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Wandelingen dicht bij huis…
• Kordaal wandelroute
 brengt je langs het natuurreservaat Kordaalbos en de kastelen van  
	 Nokere	met	schitterende	kasteelparken	inclusief	vijvers	en	omwallingen.
	 De	route	is	6	km	lang,	glooiend	en	vertrekt	op	het	Dorpsplein	van	Nokere.

• Rooigemsebeek wandelroute
	 leidt	je	door	de	prachtige	dorpen	Mullem,	Wannegem-Lede	en	Huise.
	 Je	gaat	langs	2	kasteeldomeinen,	windmolens	en	mooie	dorpspleintjes
 langs eeuwenoude voetwegen. 
 Deze route is 13 km lang, licht glooiend en vertrekt aan de kerk in Mullem.

• Wannenlappers wandelroute
	 vertrekt	aan	het	administratief	centrum	te	Zingem,	is	9,5	km	lang	en	leidt
	 je	door	de	Scheldemeersen	en	de	vroegere	wilgenplantages.

Je	 kan	 deze	wandelingen	 als	 pdf	 of	 gpx	 downloaden	 via	www.toerisme-
vlaamseardennen.be. Tik de naam van de route in de zoekbalk rechtsbo-
ven.	Je	hoeft	deze	wandelingen	niet	expliciet	te	starten	aan	het	startpunt;	
je	kan	om	het	even	waar	op	de	route	de	wandeling	aanvatten.	

Gezien	er	de	voorbije	maand	geen	activiteiten	mochten	plaatsvin-
den en we dus ook geen foto’s toegestuurd kregen, vullen we deze 
pagina	op	met	prachtige	foto’s	die	inwoners	maakten	tijdens	hun	
wandeling in onze mooie gemeente.

Mieke Van Damme

Els Vansteenbrugge

Gerrit Depaepe

Luc Vanoost

Gerda Strobbe
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Bericht van de redactie 
Het	 infoblad	van	 juni	2020	verschijnt	op 
26 mei  2020. De uiterste datum om een 
artikel	 of	 foto’s	 digitaal	 door	 te	 sturen	
naar	 communicatie@kruisem.be	 is	 11 
mei 2020. Vergeet ook niet om tegen die 
datum	je	activiteit	in	te	voeren	in	de	UiT-
databank via www.databank.be.

Voor publiciteit:
Tim	Isebaert	-	tel.	0496	38	11	68
e-mail:	tim.isebaert@telenet.be

Grafische	vormgeving	en	druk:	
Druk. Vanderhaegen Kruisem
tel.	09	383	52	14

COLOFON

Gemeentebestuur Kruisem
(administratieve hoofdzetel)
Briefwisseling richten aan:
Markt	1	-	9770	Kruisem
Tel.	09	333	71	34	
Fax.	09	333	71	13
Openingsuren
Ma		 8.00	u.	–	12.00	u.
							 13.00	u.	–	18.00	u.
Di	–	vr	8.00	u.	–	12.00	u.				
Za		 9.00	u.	–	12.00	u.	
 (burgerzaken)

Administratief centrum Zingem
Alfred	Amelotstraat	53
9750	Zingem
Tel.	09	333	71	34

Openingsuren:
Ma		 8.30	u.	–	11.30	u.
Di		 8.30	u.	–	11.30	u.
					 13.30	u.	–	18.45	u.
Woe		8.30	u.	–	11.30	u.
Do		 8.30	u.	–	11.30	u.
Vr		 8.30	u.	–	11.30	u.

info@kruisem.be
www.kruisem.be
Volg de gemeente ook op Facebook

Niets	uit	deze	uitgave	mag	verveelvoudigd	worden	door	middel	van	druk,	fotokopie,	
elektronisch	of	op	welke	wijze	dan	ook,	zonder	schriftelijke	toestemming	van	de	uitgever.
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SLUITINGSDAGEN
Deze sluitingsdagen zijn onder voorbehoud.

Gemeentehuis, OCMW en bibliotheek Kruishoutem: 
1, 2, 21, 22 en 23 mei

Administratief centrum, OCMW 
en bibliotheek Zingem: 
1 en 21 mei 

Sporthal: 1, 21 en 31 mei 

Recyclageparken: 1 mei

Als de huidige maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus na 3 mei 2020 opnieuw verlengd wor-
den, zullen ook de gemeentelijke diensten verder ge-
sloten blijven. 0ok het gemeentehuis van Kruishou-
tem blijft dan gesloten op zaterdag.

Alle diensten werken op afspraak. Bel of mail dus 
vooraf! De medewerkers nemen dan contact met je 
op. Indien je moet betalen, vragen wij je dit te doen 
met bancontact.

GEVONDEN VOORWERPEN
• Sleutel (opschrift: groot hekken zwart) gevonden in de Turkestraat
• Fietssleutel gevonden op de parking aan het gemeentehuis op 7 april
• Sleutelbos met autosleutel (Volvo) – stak in de brievenbus van het 
 gemeentehuis.

Op te halen na afspraak bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis te Kruishoutem.
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KRANT
vastgoed

Dé vastgoedreferentie in uw regio! KANTOOR VLAAMSE ARDENNEN
Grote Markt 35  -  9600 Ronse
t 0486 606 600  -  m 0477 71 21 14

Ondanks de coronacrisis kan u blijven rekenen op onze inzet,
loyaliteit en extra marketingcampagnes!

BEREIKBAAR 7/7 - 24/24u voor al uw vrijblijvende vragen, advies en extra informatie: 
info@immobeguin.be   -   0486 606 600

ONZE TROEVEN
STERKE MARKETINGCAMPAGNES, SERVICE & VERTROUWEN voorop,

JURIDISCHE BEGELEIDING van A tot Z, DYNAMISME en ENTHOUSIASME!

GEEN VERKOOP = GEEN KOSTEN

VASTGOEDNIEUWS - EDITIE 02/2020 - BIJ ONS KRIJGT ELKE EIGENDOM DE AANDACHT DIE HET VERDIENT!

Team 
Samen met haar medewerkers vormt Sophie 
Beguin een TOPTEAM waarbij vertrouwen 
voorop staat en waar u als klant kunt op 
bouwen!
Dit jong gedreven dynamisch kantoor heeft 
een ruime ervaring in de vastgoedsector.

We staan garant voor een persoonlijke 
aanpak en een professionele begeleiding 
gedurende de transactie.

We dragen vertrouwen, integriteit en 
betrokkenheid hoog in het vaandel.

KANTOOR WAREGEM
Roterijstraat 202  -  8793 Waregem
t 0486 606 600  -  m 0477 71 21 14

24/24 en 7/7 per mail bereikbaar!
info@immobeguin.be

Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.

SPECIALEDITION-
COVID-19

#SAMENTEGENCORONA

 
VERKOOP UW WONING & ONTVANG UW

WAARDEBON € 300

 
#kooplokaal

 STEUN LOKALE HANDELAARS

IK KOOP LOKAAL BIJ
EEN WINKELIER

van hier

GRATIS
SCH AT TING

BEL NU 
0486 606 600

OF  MAIL 
info@immobeguin.be

wij schatten GRATIS uw woning!

BON

(waardebon € 300 geldig vanaf mei 2020)
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Hoe blijf ik op de hoogte?   
-	 Je	vindt	alle	informatie	over	het	coronavirus	(COVID-19)	op	de	website	https://www.info-coronavirus.be/.		
  
-	 De	maatregelen	die	in	Kruisem	genomen	worden	staan	op	de	gemeentelijke	website	
	 https://www.kruisem.be/info-coronavirus.

-	 Je	kan	met	je	vragen	terecht	op:
	 •		 0800/14	689	voor	vragen	over	gezondheid	en	openbare	orde
	 •	 0800/120	33	voor	vragen	over	economie

SAMEN TEGEN CORONA  
Dit	infoblad	ging	in	druk	op	24	april	2020.	Intussen	kunnen	de	
richtlijnen veranderd zijn. 
Check	daarom	regelmatig	www.kruisem.be/info-coronavirus.

In	dit	nummer	is	het	vakantieaanbod	voor	kinderen	en	jonge-
ren	opgenomen.	Omwille	van	de	onzekerheden	die	de	corona-
crisis met zich meebrengt, is het mogelijk dat we dit aanbod 
nog	zullen	moeten	aanpassen.	Wij	 informeren	 je	hierover	via	
de	 gebruikelijke	 communicatiekanalen	 (website,	 Facebook,	
nieuwsbrief, infoblad).  

#KruisemHelpt  

Met	deze	actie	wil	de	gemeente	een	hand	reiken	
naar	de	inwoners	die	in	deze	coronacrisis	hulp	no-
dig hebben en de krachten bundelen van zij die 
hulp	willen	bieden.	

Solidariteit is nu belangrijker dan ooit! Denk maar 
eens aan de kwetsbare mensen rondom ons: ou-
deren,	 hulpbehoevenden,	 mensen	 met	 een	 be-
perking,	alleenstaanden	…

Heb	 jij	hulp	nodig	en	wil	 je	een	beroep	doen	op	
#KruisemHelpt?	 Of	 ben	 jij	 bereid	 om	 je	 buur	 te	
helpen?	Laat	het	ons	weten	via:		

•	 kruisemhelpt@kruisem.be
•	 Tel:	09	389	01	64

Tot	 op	 vandaag	 hebben	 reeds	 101	 vrijwilligers	
laten	 weten	 dat	 zij	 willen	 helpen	 waar	 nodig.	 
8	inwoners	deden	een	beroep	op	#KruisemHelpt	
voor	het	doen	van	boodschappen	en	voor	het	op-
halen	van	medicijnen	bij	de	apotheek.	

30	vrijwilligers	belden	de	80-plussers	van	onze	ge-
meente	op	om	enerzijds	de	eenzaamheid	bij	deze	
groep	te	doorbreken	en	anderzijds	om	te	polsen	
of	zij	hulp	nodig	hebben.		

NOOD AAN EEN LUISTEREND OOR? 
 
Voor iedereen
Bel	106	of	chat	op	www.tele-onthaal.be

Voor jongeren
Bel	102	of	chat	op	www.awel.be	

Bij familiaal geweld
Bel	1712	of	chat	op	www.1712.be

In nood
Bel	112	voor	dringende	hulp

   : 

Meer info op https://www.kruisem.be/kruisemhelpt.
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Hoe ervaar jij deze coronacrisis? 

Beangstigend.	 Ik	 heb	 in	 mijn	 functie	 van	 noodplannings-
coördinator	 al	 heel	wat	 crisissituaties	meegemaakt,	maar	
deze	crisis	gaat	over	onze	gezondheid.	Het	 is	echt	andere	
koek	dan	bv.	de	enorme	wateroverlast	in	2010,	de	ketting-
botsing	op	de	E17	of	andere	ramptoestanden.	Deze	crisis	is	
ongecontroleerd.	Dit	virus	heeft	een	andere	grondslag,	het	
is	vechten	tegen	een	onzichtbare	vijand.	Via	de	wetenschap	
wordt ons ook duidelijk gemaakt dat het coronavirus een 
blijver	is.	En	ook	dat	is	zo	beangstigend,	omdat	er	voorlopig	
nog geen vaccin beschikbaar is. 

Wat is jouw taak? 

Om	deze	coronacrisis	lokaal	te	beheersen,	hebben	we	op	ni-
veau	van	de	politiezone	Vlaamse	Ardennen	onmiddellijk	een	
intergemeentelijke	veiligheidscel	opgericht	die	heel	regelma-
tig	samenkomt	en	waar	allerlei	items	aan	bod	komen	en	waar	
alle	 betrokken	 actoren	 (burgemeesters,	 noodplanningscoör-
dinatoren,	 lokale	 politie,	 ziekenhuis,	 dokters	 pre-triagepost	
…)	 aanwezig	 zijn.	 Als	 noodplanningscoördinator	 adviseer	 ik	
de	burgemeester	en	sta	ik	mee	in	voor	de	coördinatie	en	de	
uitvoering van de beslissingen van deze intergemeentelijke 
veiligheidscel. 

In de beginfase bestond onze taak vooral uit een zoektocht 
naar toereikende materiële middelen, zoals mondmaskers, 
overalls,	 gelaatsschermen,	 alcogel,	 ontsmettingsmiddelen	
…		Een	zoektocht	die,	omwille	van	het	weinige	aanbod	en	de	
grote vraag, niet evident was maar we slaagden er wel in om 
onze veiligheidsdiensten en de medewerkers in de eerstelijns-
zorg zoveel als mogelijk van beschermingsmiddelen te voor-
zien.	Ondertussen	 is	onze	 kerntaak	nu	geëvolueerd	naar	de	 

opvolging	van	de	situatie	in	de	ziekenhuizen,	alle	woonzorg-
centra en verzorgingstehuizen, waar het virus hard aan het 
toeslaan	is.	In	het	verlengde	daarvan	zijn	we	volop	bezig	met	
de	oprichting	van	een	schakelzorgcentrum	dat	patiënten	zal	
opvangen	die	uit	het	ziekenhuis	ontslagen	worden	maar	nog	
niet naar huis kunnen.

Welke boodschap wil je meegeven aan de Kruisem-
naar?

Eerst	 en	 vooral	wil	 ik	 de	 vele	mensen	 die	 zich	 houden	 aan	
de	opgelegde	maatregelen	van	harte	danken.	Weet	dat	deze	
maatregelen	niet	zomaar	uit	de	lucht	gegrepen	zijn.	Deze	wor-
den	opgelegd	door	wetenschappers	en	virologen	met	kennis	
van	zaken.	De	Kruisemnaar	toont	zich	met	de	actie	#Kruisem-
helpt	 (opnieuw)	 een	 heel	 solidaire	 inwoner.	 Oprechte	 dank	
hiervoor.	 Familieleden	 en	 buren	 worden	 -	 binnen	 de	 opge-
legde	maatregelen-	geholpen.	En	weet:	een	telefoontje,	een	
e-mail of een berichtje kan écht goed doen. Ik stel ook vast 
dat grootouders een snelcursus ‘videochat’ volgen, wat leidt 
tot	brede	glimlachen	op	het	gelaat	van	de	kleinkinderen	(en	
wederzijds).	We	gaan	echter	nog	geruime	tijd	moeten	samen-
leven	met	dit	vervelend	‘beestje’.		Laat	ons	genieten	van	een	
wandeling in de buurt, genieten van de mooie bloesems van 
de	fruitbomen,	genieten	van	de	zonovergoten	hemel	tijdens	
een	fietstocht	met	het	gezin.	En	weet...	als	wij	allen	ons	ui-
terste	best	doen,	dan	zal	deze	periode	minder	lang	duren	...	
Dus we hebben er alle belang bij om iedere maatregel écht te 
respecteren.	 Ik	geloof	 in	het	bundelen	van	onze	krachten	 ...	
allemaal samen!

Sinds midden maart 2020 staat ons land op zijn kop door het coronavirus. We leven precies in een andere wereld. 
Door deze moeilijke situatie geraken mensen meer met elkaar verbonden. Veel inwoners zijn solidair en springen in 
de bres. Ze doen boodschappen voor hun buren, bellen eenzame mensen op, maken mondmaskers, hangen vlaggen 
met dankwoorden uit …. Daarnaast zijn er ook inwoners die professioneel dag in dag uit in de weer zijn in ziekenhui-
zen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap … Zij zijn allemaal onze coronahelden. 
Een aantal van hen vertellen hier hun verhaal: 

SOLIDAIRE INWONERS AAN HET WOORD

Peter Martens, 
noodplanningscoördinator 
van Kruisem
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“Ik	 werk	 in	 het	 dagcentrum	 van	 Heuvelheem	 VZW	 en	
door	 de	 uitbraak	 van	 het	 Coronavirus	werk	 ik	 tijdelijk	 in	
de woonvoorziening. Ik wil jullie graag meenemen in het 
verhaal van mijn collega’s, mijn Mega Mindy’s (MIjn ge-
maskerde heldinnen). 

Een	cliënte	van	onze	woongroep,	13	volwassenen	met	een	
mentale	 beperking,	 noemt	 ons	 de	 ‘Mega	 Mindy’s’.	 Wij	
hebben haar kracht wel eens nodig, want wij werken dag 
en	nacht	 om	onze	 groep	waarvan	 9	 cliënten	positief	 ge-
test	zijn,	goed	te	ondersteunen.	Ons	werk	is	zowel	mentaal	
als	fysiek	nog	zwaarder	geworden.	Wij	werden	gebombar-
deerd	 tot	 verpleegsters,	 verzorgsters,	 palliatief	 begelei-
ders, want wij kregen ook al 4 overlijdens te verwerken. 

Wij	houden	vol	en	hebben	gelukkig	heel	veel	steun	aan	el-
kaar.	Ondanks	alles	slagen	we	erin	om	de	moraal	hoog	te	
houden, voor onszelf maar nog meer voor onze cliënten 
die	gedurende	4	weken	 in	quarantaine	verblijven	op	hun	
kamer.	Wij	houden	ons	en	hen	recht	door	te	blijven	lachen	
en gekke dansjes te doen. 

Ik	 ben	 super	 trots	 op	 ons	Mega	Mindy	 team	 en	 op	 alle	
teams die momenteel instaan voor de beste zorgen van 
alle	cliënten	in	onze	woonentiteiten.	Ook	een	pluim	voor	
de	collega’s	die	mee	voor	de	extra	ondersteuning	en	bege-
leiding	zorgen	en	ons	vanop	afstand	steunen.”

Mariska Nachtergaele 
Heuvelheem VZW  

Wat doe je extra in deze coronatijd?

Als	 onderzoeker/docent	 gaat	 het	 werk	 door	 maar	 dient	
alles	via	digitale	afstandsapplicaties	te	gebeuren,	wat	een	
hele omslag in denken en omgaan met elkaar betekent. 
Daarnaast	heb	ik	via	videogesprekken	regelmatig	contact	
met	enkele	mensen	die	sociaal	geïsoleerd	zijn.	Om	20.00	u.		
gaan	we	steevast	met	de	hele	Strijpstraat	klappend	onze	
steun	betuigen	aan	hulpverleners	en	is	er	even	ruimte	om	
–	de	regels	van	sociale	distantie	in	acht	genomen	–	wat	bij	
te	praten	met	buren.		

Waarom doe je dat?

Enerzijds	noodgedwongen,	anderzijds	helpt	het	beeldbellen	
mezelf om ‘vanuit mijn kot’ een klein steentje bij te dragen 
aan	het	verlichten	van	deze	crisis.	Het	kunnen	delen	van	het	
dagelijkse	wel	en	wee	tijdens	het	klapmomentje	werkt	dan	
weer zeer ontladend na een dagje schermen kijken.   

Wat onthoud je tot nu toe vooral?

Van	mensen	 in	 isolatie	 heb	 ik	mogen	 leren	 dat	 sommigen	
deze lockdown als vast deel van hun leven ervaren, lang 
vóór	de	coviduitbraak.	Zelf	ervaren	wat	het	is	om	beperkt	te	

worden in sociale bewegingsvrijheid kan enkel 
maar	de	empathie	vergroten.	Voor	mezelf	zie	
ik vooral het belang van kleine dingen die van-
zelfsprekend	zijn	als	ze	er	zijn,	maar	sterk	ge-
mist	worden	indien	we	ze	mankeren.	Het	gaat	
dan vooral over gewoon ongedwongen samen-
zijn	met	wat	vrienden	en	een	pint	degusteren	
naast	een	steakske	op	de	BBQ	rooster.

Jürgen Magerman – 
onderzoeksmedewerker 
HOGent
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Vzw	Amon	campus	Kruisem,	gelegen	in	de	Lozerstraat,	is	een	
residentiële	voorziening	binnen	de	Bijzondere	Jeugdzorg.	We	
begeleiden	er	20	kinderen	en	 jongeren	tussen	0	en	25	 jaar,	
kinderen	en	jongeren	uit	een	verontrustende	thuissituatie.

In	deze	 coronatijd	wordt	er	 van	onze	kinderen/jongeren	en	
begeleiders bijzonder veel verwacht. 16 kinderen en jongeren 
verblijven er immers sinds half maart onafgebroken, zonder 
ook maar enig bezoek te mogen brengen of ontvangen. De 
enige	mogelijkheid	tot	contact	zijn	telefonische	en/of	video-
gesprekken.	Het	hoeft	geen	betoog	dat	dit	voor	elk	kind/jon-
gere	 een	 bijzonder	 ingrijpende	maatregel	 is	 die	 heel	 zwaar	
doorweegt	op	hun	gemoed	en	op	hun	dagelijks	functioneren.

De	kinderen	en	jongeren	leven	er	dus	24	uur	op	24,	7	dagen	
op	7	met	elkaar	in	de	leefgroep,	met	enkel	de	medewerkers	
van de voorziening als vertrouwde gezichten.

Daarbovenop	komt	dan	nog	het	feit	dat	de	strikte	regelgeving	
bepaalt	dat	we	niet	met	de	volledige	leefgroep	tegelijkertijd	
naar	buiten	kunnen	om	te	wandelen	of	te	fietsen,	gezien	een	
residentie	niet	wordt	gelijkgesteld	met	een	gezinssituatie.	

Dit is dus geen sinecure en het 
vergt	 bijzonder	 veel	 creativiteit	
van de begeleiding om de jon-
geren	elke	dag	opnieuw	op	een	
zinvolle manier bezig te houden, 
tevens gezien het ontbreken van 
elk	 extern	 aanbod	 op	 het	 vlak	
van	vrijetijdsbesteding.

Begeleiders	 staan	 dus	 dagelijks	 paraat,	 ongeacht	 de	 eigen	
gezinssituatie,	de	angst	op	mogelijks	wederzijds	besmettings-
gevaar	onderdrukkend.	En	die	angst	was	bij	aanvang	van	de	
maatregelen bijzonder groot en  heel erg voelbaar. Gaande-
weg	heeft	die	angst	plaats	gemaakt	voor	een	bijzondere	ver-
bondenheid en solidariteit tussen alle medewerkers van de 
voorziening.	 De	 dagelijkse	 inzet	 van	 alle	 personeelsleden	 is	
lovenswaardig en deze mensen mogen wel degelijk als helden 
binnen de Jeugdzorg gezien worden!

De	coronacrisis	heeft	onze	samen-
leving	 volledig	 op	 zijn	 kop	 gezet.	
Dat was voor mij niet anders. Als 
uitbaatster	 van	 koffiebar	 Bellevue	
in	Zingem,	moest	mijn	 zaak	nood-
gedwongen dicht en niet voor 
eventjes	 maar	 voor	 onbepaalde	
tijd.

Vóór	de	koffiebar	heb	ik	22	jaar	als	
nachtverpleegkundige	 gewerkt	 en	
ik besliste nog datzelfde weekend 
om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan.	Op	16	maart	startte	ik	in	een	
Brussels	 rusthuis,	 maar	 na	 10	 da-
gen	had	covid-19	mij	al	gevonden,	
ondanks alle genomen voorzorgen. 
Geveld	 door	 een	 broncho-pneu-
monie, kon ik 12 dagen uitzieken in 
mijn	 zetel.	 Thuis	 opgesloten.	 Niks	
doen.	Rusten	en	slapen.

Het	is	voor	elkeen	van	ons	een	bi-
zarre	 tijd.	 Laat	 ons	 daarom	 -ter	
bescherming van onszelf en al wie 
ons lief is- de genomen maatrege-
len	 respecteren.	 Zo	 blijf	 je	 uit	 het	
ziekenhuis en ontlast je de artsen 
en	verpleegkundigen.	Focus	op	de	
dingen die we wél nog mogen en 
hopend	 op	 elke-week-een	 beetje-
meer-vrijheid, wens ik jullie vooral 
een goede gezondheid.

Alles komt uiteindelijk goed want 
kijk,	intussen	ben	ik	opnieuw	gaan	
verplegen	…

Mie Ver Cruysse – vrijwilliger in een rusthuis

Vzw Amon 
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Een	 floriste	 uit	 Kruisem	 levert	 in	 deze	moeilijke	 periode	
boeketten	aan	huis.	Ze	geeft	ze	de	naam	liefdesboeketten.	
#spreadlovenotcorona.

In	deze	bizarre	tijden	moeten	we	flexibel	 zijn	en	positief	
ingesteld.	We	kozen	ervoor	om	hier	aan	bij	te	dragen.	
We	brengen	sfeer	en	liefde	aan	huis.
Al snel bestelden heel wat mensen onze levendige boeket-
ten om elkaar een hart onder de riem te steken. In ons 
ateliertje gonst het van de bedrijvigheid.

Elke	deur	waar	we	aanklopten	(met	onze	handschoe-
nen aan) zagen we verraste gezichten. Mensen die 
liever niet te veel contact hadden, mensen die zeiden 
dat	 ze	 in	 quarantaine	 zaten,	 mensen	 die	 spontaan	
begonnen huilen van geluk, mensen die zin hadden 
in	een	babbel,	 ik	die	zin	had	 in	een	babbel	 (van	op	
afstand) , mensen die het niet hadden verwacht, 
mensen die verjaarden, mensen die aan het rouwen 
waren	…

Telkens unieke verhalen, van achter ons deur, mooie men-
sen, ieder zoals hij of zij is.
De	 boodschappen	 die	 we	 op	 de	 wenskaarten	 mogen	
schrijven	 zijn	 hartverwarmend.	We	 gaan	 samen	op	 zoek	
naar verbintenis, vanuit ons kot, en die is er, wees daar 
maar	 zeker	van!	We	voelen	 ze	elke	dag,	 van	op	afstand,	
aan jouw deur.

Josefien Goethals – floriste

“Zoals	iedereen	weet	heeft	corona	een	grote	impact	op	ons	
dagelijks leven en daarom draagt ons hele gezin een steen-
tje	bij	om	mondmaskers	te	maken.	We	doen	dit	omdat	we	
merken	dat	de	vraag	naar	mondmaskers	groot	is.	Wat	wij	
onthouden is dat Kruisem solidair is naar iedereen. 

Momenteel	 zitten	 we	 aan	 een	 400-tal	 mondmaskers	 en	
deze	 schenken	 we	 gratis	 weg	 aan	 iedereen	 die	 er	 nodig	
heeft	 bv.	 familieleden,	 vrienden,	 buurtbewoners	 en	 rust-
huis	Huize	Roborst	waar	mijn	zus	en	tante	werken	als	zorg-

kundige. Ikzelf steek ook een handje toe in de zorgsector en 
ga	af	en	toe	als	jobstudent	helpen	in	het	rusthuis	Home	Vij-
vens	en	ik	volg	ook	een	bacheloropleiding	verpleegkunde.

Dus	 lieve	mensen,	blijf	 in	 jullie	 kot,	 help	elkaar	waar	het	
nodig	is	en	probeer	af	en	toe	eens	te	bewegen!	#SamenTe-
genCorona	#SamenSterk”

Shanny Roels maakt 
mondmaskers 
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immo
verzekeringen

kredieten
Anzegemsesteenweg 33 - 9770 KRUISEM 

0474 60 84 02 - 0471 65 17 30
www.hckinvest.be - info@hckinvest.be
BIV 508348 - 510279 - FSMA 113773A

Chloé Ceuterick - Armin Haerinck

HCK
invest

haerinck - ceuterick

Nieuwbouwappartement in 
kleinschalige residentie

€ 245 000

     E-40 

Ontdek het volledige aanbod op onze website: w w w . h c k i n v e s t . b e

TE KOOP - KRUISHOUTEM

Zeer rustig gelegen woning, 
kraaknet, energiezuinig en ruim!

€ 289 000

Gunstig gelegen bouwgrond 
(562m²), zonder bouwverplichting

€ 127 500

TE KOOP - ZULTE

NIEUW

TE KOOP - ANZEGEM

Alleenstaande woning op zeer 
rustige ligging!

€ 790 / maand

TE HUUR - KRUISHOUTEM

Energiezuinige villa in groene en 
residentiële buurt op ca 1.000 m²

€ 477 000

To�e gerenoveerde woning met 
tuin en garage vlakbij centrum

€ 725 / maand

TE HUUR - WAREGEM

TE KOOP - VICHTE

Nieuwbouw investerings- 
appartement pal in centrum Vichte

€ 142 500

TE KOOP - VICHTE

Nieuwbouw magazijn (95 m²) op 
bedrijventerrein Zilvererf

€ 550 / maand

TE HUUR - NAZARETH

GRATIS 

SCHATTING

VAN

UW PAND!!

Ruime energiezuinige alleen-
staande woning met 4 slpk

€ 850 / maand

TE HUUR - ZULTE

TE KOOP - ZULTE

EPC 398

TE HUUR - KRUISHOUTEM

Ruim 3-slaapkamerapp. pal in het 
centrum, geen syndickosten!

€ 590 / maand

    EPC 668

         E40

NIEUW

EPC 255

 EPC 161EPC 170

NIEUW

EPC 211

NIEUW

NIEUW

     E-40 

NIEUW

Collectie nachtkledij 
en ondergoed 

voor vrouwen, mannen en kinderen 

online te bezichtigen

Surf naar www.choixdefie.be
Maak jouw keuze

Stuur een bericht via mail of SMS

Gratis levering aan huis

Waregemsesteenweg 17
9770 Kruisem
0473/52.63.36
info@choixdefie.be

Nieuwe openingsuren:
Dinsdag:      10:00 – 12:00
Woensdag:  13:30 – 18:00
Donderdag: 13:30 – 18:00
Vrijdag:        13:30 – 18:00
Zaterdag:    10:00 – 18:00

Tot binnenkort 
in de winkel!

Liefs, SofieCHOIX DE FIE
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KRUISEM STEUNT ONZE LOKALE ONDERNEMERS   

Het	 coronavirus	 raakt	 ook	 veel	 bedrijven.	 Om	 te	
voorkomen	 dat	 deze	 bedrijven	 in	 zware	 financi-
ele	 problemen	 komen,	 voorzien	 de	 federale	 en	 de	
Vlaamse overheid tal van steunmaatregelen. Maar 
ook de gemeente Kruisem neemt een aantal maatre-
gelen om de Kruisemse ondernemers bij te staan en 
te	ondersteunen	in	deze	moeilijke	periode:	

1. De gemeente schrapt het standgeld 
  van de marktkramers

De	 openbare	 markten	 in	 Kruishoutem	 en	 Zingem	
gaan	 niet	 door.	 In	 2020	 moeten	 de	 marktkramers	
slechts voor een half jaar standgeld betalen.

2. Geen kermis, geen standgeld

De kermiskramers moeten geen standgeld betalen 
voor kermissen die niet kunnen doorgaan.

3. Drijfkrachtbelasting ‘on hold’

De	enige	resterende	belasting	op	ondernemersacti-
viteiten	 staat	 ‘on	 hold’.	Onze	 ondernemingen	 gaan	
het komende jaar door een zware economische cri-
sis.		Daarom	wordt	de	inning	van	deze	belasting	voor	
2020	voorlopig	uitgesteld.	

 

4. Promotie lokale handel

De	gemeente	Kruisem	promoot	lokaal	kopen	via	de	
gemeentelijke website, de infoborden langs de in-
valswegen	en	andere	communicatiemiddelen.	Unizo	
Kruisem engageert zich om in mei en juni adverten-
ties	in	XM-info	aan	de	helft	van	de	prijs	aan	te	bie-
den.

Heel	wat	lokale	handelszaken	moeten	door	de	corona- 
crisis hun deuren sluiten. Gelukkig zijn onze lokale 
handelaars	creatief	en	zoeken	ze	andere	manieren	om	
hun	producten	 tot	bij	 jullie	 te	brengen.	Vele	hande-
laars	voorzien	in	levering	aan	huis,	afhaaldiensten	en	
drive-in,	uiteraard	met	respect	voor	de	huidige	maat-
regelen. 

Koop	lokaal	en	contacteer	hen	telefonisch	of	per	mail	
of	maak	gebruik	van	hun	webshop.	Ook	na	de	coron-
acrisis kunnen onze lokale ondernemers je steun ge-
bruiken.

Een	 overzicht	 van	 de	 lokale	 handelaars	 die	 deze	
dienstverlening	voorzien	vind	je	op	www.kruisem.be/
steun-onze-lokale-handelaars.

Bedankt om te winkelhieren! 

KOOP IN JE BUURT!

   : 

Voorziet jouw zaak ook levering aan huis of afhaalgerechten? Mail je gegevens naar
communicatie@kruisem.be, dan voegen we jouw zaak ook toe aan deze lijst. 
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Advocatenkantoor
Betty BUGGENHOUDT 

& Partners
Advocaat – Erkend Bemiddelaar

( met 32 jaar ervaring )

Ingeschreven aan de Balie’s van Gent en Oudenaarde

• FAMILIERECHT 
  (Echtscheiding, relatiebreuk, alimentatie,
   omgangsrecht, enz..)
• ERFENISRECHT / VERMOGENSRECHT
  (Geschillen / adviezen)
• CONTRACTRECHT 
   (alle soorten contracten en geschillen)
• HUUR - EN BOUWRECHT 
  (Alle geschillen)
• ARBEIDSRECHT 
  (contracten, verbreking arbeidsovereenkomst, 
   ontslag, uitwinnings-vergoeding enz..)

Advocaat Betty Buggenhoudt is tevens sedert 2018 
officieel erkend als “Erkend Bemiddelaar”
Teneinde de proceduretermijnen en kosten te beperken 
streven wij er bij voorkeur naar om geschillen op te lossen 
buiten de rechtbank indien mogelijk (of wenselijk)

KANTOREN : 

Sint Elooiskeer 27  Drapstraat 155
9770 Kruisem  9810 Nazareth

Algemeen tel nr: 09/245 13 10 
(bel voor een afspraak)
E-mail : advocaat@buggenhoudt.be
www.buggenhoudt.be

DailyKatessJo“ “
TRAITEUR

Onze vaste chauffeurs
leveren in de regio’s:
• Oudenaarde
• De Pinte
• Kruishoutem
• St.-Martens-Latem
• Zingem
• Zwijnaarde
• Gavere
• St.-Denijs-Westrem
• Melsen
• Deinze
• Eke-Nazareth

Lange Aststraat 13 • 9750 Kruisem
info@traiteurjodailykatess.be
T 09 330 52 27

Soep + Dagschotel + Dessert • Aan huis geleverd €8,00

www.traiteurjodailykatess.be

KRUISEM
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  WAT BESLISTE DE GEMEENTERAAD?

Hieronder	lees	je	een	beknopt	verslag	van	de	ge-
meenteraad	van	30	maart	2020.	Het	volledige	ver-
slag	kan	je	raadplegen	op	de	website	van	Kruisem	
–	zie	www.kruisem.be/data-agenda-verslagen.	

Buitenaanleg gemeentecomplex Huise 

De	ontwerper	heeft	voor	de	buitenaanleg	van	het	
nieuwe	gemeentecomplex	in	Huise	een	bestek	
opgesteld.	De	uitgave	voor	deze	opdracht	wordt	
geraamd	op	137.929,45	euro	excl.	btw.		

Deze	opdracht	zal	worden	gegund	bij	wijze	van	de	
onderhandelingsprocedure	zonder	voorafgaande	
bekendmaking.	Er	werden	verschillende	tuinaan-
nemers uitgenodigd om deel te nemen. 

Verkoop voorgrond Lange Aststraat 6  

De	gemeente	 is	 eigenaar	 van	 een	perceel	 grond	
tussen	de	woning	Lange	Aststraat	6	en	de	Lange	
Aststraat	 (Sectie	 C	 –	 385N	 P0000).	 Dit	 perceel	
maakt	 deel	 uit	 van	 de	 voortuin	 en	 oprit	 van	 de	
achterliggende	 woning.	 Gezien	 dit	 perceel	 geen	
functie	 heeft	 voor	 het	 bestuur	 en	 het	 er	 geen	
toekomstige	bestemming	voor	heeft,	verkoopt	de	
gemeente	dit	perceel	aan	de	eigenaar(s)	van	be-
doelde woning teneinde de bereikbaarheid van de 
woning	niet	te	hypothekeren.

della Faillestraat  

In de della Faillestraat staan wegenis- en riole-
ringswerken	op	het	programma.	Meer	info	op	p	27.	

Bestendig aanvullende verkeersregle-
menten 

Kazerneweg
We	stellen	vast	dat	er	in	het	begin	van	de	Kazer-
neweg	vaak	wagens	geparkeerd	staan	langs	beide	
zijden van de rijweg, waardoor er gevaarlijke si-
tuaties	 ontstaan	 voor	 het	 verkeer	 komende	 van	
de	Deinsesteenweg.	Bovendien	vormen	de	gepar-
keerde	wagens	een	probleem	voor	de	algemene	
verkeersveiligheid van en naar de ambachtelijke 
zone	Hoogmolen.

Daarom	komt	 in	de	Kazerneweg	een	parkeerver-
bod	vanaf	het	kruispunt	met	de	Deinsesteenweg	
tot	aan	de	oprit	van	huisnummer	2F.		

Toekomststraat
Ondanks	het	 feit	dat	er	een	 ruime	parking	werd	
aangelegd	 op	 de	 hoek	 Toekomststraat	 /	 Neder-
zwalmsesteenweg, met in- en uitrit in de Toe-
komststraat,	parkeren	er	nog	mensen	 in	de	Toe-
komststraat	 zelf.	 Deze	 geparkeerde	 voertuigen	
hinderen het in- en uitrijden van de Toekomst-
straat en belemmeren het zicht bij het uitrijden 
van	de	nieuwe	parking.

Daarom komt in de Toekomststraat langs beide zij-
den	een	permanent	parkeerverbod	vanaf	de	oprit	
van	woning	nr.3	tot	aan	het	kruispunt	met	de	Ne-
derzwalmsesteenweg.

Energiehuis SOLVA en Intergemeen-
telijk Samenwerkingsproject Lokaal 
Woonbeleid 

SOLVA	 is	 erkend	 als	 Vlaams	 Energiehuis	 voor	 de	
steden	 en	 gemeenten	 in	 de	 regio	 Zuid-Oost-

Vlaanderen,	dus	ook	in	Kruisem.	Het	Energiehuis	
verstrekt renteloze energieleningen ter onder-
steuning	van	energiebesparende	investeringen	en	
voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn 
werkingsgebied	verplicht	een	aantal	basistaken:	
 
1) verstrekken van energieleningen voor energie- 
	 besparende	 maatregelen	 voor	 inwoners	 be- 
	 horende	tot	de	doelgroep.
2) informeren, adviseren en begeleiden van inwo- 
 ners omtrent hun energievragen, het aanvragen 
	 van	premies	en	leningen	….
3)	uitvoeren	van	energiescans	gericht	op	begelei- 
	 ding	 bij	 de	 uitvoering	 van	 energiebesparende 
 investeringen.
4) beheren van de lening in kader van het nood- 
	 koopfonds	i.s.m.	het	OCMW.

De	dienstverlening	 van	het	 Energiehuis	 SOLVA	 is	
gratis	voor	het	lokaal	bestuur.

Subsidie jubilerende verenigingen 

Verenigingen	die	een	jubileum	van	25	jaar	of	een	
veelvoud hiervan vieren, krijgen als dank voor hun 
jarenlange inzet voor het verenigingsleven en voor 
hun	verdere	werking	een	subsidie	van	200	euro.	

Jubilerende	verenigingen	kunnen	in	de	plaats	van	
deze	financiële	steun	ook	kiezen	voor	een	huldi-
ging in het gemeentehuis.

De jubilerende vereniging krijgt eveneens de mo-
gelijkheid om naar aanleiding van hun jubileum 
een	artikel	te	laten	verschijnen	in	het	gemeente-
lijk infoblad dat de geschiedenis van de vereniging 
in	de	kijker	plaatst.

Geboorte- en adoptiepremie – aanpas-
sing bedrag

Gezien gezinnen met jonge kinderen geen luieraf-
val	meer	mogen	brengen	naar	de	recyclageparken	
en dit afval dus moeten aanbieden via de restaf-
valbak, zullen de afvalkosten voor deze inwoners 
verhogen. 

Om	 deze	 gezinnen	 te	 ondersteunen	 wordt	 de	
geboorte	–	en	adoptiepremie	verhoogd.	Vanaf	1	
januari	2020	bedraagt	deze	premie	80	euro	 (=	8	
Kruisembonnen te besteden bij de lokale hande-
laar). 

Ouders	die	werken	met	het	systeem	van	herbruik-
bare luiers kunnen eveneens genieten van de ge-
boorte	of	adoptiepremie.

Subsidie voor personen met inconti-
nentie, stomazorg of nood aan perito-
neale dialyse

Vanaf	1	mei	2020	voorziet	de	gemeente	een	jaar-
lijkse	 financiële	 tegemoetkoming	 voor	 personen	
met	incontinentie,	stomazorg	of	nood	aan	perito-
neale	dialyse.	Meer	info	op	p.	19.
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  MEERJARENPLAN 2020-2025 – DEEL 3: 
 LANDELIJK, VEILIG EN DUURZAAM KRUISEM 

Kruisem is een aantrekkelijke gemeente om te leven, 
te werken en te wonen. Daarom wil de gemeente 
inzetten	op	het	garanderen	van	landelijkheid,	veilig-
heid	en	duurzaamheid	naar	de	 toekomst	en	dit	 op	
verschillende beleidsdomeinen: ruimte, mobiliteit, 
wegeninfrastructuur,	waterbeleid,	 openbare	 ruimte	
&	groen,	toeristische	attractiviteit	...

Dorp tussen de steden
Kruisem is een gemeente die mee evolueert en zelf 
innoveert om de ruimtelijke uitdagingen van de toe-
komst	op	een	duurzame	manier	aan	te	pakken	met	
behoud	van	haar	 identiteit	als	 ‘dorp	 tussen	de	 ste-
den’.

Daarbij willen we meer zijn dan gewoon een fusie 
van	2	naburige	gemeenten.	We	willen	werk	maken	
van een ruimtelijke visie voor onze nieuwe gemeen-
te,	waarbij	we	de	leefkwaliteit	van	onze	kernen	wil-
len	verbeteren,	de	open	 ruimte	willen	beschermen	
en	 inzetten	op	duurzame	mobiliteit.	Deze	visie	 leg-
gen	we	vast	in	een	gemeentelijk	beleidsplan	ruimte	
en dit ter vervanging van de beide gemeentelijke 
ruimtelijke	structuurplannen	en	mobiliteitsplannen.

Energie en klimaat
De	 zorg	 voor	 onze	 planeet	 begint	 bij	 ons	 thuis,	 in	
Kruisem. Daarom wil de gemeente een vooruitstre-
vend en slim klimaat- en energiebeleid voeren en 
een	 voorbeeldfunctie	 vervullen,	 onder	 andere	met	
eigen	zonnepanelen	op	gemeentelijke	gebouwen.

Kruisem	 onderschrijft	 het	 vernieuwde	 burgemees-
tersconvenant	dat	een		CO2-reductie	van	40%	tegen	
2030	nastreeft.	Burgerparticipatie	wordt	aangemoe-
digd	 via	 het	 project	 burgerbudget.	 Verenigingen,	
buurtbewoners	 e.a.	 kunnen	 klimaatprojecten	 voor-
stellen.	 Geselecteerde	 projecten	 zal	 de	 gemeente	
belonen via burgerbudget. Kruisem gaat ook voor 
extra	bebossing,	o.m.	door	het	Wannelappersbos	in	
Zingem	uit	te	breiden.	

Mobiel Kruisem
In	onze	visie	op	de	mobiliteit	hebben	we	speciale	aan-
dacht	voor	de	positie	van	de	zachte	weggebruikers	en	
het	openbaar	vervoer.

We	streven	naar	een	betere	verbinding	door	het	open-
baar	vervoer	tussen	de	hoofdkernen	en	attractiepolen	
binnen	de	gemeente	en	de	buurgemeenten.	Ook	auto-
delen	kan	daarbij	een	nuttige	rol	spelen.

In	het	belang	van	de	leefbaarheid	van	de	woonkernen	
(vooral dan het centrum van Kruishoutem), bekijken 
we hoe we kunnen omgaan met vrachtverkeer in en 
door de kernen.

Warm Kruisem
Kruisem	telt	9	dorpskernen	en	bijna	16	000	inwoners.	
Het	gemeentebestuur	wil	ervoor	zorgen	dat	Kruisem	
een warme en gezellige thuis is voor elk van de Krui-
semnaren, maar ook voor bezoekers en toeristen. 
Daarom wil het gemeentebestuur investeren in het 
openbaar	domein	en	patrimonium,	verfraaiing,	meer	
comfort	voor	wandelaars	en	fietsers,	meer	groen	en	
bebloeming	…	 Zo	wordt	 elk	 dorp	 van	 Kruisem	 nog	
gezelliger.	De	plaatselijke	bewoners	zullen	betrokken	
worden	bij	de	concrete	invulling	van	dit	plan.	We	on-
derzoeken	ook	de	inrichting	van	nieuwe	fietsstraten	
en	organiseren	speelstraten.

Fit en gezond Kruisem
Spel-	 en	 sportterreinen	 worden	 over	 de	 hele	 ge-
meente niet alleen goed onderhouden, we gaan ook 
voor	 uitbreiding	 en	 vernieuwing	 van	 het	 aanbod;	
onder	 andere	met	 een	 nieuwe	 tennishal	 en	 padel-
terreinen	 in	 Kruishoutem,	 een	 paardenpiste	 in	Ou-
wegem,	een	sporthal	in	Huise	…
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Veilige wegen
In	 het	 kader	 van	 verkeersveiligheid,	 alsook	 in	 functie	
van gescheiden riolering, worden verschillende wegen 
in	onze	gemeente	aangepakt.	 In	Ouwegem	wordt	het	
dorp	zo	verder	vernieuwd,	met	geplande	werken	in	de	
Beertegemstraat,	 Molendamstraat,	 Oude	 Dorpsweg,	
Ouwegemsestraat,	 Landegemstraat,	 Pluimke,	 De	 Ga-
vers en de Tweebekenstraat.

In Kruishoutem wordt de komende 2 jaar gewerkt aan 
de vernieuwing van het centrum, rond de Markt en alle 
aanliggende straten.

We	investeren	in	nieuwe	wegenis,	maar	ook	in	nieuwe	
en	veilige	fietspaden.	Zo	zal	nog	in	2020	gestart	worden	
met de werken aan de Nazarethsesteenweg en Boe-
regemstraat. Daar komt niet alleen een nieuwe weg, 
veilige	fietspaden,	parkeerplaatsen,	maar	uiteraard	ook	
een	goede	 riolering	en	waterzuivering.	Ook	het	 kruis-
punt	met	 de	 Kasteelstraat	 wordt,	 met	 de	 aanleg	 van	
een	rondpunt	een	stuk	veiliger.	

Zingem	en	Huise	krijgen	een	veilige	fietsverbinding	met	
een	 van	 de	weg	 gescheiden	 fietspad	 langs	 de	 Bekes-
traat.	Andere	fietspadenprojecten	in	de	projectfase	zijn	
langs	de	Waregemsesteenweg	en	de	Passionistenstraat.

  ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGAANGIFTE GEANNULEERD 

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

Hulp nodig?

Vind het antwoord op je vraag:
•	 via	de	website	van	de	FOD	Financiën:	
	 www.fin.belgium.be.
•	 bel	de	FOD	Financiën	op	02	572	57	57	
	 (elke	werkdag	van	8.30	u.	tot	17.00	u.).

Laat je aangifte invullen door de experten van de 
FOD Financiën:
•	 Bel	naar	het	nummer	dat	op	de	envelop	van	je
	 aangifte	staat.
•	 Je	krijgt	een	afspraak	om	je	aangifte	te	laten	
	 invullen	per	telefoon.
•	 Na	het	invullen	per	telefoon,	ontvang	je	per	post
 een document met de meegedeelde gegevens. 
 Je moet dat document ondertekenen en terug- 
	 sturen.	 Je	 zal	 de	 indiening	 van	 je	 aangifte	 ook	 
	 kunnen	afronden	via	Tax-on-web	(MyMinfin).
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OPENINGSUREN:
Ma.-vrij.: 9-12.30 u 
en van 14-18.30 u 

Zat.: 8-12 u. en 13-18u. 
Zon. 8.30-12 u. 

Donderdag gesloten.

 

SPECIAALZAAK VERSE EN KWALITEITSVOLLE GROENTEN EN FRUIT
GROOT ASSORTIMENT WITTE EN GROENE ASPERGES

ZOETE AARDBEIEN
LEKKERE SERREBLOEMKOOL

www.vandeputtedesmet.be

 

Verpleegkundige (onbepaalde duur 50%, 80% of 100%)

Zorgkundige (onbepaalde duur 50%, 80% of 100%)

Jobstudenten in de zorg

Vzw Vijvens (WZC Home Sint-Petrus en WZC Home Vijvens) is meer dan

30 jaar actief in de ouderenzorg en is op zoek naar gemotiveerde: 

 

 

Heb je een hart voor ouderen en zie je jouw toekomst in de

ouderenzorg?  Solliciteer nu per mail t.a.v.

Mevr. Vande Moortele Rita, directie@stpetrus.be

 

 

www.vijvens.be 

09/333 30 11

 

 

W E R K E N  I N  D E  Z O R G  

D O E  J E  V A N U I T  J E  H A R T
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Isaac Verdonck, zoontje van Samuel Verdonck en 
Hilleen	Blommaert,	Kouterstraat	2A
Margot Libbrecht, dochtertje	van	Tom	Libbrecht	en	
Sophie	Van	Neck,	Ledepontweg	2
Lior Vanaelst De Vos, zoontje van Jonathan Vanaelst 
en	Maaike	De	Vos,	Ouwegemsesteenweg	5
Maxime Schiettecatte, zoontje	van	Geert	Schiette-
catte	en	Jolien	Ruysschaert,	Speelstraat	73/C
Mats Ceuterick, zoontje	van	Kristof	Ceuterick	en	La-
vinia	Verleyen,	Steenoven	40
Alpha en Marcia Mari, zoontje en dochtertje van 
Hector	Mari	en	Katrien	Bové,	Kruishoutemsesteen-
weg 31
Lise Van hove, dochtertje van Maarten Van hove en 
Stéphanie	Verhaegen,	Machelsestraat	17

Andreas Naessens en Marie Vanoverbeke, 
Karreweg	133	–	23	februari	1960

Aimé	Van	Den	Berghe	en	Ingrid	De	Laender,	
Hoogstraat	26	–	6	maart	1970
Roger	Meere	en	Elisa	Veys,	Steenbeekstraatje	4	–	
20	maart	1970
Antoine	De	Vrieze	en	Solange	Van	Heuverswijn,	
Wannegem-Ledestraat	28	–	16	april	1970
Norbert	De	Kimpe	en	Henriette	Gabriels,	
Neerrechemstraat	31	–	30	april	1970
Paul	Van	Dorpe	en	Frieda	Verschelden,	
Ouwegemsesteenweg	144	–	5	mei	1970
Marc Van Daele en Magdalena Igo, 
Ouwegemsesteenweg	53	–	9	mei	1970
Marc	Verhaegen	en	Josiane	Revyn,	Kolmstraat	3	–	
14	mei	1970

Elvire	Leydens,	weduwe	van	Gustave	Blomme,	
Alfred Amelotstraat 14 bus2, 
overleden	te	Oudenaarde	op	8	maart	2020,	89	jaar
Andre Vandergheynst, echtgenoot van Solange 
Verliefden, Driesstraat 44, 
overleden	te	Gent	op	5	maart	2020,	78	jaar
Leonia	Feys,	weduwe	van	Theophiel	De	Smeytere,	
Brouwerijstraat 22, 
overleden	te	Kruisem	op	12	maart	2020,	100	jaar
Anna Van de Kerckhove, weduwe van Maurits De 
Pestel,	Kruishoutemsesteenweg	176,	
overleden	te	Oudenaarde	op	15	maart	2020,	91	jaar
Lisette	De	Baere,	weduwe	van	Jozef	Berlamont,	
St.	Elooiskeer	5,	
overleden	te	Kruisem	op	21	maart	2020,	85	jaar
Joris	Goeminne,	weduwnaar	van	Lucia	Goedge-
buer,	Kloosterstraat	18,	
overleden	te	Kruisem	op	22	maart	2020,	95	jaar
Jacqueline De Vos, weduwe van André Vindevogel, 
overleden	te	Deinze	op	24	maart	2020,	82	jaar
Adriaan	Van	Poucke,	echtgenoot	van	Rosina	Moer-
man,	Ouwegemsesteenweg	138,	
overleden	te	Kruisem	op	27	maart	2020,	86	jaar
Jeannette	Debouver,	echtgenote	van	Jaak	Van	Ren-
terghem, Kruishoutemsesteenweg 213, 
overleden	te	Gent	op	4	april	2020,	70	jaar
Georges	Willems,	echtgenoot	van	Odette	Tack,	
Steenoven 7, 
overleden	te	Kruisem	op	3	april	2020,	82	jaar
Marie Vandenberghe, echtgenote van Johan Van 
Caenegem,	Nokerepontweg	2,	
overleden	te	Kruisem	op	3	april	2020,	61	jaar
Mariette	Van	der	Donckt,	weduwe	van	Cyriel	Mar-
tens,	Kloosterstraat	18,	
overleden	te	Kruisem	op	12	april	2020,	92	jaar

DIAMANTEN BRUILOFT 

GOUDEN BRUILOFT 

OVERLIJDENS

Nathalie	 Dubrulle,	 Bouckaert	 Luc	 en	 Justine	 De	
Meyer,	Heirweg	24
Luc	Demeyer,	Nederzwalmsesteenweg	82
Camilius	De	Brabanter,	Kloosterstraat	18
Paulien	Verbanck,	Verbindingsstraat	25
Serge	Vandemaele,	Nokeredorpstraat	1
Larsen	De	Witte,	Jolien	Leclercq	en	Miel,	
Nazarethsesteenweg	26/A
Mireilla	Hallaert,	Brouwerijstraat	20/0004
Willy	Van	de	Voorde	en	Huguette	Heeman,	
René	D’Huyvetterstraat	5/1008
Nick	Boom	en	Maartje	Petereyns,	
Deinsesteenweg 176
Mauro	Hernou,	Oudenaardsesteenweg	19
Hendrik	Van	Coppenolle-Maes,	’t	Barontje	2/0003
Laura	Matthijs,	Brugstraat	35/0002
Elise	Vantomme,	Olsensesteenweg	28/A003
Tibo	Janssens	en	Eva	Götze,	Fockaertshof	47

Philip	Van	de	Vyvere,	Brugstraat	17/0002
Daniel De Greve, De Jonghestraat 17
Thierry Dehaeck, Anne-Marie Delmulle en 
Laurence,	Nachtegaalstraat	9
Dieter	De	Langhe,	Melisa	Dhondt,	Jelto,	
Taube	en	Julot,	Churchillstraat	37
Ruben	De	Potter,	Olsensesteenweg	28/A003

NIEUWE INWONERS

ADRESWIJZIGING BINNEN
DE GEMEENTE

Gelet op de privacywetgeving publiceren wij enkel de gebeurtenissen waarvoor 
de betrokken personen/familie hun toestemming hebben gegeven.
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Nieuw bij VITRALUX : breng als BESTAANDE KLANT een NIEUWE KLANT aan en ontvang een leuke VERRASSING !*
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NEDERZWALMSESTEENWEG 40B • 9750 KRUISEM • TEL. 09 330 89 08 • WWW.HAUTEKEETEIMMO.BE

CHRISTOPHE HAUTEKEETE
erkend vastgoedmakelaar

Tel. 0477 37 26 99
BIV 500906

CHRIS BEYAERT
commercieel medewerker

Tel. 0479 37 59 20

!

PIETER BOTHUYNE
erkend vastgoedmakelaar

Tel. 0478 53 44 75
BIV 502843

MEUBELEN OP MAAT - TOTAALINRICHTINGEN - RAAMDECORATIE 
SFEERVOLLE BINNEN- & BUITENVERLICHTING - TUINMEUBELEN

in & outdoor living in style

Kruishoutemsesteenweg 179 - 9750 Zingem  -  T 09 384 99 09  -  www.casa-verde.be 
Open: wo-za van 10 tot 12u en van 14 tot 18u - Zondag van 10 tot 12u

MEUBELEN OP MAAT - TOTAALINRICHTINGEN - RAAMDECORATIE 
SFEERVOLLE BINNEN- & BUITENVERLICHTING - TUINMEUBELEN

in & outdoor living in style

Kruishoutemsesteenweg 179 - 9750 Zingem  -  T 09 384 99 09  -  www.casa-verde.be 
Open: wo-za van 10 tot 12u en van 14 tot 18u - Zondag van 10 tot 12u
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Waar en wanneer komen teken voor?
Teken	zijn	heel	het	jaar	door	aanwezig,	maar	pas	
bij	temperaturen	boven	de	10	à	12°C	worden	ze	
actief.	In	België	zijn	ze	het	meest	actief	van	maart	
tot	oktober,	wanneer	het	warmer	en	vochtig	is.	
Ze	verschuilen	zich	in	hoog	gras	en	struiken.

Zijn teken gevaarlijk?
Meestal is een tekenbeet onschuldig en veroor-
zaakt	 ze	 lokale	 roodheid	 en	 jeuk.	 Slechts	 2	 op	
100	mensen	die	gebeten	worden	door	een	teek,	
lopen	het	 risico	om	de	ziekte	van	Lyme	te	ont-
wikkelen.	 De	 ziekte	 kan	 wel	 ernstige	 gevolgen	
hebben	indien	geen	tijdige	behandeling	met	an-
tibiotica	wordt	 toegepast.	Hoe sneller de teek 
op een correcte manier wordt verwijderd, hoe 
kleiner de kans op besmetting! 

Controleer de plaats van een tekenbeet regel-
matig gedurende enkele weken.	 Raadpleeg	de	
huisarts enkel wanneer na een tekenbeet een 
rode	ring	op	de	huid	ontstaat	of	wanneer	griep-
achtige	verschijnselen	optreden.

Hoe kan je een tekenbeet voorkomen?  
Buiten zijn, bewegen in en genieten van de na-
tuur	is	leuk	en	bovenal	gezond!	Laat	je	dus	niet	
afschrikken	 door	 het	 risico	 op	 een	 tekenbeet.	
Volgende maatregelen	 helpen	 om	 een	 teken-
beet te voorkomen:
•	 Blijf	in	bossen	zoveel	mogelijk	op	de	paden.
• Draag lichtgekleurde kleding, dan zie je een
 teek beter. Draag lange mouwen, lange broeks-
	 pijpen	en	gesloten	schoenen.	Stop	je	broeks-
	 pijpen	in	je	kousen.	

• Gebruik een insectenwerend middel met  
	 bijvoorbeeld	 DEET	 op	 je	 onbedekte	 huid	 
	 (vermijd	het	gezicht	en	de	handen)	of	zelfs	op 
	 je	kleding	(om	de	2	à	3	uur	herhalen).
•	 Klop	kleding	uit	na	activiteiten	in	het	groen	om 
 achterblijvende teken te verwijderen.

Hoe controleren op een teek?
Een	teek	kruipt	op	je	lichaam	en	onder	je	kleding	
op	zoek	naar	een	warm	plekje.	Dat	kan	overal	op	
je	 lichaam	zijn.	Controleer	dan	ook	 je	volledige	
lichaam. Doe dit best elke keer als je in het groen 
bent	geweest.	Laat	anderen	je	hierbij	helpen	of	
gebruik	een	spiegel.	

Hoe een teek verwijderen?
Gebruik voor het verwijderen van een teek best 
een	 tekenverwijderaar.	 Heb	 je	 deze	 niet,	 geen	
nood.	 Een	 draadje,	 lange	 nagels	 of	 een	 bank-
kaart kunnen ook gebruikt worden om de teek 
te	verwijderen.	Zorg	er	in	ieder	geval	voor	dat	je	
de	teek	niet	plat	knijpt!	Verwijder	een	teek	rustig	
en	in	één	beweging.	Smeer	niets	op	de	teek	voor	
het	verwijderen.	Het	is	niet	erg	als	er	een	pootje	
blijft	zitten	in	de	huid.	Dit	kan	hooguit	een	kleine	
infectie	veroorzaken,	maar	hiervan	word	je	niet	
ziek.

Registreer een tekenbeet op tekennet.be
Help	 jij	mee	de	gebieden	met	teken	 in	kaart	te	
brengen	om	de	 ziekte	 van	 Lyme	 te	 bestrijden?	
Registreer	elke	tekenbeet	op	www.tekennet.be 
of via de app TekenNet. In ruil wordt je teken-
beet	opgevolgd	en	ontvang	je	herinneringen.

Dit	 is	 een	publicatie	van	 Logo	Gezond+	vzw	en	
het	Vlaams	Instituut	Gezond	Leven																								

  WEES NIET GEK, DOE DE TEKENCHECK!                                                              
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Gezien	 personen	met	 incontinentie,	 stomazorg	
of	nood	aan	peritoneale	dialyse	sedert	1	januari	
2020	geen	luierafval	meer	mogen	brengen	naar	
de	recyclageparken	en	ze	dit	afval	dus	voortaan	
moeten aanbieden via de restafvalbak, zullen de 
afvalkosten voor deze inwoners verhogen. 

Om	deze	personen	te	ondersteunen,	voorziet	de	
gemeente	vanaf	1	mei	2020	jaarlijks	een	toelage	
van	100	euro	per	persoon.	
 
Het	volledige	reglement	en	het	aanvraagformu-
lier	vind	je	op	de	gemeentelijke	website.	

  SUBSIDIE VOOR PERSONEN MET INCONTINENTIE, 
 STOMAZORG OF NOOD AAN PERITONEALE DIALYSE                                                                                        
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   : 

   : 

Info bij maatschappelijk werker Sandra Lambrecht via 09 389 68 16 of ocmw@kruisem.be. 

Referenties en meer info
www.tekennet.be | www.gezondheidenmilieu.be/teek | www.tekenbeten.be
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De nieuwe Audi Q3 Sportback

5,9 - 8,6 L/100 KM ◆ 153 - 196 G CO2/KM (WLTP) - Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig.

*  Het product ‘3 jaar garantie’ is een product voorgesteld door Audi Import België. Meer informatie over de voorwaarden van deze garantie vindt u op www.audi.be. Model enkel ter illustratie en 
uitgerust met te betalen opties. V.U./Adverteerder: D’Ieteren n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO-nummer 0403.448.140, rekeningnr. IBAN BE 95 0011 1122 5502.

Garage Vanhoonacker
Westerring 31 | 9700 Oudenaarde | 05 531 13 11
Maak een afspraak op www.audi.garage-vanhoonacker.be

DIE00075_200x140_dealers_Vanhoonacker_Q3SB.indd   1 17/02/20   17:17
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Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Kom langs voor meer informatie.

 

 
 
 

argenta.be

Kantoor K.Bure - Verschuere Bvba 
NIEUW PLEIN 2 a

9770 KRUISHOUTEM

tel 09 383 69 62

bure.verschuere@argenta.be

ON 0463.473.621 RPR OOST-VLAANDEREN
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Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Kom langs voor meer informatie.

 

 
 
 

argenta.be

Kantoor K.Bure - Verschuere Bvba 
NIEUW PLEIN 2 a

9770 KRUISHOUTEM

tel 09 383 69 62

bure.verschuere@argenta.be

ON 0463.473.621 RPR OOST-VLAANDEREN

Kom langs voor
meer informatie

Kantoor K.Bure - Verschuere Bvba

NIEUW PLEIN 2 a
9770 KRUISHOUTEM

tel 09 383 69 62
bure.verschuere@argenta.be
ON 0463.473.621 RPR OOST-VLAANDEREN

argenta.be
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  VAKANTIEAANBOD VOOR KINDEREN EN TIENERS   

Afhankelijk van mogelijke nieuwe richtlijnen die genomen worden in het kader van de coronacrisis,  
zullen wij dit vakantieaanbod eventueel moeten aanpassen. Check daarom regelmatig de gemeentelijke 
website, facebookpagina en de XM info van juni 2020.   



22

Laat bijziendheid je doelen 
niet in de weg staan

Kerkstraat  5
9770 Kruishoutem

09 310 48 70
info@optiekelien.be
www.optiekelien.be

Bijziend oogNormaal oog

“Als optometrist draag ik mee 
zorg voor jouw ogen. In geval 
van iemand met bijziendheid is 
het niet voldoende om enkel en 
alleen uit te gaan van de cor-
rectiebepaling. Interessant voor 
de uiteindelijke glaskeuze is te 
weten in welke mate die persoon 
tijd spendeert voor de computer, 
in het verkeer…én of er ook an-
dere klachten zijn. Als optome-
trist gaan we uit van het resultaat 
van de oogmeting in combinatie 
met de noden van de klant. Daar 
bouw ik mijn glasadvies rond en 
probeer ik in mensentaal de no-
dige uitleg te geven. Eens zover, 
zoeken we samen naar een ge-
schikt montuur. Je mag er zeker 
van zijn dat je met een leuk en 
eerder uniek exemplaar naar 
buiten gaat, die perfect aansluit 
bij jouw stijl en persoonlijkheid.”

Als de corona-maatregelen het 
toelaten, hoop ik jullie zo snel 
mogelijk in de winkel te mogen 
ontvangen. In tussentijd kan je 
ons steeds contacteren voor 
vragen, advies en bestellingen.

Elien 

WAT IS HET?

Goed zien dichtbij maar wazig zien veraf.
Als je myopie hebt of bijziend bent, 
wil dat zeggen dat je vooral goed dichtbij ziet. 
In de verte scherpstellen gaat minder goed.

HOE KOMT HET?

Erfelijke factoren en veel dichtbij kijken… op schermen. Bijziendheid is 
voor een deel erfelijk. Een ander deel zou te wijten zijn aan het feit dat ons 
kijkgedrag de laatste jaren fors veranderd is. Zo focussen we tegenwoordig 
veel vaker en langduriger op zeer korte kijkafstanden, namelijk op digitale 
schermen zoals smartphone of computer. Hierdoor is je oogbol iets te lang 
geworden, waardoor het brandpunt van je zicht niet op je netvlies belandt 
achteraan je oog, maar iets ervoor. Hierdoor kan je niet langer scherpstel-
len op zaken die zich in de verte bevinden.

ZO MERK JE HET

Je kan het merken bij het tv-kijken, autorijden of gezichten herkennen 
op straat. Myopie bij kinderen kan optreden vanaf de leeftijd van 10 jaar. 
Meestal duikt het op in de puberteit om daarna te stabiliseren. Je doch-
ter of zoon kan niet meer goed lezen wat er op het schoolbord staat – dat 
kan zich vertalen naar verminderde schoolresultaten – en knijpt haar of zijn 
ogen tot spleetjes bij het tv-kijken.

KIJKAFSTAND AFWISSELEN

Als je veel op de computer werkt, kijk je bijna de hele tijd op een korte kij-
kafstand. Het is heel goed voor je ogen om af en toe in de verte te staren 
zonder te focussen Je oogspieren kunnen dan even ontspannen. Daarom is 
buiten komen voor ons allen zo’n goede zaak. En wat onze kinderen betreft, 
die mogen best meer buiten spelen. Dan gaan ze automatisch meer in de 
verte kijken en afwisselen tussen kijkafstanden. Bovendien is het belangrijk 
dat kinderen tijdens het groeiproces van hun oogbol de nodige vitamines 
uit natuurlijk daglicht opnemen. Bijziendheid is immers het resultaat van 
een oogbol die tijdens het ontwikkelingsproces ‘te lang’ is geworden.

De buitenlucht 
is het dagelijks 

brood voor onze 
ogen
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  AFHAALDIENST BIBLIOTHEEK

Ook	onze	bibliotheken	bieden	in	het	kader	van	de	
coronamaatregelen	 een	 afhaaldienst	 aan.	 Je	 kan	
boeken,	tijdschriften,	strips,	dvd’s	…	afhalen	of	een	
beroep	 doen	 op	 de	 service	 ‘Bib	 aan	 huis’.	 Beide	
diensten gelden enkel voor inwoners van Kruisem. 

Hoe pakt de bib deze dienstverle-
ning aan?
Afhaaldienst of Take away
Het	bibteam	maakt	op	bestelling	pakketjes	klaar	
die	je	dan	kan	komen	afhalen.

1. Hoe kies je?  
Zoek	in	de	catalogus	de	titels	die	je	wil	ontlenen	
-	zie	https://kruisem.bibliotheek.be/
Je	 kan	 kiezen	uit	 de	 volledige	 collectie:	 boeken,	
strips,	tijdschriften,	dvd’s	…	Je	kan	enkel	materia-
len reserveren die in de bibliotheek aanwezig zijn.

2. Hoe reserveren?
•	 Stuur	een	e-mail	naar	bibliotheek@kruisem.be	 
 met je naam, telefoonnummer, lenersnummer 
	 en/of	 rijksregisternummer	 en	 geef	 duidelijk 
	 aan	welke	materialen	je	wil	lenen,	met	de	titel/ 
	 auteur/materiaalsoort	en	in	welke	bibliotheek 
	 je	 ze	 komt	 afhalen:	 Kruishoutem	 of	 Zingem. 
	 Let	 wel,	 je	 kan	 enkel	 materiaal	 lenen	 die	 
 aanwezig is in de bib!
•	Of	 bel	 tijdens	 de	weekdagen	 van	 9.00	 u.	 tot 
	 12.00	u.	en	van	14.00	u.	tot	16.00	u.	naar	de 
	 bib	via	09	333	71	39.
•	 Opgepast,	het	is	mogelijk	dat	een	titel	aanwe- 
	 zig	is	op	het	moment	van	je	aanvraag	maar	dat 
 die gereserveerd is voor een andere lener.

3. Hoe uitlenen?
•	 Je	kan	maximum	10	materialen	afhalen,	tijdens	 
	 de	weekdagen	van	9.00	u.	tot	12.00	u.	en	van 
	 14.00	u.	tot	16.00	u.	Het	bibteam	zal	je	verwit- 
	 tigen	 wanneer	 en	 op	 welk	 afhaalpunt	 het	 
	 pakketje	 klaarligt.	 Bij	 het	 afhalen	 volgen	 wij 
 strikt de regels van social distancing.
•	 Je	 krijgt	 een	mail	 met	 de	 bevestiging	 van	 je	 
	 afspraak.		
•	 Kan	je	toch	niet	aanwezig	zijn	op	het	afgespro- 
	 ken	 moment,	 verwittig	 het	 bibteam	 dan	 via 
 mail of telefonisch. 

Terugbrengen? Neen!
Je mag de bibliotheekmaterialen houden tot de 
bibliotheek	terug	open	kan.
De inleverbus in Kruishoutem en de brievenbus 
in	 Zingem	 zijn	 gesloten.	 Dit	 betekent	 dat	 je	 in	
beide bibliotheken geen materialen kan terug-
brengen.  

Bibliotheekdienst aan huis
Lukt	het	niet	om	je	zelf	te	verplaatsen	en	heb	je	
geen	 contactpersoon	 die	 voor	 jou	 naar	 de	 af-
haaldienst kan komen, dan zorgt de bib ervoor 
dat	er	een	pakket	thuis	wordt	geleverd.

Je	 kan	 op	 dezelfde	manier	 je	 keuze	maken	 als	
hierboven beschreven.
Het	 is	 niet	 de	 bedoeling	 dat	 je	 de	 bibliotheek-
materialen	die	je	al	thuis	hebt,	meegeeft	met	de	
medewerkers. 

OPHALING AFVALFRACTIES
OPGELET!	De	ophalers	stellen	vast	dat	hier	en	
daar	het	afval	niet	tijdig	buiten	staat.	Daarom	
nogmaals	deze	oproep:	zet	alle	afvalfracties	
voor	5.00	u.	‘s	morgens	of	de	avond	voor	de	
ophaaldag	na	19.00	u.	buiten	en	dit	duidelijk	
zichtbaar	 op	 de	 stoep,	 zonder	 hindernissen	
en dichtgebonden.  
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9800 Deinze

TE KOOP: 14 APPARTEMENTEN

0473 32 01 16

Wij bieden 
een correcte prijs

Steeds op zoek naar 
projectgronden

ZINGEM

Vanaf 230.000 euro
Ligging: Dompel 1 te Zingem
Toplocatie in het centrum
Oppervlaktes van 95m² tot 191m²
Mooie terrassen met goede oriëntatie

TE KOOP: 14 APPARTEMENTEN

WWW.HBPPBOUW.BE
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  AVONTURENSPORTDAG 

  STANDHOUDERS GEZOCHT VOOR 4E BEWUST 
 OMGAAN MARKT VAN WERELDFRONT 

De	 burensportdienst	 Vlaamse	 Ardennen	 organi-
seert	voor	de	derde	keer	een	avonturensportdag.	
Dit	jaar	vindt	de	sportdag	plaats	in	Oudenaarde.	
De deelnemers kunnen kiezen uit drie verschil-
lende formules. 

Wanneer
Donderdag	2	juli	2020	van	9.00	u.	tot	16.00	u.

Waar
The	Outsider,	Donkstraat	50,	Oudenaarde

Prijs
15	euro	(inclusief	drankje	en	busvervoer)	
Eigen	lunchpakket	meebrengen.

Voor wie
Voor	jongeren	van	10	t.e.m.	15	jaar	

Keuzeformules
1.	waterski-initiatie,	arrow	tag,	touwentoren,
	 moerasparcours
2.	hoge	tarzans,	mega	sup,	waterski-initiatie,	
 arrow tag
3.	laserbattle,	touwentoren,	mega	sup

Busvervoer
Er	is	busvervoer	voorzien	met	opstapplaats:
-	 Kruishoutem:	sporthal,	Woestijnestraat	13
-	 Zingem:	Kerkplein
	 (exacte	vertrekuur	delen	we	later	mee)

Inschrijven 
Vóór	 8	 juni	 op	 www.i-school.be/login	 (factuur	
volgt later)
(Nog	 geen	 login?	 Dan	 moet	 je	 jezelf	 en	 je	
kind(eren)	eerst	registreren	via	www.i-school.be/
kruisem/registreren)
Opgelet!	 Het	 aantal	 inschrijvingen	 is	 beperkt,	
wees er dus snel bij! 

Op	 zondag	 13	 december	 2020	 van	 10.30	 u.	 tot	
16.30	u.	organiseert	Wereldfront	Zingem	voor	de	
4e	keer	haar	Bewust	Omgaan	Markt	in	De	Griffel	
te	Ouwegem.	

De	 rode	 draden	 zijn	 nog	 steeds	 upcycling,	 recy-
cling, fairtrade, eco, lokaal, duurzaam en dit rond 
thema’s	 als	 voeding,	 kledij,	 lifestyle,	 decoratie,	
toerisme ... 

Wie	interesse	heeft	om	een	standje	te	bemannen,	
stuur	een	mail	naar	wereldfrontzingem@gmail.com. 
In	 september	 beslist	 Wereldfront	 welke	 stand-
houders	 weerhouden	 worden.	 Wij	 geven	 voor-
rang aan standhouders die het best aansluiten bij 
de	visie	van	Werelfront.	

25
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Meer info en contact via sport@kruisem.be  - 09 383 62 31
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TORCK EXTERIEUR
E3-laan 60 • 9800 DEINZE • tim@torck.be  

WWW.TORCK.BE

 #WINKELHIEREN #SHOPLOCAL #KRUISEM CONCESSIEHOUDER

> We cover your home.

AMBASSADOR

VAKKUNDIG GEPLAATSTE ZONWERINGEN, 
POORTEN, DEUREN & CARPORTS

Contacteer onze adviseur Tim Isebaert
voor vrijblijvend advies
0496 38 11 68  

Tuin- en hobbyshop & TUINONDERHOUD  J. Van de Woestyne - Van Den Berghe

Mei-maand is bloemenmaand  10 mei Moederdag
verras haar met bloemen

Nokeredorpstraat 43 - Nokere - Tel/Fax 09/383 70 84
johny.vandewoestyne@hotmail.com
di.-woe.-do.-vr.: 8u. - 12.30u. • 13.30u. - 19u. - 
zat.:  8u. - 12.30u. • 13.30u. - 18u.
zon- en feestdagen:  9u. - 12.30u.

Ruime keuze aan:
• zomerbloeiers en terrasplanten
• Sproei- en meststoffen
• Tuinzaden VILMORIN
• Hobby-voeders
• Gratis advies
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  DELLA FAILLESTRAAT IN HUISE WORDT GRONDIG 
 HERAANGELEGD

  BEPERKTE CORONA-VERTRAGING BIJ WERKEN 
 CENTRUM KRUISHOUTEM

De	gemeenteraad	van	30	maart	2020	heeft	een-
parig	het	bestek	goedgekeurd	voor	het	uitvoeren	
van wegenis- en rioleringswerken in de della Fail-
lestraat	 in	Huise.	Deze	rustige	woonstraat	 in	het	
mooie	 en	 landelijke	 Huise	 verbindt	 de	 Kolpaart	
met	de	Lange	Aststraat.

De gemeente voorziet een grondige heraanleg 
van de straat, inclusief gescheiden riolering, zo-
dat het afvalwater van de 16 woningen daar ook 
gezuiverd kan worden. Bovendien zal de straat zo 
aangelegd worden dat het mooie groene karakter 
gerespecteerd	wordt.	Er	komt	hier	onder	andere	
ook	 een	 rustplaats	 met	 een	 picknickbank.	 Het	
plan	kwam	tot	stand	met	inspraak	van	de	buurt,	
aan de hand van bewonersvergaderingen.

De	werken	worden	geraamd	op	493	981,75	euro	
excl.	BTW.	Een	deel	van	de	kostprijs,	384	199	euro,	
wordt betaald door rioolbeheerder Farys, voor 
zowel	de	investering	als	de	private	afkoppelingen.
De	kostprijs	van	deze	werken	voor	de	gemeente	
zelf	 bedraagt	 op	 die	manier	 slechts	 109	 782,75	
euro	excl.	BTW.

De	aanbesteding	wordt	nu	gelanceerd.	We	hopen	
de	werken	na	de	zomervakantie	 te	kunnen	aan-
vatten.	Er	is	een	uitvoeringstermijn	van	100	werk-
dagen, zo’n 7 maand, voorzien. 

Voor de start van de werken organiseert de ge-
meente samen met de aannemer nog een bewo-
nersvergadering om de fasering van de werken te 
bespreken	en	de	hinder	voor	de	omwonenden	zo	
beperkt	mogelijk	te	houden.

De werken in het centrum van Kruishoutem zijn 
terug	hervat.	De	algemene	aannemer	heeft	door	
de	coronacrisis	twee	weken	stil	gelegen.	Op	een	
veilige	en	licht	aangepaste	manier	is	de	algemene	
aannemer	terug	aan	de	slag.	 In	de	Pastorijstraat	
gaat het over de afwerking van de rioleringswer-
ken	 en	 het	 klaarzetten	 voor	 de	 aanleg	 van	 de	
‘bovenbouw’:	 de	 rijweg,	 voetpaden	 en	 parkeer-
plaatsen.	Begin	mei	wordt	de	hoofdriolering	in	de	
Kerkstraat aangelegd.
 
Dan zullen ook de werken aan de nutsleidingen 
(in	 opdracht	 van	 Fluvius)	 terug	 opgestart	 wor-
den. De aannemer start met werken in de buurt 
van	de	Markt	en	zal	daarna	de	werken	 in	de	W.	
Churchillstraat	aanvatten.	Op	dat	moment	wordt	
de	 Churchillstraat	 afgesloten	 en	 geldt	 de	 om-
leiding rond het centrum van Kruishoutem met 
eenrichtingsverkeer	 in	 een	aantal	 straten	om	 zo	
een	vlotte	en	veilige	verkeersdoorstroming	te	ver-
zekeren.

Tijdens	 de	werken	blijft	 het	 centrum	 steeds	be-
reikbaar,	met	voldoende	parkeerplaatsen	vlakbij.	
Alle handelszaken, ook in de straten waar gewerkt 
worden,	zijn	altijd	vlot	toegankelijk.

10

O
pe

nb
ar

e 
w

er
ke

n

   : 

Meer info via: • Robrecht Bothuyne – schepen openbare werken – 0478 21 91 47
    • Peter Martens – afdelingshoofd Infra – 09 389 01 20
    • Tom Vanden Bossche – werftoezichter – 0476 23 37 62
    • of per e-mail: infra@kruisem.be
    • https://www.kruisem.be/centrum-kruishoutem
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WEEK VAN 27/04 -04/05

Knolselder-pastinaaksoep
Courgettesoep met kruidenkaas
Wortelsoep met curry

Baarsfilet met mosterdsausje, broccoli en
doperwtjes
Lentesalade met gerookte heilbot en gemarineerde
venkel
Luikse salade met boontjes, gegrilde beenham,
asperges en kwartelei
Ovenschotel met kip, zoete aardappel en paprika
Gratin met krieltjes, groene asperges, verse zalm
en kruidenkaas
Wok met scampi en lentegroentjes
Vol au vent met feuilleté en puree
Stoofpotje van varkenswangetjes met salade en
frietjes

SOEP 5 €/ LITER

 
DAGSUGGESTIE NAAR KEUZE €15 

 
 
 

WE WERKEN WEKELIJKS MET EEN NIEUWE LIJST DAGSUGGESTIES.
VARIATIE IS ONZE TROEF, VOOR ELK WAT WILS...

 
PLAAST UW BESTELLING INDIEN MOGELIJK DAAGS VOORDIEN, ZO

KUNNEN WE ALLES GOED VOORBEREIDEN!
LASTMINUTE KAN OOK, MAAR OP IS OP

 

BEL OF STUUR UW BESTELLING
DOOR NAAR 0495547846

 
WE WERKEN DAGVERS EN ALLES WORDT HUISBEREID

 
DE DAGSUGGESTIES ZIJN OOK IN HET WEEKEND VERKRIJGBAAR

 
Alle gerechten worden koud afgehaald en zijn

eenvoudig op te warmen. Alles wordt dagvers bereid
en kan ook ingevroren worden of nog 2 dagen in de

frigo bewaren..
 

OESTERS NATUUR GILLARDEAU 3,5 € / ST
OESTERS GEGRATINEERD MET  PREI 5 € ST

ASPERGES FLAMANDE  15 €
ASPERGES MET GEROOKTE ZALM  18 €

KREEFT BELLE VUE 35  €
KREEFT IN OVEN 35 €

NAGE VAN KREEFT MET ASPERGES 40 €
 

OOSTERSE SALADE MET TATAKI VAN TONIJN, RODE BIET, 
 ASPERGES, SOJASESAMDRESSING  : 18 EURO

TOMAAT GARNAAL ( 2 HALVE )  : 18 EURO
SALADE GEROOKTE ZALM, TOAST EN AVOCADO 18 EURO
CROQUE DE LUXE MET BRIE, TRUFFEL EN BEENHAM EN

ASPERGESLAATJE 18 EURO
 

LAMSKROONTJE MET LENTEGROENTE  : 25 EURO PP
PARELHOENFILET MET LENTEGROENTE : 20 EURO PP
PAPILLOTTE VAN VIS MET LENTEGROENTE : 18 EURO 

 
 
 

DESSERT 7 EURO
TIRAMISU

TRIO VAN CHOCOLADEMOUSSE
NOUGATPARFAIT MET  ANANAS EN MANGOGELEI

SORBET MET GECONFIJTE CITROEN
BRUSSELSE WAFEL , VANILLEHANGOP EN RODE VRUCHTEN

HUISGEMAAKT VANILLEROOMIJS  12 EURO PER LITER
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK VAN 05/05-12/05

Spinaziesoep 
Aspergesoep
Paprikasoep

Salade met gerookte zalm en avocado
Pasta met witte pens, truffel en broccoli
Kip piccata met kappertjes, geconfijte citroen
en peterselieaardappeltjes
Penne 4kazen met asperges en doperwtjes
Karnemelkstampers met spinazie,
gepocheerd eitje, spek en garnalen
Vispannetje met puree en lentegroente
Foccacia met rundscarpaccio, rucola,
Parmesan en gemarineerde tomaatjes
Lamsburger,rozemarijnaardappel,tzatziki

SOEP 5 €/LITER

 
DAGSUGGESTIE NAAR KEUZE €15 

 
 
CHEF’S CHOICE
MOEDERDAGWEEKEND
FRUITS DE MER
ZEEVRUCHTENSCHOTEL

 
 

8-9-10 MEI
TEN LAATSTE BESTELLEN TEGEN DONDERDAGMIDDAG 7MEI, AFHALEN KAN VRIJDAG,

ZATERDAG EN ZONDAG TUSSEN 10 EN 11 EN TUSSEN 16 EN 17 U.
 

BESTELLEN KAN  VANAF 2 PERSONEN
 

PLATEAU FRUITS DE MER : 
30 euro PP :

100 GR GRIJZE GARNALEN ONGEPELD, 100 GR KREUKELS,  200 GR
WULKEN,, 2 KRABBEPOTEN,

6 OESTERS, 4 GAMBA’S, 4 LANGOUSTINE’S,  INCL SAUSJES ,
CITROEN EN BROOD

 PRESTENTATIESCHAAL inclusief : ISOMOBOOT MET SCHILFERIJS
 

MET HALVE KREEFT EXTRA : 15 EURO PP EXTRA
MET EEN FLES CAVA : 15 EURO EXTRA

MET EEN EXTRA FLES CHAMPAGNE : 30 EURO EXTRA
 

 
 
 

 
Afhaal van ZONDAG TOT EN MET WOENSDAG

tussen 11 en 16 u , ofwel na afspraak.
Afhaal op donderdag, vrijdag, zaterdag  tussen 11

u en 13 u, ofwel tussen 17 u en 18 u30
 

Extra Lentesuggesties  Mei
 

Tekst toevoegen

WEEK VAN 12 MEI -18 MEI

Kippesoep
Aspergesoep
Tomatensoep

Asperges Flamande
Gepaneerde tongreepjes met
wortelpuree en curry-sesamdip
Orloff van kalkoen met mosterdsaus
Penne met tomaat en sappige
gehaktballetjes
Ribbetjes met gepofte aardappel
Vitello Tonato 
Surf en turf salade met kip en scampi,
mangosalsa
Stoofpotje van varkenswangetjes met
salade en frietjes

SOEP 5 €/ LITER

 
DAGSUGGESTIE NAAR KEUZE €15 

 
 
 
 

AFHAALMENU MEI
 

LENTESLAATJE MET GEROOKTE HEILBOT
VENKEL EN POMPELMOES

OF
RUNDSCARPACCIO

 
PARELHOENFILET MET LENTEGROENTE 

OF
TONGSCHARFILETS MET LENTEGROENTE

 
TIRAMISU 

OF
NOUGATIJS MET EXOTISCH FRUIT

 

WEEK VAN 27 MEI TOT 1 JUNI

Geklaarde rundsbouillon
Thaise kokossoep
Broccolisoep

Zuiderse pasta met scampi
Kalfstong met Madeira en
aardappelduchesse
Zalmlasagne met spinazie
Chili con carne met jasmijnrijst
Griekse salade met olijf, tonijn en fetta
Biosalade met meloen, gerookte ham en
zoete paprika en granaatappel
Vol au vent met champignon, balletjes ,
bladerdeeg en puree
Patatas Bravas met merguezeworstjes
en courgettesliertjes

SOEP 5 €/ LITER

 
DAGSUGGESTIE NAAR KEUZE €15 

 
 
 
 
 
 

WEEK VAN 19-26 MEI

Lentegroentesoep
Zoete aardappelsoep
Ajuinsoep

Couscous met kruidige
worteljardinière en lamsballetjes
Thaise salade met reepjes Biefstuk,
koriandersalsa
Gegrilde beenham met
honingmosterddressing, gegrilde
Romeinse sla
Pasta met kip, champignon en truffel
Paella met tempura van scampi en
calamares
Vogelnestjes met lopend eitje,
tomatensaus en puree
Kabeljauw met prei en spinazie

SOEP 5 €/ LITER

 
DAGSUGGESTIE NAAR KEUZE €15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekeningnummer 
BE 12001603011892

 
Thuisleveren kan, na telefonische
afspraak, binnen een straal van 7

kilometer rond Nokere, mits
overschrijving vooraf

VEGETARISCHE SUGGESTIES

Asperge flamande
Toast met champignon en truffel

Tomaat mozzarella
Penne 4 kazen met doperwtjes

Vegetarische couscous
Gratin met lentegroente

Wrap met gegrilde ratatouillegroente
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  NEEM DEEL AAN HET CONSUMENTENONDERZOEK 
 OVER AARDAPPELEN

  STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK NA JE VIJFTIGSTE  

Het	 Provinciaal	 Proefcentrum	 voor	 de	 Aardap-
pel-	en	Groenteteelt	 in	Kruisem	organiseert	een	
enquête in het kader van een consumentenon-
derzoek	over	aardappelen.

Het	 invullen	 van	 deze	 vragenlijst	 duurt	 slechts	
10	minuten	en	is	anoniem.	Jouw	gegevens	zullen	
steeds vertrouwelijk worden behandeld en wor-
den niet uitgeleend aan derden.

Om	je	te	belonen	voor	je	medewerking,	maak	je	
kans	 op	 een	 geschenkmand	 ‘Smaak	 van	 Waas’	
t.w.v.	50	euro.	

De	enquête	loopt	tot	10	mei	2020.
Vul	 de	 enquête	 in	 via	 https://www.kruisem.be/
doe-mee-aan-het-consumenten-onderzoek-over-
aardappelen.

Ben	je	50+	en	kriebelt	het	om	zelfstandige	te	wor-
den?	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	grondi-
ge	voorbereiding	en	goede	informatie	essentieel!
 
Daarom	 organiseren	 Integraal,	 Overnamemarkt,	
Liantis	en	UNIZO	op	4	locaties	in	Vlaanderen	een	
3-delige namiddagreeks waar je de kans krijgt 
praktische	kennis	op	te	doen	over	de	belangrijk-
ste	zaken	die	bij	de	opstart	of	een	overname	om	

de hoek komen kijken. De sessies gaan eind no-
vember/begin	december	2020	van	start.

Deelnemen	is	gratis.	Inschrijven	vooraf	verplicht.
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Meer informatie en inschrijven via www.ondernemen50plus.com 
(aanbod “Start 50+”)
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  LEER KRUISEM BETER KENNEN

Een onschuldige hand trekt uit de 
juiste inzendingen een winnaar. 
Deze persoon wint een Kruisembon 
ter waarde van 10 euro. 

OPLOSSING XM INFO APRIL 2020 
Kapel	in	de	Beertegemstraat	(ter	hoogte	van	het	kruispunt	met	Oost-Beertegemstraat)	in	Huise.
19	juiste	inzendingen.

WINNAAR: MAAIKE DEMEYER 
kan	voor	30	mei	2020	haar	prijs	afhalen	bij	de	communicatiedienst	te	Kruishoutem	of	aan	de	
balie	in	het	administratief	centrum	in	Zingem.	

  Waar is deze foto genomen? 

  Waag een gok!

  Stuur je antwoord 
  voor 15 mei 2020  naar 

  vrijetijd@kruisem.be.
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 Gemeentehuis 

 Kruisem  
 locatie Kruishoutem
 Administratieve zetel 
 Markt 1
 9770 Kruisem
 
 09	333	71	34
	 info@kruisem.be
 
 ma		 8.00	u.	-	12.00	u.
	 							 13.00	u.	-	18.00	u.
	 di	-	vr		8.00	u.	-	12.00	u.
	 za		 9.00	u.	-	12.00	u.	
  (burgerzaken)

 Gemeentehuis 
 Kruisem
 locatie Zingem
 Alfred Amelotstraat 53
 9750 Kruisem
 
 09	333	71	34
	 info@kruisem.be
 
 ma		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 di		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 					 13.30	u.	-	18.45	u.
	 wo		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 do	 8.30	u.	-	11.30	u.
	 vr		 8.30	u.	-	11.30	u.

 OCMW Kruisem 
 locatie Kruishoutem
 Markt 3
 9770 Kruisem
 
 09	333	71	42
	 ocmw@kruisem.be
 
 Iedere werkdag en zaterdag 
	 van	9.00	u.	–	11.30	u.

 OCMW Kruisem 
 locatie Zingem
 Alfred Amelotstraat 53 
 9750 Kruisem
 
 09	389	68	10
	 ocmw@kruisem.be 
 ma		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 di		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 					 13.30	u.	-	18.45	u.
	 wo		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 do		 8.30	u.	-	11.30	u.
	 vr		 8.30	u.	-	11.30	u.

 Recyclagepark 
 Kruishoutem
 Melkerijstraat 2
 9770 Kruisem
 
 0800	99	827
	 omgeving@kruisem.be
 
	 wo	 10.00	u.		–	18.30	u.	
	 	 (apr-sep)
	 						 10.00	u.		–	17.30	u.
   (okt-ma)
	 vr		 10.00	u.		–	18.30	u.	.	
	 	 (apr-sep)
	 					 10.00	u.		–	17.30	u.
  (okt-ma)
	 za		 9.00	u.	–	16.00	u.

 Recyclagepark 
 Zingem
 Bekestraat 15
 9750 Kruisem
 
 0800	99	827
	 omgeving@kruisem.be
 
	 wo	 13.00	u.		–	18.30	u.	
	 	 (apr-sep)
	 						 13.00	u.		–	17.30	u.
   (okt-ma)
	 vr		 13.00	u.		–	18.30	u.	.	
	 	 (apr-sep)
	 					 13.00	u.		–	17.30	u.
  (okt-ma)
	 za		 9.00	u.	–	16.00	u.

 Bibliotheek Kruisem
 locatie Kruishoutem
 Waregemsesteenweg 22 
 9770 Kruisem
 
	 09	333	71	39
	 bibliotheek@kruisem.be
 
	 di		 10.00	u.	–	12.00	u.
	 					 17.00	u.	–	20.00	u.
	 wo		 14.00	u.	–	17.00	u.
	 do		 17.00	u.	–	20.00	u.
	 za		 10.00	u.	–	12.00	u.

 Bibliotheek Kruisem
 locatie Zingem
 Kwaadstraat 13
 9750 Kruisem
 
 09	383	57	77
	 bibliotheek@kruisem.be
 
	 ma		 18.00	u.	–	20.00	u.
	 wo		 14.00	u.	–	17.00	u.
	 do		 18.00	u.	–	20.00	u.
	 vr		 17.00	u.	–	19.00	u.
	 za		 9.00	u.	–	12.00	u.

 CC De Mastbloem
 Waregemsesteenweg 22 
 9770 Kruisem
 
 0474	99	40	66	(zaalwachter)
	 vrijetijd@kruisem.be

 De Griffel
 Ouwegemsesteenweg 90
 9750 Kruisem
 
 09	396	52	84	(info	en	reservatie)
	 vrijetijd@kruisem.be

 Sporthal 
 Kruishoutem
 Woestijnestraat 13 
 9770 Kruisem
 
	 09	383	62	31
	 sport@kruisem.be

	 ma-vrij		 8.00	u.	–	23.00	u.
	 za	 8.00	u.	–	20.00	u.
	 zo		 8.00	u.	–	12.00	u

 Gemeentelijke 
 turnzaal Zingem
 Kruiskensstraat
 9750 Kruisem
 (recht tegenover parking
 Delhaize)
 
 09	383	62	31
	 sport@kruisem.be

Wachtdienst	dokters:	09	338	86	32
Wachtdienst	apothekers:	0903	99	000	(1,50	euro/min.)	–	www.apotheek.be
Wachtdiensten	Algemeen	Tandarts	Vlaanderen:	0903	399	69	 
•	Familiehulp	VZW:
			Dienst	voor	Thuiszorg:	055	33	45	45	
•	Thuisverpleging	Bond	Moyson:	permanente	wachtdienst:	09	333	59	99
•	Solidariteit	voor	het	gezin	VZW:
			Gezins-	en	bejaardenhulp	en	thuisverpleging:	permanent	bereikbaar:	
			055	33	44	21
•	Home	St.-Petrus	/	Home	Vijvens:	bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf					
			onthaal	09	333	30	11
•	Wit-Gele	Kruis	Oudenaarde:	Permanente	wachtdienst:	055	31	27	13
•	VZW	Familiezorg	Oost-Vlaanderen:	Dienst	voor	thuiszorg:	09	225	78	83

Zelfstandige verpleegkundigen
•	Lieven	Deprince,	tel.	09	383	04	01	of	0477	50	75	25
•	Vicky	Vanwetter,	tel.	0470	50	76	11
•	Stefanie	De	Koning,	tel.	0496	95	73	56
•	Marissa	Vinck,	tel.	0476	39	14	88
•	Emilie	Coussens,	tel.	0476	60	66	69
•	Nele	Gevaert,	tel.	0476	60	39	46
•	Mattijs	Vandeputte,	tel.	09	395	32	48.

Drankprobleem? Je kan geholpen worden!
AA.	Nationaal	–	tel.	03	239	14	15
AA.	Bill	Kruishoutem	–	tel.	0477	38	19	82	of	0479	60	22	35

Mindermobielen vervoer  
•	Medisch	vervoer	-	CM	mobiel:	Kruisem	+	Wortegem-Petegem:	
			0473	88	35	63	(Marie	Louise	Schamp)
•	Sociaal	vervoer:	09	389	68	16	(OCMW	Kruisem)



Buitenspeeldag
De	Buitenspeeldag	op	22	april	verliep	dit	jaar	ietsje	anders	…	
Samen	buiten	spelen	op	straat	kon	niet.	De	jeugddienst	zorgde	
voor	een	alternatief:	de	Buitenspeeldag-challenges.	
Kinderen	voerden	massaal		allerlei	gekke	en	leuke	opdrachten	uit.	
Hieronder	een	terugblik.		



Nazarethsesteenweg 65 • 9770 Kruisem • tel. 09 383 56 77
Open dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13.30 tot 19u.
• Za : 9u-12u en 13u30-18u  •  Elke zondag : 9u-12u30  
Gesloten maandag en feestdagen.

WWW.TEXANDREA.BE

We verwennen jullie met 10% DIRECTE KORTING OP ELKE AANKOOP tot 31 MEI 2020!

Volg ons op facebook 
en instagram, 

we posten elke dag iets!

Wil je graag iets bestellen uit 
onze folder/facebook/instagram? 

Mail: info@texandrea.be
Tel: 09/3835677

GSM: 0476/697441
Wij leveren GRATIS aan huis 

rekening houdend met 
de veiligheidsmaatregelen!

Wil je iemand 
bedanken of verrassen…?

 
De Texandrea-geschenkbon 

is online verkrijgbaar!

Vergeet 
mama 
niet!


