelijkheid bij een eventueel ongeval!

· Op de technische dienst kan u indien ge-
wenst een extra gevarendriehoek bekomen 
(tel. 055/23 16 42). 

· Voor uw veiligheid is het aangewezen een 
veiligheidsvest met reflecterende delen te 
dragen tijdens het schoonmaken van het 
wegdek, zeker bij donker of slecht weer.

Belangrijk voor de ander weggebruikers:
· Tijdens de maanden september, oktober en 

november rijden er meer landbouwvoertui-
gen op de openbare weg dan anders. Breng 
begrip op voor landbouwers die hun oogst 
moeten binnenhalen en hou rekening met 
het extra verkeer dat dit met zich meebrengt.

· Hou tijdens de oogsttijd rekening met even-
tueel besmeurde wegen. Sla waarschuwin-
gen betreffende slipgevaar niet in de wind. 
Pas uw snelheid aan!

· Hou ook rekening met het feit dat landbou-
wers zich op de weg kunnen bevinden om 
deze schoon te maken. Rij de werkzaamhe-
den slechts stapvoets voorbij.

MODDER OP DE WEG = GEVAAR OP DE WEG

Sinds 1 oktober is Jan Desmet (31 j.) in dienst 
als deskundige communicatie en vrije tijd. Jan 
is geboren en getogen in Kluisbergen en heeft 
een bachelor Lichamelijke Opvoeding en Be-
wegingsrecreatie. 

Tot voor kort was hij werkzaam aan de HO 
Gent. Eerst aan de sportdienst, later als hoofd-
medewerker studentenvoorzieningen, en uit-
eindelijk als hoofd studentenwerking en parti-
cipatie. Jan is tevens brandweerman.

Met deze aanstelling wil het gemeentebestuur 
inzetten op een sterker communicatiebeleid, 
zowel intern als naar de bevolking. Daarnaast 
wordt Jan ook toegevoegd aan het team vrije 
tijd. Hij hoopt op deze manier te kunnen wer-
ken aan een herkenbaarder Kluisbergen waar 
iedereen fier op kan zijn.

Jan Desmet 
 versterkt de gemeentediensten

Vanaf 8 september kan je, na het maken van 
een afspraak, cementgebonden asbest naar 
het recyclagepark in Kluisbergen brengen. Je 
kan er terecht op dinsdag 8 september, 22 sep-
tember, 6 oktober en 20 oktober, telkens tussen 
10u en 13u. Opgelet, zonder afspraak mag je 
geen asbest brengen!
Ook op 3 andere recyclageparken van ILvA 
(Erpe-Mere, Denderleeuw en Geraardsbergen) 
kan je op afspraak terecht met hechtgebonden 
asbest. Hieronder vind je nogmaals de voor-
waarden.

VOORWAARDEN:
Je bent verplicht eerst een afspraak te maken.
Je moet je asbest verpakt aanbieden! Onver-
pakt asbest wordt niet aanvaard.
Je mag maximaal 1,5 m³ of 40 m² brengen.
Je mag geen ander afval brengen.
Je kan asbest niet tijdens de normale ope-
ningsuren of naar een ander recyclagepark 
brengen!

OP AFSPRAAK
Maak een afspraak:

· online: https://ilva.mijnrecyclagepark.be/
· telefonisch: 053 85 85 45 
  (tijdens de openingsuren van ILvA)

De afspraak wordt gemaakt op naam en rijks-
registernummer. Hou dit dus bij de hand wan-

neer je de afspraak maakt. Enkel de persoon 
waarvoor de afspraak is gemaakt, krijgt via de 
identiteitskaart toegang op het recyclagepark 
op het vastgelegde tijdstip.
Bij het maken van de afspraak moet je de hoe-
veelheid hechtgebonden asbest vermelden die 
je zal brengen (maximaal 1,5 m³ of 40 m²).

WELKE RECYCLAGEPARKEN 
EN WANNEER
Recyclagepark Erpe-Mere (Keerstraat 3):
 MAANDAG:8u00 – 12u00 en 12u30 – 15u30
Recyclagepark Denderleeuw 
 (Thontlaan 42):
 DINSDAG: 8u00 – 12u00 en 12u30 – 15u30
Recyclagepark Geraardsbergen 
 (Dagmoedstraat 80):
 DONDERDAG: 8u00 – 12u30
Recyclagepark Kluisbergen 
 (Oudenaardebaan 12):
 DINSDAG (enkel op 8/9, 22/9, 6/10, 20/10)  
 van 10u00 tot 13u00

VERPAKKEN
Om de veiligheid tijdens het transport en bij 
het aanleveren te garanderen, verplichten we 
dat hechtgebonden asbest verpakt wordt. De 
verpakking moet doorzichtig zijn. Onverpakt as-
best wordt geweigerd!
Kleine stukken asbest kunnen in een doorzich-

tige plastic zak worden aangeboden, die goed 
is dichtgemaakt.
Grote stukken, zoals golfplaten, moeten ook 
doorzichtig worden verpakt. Ze kunnen bijvoor-
beeld gewikkeld worden in folie.

TARIEF
Elk gezin heeft jaarlijks recht op de gratis aan-
voer van 200 kg hechtgebonden asbest op het 
recyclagepark. Daarna betaal je het tarief voor 
niet-recycleerbaar afval:
0 – 2.000 kg                     € 0,05 / kg
2.001 – 5.000 kg              €  0,10 / kg
Meer dan 5.000 kg          €  0,20 / kg

Geef aan de ingangszuil aan dat je
met asbest komt.

GA VEILIG OM MET ASBEST!
De andere regels rond asbest blijven gelden. 
Niet-hechtgebonden asbest wordt niet aan-
vaard op het recyclagepark. Dit moet door ge-
specialiseerde bedrijven worden verwijderd.
Breek asbest niet in stukken, gooi er niet mee 
en draag beschermingskledij. Je vindt hier alle 
informatie over hoe je veilig met asbest om-
gaat: https://ovam.be/omgaan-met-asbest.

Participatietraject met inwoners

Ruien is als deelgemeente van Kluisbergen 
een dorp met heel wat geschiedenis, troe-
ven,  opportuniteiten en actieve verenigingen. 
Het is gelegen tussen Schelde en Kluisbos en 
omgeven door prachtig landelijk gebied in de 
Vlaamse Ardennen. Het is vandaag ontsloten 
met trage wegen, wandelpaden en fietsroutes 
langs historisch weefsel en nieuwe ontwikke-
lingen zoals de nieuwe woonbuurt ‘Rosalinde’ 
en de industriële site. Hoe kunnen we de 
toekomst van de dorpskern van Ruien ver-
der vorm geven? Graag willen we de inwo-
ners van Kluisbergen, en in het bijzonder Ruien, 
betrekken bij deze plannen. Daarom plant het 
bestuur 3 grote participatie-avonden om 
hierover van gedachten te wisselen.

“Ruien 2.0. Hoe zie jij de toekomst van onze 
dorpskern? Met deze campagne trekken we 
de 3 participatieavonden op gang,” vertelt 
schepen Lode Dekimpe. “Alle inwoners uit 
Kluisbergen zijn welkom om mee te denken. 
In de eerste avond, op donderdag 29 oktober, 
maken we samen de analyse over de sterktes 
en opportuniteiten van deze dorpskern, maar 
denken we ook na over de bedreigingen en 
zwaktes. Intercommunale SOLVA zal ons de 
eerste avond begeleiden. Ze brengen enkele 
cijfers over onze gemeente, zoals onze bevol-
kingsgroei en de ruimtelijke verandering tot 
op vandaag. Wij werpen ook een blik op de 
toekomstige evoluties, zoals de groei van ge-
zinnen met de uitbreiding van het woongebied 
Rosalinde, achter de begraafplaats. 

Daarna worden we uitgenodigd om te dromen 
over het dorp van de toekomst en welke ideeën 
we hieruit kunnen meenemen voor de dorps-
kern van Ruien, dit vanuit de sterktes en noden 
die al werden benoemd door de inwoners. We 
nemen de tijd om ideeën te formuleren en er 
vorm aan te geven. Dit geeft het bestuur alvast 
voeding in de uitvoering van enkele acties uit 
ons meerjarenplan. In een volgende stap willen 
we hiermee concreet aan de slag.”

Praktisch:
Datum: donderdag 29 oktober 2020
Locatie: feestzaal Brugzavel, 
 Brugzavel 25b, Berchem
Uren: welkom om 18u30. Start om 19u 
 en einde om 22u.
Deelnemers: max. 100 (indien meer 
 interesse kan een 2e avond worden 
 georganiseerd)
Coronamaatregelen: mondmasker 
 en inschrijven is verplicht. 
Inschrijven kan via telefoon op het
 nummer 055/23.16.43 of online via 
https://cutt.ly/InschrijvenRuien1 
 tot en met vrijdag 23 oktober 2020.

Wie niet kan aanwezig zijn, kan ook ideeën 
meegeven via het inschrijvingsformulier hier-
boven.

Vervolg van het traject

“De zichtbare kern van Ruien is het kerkplein 
zoals in vele gemeenten het geval is. Het be-
stuur hoopt ook ideeën te ontvangen over het 
plein en de kerk om hier tijdens een tweede 
participatieavond dieper op in te kunnen 
gaan via het project De Bouwdoos. We zijn al-
vast enthousiast dat we weerhouden zijn voor 
dit project,” aldus schepen Dekimpe. “Met dit 
project willen partners Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen, Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender, Logo Gezond+ en SOLVA 
vijf pleinen in onze regio Zuid-Oost-Vlaanderen 
tijdelijk in een nieuw jasje steken. Dit project 
kunnen we realiseren in Ruien dankzij subsi-
dies via het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-
Vlaanderen. We hopen op een mooie opkomst 
tijdens deze bijeenkomsten van inwoners, 
ondernemers, verenigingen, organisaties en 
scholen.”

Noteer alvast de 3 participatiemomenten 
in je agenda:

Donderdag 29 oktober 2020:
 Participatieavond 1: Ruien 2.0. Ideeën 
Donderdag 14 januari 2021: 
 Participatieavond 2: De Bouwdoos
Najaar 2021: Stap 3: 
 Participatieavond 3: Ruien 2.0 Evaluatie 
 en resultaat

Alle info op www.kluisbergen.be/Ruien2.0

Cementgebonden asbest ook 
(op afspraak) in recyclagepark Kluisbergen

Ruien 2.0
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Van 19 tot 25 oktober 2020 organiseert de 
FOD Binnenlandse Zaken in samenwer-
king met de federale politie, de provin-
cies, de politiezones en de gemeenten, 
de lokale preventiepartners en de private 
partners de zevende editie van de natio-
nale actie tegen inbraak.

Je zou denken dat je minder weggaat dan voor-
heen, dat je meer telewerkt en je dus minder 
risico loopt om het slachtoffer te worden van 
inbraak. Weet dat inbrekers maar 5 minu-
ten nodig hebben om je huis te betreden, je 
te bestelen en te vluchten. Je hoeft dus niet 
lang afwezig te zijn, het is voldoende om even 
boodschappen te gaan doen of je kinderen naar 
school of een activiteit te brengen.

Het is geweten dat het aantal inbraken toe-
neemt tijdens de donkere maanden. Het mo-
ment is dus aangebroken om jezelf af te vragen 
wat je kunt doen om inbraken te voorkomen.

Preventie
Het voorkomen van een inbraak begint met het 
aannemen van goede gewoonten, zoals steeds 
de deuren en ramen op slot te doen, ook al ben 
je maar even weg en aantrekkelijke voorwer-
pen zoals laptop, smartphone, ... te verbergen. 

Tijdens de korte herfst- en winterdagen is het 
makkelijker voor inbrekers om vast te stellen of 
je aanwezig bent of niet: geen licht, rolluiken 
niet neergelaten. Geef dus de indruk dat er ie-
mand thuis is door lampen met tijdschakelaars 
te gebruiken of de radio te laten spelen.

Een ander aandachtspunt zijn de inbraken via 
de eerste verdieping, die meer en meer voorko-
men. Denk eraan om de eerste verdieping van 
je woning te beveiligen want inbrekers gebrui-
ken alles wat binnen hun bereik ligt om op de 
eerste verdieping te komen: dakgoot, tuinmeu-
bels, ladder, stelling, ...

Diefstalpreventieadviseur
Weet je niet waar te beginnen? Doe een be-
roep op de diefstalpreventieadviseur van onze 
politiezone. Hij komt gratis naar je toe om de 
zwakke punten inzake de beveiliging van je wo-
ning te analyseren en doet aanbevelingen om 
de risico’s te verminderen. Niets is verplicht, je 
beslist zelf welke preventiemaatregelen je al 
dan niet wenst toe te passen. De adviezen van 
de diefstalpreventieadviseur zijn bovendien 
neutraal, objectief en volledig gratis. Aarzel 
dus niet langer!
De diefstalpreventieadviseur kan je ook advi-
seren om mechanische preventiemaatregelen 

te nemen. Zoals met name je deuren beveiligen 
met een meerpuntssluiting, een veiligheidsci-
linder of een rozet. De beveiliging van de ra-
men via vergrendelbare raamkrukken, opbouw-
sloten of gelaagd glas is ook belangrijk. 
Interesse? Wacht niet langer, maak een af-
spraak met je diefstalpreventieadviseur. Alle 
coronamaatregelen zullen strikt worden nage-
leefd.
Een afspraak maak je doe je door het invullen 
van het contactformulier op onze website :  ht-
tps://www.politie.be/5425/contact/contact-
formulier

Meer info?
Op de website www.1dagniet.be of op onze 
website (https://www.politie.be/5425/vragen/
preventie/diefstalpreventieadvies) vind je tal-
rijke preventietips.

Volg ons ook op Facebook, 
Instagram en Twitter.

Ook jij kunt iets doen tegen inbraak. Volg dus 
de tips van de actie “1dagniet” en geef inbre-
kers geen enkele kans.

Beveilig je tegen inbraak met de actie "1dagniet"

VERSTERK JOUW VEERKRACHT TIJDENS 
DE 10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GE-
ZONDHEID!

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. CO-
VID-19 beïnvloedt niet alleen onze fysieke ge-
zondheid, maar heeft ook een impact op onze 
geestelijke gezondheid. 

Onze veerkracht helpt ons zo’n onzekere peri-
ode door te komen. Kluisbergen zet dus dit jaar 
samen met Logo Gezond + in op jullie veer-
kracht!

De voorbije maanden was iedereen druk in 
de weer om elkaar te helpen. Vrijwilligers, 
handelaars, organisaties; iedereen stak de 
handen uit de mouwen. De campagne ‘Samen 
Veerkrachtig’ stelt ontmoeting en verbinding 
dit jaar centraal omdat sociale cohesie en con-
tacten tussen mensen essentieel zijn voor een 
goede geestelijke gezondheid. De steun van 
anderen helpt ons onze veerkracht te vergro-
ten. Dus denk deze week even aan de mensen 
die zich eenzaam voelen, die hulp nodig heb-
ben of gewoon eens nood hebben aan een 
goede babbel…

#samenveerkrachtig #samensterk

Samen veerkrachtig

Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen organiseert Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen opnieuw een groepsaan-
koop van streekeigen plantgoed. Streekeigen 
bomen en struiken passen niet alleen land-
schappelijk goed in onze streek, ze zijn ook 
perfect aangepast aan de plaatselijke groeiom-
standigheden en doen het hier dus van nature 
goed. 

Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de 
keuze uit inheemse haagplanten, struiken en 
boompjes, hoogstambomen, hoog- of half-
stammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten 
tegen zeer voordelige prijzen.
 
Eind september werd de landschapskrant met 
bestelbon van het RLVA in uw brievenbus be-
deeld. Bestellen kan u ook via de website van 
het RLVA (www.rlva.be).

Let wel!  
Bestellen kan tot uiterlijk 23 oktober 2020.

Bestellingen van minder dan € 250 kunt u af-
halen op zaterdag 28 november 2020 (van 
9:00u tot 11:00u) in het afhaalpunt van uw 
keuze. In Kluisbergen is dat de loods van onze 
technische dienst, Berchemstraat 55A te 9690 
Berchem (achter de brandweerkazerne). 

Thuisleveringen (enkel bij aankoop van meer 
dan €250) gebeuren op vrijdagvoormiddag 
27 november 2020.

De boomplantactie zal doorgaan conform de 
Covid-19 veiligheidsvoorschriften die op dat 
moment gelden. Je wordt daarover vooraf-
gaand aan de ophaling op de hoogte gebracht. 

Meer info op boomplantactie@rlva.be

Kunt u wel wat hulp gebruiken om de juiste 
keuze te maken? Neem eens een kijkje op 
www.plantvanhier.be, daar kunt u op basis van 
uw woonplaats een opsomming van geschikte 
soorten krijgen. Ook op www.bomenwijzer.be 
vindt u heel wat informatie.

BOOMPLANTACTIE  2020
 Bestel nu je plantgoed voor je tuin !

LAATSTE KANS VOOR DOE-HET-ZELVERS 
OM EEN PREMIE TE KRIJGEN VOOR DAK-
ISOLATIE.

Heb je nog geen of onvoldoende dak- of 
zoldervloerisolatie in je woning? Was je 
van plan ooit zelf de klus te klaren? Dan is 
het hoog tijd voor actie!

Onder het motto: hou je woning koel in de 
zomer, mag dakisolatie tegenwoordig in geen 
enkele woning ontbreken. Goed geïsoleerde 
daken, muren, en ramen met hoogrendements-
glas houden de warmte ’s zomers buiten, 
vooral als de zon erop staat. Goed isoleren is 
niet alleen fijn voor de juiste temperatuur in 
de zomer. Ook in de winter doe je er voordeel 
mee: je gebruikt veel minder energie voor je 
verwarming en je huis is een stuk warmer en 
dus comfortabeler. Dakisolatie is de nummer 
één van de energiebesparende maatregelen. 

De Vlaamse Regering besliste onlangs dat de 
energiepremie (van Fluvius) voor men-
sen die zelf hun dak isoleren vanaf 2021 
verdwijnt. Doe-het-zelvers kunnen dus nog 
tot eind dit jaar (eindfactuur aankoop isolatie-
materiaal in 2020) een energiepremie krijgen 
als ze hun dak isoleren. De premie bedraagt 
2,00 euro per vierkante meter en de isolatie 
moet een Rd-waarde behalen van minstens 
4,5 m²K/W ( +/- 16 cm glaswol of +/- 13 cm 
PUR-platen). Het aanvragen van deze premie 
gebeurt bij netbeheerder Fluvius (www.flu-
vius.be/premies). Op de definitieve goedkeu-
ring door de Vlaamse Regering op de nieuwe 
regelgeving over de premies (zonnepanelen, 
warmtepompen…) is het evenwel nog even-
tjes wachten.

Ook wie isolatiewerken laat uitvoeren door een 
aannemer kan hiervoor een premie krijgen van 
4,00 euro per vierkante meter. De premie van 
netbeheerder Fluvius is er alleen voor de plaat-
sing van dakisolatie in bestaande woningen 
en appartementen die aangesloten zijn op 

het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006.

Het Vlaams Energieagentschap zette nog even 
kort op een rijtje hoe het voor de energiepre-
mies volgend jaar zit: “In 2021 geven de net-
beheerders enkel nog premies voor werken 
uitgevoerd door een aannemer in bestaande 
woningen. Dit voor onder andere dakisolatie, 
muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendements-
glas, zonneboiler, warmtepomp en warmte-
pompboiler. Er komt wel een nieuwe premie 
voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor 
nieuwe eigenaars vanaf 2021 wordt een ener-
gielabelpremie ingevoerd. Voor beschermde 
eigenaars wijzigt er vooral iets aan de premie 
voor verwarmingsketels. 

Meer informatie over de verschillende pre-
mies? Contacteer onze adviseur lokaal woon- 
en energiebeleid Joakim Lepère via joakim.
lepere@so-lva.be.

Dakisolatie.
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Wandelen, ravotten, kampen bouwen… 
Haal je regenjas en botten maar boven  want tijdens de herfstvakantie staat de speelpleinwerking in het thema van het BOS. 

We gaan op verkenning in het Kluisbos en spelen leuke bosspellen. 
De activiteiten gaan door in sporthal Kluisbos (Poletsestraat 59) van 9u00 tot 16u00. 
Er is opvang voorzien van 7u30 tot 9u00 en van 16u00 tot 17u30. 
Schrijf je nu in via reservaties.kluisbergen.be

Speelpleinwerking 
    herfstvakantie

Het Huis van het Kind is een samenwerkings-
verband tussen verschillende organisaties rond 
kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaan-
bod, opvoedingsondersteuning en veel meer. 

Lokale krachten worden er gebundeld met als 
doel aanstaande gezinnen en gezinnen met 
kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo 
dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteu-

nen. Je kan er terecht voor alles rond opvoeden 
en opgroeien. 

Meer info rond de verschillende partners, het 
aanbod, … kan je terug vinden op de website 
van gemeente Kluisbergen. 

Heb je vragen? Stuur dan gerust een mailtje 
naar huisvanhetkind@kluisbergen.be of bel 
055 23 16 32.

Kluisbergen is een viergeslacht rijker. 
Jolien Toye is de dochter van Franka Vercoutere 
en de mama van Marie & van de pasgeboren Laure Masure. 
Franka’s moeder Odette Buysens is de fiere overgrootmoeder.

Eerder was er al een dubbel viergeslacht 
bij de geboorte van Elena dochter van Joke Toye.

Viergeslacht

Huis van het Kind Kluisbergen


