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Info

Beste Kluisbergenaar,

De laatste maanden werden wij on-
verwachts getroffen door het Corona-
virus, wat een bijzondere impact heeft 
gehad op onze samenleving, met heel 
wat beperkingen tot gevolg. De maat-
regelen zijn ondertussen versoepeld, 
maar we zijn nog niet verlost van de 
coronacrisis.

Als burgemeester ben ik trots om vast 
te stellen dat er in Kluisbergen op dit 
moment slechts 24 besmettingen 
werden vastgesteld.  Ook in onze zor-
ginstellingen, Home Sint-Franciscus 
en De Bolster, werd geen enkele be-
woner besmet.  

Dit betekent dat de Kluisbergenaren 
de door de overheid opgelegde maat-
regelen strikt hebben nageleefd en 
dat de zorginstellingen er alles aan ge-
daan hebben om de woon- en leefom-
geving van de bewoners en personeel 
zo veilig mogelijk te maken.  

Ik wil dan ook elke Kluisbergenaar be-
danken voor het zoveel als mogelijk 
naleven van de genomen maatrege-
len. Dit heeft er zeker voor gezorgd 
dat Corona in onze gemeente onder 
controle is gebleven.

Speciale dank ook aan alle zorgverle-
ners, aan de bedrijven en de midden-
standers, aan iedereen die het in deze 
moeilijke tijden toch mogelijk heeft 
gemaakt dat de dienstverlening en het 
commerciële leven op een veilige ma-
nier kunnen verdergezet worden.

Het zal voor velen een verademing zijn 
dat de maatregelen nu stelselmatig 
worden versoepeld.  Zo kunnen de 
kleuter- en lagere scholen hun deuren 
opnieuw openen voor alle kinderen, 
mag er opnieuw gespeeld worden op 
de gemeentelijke speeltuinen, mogen 
de zomerkampen doorgaan,… Dit na-
tuurlijk allemaal mits inachtname van  

de nodige maatregelen.

Want ik wil er op hameren dat we het 
virus nog niet overwonnen hebben, 
een tweede golf wordt nog verwacht.  
Het virus zal aanwezig blijven en dit tot 
er een vaccin beschikbaar zal zijn.  Het 
blijft dus belangrijk om de regels rond 
social distancing, handhygiëne, mond-
maskers… te blijven naleven.

Ik roep al de Kluisbergenaren dan ook 
op om verder te doen zoals we bezig 
zijn.  Uit de cijfers blijkt dat dit vruch-
ten afwerpt! 

Nogmaals dank aan alle Kluisbergena-
ren!

Hou het veilig en draag vooral zorg 
voor jezelf en voor anderen!
Uw burgemeester
Philippe Willequet 
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De Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) 
werd in kennis gesteld van het feit dat oplich-
ters mondmaskers verkopen in naam van de 
Brandweerzone. 

“De Brandweerzone verkoopt in geen geval 
mondmaskers,” informeert zonecommandant 
De Vijlder Peter. “Dit gaat om enkele oplichters 

die zich voordoen als brandweermannen. in het 
weekend werden wij door enkele burgers ge-
informeerd dat zich zich mensen aan de deur 
aanboden voor de verkoop van mondmaskers, 
en dit ten voordele van de brandweer,” gaat 
het verder. BVLAR verwittigde onmiddellijk de 
bevoegde instanties en de individuen worden 
opgespoord. Ondertussen wordt aan de bur-

gers gevraagd waakzaam te zijn, en eventueel 
verdachte handelingen te melden aan de poli-
tie. “Het is zeer betreurenswaardig dat er be-
paalde mensen trachten munt te slaan uit deze 
crisis. En dan nog in naam van hulpverleners,” 
voegt de zonecommandant eraan toe.

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de 
startnota en de procesnota over het gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ 
goedgekeurd. nu zijn de inspraakreacties op 
die startnota verwerkt en is het planvoorne-
men verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd 
in een scopingnota.

De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing 
over het plan nemen na een raadpleging van 
de bevolking. De raadpleging loopt van 9 juni 
2020 tot en met 7 augustus 2020. De bevolking 
wordt uitgenodigd haar inspraakreactie over 
scopingnota en procesnota te geven. iedereen 

kan deelnemen. De nota’s en alle informatie 
over het openbaar onderzoek vindt u op www.
rondronse.be.

Scoping- en procesnota voor het plan liggen 
tijdens die periode ook ter inzage in het ge-
meentehuis van Ronse, Kluisbergen, Maarke-
dal en Oudenaarde. Gezien de maatregelen in 
zake de Corona-besmetting is het noodzakelijk 
eerst contact op te nemen met de gemeente en 
een afspraak te maken. De contactinformatie 
voor een afspraak vindt u eveneens op www.
rondronse.be.

inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 
uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de web-
site www.omgevingvlaanderen.be. Reageren 
kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van 
bovenstaande adressen of lever hem daar af 
tegen ontvangstbewijs.

BVLAR informeert: 
Oplichters verkopen mondmaskers 
in naam van BVLAR

AANKONDIGING 
RAADPLEGING BEVOLKING - Rond Ronse

Sinds de start van de corona-maatregelen is 
er een toename waarneembaar van sluikstort 
op verschillende locaties en bleef er ook meer 
zwerfvuil achter. uit de contacten met andere 
lokale besturen en intercommunales bleek dat 
ook meer en meer handschoenen, mondmas-
kers en papieren zakdoekjes het straatbeeld 
ontsierden. 
 

Gezien de winkels massaal terug open gingen 
en mondmaskers de norm zijn in ruimtes waar 
je de afstand niet voldoende kan bewaren, wil-
len we u nogmaals met aandrang vragen om 
het buiten aangenaam te houden voor iedereen 
en je afval niet achter te laten.
 
neem je gebruikte handschoenen of mondmas-
kers mee en gooi ze bij je restafval, net zoals je 
gebruikte papieren zakdoekjes.

Handschoenen 
en mondmaskers zijn restafval

Al sinds 1985 organiseert België ‘voedselban-
ken’: een principe uitgedacht om voedselver-
spilling tegen te gaan, maar ook om te strijden 
tegen honger. Ook in Kluisbergen wordt om de 
twee weken een voedselbank georganiseerd 
door het OCMW om mensen die er nood aan 
hebben, te helpen.

De producten die tijdens deze voedselbanken 
uitgedeeld worden zijn afkomstig van de gro-
tere verdeelcentra van de Belgische Voedsel-
bank, alsook enkele producten van de Europese 
Voedselbank.

Maar ook lokale handelaars kunnen hun steen-
tje bijdragen door hun voedseloverschotten 
gratis weg te schenken aan het OCMW. Zo 
konden we enkele weken geleden rekenen 
op een mooie schenking van perziken door de 
Verscentrale!  Alle beetjes helpen ons om een 
gevarieerd en gezond voedselpakket samen te 

stellen voor degenen in nood.
Daarom graag een oproep aan de hande-
laars uit Kluisbergen: heeft u overschotten 
die u niet meer in verkoop kan brengen, maar 
waarmee eigenlijk nog geen probleem is om te 
nuttigen? neem dan zeker contact op met de 
collega’s van het OCMW. Samen kunnen we de 
kwetsbaren uit onze maatschappij helpen!

Hierbij richten we ons ook tot de mensen 
die het moeilijk hebben: aarzel zeker niet om 
contact op te nemen met het OCMW. Samen  
kijken we wat mogelijk is om u te helpen! 
Want voedsel… is een basisrecht!

Contact opnemen met het OCMW kan via het 
telefoonnummer 055/23.16.39 of het e-mail-
adres ocmw@kluisbergen.be

Voedselbank

Eenvoudig online afspraken maken 
bij de dienst burgerzaken of de so-
ciale dienst 

Om een betere en vlottere dienstver-
lening te verzorgen, wordt er voor de 
dienst Burgerzaken en OCMW sinds 
kort op afspraak gewerkt. 

Deze afspraken kan je eenvoudig on-
line boeken via de website van de ge-
meente en dit 24u per dag.
Om je afspraak zeker niet te vergeten 
zal je de dag voor je afspraak nog een 
herinnering in je mailbox ontvangen. 

Heb je niet zo veel ervaring met com-

puters, aarzel dan niet om telefonisch 
contact met ons op te nemen, dan 
boeken wij je afspraak in.

E-loket Burgerzaken in gebruik

Vanaf half juni 2020 zetten wij nog 
verdere stappen in de modernisering 
van de dienst Burgerzaken in onze ge-
meente met de invoering van een vol-
ledig e-loket. 

Door in te loggen op dit online plat-
form met je identiteitskaart of via de 
app It’s-me zal je onmiddellijk een 
groot deel van de attesten uit je eigen 
bevolkingsdossier kunnen opvragen. 

Voor sommige attesten zijn extra 
stappen noodzakelijk door de mede-
werkers van de dienst. Zodra deze 
beschikbaar zijn, ontvang je deze in de 
door jou opgegeven mailbox.

Wens je liever je attesten af te halen 
op het gemeentehuis dan kan dit door 
een afspraak te maken via de online 
afsprakentool op de website.

Online afspraken en e-loket

We zijn verheugd dat onze bibliotheek vanaf 
dinsdag 9 juni weer kan open gaan, na bijna 
drie maanden lockdown. Het bibliotheekbezoek 
zal voorlopig wel volgens strikte voorwaarden 
verlopen:

•	 We	beperken	ons	tot	het	uitlenen	en	inne-
men van materialen. Het is dus niet moge-
lijk om de computers te raadplegen of de 
leeszaal te gebruiken.

•	 Er	worden	maximum	drie	personen	tegelijk	
binnengelaten (met uitzondering van gezin-
nen met meer dan drie personen). 

•	 Voor	het	betreden	van	de	bibliotheek	moet	
je in de inkom je handen ontsmetten. je 
gaat pas binnen als het personeel teken 
geeft.

•	 Je	 legt	 de	 eventueel	 in	 te	 leveren	 mate-
rialen op de daartoe voorziene plek op de 
balie. Daarna kan je je keuze maken. Hou 
je bezoek zo kort mogelijk, zeker als er een 
wachtrij is. Kom bij voorkeur ook alleen.

•	 Het	 personeel	 staat	 ter	 beschikking	 om	
dingen op te zoeken in de catalogus. Deze 
is echter ook raadpleegbaar op je smartp-
hone.

•	 We	 bedienen	 de	 bezoekers	 achter	 plexi-
glas en ontsmetten uiteraard regelmatig 
de handen. Teruggebrachte materialen 
worden drie dagen apart gehouden voor ze 
weer in het rek gaan.

•	 Tot	20	juli	werkt	de	bibliotheek	kostenvrij.	
We vragen geen boetes of leengeld. Be-
schadigde of vermiste materialen moeten 
wel vergoed worden.

•	 We	hanteren	de	gebruikelijke	
 openingsuren:
 Dinsdag 16u-19u
 Woensdag 15u-19u
 Donderdag 9.30u-11.30u
 Vrijdag 9.30u-11.30u
 Zondag 9.30u-11.30u

Opgelet: mensen die nog materialen hebben 
die voor de lockdown zijn ontleend worden 
verzocht deze te komen inleveren. Dat kan kos-
teloos tot 20 juli, maar hoe vroeger de boeken 
terug zijn, hoe sneller we er iemand anders een 
plezier mee kunnen doen.

Tot ziens dus in de bibliotheek!

Bibliotheeknieuws
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Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe 
we wonen ook. 

Maken we in de toekomst plaats voor meer 
groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? 
Wordt het contact met onze buren beter? Kan 
iedereen straks te voet naar de supermarkt?

Enkele weken geleden nodigden we je uit om 
de woontest te doen. Deze test geeft jouw stad 
of gemeente informatie over hoe jij graag wil 
wonen. Zo kunnen beleidsmakers betere plan-
nen voor de toekomst maken… en krijg jij al 
een kleine vooruitblik op het wonen van mor-
gen.

Heb je de online woontest nog niet ingevuld? 
Doe het nu nog snel op thuisindetoekomst.be!

Deed je de woontest al?

Renovatieadvies-aan-huis: 
adviseur komt terug langs

Op dinsdag 7 en woensdag 8 juli 2020 
van 08.30u tot 15.30u wordt, naar jaarlijkse 
gewoonte, een éénmalige inzameling geor-
ganiseerd van landbouwfolie. Het betreft de 
inzameling van plastiekfolie afkomstig van 
landbouwkundige bedrijfsactiviteiten, namelijk 
folie van silo’s, afdekfolie van grond en gewas-
sen, ...

De inzameling zal opnieuw via de aangepaste 
procedure verlopen. Hierna vindt u de te volgen 
richtlijnen:

•		 De	 landbouwfolie	 en	 zakken	 krimpfolie	
dienen door u afgeleverd te worden aan de 
loods van de technische dienst in de Ber-
chemstraat 55A te 9690 Kluisbergen op de 
vooraf afgesproken datum en uur.

•	 De	 krimp-	 of	 stretchfolie	 (groen/wit	 van	
balen) dient afzonderlijk aangeboden te 
worden maar hoeft niet meer in de speci-
ale 400 liter zakken (idem zoals vorig jaar). 

•	 Alle	 aangeboden	 folie	 (kuilfolie,	 kunst-
mestzakken, veevoederzakken en kal-
vermelkzakken) moet bezemschoon zijn. 
D.w.z. dat eventuele kluiten aarde, stenen, 
… dienen verwijderd te worden vóór de 
aflevering bij onze diensten.

•	 Worden	 niet	 aangenomen:	 afdekzeilen,	
netten, touwen, vlies/acryldoek, cour-
gette/aardbeifolie, autobanden, bigbags, 
harde kunststoffen en niet gesorteerde 
landbouw- en krimpfolie.

•	 Om	 de	 inzameling	 te	 spreiden	 en	 vlot	 te	
laten verlopen vragen wij u om u op voor-
hand in te schrijven en de datum en het uur 
waarop u wenst te leveren, af te spreken 
met de gemeentelijke milieudienst 

 (Ann Taghon - T 055/23 16 43
   milieu@kluisbergen.be). 

Eenmalige inzameling Landbouwfolie

Hoe schrijf je in? 

Uw droomhuis?
Onze renovatieadviseur 
komt aan huis.

www.bouwwijs.be

Voor de ontwikkeling van vervuilde, verwaar-
loosde en/of onderbenutte gronden voorziet 
het Brownfielddecreet (30/03/2007) in een 
facilitair kader via het sluiten van een Brown-
fieldconvenant. Daarbij worden de krachtlijnen 
van de herontwikkeling vastgelegd en worden 
afspraken gemaakt tussen alle partijen die 
mee de herontwikkeling van de gronden willen 
stimuleren.

Voor	de	site	 van	het	 voormalige	 textielbedrijf	
aan de Parklaan te Kluisbergen, reeds jaren 
deels leegstaand en onderbenut, werd reeds 
in 2010 een brownfieldconvenant gesloten 
tussen o.a. de Kortrijkse Toren, de gemeente 
Kluisbergen, de OVAM en de Vlaamse Rege-
ring, met het oog op de overdracht van de gron-
den en de gebouwen uit het faillissement naar 
de Kortrijkse Toren, de sanering van de gron-
den en de verdere ontwikkeling van het terrein 
tot een zone voor ambachtelijke bedrijven en 
lokale kmo’s. Door o.a. bijkomend noodzakelijk 
bodemonderzoek en bijkomende onderhande-
lingen tussen de curatele en de Kortrijkse To-
ren is de herontwikkeling van de site in praktijk 
nog niet gestart.

intussen is een nieuwe herontwikkelingsvisie 
tot stand gekomen, gedragen door de gemeen-
te Kluisbergen, waarbij gestreefd wordt naar 
een gemengde ontwikkeling met wonen, sport 
en recreatie, verweefbare kleinschalige econo-
mische functies en groenaanleg. 

Voor de inhoudelijke aanpassing van het 
Brownfieldconvenant naar deze nieuwe her-
ontwikkelings-visie en de verlenging van de 
looptijd ervan (tot eind 2030) is een addendum 
vereist. 

naar aanleiding van het ontwerp addendum 
voor de aanpassing van het brownfieldconve-
nant 22. Kluisbergen- Faillissement Sofinal / 
Sofitex	/	Silversilk	wordt	een	nieuwe	inspraak-
ronde georganiseerd. Omwille van de uitzon-
derlijke maatregelen door Covid-19 kan deze 
tijdelijk enkel online gehouden worden.
Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten 
vindt u (onder de link ‘komende inspraakver-
gaderingen’) zowel de volledige tekst van het 
ontwerp addendum als enkele informatieve 
filmpjes en presentaties over het betreffende 
project. Daarnaast kan u ook info terugvinden 

over de inspraakmogelijkheid voor dit ont-
werp addendum en de algemene werking van 
brownfieldconvenanten.

Reageren kan best online vanaf 8 juni tot en 
met 21 juni 2020 via het reactieformulier op 
de website. Schriftelijke reacties kunnen ge-
durende deze periode ev. ook bezorgd worden 
via de brievenbus van het gemeentehuis van 
Kluisbergen (t.a.v. algemeen directeur).
Dit informatie- en inspraakmoment kan be-
schouwd worden als een eerste kennismaking 
met de nieuwe herontwikkelingsvisie en is vnl. 
gericht op de hoofdlijnen zoals opgenomen in 
het ontwerp addendum voor het brownfield-
convenant. Bij de verdere uitwerking van de 
concrete plannen zal nog meermaals ruimte 
zijn voor publieke consultatie en inspraak door 
de omwonenden.

Inspraakmogelijkheid Brownfieldconvenant

Sinds 1 mei 2020 is bij de Provincie Oost-
Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement 
voor de (her)aanleg en het onderhoud van klei-
ne landschapselementen van toepassing. 

Zowel particulieren, land- en tuinbouwers als 
verenigingen kunnen een verhoogde toelage 
krijgen voor knotbomen en poelen. Binnen de 
4 afgebakende aandachtsgebieden (waaronder 
de Vallei van de Bovenschelde tussen Kluisber-
gen en Gent)  in onze provincie komen nu alle 
knotbomen in aanmerking; vroeger waren dat 
enkel knotwilgen. 

Ook voor poelen, die levensnoodzakelijk zijn 
voor amfibieën, zijn hogere bedragen voorzien 
dan voorheen. Zowel (her)aanleg als beheer-
werken komen in aanmerking.

Meer info vind je op www.oost-vlaanderen.be/
wonen-en-leven/natuur-en-milieu/ondersteu-
ning-landschapselementen

Uitgebreid subsidiereglement 
voor kleine landschapselementen

Wil je ook weten hoe je je huis duurzamer kunt 
renoveren, hoe je je huis koel houdt of heb je 
vragen over duurzaam watergebruik?

Goed nieuws, want onze adviseurs komen sinds 
enkele weken terug aan huis mits het strikt 
volgen van de voorzorgsmaatregelen tegen co-
rona. Heb je liever geen bezoek aan huis? 

Kies dan voor een teleadvies. We maken een 
afspraak en geven advies via een videogesprek. 
Maak een afspraak via www.bouwwijs.be
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Een nieuwe lente, een nieuw begin… Boven-
dien luidt deze nieuwe lente ook het begin in 
van een nieuw broedseizoen voor vogels.

Wandelaars met loslopende hond hebben een 
bijzonder  grote invloed op het broedsucces 
van vooral grondbroeders op open terreinen (in 
casu akkervogels zoals fazant, patrijs en leeu-
weriken), door het onvoorspelbare gedrag van 
de hond (willekeurig zoeken). 

De impact van loslopende honden is zoveel 
groter omdat ze ook een veel groter terrein 
bestrijken dan aangelijnde honden, en geneigd 
zijn achter de dieren aan te gaan die ze ruiken 
of zien. 

Wij doen dan ook een beroep op de wan-
delaars met hond(en) om hun dieren aan-
gelijnd uit te laten om onze akkervogels te 
sparen van verstoring(en). 

Trouwens, volgens het Politiereglement van de 
stad en gemeenten van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, artikel 50, dienen honden op het 
openbaar of privaat domein van de gemeente, 
altijd aan de leiband te worden gehouden.

Honden en broedvogels

niets zo ergerlijk als hondenpoep op straat of 
in het gras dat door onze technische dienst ge-
maaid wordt. Bent u de eigenaar van een hond 
en maakt u graag een ommetje met uw trouwe 
viervoeter, neem dan steeds een plastic zakje 
mee om het hoopje van uw vriend op te ruimen. 

Dit is trouwens verplicht en staat opgenomen 
in ons politiereglement. u riskeert bovendien 
een boete van 50 euro. 

Let wel ! Een zakje met hondenpoep is niet 
composteerbaar en hoort thuis in uw restaf-
valzak. 

Hondenpoep: opgeruimd is netjes! Toch?

Bloeiende planten, grassen en kruiden trek-
ken heel wat insecten aan op zoek naar een 
beschutte leefplaats en voedsel. Zij trekken 
op hun beurt weer dieren aan zoals spinnen, 
vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. in 
eentonige grasbermen kunnen dieren, zeker 
insecten, niet overleven. Zij hebben schrale, 
kruidenrijke wegbermen nodig.

De laatste tijd wordt helaas steeds meer 
vastgesteld dat sommige bermen/gras-
kanten of delen ervan door inwoners ge-
maaid of zelfs met biociden behandeld 
worden. Dit heeft een nefaste impact op de 
natuurwaarde van de bermen.

Het komt er in grote lijnen op neer dat:
•	 Inwoners niet op eigen initiatief mo-

gen overgaan tot het maaien van de 
bermvegetatie omdat ze in hun ogen 

onvoldoende onderhouden worden. Het 
voortijdig maaien van bermen of graskan-
ten door particulieren leidt immers tot ver-
ruiging van de bermvegetatie omdat het 
maaisel dikwijls niet wordt afgevoerd en er 
niet op het juiste moment wordt gemaaid. 
Woekeronkruiden zoals brandnetel kunnen 
niet besteden worden door er grasmaaisel 
op te deponeren. integendeel, dit heeft een 
averechts effect. 

•	 Het gebruik van biociden op bermen  
verboden is.

•	 Bermen niet vóór 15 juni  mogen ge-
maaid worden door de bermbeheer-
der. Een eventuele tweede maaibeurt mag 
slechts uitgevoerd worden na 15 septem-
ber. Het maaisel dient verwijderd te wor-
den binnen de tien dagen na het maaien.

Maaien van bermen en graskanten

Wat te doen bij warm weer? 

“Wees voorbereid en zorg voor anderen” 
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar 
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. 
Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of 
vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga 
op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen 
en voldoende vocht binnenkrijgen.  

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat 
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, 
ook niet voor twee minuten. 

Wees voorbereid 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. 

Wanneer hulp zoeken? 
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid 
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een 
koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. 
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en 
pas eerste hulp toe indien nodig.  

Website met advies en 
praktische tips 
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm 
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe 
nuttig is airco’?  

 

Drink voldoende 
• Drink meer dan gewoonlijk,  

ook als je geen dorst hebt. 

Hou jezelf koel 
• Zoek koele plekken op en vermijd 

de zon.  
• Verplaats inspanningen  

naar een koeler moment. 
• Draag lichte kledij en een 

hoofddeksel. 
• Koel je lichaam af (lauwe douche, 

(voeten)bad, ...). 

Hou je huis koel 
• Verlucht op momenten  

dat het buiten koeler is  
dan binnen. 

• Hou de zon buiten. 
 

Wanneer je maatregelen neemt tegen 
warmte, hou dan steeds rekening met de 
actuele coronamaatregelen, zoals beslist 
door de Nationale Veiligheidsraad. ! 
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Heb je gemerkt hoe fijn het is om te dansen, 
te zingen, muziek en toneel te spelen vanuit je 
kot? 
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 websi-
te www.kunstacademievlaamseardennen.be .
Daar kan jij elke week de kunstenaar in jou 
loslaten!

 

Inschrijven kan online, maar ook persoon-
lijk, na afspraak, in het secretariaat van de 
hoofdschool, Wolvestraat 37 in Ronse, vanaf 
2 juni,
of in Kluisbergen zelf, na afspraak, op 
woensdag 24 juni van 14u tot 19u, in de Sta-
tionsstraat, 8. 
Hoe maak je die afspraak?
Ga naar onze website www.kunstacademie-
vlaamseardennen.be en maak je afspraak 
via de link bij ‘Inschrijvingsdata-Vesti-
gingsplaats-Kluisbergen’. 

‘Weet je nog niet wat je wil volgen? Kom langs 
voor info in onze academie op woensdag 2 sep-
tember van 14u tot 18u in de Stationsstraat 8 
in Kluisbergen.

Ook van harte welkom in de hoofdschool op 
zaterdag 5 september van 9.30 uur tot 12.30 
uur, in de Wolvestraat, 37 in Ronse. je zal er de 
volledige waaier aan opleidingen kunnen ont-
dekken en proeven op onze ‘Opendeur Kunst-
academie’ ! 

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je 
graag creatief bezig? Schrijf je dan in 
voor de Junior Techniekacademie. 

in groep maak je tijdens 10 workshops onder 
begeleiding van 2 techniekmentoren 5 tech-
nische projecten: een unieke onderlegger uit 
hout, een LED zaklamp, je bouwt met LEGO 
en onderzoekt speelsgewijs hoe alles werkt, 
je zaagt, boort en bouwt met hout en metaal 
je eigen brug. En Robot Milo leer je program-
meren, zodat hij verschillende opdrachten kan 
uitvoeren.  
De eerste workshop start op woensdag 23 
september 2020.
 
inschrijven kan vanaf  zaterdag 6 juni via www.
techniekacademie-kluisbergen.be/junior/in-
schrijving. 

Er	 is	 plaats	 voor	 maximum	 20	 kinderen.	 De	
workshops gaan door op woensdag van 13.30u 
tot 15.00u  in Zaal De Brug - lokaal op verdie-
ping (Brugzavel 25C).

Kostprijs: 60 euro voor de hele reeks. (50 euro 
voor een tweede kind uit eenzelfde gezin).
 
Aan het eind van de reeks workshops wordt er 
een fiscaal attest kinderopvang bezorgd, waar-
mee een deel van het inschrijvingsgeld kan ge-
recupereerd worden. 

Meer info vind je op www.techniekacademie-
kluisbergen.be/junior.

Data voor de reeks 
van september tot december :

Woensdag 23/09/2020
Woensdag 30/09/2020 
Woensdag 07/10/2020
Woensdag 14/10/2020
Woensdag 21/10/2020
Woensdag 28/10/2020
Woensdag 18/11/2020
Woensdag 25/11/2020
Woensdag 02/12/2020
Woensdag 09/12/2020

Junior 
Techniekacademie 
Kluisbergen 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 5 jaar verworven in het
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
strafregister en een kopie van je
ID, uiterlijk 19 juni 2020 via
www.jobsolutions.be/register/55
61 of per post tav Julie Morbée,
Kokerstraat 2a, 9750 Kruisem.

Meer dan ooit beseffen we dat een uitdagende 
omgeving met leeftijdsgenoten 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 creativi-
teit. Met het gloednieuwe, prachtig ingerichte 
lokaal vormt de 

Tekenacademie van Kluisbergen deze ideale 
omgeving waarin uw kind al zijn dromen en zijn 
ideeën kan uitwerken.
Online inschrijvingen kan vanaf 8 juni via 
http://www.oudenaarde.be/KABK doorklikken 
naar lessen 6-12 jaar 

Inschrijvingen tekenacademie
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Om het nieuwe schooljaar goed van 
start te laten gaan, organiseren we 
een infoavond in onze beide 
scholen.  
 
 Woensdag 26 augustus om 

in Ruien 
 Donderdag 27 augustus om 

in Berchem 
 
Ook nieuwe ouders zijn van harte 
welkom! 
 
Op dinsdag 1 september 2020 
verwachten we alle leerlingen voor 
de start van alweer een nieuw 
schooljaar. 

Openingsuren secretariaat tijdens de 
komende zomervakantie (op weekdagen) 
 
 Van woensdag 1 tot en met woensdag 8 

juli 
 Van dinsdag 18 tot en met maandag 31 

augustus  
 Telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur in de 

school van Berchem, Kloosterstraat 24 
 Telefoon: 055 / 38 85 55 
 Telefoon directeur: 0476 / 97 83 93 

(gedurende de volledige zomervakantie) 
 Mail: directiedestart@kluisbergen.be 

Instapdata 2020-2021 
TIP: neem tijdig contact met ons op voor de inschrijving van uw kind. 

Voor kinderen geboren…     instapdatum 

van 1 januari t.e.m. 1 maart 2018   →  1 september 2020 

van 2 maart t.e.m. 9 mei 2018   →  9 november 2020 

van 10 mei t.e.m. 4 juli 2018    →  4 januari 2021 

van 5 juli t.e.m. 1 augustus 2018   →  1 februari 2021 

van 2 augustus t.e.m. 22 augustus 2018  →  22 februari 2021 

van 23 augustus t.e.m. 19 oktober 2018  →  19 april 2021 

van 20 oktober t.e.m. 17 november 2018  →  17 mei 2021 

van 18 november t.e.m. 31 december 2018 →  1 september 2021 

Nieuws van GBS De Start Kluisbergen 
Op het ogenblik dat u dit leest, zullen heel wat kinderen opnieuw 
op school aanwezig zijn. We doen er werkelijk alles aan om dit zo 
vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren. Dankzij de grote inzet 
van alle personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs van 
Kluisbergen en met de steun van ons schoolbestuur krijgen alle 
kinderen les in hun vertrouwde lokalen. Toegegeven, het is anders dan anders, maar het lukt 
aardig. Ik hoef je niet te zeggen hoe blij we zijn dat we de vele kinderen terug zien. 

Het huidige schooljaar zal waarschijnlijk uitgeroepen worden tot het meest bizarre aller tijden. 
Laten we vooral de goede dingen die deze coronacrisis heeft voortgebracht, onthouden. Ondanks 
het vele werk die deze buitengewone situatie nu met zich meebrengt, zijn we uiteraard al volop 
bezig met de voorbereiding van het volgende schooljaar. 

De inschrijvingen verlopen vlot. Er hebben 
reeds heel wat nieuwe kinderen de weg naar 
onze school gevonden en zullen vanaf 1 
september 2020 deel uitmaken van onze grote 
familie. Inschrijvingen voor volgend schooljaar 
kunnen nog steeds via mail gebeuren, maar het 
is voortaan opnieuw mogelijk om een bezoek te 
brengen aan onze scholen. Het volstaat contact 
op te nemen met de directeur, Paul Desmet, via 
directiedestart@kluisbergen.be of op het 
nummer 0476 / 97 83 93 om een afspraak te 
maken. 

De laatste weken van dit schooljaar zullen we 
maximaal gebruiken om les te geven, zodat alle kinderen zo weinig mogelijk leerachterstand 
oplopen. Hierdoor zullen schoolreizen of andere uitstappen of activiteiten jammer genoeg niet 
doorgaan. We krijgen wel de toelating en de mogelijkheid om het huidige schooljaar voor alle 
kinderen in schoonheid te laten eindigen. Het einde van het schooljaar is ook een tijd van 
evalueren en rapporteren. Ook dit zal zo goed als mogelijk uitgevoerd worden, zodat ouders en 
leerlingen goed geïnformeerd de zomervakantie kunnen ingaan. 

We hopen van harte dat de kinderen 
een superleuke zomervakantie 
kunnen beleven met veel sport, spel 
en spannende en ontspannende 
activiteiten. Zo kunnen ze op 
dinsdag 1 september het nieuwe 
schooljaar goed uitgerust en met 
weinig stress aanvangen. Als school 
zullen wij er alles aandoen om leerstoftekorten die dit schooljaar eventueel zouden ontstaan zijn, 
in het volgende schooljaar op te vangen. We duimen alvast voor een normaal schooljaar. Tot 
binnenkort op onze school. 

GBS De Start Berchem, Kloosterstraat 24 – 9690 Kluisbergen – 055 / 38 85 55 

GBS De Start Ruien, De Pacht 12 – 9690 Kluisbergen – 055 / 38 94 89 

INFO EN INSCHRIJVINGEN 

EEN AFSPRAAK MAKEN 

www.gbsdestart.be 

directiedestart@kluisbergen.be 

directeur Paul Desmet 

0476 / 97 83 93 
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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.

Graag hernemen we onze oproep uit het vorige 
infoblad: we hebben jou als Kluisbergenaar 
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 Kluis-

bergen gewezen op wat volgens jullie het 
mooiste plekje in Zulzeke, Ruien, Kware-
mont en Berchem is: vier plekjes waar de 
bezoekers zéker even een kijkje moeten 
nemen en kunnen genieten van onze prach-
tige gemeente. Dit kunnen gekende plekjes 
zijn, maar ook minder gekende en goed ver-
scholen plekjes. Laat maar weten!

 Eenmaal er verschillende voorstellen bin-
nengelopen zijn, organiseren we een poll 
en kunnen jullie stemmen! Wordt ver-
volgd…

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 den-
ken 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 Kluisbergen 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 panora-
ma’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 we-
gens de GDPR-regelgeving genoodzaakt 
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 
aangenaam verpozen is in onze gemeen-
te! 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!

De nieuwe toeristische brochure van Kluisbergen: 
door Kluisbergen, over Kluisbergen…

Schrijf zelf mee aan onze folder!


