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bijzondere editie van ,,Crescendo", ons eigøn tijdschrift, heeft een dubbøle
bødoe ling. -Enerzijds dø financiëlø nood lenigen met dø hulp van øen aantal bereidwillige
sponsors en anderzijds willøn wij onze komende activiteiten propôgøren naar høt publiek
toø.
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Erevoorzitlers: Jozef Van Oudønhovø
\filfried Kiekens

Yoorzitter: Andr,á Van Heckø
Schatbewa arder' Luc Roølants
Dirigønt: Jürgen Wayenberg
Hulpdirigent: Luc Van Rossen

Dirigønt jøugdharmoniø, Filip Couck

bøstuur

Leden, Rik Fløurinck, Dirk Van De Maele,

Jef Kiekens, Ciska Kiøkens, ìlalter Kiekens,

J.P.-Van Keymeulen, Greet Van Høcke,

Albrøcht Van Vaerenbørg, Braam De Tant,

LeenDe Gendt, Wim Van de Maele,
Frans Van døn Stock, Jo Fonck,

Bruno Fleurinck, Wim Roelants

s jubifeumjaar is reeds øøn stuk opgezet.-Dø academische zitting op 99 juli
laatstlødøn mogøn wij als een succes beschouwen.-Dø velø aanwezigen hebben dø
vporstøllihg van høt prachtig boek (zowel naar inhoud als naar uitzicht), over devørlopen
1 OO-jaar, kunnen meemakøn.

oY/,.
//¡fne¿ Kiøkens nam afschøid als voorzitter. Op høt eindevôn een opniøuw subliømø,

bij wijløn emotionele toespraak droeg hij zijn functie ovør ôan A,ndre Van Hecke.-Andre
bønoemdø vriend Wilfried in opdracht van høt bestuur tot erevoorzitter, zodat hij voor alt¡d
verbonden bl¡ft aan zijn sociëteit.

aangøbodøn receptie werd tot øøn stuk in dø nacht verder gezet

Q%r"lksfeest van P5 augustus belooft grandioos tø wordøn .-Yerderin dit nummør
vindt u het programma dat møt dø medewerking van verschillende Atomse vereniglngen
uitgekiend werd. Høt muzikale gedeelte bøvot een grole variëteit.

,,Atomse muziekhappening" gaat door op 98 septembør 1996 in dø sporthal, møt
het gastoptreden van Vlaanderens nummer| op høt vlak van muziek en zang,lllLL TURA.
Hij brøngt ,,lfill Tura in Røtro" concørt.

Q,%reel moeden volharding wordt er gewerktaan de komende activiteiten in het
kader vôn ons jubileumjaar.-Li1 moeten en zullen leiden tot momenten van ongøkøndø
crescendo's.

Wie zich wil abonneren op CRESCENDO en alzo erelid worcJøn van onze

harmoniø stort 500 BEF. of 1.000 BEF. als støunand erelid op ons

rekøni ngnu mmer 497 -BO7 601 1 -39 varr,,Moød en' lllhard i ng" - Denderhoutem

Vera ntwoo r de.li )ke u r tgever: Jean-Pierre Va n Keymøu I øn
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le anekdoten die nog regølmatig opget
Eind de jarøn zøstig haddøn de Duitslar
rcrden. T¡dens een transf¿rt langs de Ri

:oppen. Delweede bus stopte ongeve
e lueede bus, gekleed in een kanariegt
nz.,.."Jeann¿ komt naar ons gelopen.,, v
Iostop te doen. De eersle wôgen sto
,root wðs de verbazing van de vriende
leek dat hrj met een travestiet te maken
,oed gerôden, het was natuurlijk \?ilfri¿<
isch Ondew|s (op TV het serieuste ge:

)
Toen in Schult de muzikalø bende in ð
ok, vond "burgemøestei' Jef YanHecke
:erstø schepen" Cyriel Trogh werd hem r

alkon volgde natuurlijk onmiddellijk en
lekke awiveerdel

E
o

Ë

{

t
6
Ð

V
U
C
ro
oo
\)

=
+)
C
\)
\-

=ro
I

\-

t llcttlctr valr ticl

'¡ìcn (,p {lc rc¡lctl
n¡c¡rt nír¡¡r

l c sscn

¡

n achterk¡¡nt!
trVant opelen zonder

YI
0

.I
H5

.

Ë
I

i l'iî Li
veol

r"uut r.¿"Q'"6¿ t.

¿oentôl en naôr o
rk geweest zijn. I

n te spreken

d . v eeflg-v t)ttl gJôrl gen I n ogenschouw

etC onder henvroeger weleens tot een of
¿t toen eens proberen, was het ni¿t om te mus

zt was trouw¿ns niet absoluut vøreist te kunnen

¿te"\'"u ":t7 z-,..

- ïi'i ' ../i",,i"::::'''''^t,,
-tt,¿t 

"'

/+/

\

I

.)-.

t,

rt. ll. - Al rvic zich in rlcu sclroot
rûtschapp¡j plichtig llra¡rlit r.arr buitcrrs¡ro

:dc¡r zoo¿rls bclc<li¡¡ingcrr, ¡¡cs¡rrckkcrr, gocls
rirrgen nroct ziclr, o¡r vcrzocli vn,, *",1 ì.1,1
jdcrcn, lrij lian claa¡.c¡rl¡ovcn gcstraft ,

ccnc lt¡¡e tc \'Í¡tì ct: ncn .tot ttt'cc l'

- ¡\l rvic r.cr.lrrrrg t,l

,vcc fr¡ullicn

l.)

.rrtCt's cer¡c ltoct r¡its

r Sponjn !
Ì-:Â{

SPANJE o COSTA DEL SOL o MARBELLA Van 25 oktober tot 1 november 1996,

Muzikale røis KMM Moed en Voharding

- Emmerçaç,mê,skaup, de vlieger zitjvil !
'k Bender mê oöze Prospeir nog zjust opgerokt, anders oomen der oos oëgangen !

Op 25 oktober '199ó wordt wøer ôôngøknoopt mel een onvergelelijkø traditie.-Dø Duitsland- reizen uit de zestiger
)aren en de drie Costa-Brava-trips (77, '79 en'80) zUn voor alløn die ze høbbøn meøgømaakt - en overleefd -
gøgrift in !ø hardø schijf van het geheugen øn geborgen in dø zachte was vôn høt hart.-Dø herinnering aan dagøn
van gezellig samenzijn kløurt het verleden nog vøel mooiør dan uit het feitenrelôôs vôn enige reportør tøi plaatsø kan
bltjkøn. De ervaring van het sômen muziek en plezier maken in de ongødwongen sfeer en de vriendschap van dø
,,sosjøtouët", dat zijn ware dingøn van het leven,in binnen- øn in buitenland.

Daarom leekhet ons eøn mooie droom om wôôr te maken: ,,100 jaar Meziekvan Atom, mê 100 môôn nor Sponjn.,,

Bøfaamd om haar zonnøschijn, dichtørs en mooie traditiøs, om haar oorspronkelijke folklore,langø gesch iedenis en
prachtigø erfenis van dø Moorse voorouders, is Andalucia dé uitgelezen bestømming.
- Sevilla is dø hoofdstad møt niel alleen maar grotø monumønten (Alcòzar, Giralda, Torre Del Oro) maar ook
Vpischø volksbuuften (Santa Cruz) en vooral de slerke pørsoonlijkhe id van dø flamønco.
- Granada, aan de voøt van de Sierra Nøvada, was dø parel aan de kroon van de dynastie van dø Nasrieden, het
laatstø grote islamitische rijk in Spanje,-De koningen bouwd en er in de veerliende eeuw het ,,Rodø Kastøe|,,
(Alhambra), øen prachtig paløis vôn een verfijnde en voortreffølljkø schoonheid møt grote zuilengangen,
binnønpleinen, øløgante pavilioenen, fraaiø tuinen møt mooie fontøinen øn rustigø vijvers, zoals die van het
Generalifepaløis.-De warø tuin van Eden.
Sacramontø øn Albaicin ziin de smeltkroes op het kruispunt van Europa en Afrika waar tot vandaag de hardheid van
høt dagøl¡ks bøstaan en de aløgria van muziøk, dans en wijn door dø Gitanos tot øcht leven worden vørsmoltøn.
- Ronda, øøn monumentenstad in het binnønland van dø provinciø Malaga, met de oudstø arenô vôn Spanje, is
gelegen te middøn vôn e€n prachtig landschap en gøbouwd over dø rand van eenabrupte rotsachtrge afgrond.
- Mtjas is é'én van dø bøkoorlijkstø Andalusische dorpen møt støilø muiløzel-straatjes tussen helderàwitgekalktø
huisjøs.
- Marbølla (dø mooiø zee)is dø koningin dør badstedøn ôôn de Costa De I Sol, centraal gelegenin høt land waar høt
zelfs in de winter zomer is.

ln grotø trøkkøn is dit slechts een ruwe schets van høt kader waarin onze droomreis werkelijkhøid wordt.
Een droom van een reis ook voor onzejonge muzikanten, diø dankzij hun eigøn wørkkrac-ht øn inspanningøn dø
frnanciële mogalijkhødøn høbben verzameld om zonder budgettaire overlast voor hun ouders een enije reis-
ervaring op te doøn.
\lìi willen er ook een ,,rijs"-ewaring van maken: niet alleen een bekroning vôn de viering vôn ons eeuwfeest, maar
ook de start van eøn nog mooiere toekomst I

- tvsrie maan, ik bê kontent da'k oozn oskaar mee op de vlieger em gekregen.
\x/er 3ôn ooze roewin neesdoek mê witte bollekes genjer naßkriejerun run ,t lachen.
En oozn Oskaar es toch zoe skoewin mê zenne stroewin oet. A zeit datjn em op de vlieger wel zaa vastagen ô zen
bre:. ilen.

En c Íjn der op zên kloefen wd deergerokt.
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Voor hetzelfde geld

k ,tgt u bii Neckermonn

een rondreis mel

N e derlan d st alÍge I eÍdín g.

Voor hetzelfde geld

gml u
mel Neckermann

Ianger op vakontîe.

l 'tl

rechtstreeks naar
Ameríkt.

Voor hetzelfde geld

gaat u

met Neckermonn

verder op vakantÍe,

{
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Koninklij ke Harmonie

þloeà enl|,olharàinø

100 jaar jon1

De Koninklijke I'armonie Moeà enVolharàinq van Denàerhoutem vierL in 1996 zijn honàeràjariq beøtaan
Tijàenø àeze honàerà jaar werà meer àan volàoenàe qeøchieàeniø bijeengeøVaarà om een boek over Le
ochrijven.

Laurenl lxÀeganck werà qevraaqà àiN boek øamen le øl,ellen en àeeà àil meN veel brio, Hel werà een rijk
qeillueNreerà en qevarieerà boek over een àer ouàøle vereniqingen van onze gemeente,
Een muøL voor ieàereen àíe qelnlereøøeerà ie in een belangrijk àeel van àe culÍurele qeochieàeniø van
Grool-l'aallerL,

0p 29 juni 199Ø werà àoor àe vereníqin4 een Acaàemieche ZiLNinq gehouàen naar aanleiàing van àiL
eeuvrteeø|,.

0p àezeziNlingweràhel,boek"1OO JaarMuziekVan Aþom" officieelvoorqeøl,elà,

lnlekenen kan àoor qebruikNe maken van onàerøNaanàe eNrook.

U vull àeze nauwkeuriq in en ef,uurL ze o? nâar of bezorqN ze ââni AnàrêYan Heake-Dwarøølraat 49
9450 Haallerb-Denàerhoutem of aan lua Roelanlo- Hoogatraaþ 36- 9450 Haalþert'.
Uiteraarà øtorl u meteen ookTOO Fr op rekeninqnr, (KB) 427-ø076011-39 met àuiàelijke vermelàinq van
"1OOjr KHMV".

l,el boek woràl u àan lhuiø bezorgà

Voor hetzellde geld

conhÍneert u

hîi Neckernsnn

een aionluurliike salarí
mel een sîranilv ukonìÍe.

Voor hetzelfde geld

kríþt u
bÍi Neckermonn een

IofÍe c¡Iytrry.

Bezoek één aøn de 75 Neckermønn Centrø of bel 070/233.966
Ninoue - Grøønmørkt I - tel 054/32.27.90
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Eigøn autocarprogramm a 1996
BERLIJN (Allerheiligen )

kerstshopping - skivakanties
o

voor vliøgtuigreizen - cruises -
bootovertochten - hotels

autocarre)zen
ticketten - autovakanties - citytrips

o

Borrckcnl T6
9450 DENDERHOUTETìT

TEL. 054/33 11 63

Soms wøøt 1e hel op voorhand.
Hier gaan ze me een arlikelken doøn over schrijvøn.
Danzellealleoren en ogøn open om zoveel mogelijk
indrukkøn op tø doøn.
Achteraf moet het dan gømakkelijker zijn om er iets
over le schrijven.
Zo heó ik gisteren in m¡n jaszak een bierkaartjø
gøvonden vôn Hoøgaardøn.-\laarschijnlijk daarin
gøstoken mel de acadømrschø zitting.-,,België is een
mooi land, maar't moest ovørdøkt zijn geweest". Op
dat øigønstø moment moet dat zinvol geweestzijn en

høb ik dat in mijn zak gestoken, môôr nu wøøt ik niøt
m€er wôôryoor høt moøst høbben gødiønd,
Zo'n slecht wøer wôs høt nu ook wøør nlet toøn wø 's

morgøns in høt lokaal aankwamøn.
Siska stond haar toog op tø blinken.-Tantø Eliane was
wortølkøs aan het krabbøn voor in de barbøcuø-sôus
en Dirk was in deweer møt van alløs tøgølijk.-En daar
tussen in al dat jonlvolk dat ook een handje lcvam
toøstøkøn bij de laatstø voorberøidingen.-Deze keer
mogøn Jef en Andr,îniel"kreften.-\lrj moøstøn wøl op
André kreftan.-Op zijn bijna-prø-brugpensioen
leeftijd bøgint dat nog de avond voor de
acadømrschø zitting op een laddør tø kruipøn om van
dø schølf een lattøken te gaan halen.-Voorspelbaar
natuurl¡k: laddør schuift weg øn Andr,2, door dø
inwerking van dø zwaartøkracht op vørsø voorzitters,
kletst dø grond op.
Voøt stuk.

Deene spøech na dø anderetebeginnen møtV/ilfned
l(iøkens, onze voozitter, die groothartig - zie ik daar
geen zweem vôn ømotiø bij stoørø !Øilfriød - het
voorzitterschap officìøel overdraagt aan André Van

Høckø.-André. zelf dan, in onvervalste kiøkønsiaansø

stijl placøørt ook zijn woordenkøn, môar ìs duidelijk
gelormenteørd door de pijn die die vermaledijde
voøt høm bezorgd. De hele namiddag parølt het
zweet hem op høt voorhoofd en in zi)n nek en voor
é,2n keer niøt van tewerken.
Laurønt Møganck, de meester-samenstøllør van het
Boøk, komt verlellen over de ontstaansgøschiedønis
van høt Boøk en over zijn haat-liøfde vørhouding møt
Atom.
Telfs een cullureel afgøvaardigdø komt een speech
houdøn diø waarschijnl¡k al tienkeer werd aangepast
naargelang de omstandighødøn.-HU had het me é,2n

keer teveel over detoneelvereniging in plaats vôn over
øøn harmoniø.
Waarschijnlijk høt verkeerde woord gekozen in dø
multiple choice.
Het meest gesmaakt - llilfriød kennen we al - heeftde
burgemøesterøs haar speech gedaan.-Ze wist bøgot

e4",rr.1,,n'r,aØ.l,rr;r.|o/(o*,,lno,

waôrovØr ze heT had.-Enne. ,. merkle ik daar geøn
romôncø tussen onze eerst¿ trombon Ø er onze
burgermoeder?
Stø|, gø zuld-em wat korter moøten houden. fenzrj
dat h¡ politieke ambities moøst hebben.-Heeft er
iømand het m uzi kaa I gedeelte opgemørkt?
Jawø|, jawøl an spreekt niel tegen, er werd wél ltfe
muziek gespeøld op de acadømische zitting.
Toøt.

Niet gehoord?
'k Gøloof u. Met dø saxøn haddøn we een paar mooiø
nummerkøs ói1een gerepeleerd -Maar 't waren
oestørprod uctøn voor neerhof dieren.
Ook Braam wôs hetzelfde lot bøschorøn.-Veøl
inspanning, hoge lc,rualìtøit en wøinrg røspons.-Høt lot,
høt fatum van døn niøuwen jongøn aankomøndøn
artiøst.

Maar Jøf heeft alløs goedgømaakt.
Het verhaal van Jef is exemplarisch voor wat ølke
røchtgøaardø muzikant, lid van dø Koninklijkø, kan en
zal ovørkomøn.-Ovørvallen wordøn door dø Liefde.
Dc- Liefde, om in dø stijl van \1.K. te blijven, waôrovør
Sint Asinus høt al had in de tweede øøuw voor
Crrristus in ziln werk ,,De Harmoniae Atome nsrs"; daar
staat lmmørs: ,,Eøns member, alti.ld mømbør." (pag
1130 bovønaan røchts)
Jef werd namelijk geopereerd øn moest høt bød
houdøn.-Maar Jøf wou nret in Aalst blijvøn en vroeg
ziln transfer (s¿dørt de wel Bosman - een andere
saxofonist - kan dat) naar Ninovø aan. Jøf was nog niøt
goød in dø kliniek aangøkomøn of hij deed zijn óeste
kostuum ôôn øn trok naar zijn boogschuttørsclub ìn

Nìnove; of er hem iømand naar Atom kon voørøn?

Een niøtsvermoedende brave ziel doøt dat, øn om
geen achlerdocht te wekken laat hij høm afzetten aan

Cafe Ninovø.-Vandaar is hij zieb.ueg, waarschijnl¡k te
voøt, nôar Den Borrekent gøtrokkøn om de
acadømische zrttrng b¡ tø wonøn. Wie zou er hem
tøgøngehou den heóben?
Gø kønt Jef ntet?

Koopt u dan høt boek ,,Høt muziøk van Atom" en zoek
høt hoofdstuk ,,De pongpongs", daar vind jø Jef
Coppøns wel lerug.

Achtøraf hebbøn wø van de - overheerlijke

barbøcuø geproefd øn hebbøn we toch nog wat
muziekgømaakt ln Cøcilia stijl'

Bølangø nog niøt moe, môar wel levreden togen wij
huiswaarts.

Luc Roelants.

(Dôarmee stadn w€ effen eh Luc)

"'I)EN 1Dl.lK"
T¡rrryn¡rE-RIsr¡um¡m

. Spccialiteit
Brochettcn & scamp¡'s

aaa

Jan & lvladdy Bauwens
Cosyns en Pieter

De Dijk 4
Onkerzele (Ger aardsbe rgø n )

Tel. (054)32 41 69

II

. verven o lasposten o

ijzerw ar e¡ o grôsfraaiers
pneumatisch gerøedschap

alle bouwplastics
lichtkoøpøls o plafonds

Roofing

Gentscstraat 137
9406 Outcr

Îcl. & faxr Oí4'ltt 12 +1
-ìiTî?

Albcrtlaan t9-tl1
9400 Ninouc

Tcl. & faxr O5+lI2 2t 69
Openingsureî: week 8.30-12u. / 13/19u.

zaterdago tot 1óu.

ADRIÑENS
PLASÎIEKCENÎ

lþsut Sternúorrùt
KLOMPENMAKER

,rÅ

,Å

^

Klakuûucrstraal 17
,506 Gcraardsbcrgcn

Tel. 054/ill 11 ?7
Dax 054/if3 98 4f

I
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Werkdagen:10-'12 u on 13.30-19 u

Zaterdag:10-12 u en 14-18.30 u

HAALTERT Zon- en Feestdagon:14-18.30 u

VRIJDAG GESLOTEN

Kerkskenhoek 57-59
(stwg. Aalst-Geraadsbe rgen)
Têlefoon: 0 53 - 83.26.21 meubelen

o

. ,T JEUGDMUZIEK INWALIBI

UAN ROYNV
CONTAINER., RUIIN. A REINIGIIIGSBEDRIJF

Afzetcontainers van 10 ms tot 40 me
Perscontainers - Wekelijkse afhaaldienst van

minicontainers - Ledigen van septische putten - Snelle
bediening met de nieuwste technieken - Grote service -

Recyclagebedrijf met vergunning - Atualbehandeling

Veldstraat 151 ,9470 DENDERLEEUW

(0531 66,61 .38-FMoss/07 .12.41
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AGENTSCHAP: DORP 51/1 DENDERHOUTEM
TEL. 054/33 13 54 - 054/33 97 f,'l o tfi¡ 054/ZZ 0B ó7

Kantoordir ecteur t Moock Andr é, o Rø latiese lasti gde r De me u lde r C h ristia n
Kassierr D'Haese tùfilly

Fen exc I r-¡s ¡ef a sso l--Ei rrre r-ìE
ff e El r-c)otsEe lcnza I iueits lrt er-ken
l-l e I a êttsce l-ì ¡ e rJv\./¡ g kì e c:J e r-ì

e s l<l-r r-r rl i g æt d\./i e r-
SL¡F)er-lag e Flc=de F-r-i lz.en

PARFUMERIE PEETERS

ALGETIIENE

E tEClR I C ITE ITSTYER KE N

POEL 41
9450 DENDERHOUTEM

TEL. 054/33 3ó 90

Panfurnenie Peetens
Bevenstnaat 'l A/eO
Ninove tel Oâ4/32.81 .1 1

åå

uder FORD

î8L.054/t2 
'0 

5t

FIETSEN

@

On

Depannagedienst
DAG & NACHT

24124
Verkoop
Nieuwe &

tweedehandswagens

BROUWEN

.NU PROMOTIE

op snelbouw en Poroton
. Alles voor het vørbouwen van

uw woning
. inter essa nte prijzen vl oe rte ge ls
. verlaagde prüs Tegula klinkers

o Laminaat parket¡ PERGO

Bruul¡traat 8ó
?45O Haaltcrt

Tcl. 053/83 51 88

BTW
o%

t
I
I

ll
IT
II
II

T

bouwmoteriolen,
muur- & vloertegels

I

DE bvbo

Gorogø IVRN D€ DONCH€ß

NISSAN

VIJYERMAN
Al I e ca rros serieherstø I I i n gø n erkend door a I le

verzekeringen

aoa

ZONNESTRAAT 82
9450 DENDERHOUTEM

053/83 29 22
ooo

lNooon cAR-\íAsH
Manueel afwassen iedere zalerdag

van 9 tot 17u, ,

Johan MUYLAERT
BVBA

institu
hoon

ook
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.'Petj" - GustaafVan Rossen.

BOUWMATERIALEN _ EXCLUS¡EVE GEVELSTENEN
VLOER- & MUURTEGELS - NATUURSTEEN

TRAPPEN - PARKET- LAMINAAT _ LINO - VAST TAPIJT

-..rt,r 
T

a

H A N4

ffrÞ& @
ERVARING

ALLE BOUWMATERIALEN

EXCLI.JSIEVE

G EVELSTENEN
VLOER- & MUURTEGELS

NATU U RSTEEN

TRAPPEN

NIEUWE SHOWROOM
LI NO - VAST TAPIJT

PARKET - LAM¡NAATVLOER

EIGEN PLAATSINGSDIENST

tt0

ßlcHlN6 MLStCtNtRUt¡
¡ICNNNG OENOTBLIEUW

EIGEN PLAATSINGSDIENST OPENINGSUREN:
MA EN WoE.: l4-19 U

vRIJDAG: l6-19 U

zA lo-12 u & 13.30-16 u
OPEN¡NGSUREN:

MA ToT VRIJ. :9-12 & l3-19 U

zATERDAG : 9-12 u

EN OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK:

rEL. 053/21.47.92

Alfon.s Van De Maelestr¿tat 82
9320 Erembodegenr

Tel. 053/21.47.92
Fax 053/78.96.21

G. Gez.ellestraat 100 B
9470 Denderleeuw
Tel. 053/2 I 47 92

I

5 ( ))
u-

0 o ( 0

å



KAPSALON

-\

\ÉZ

D o

ALLE KAPSETS
DR¡6¡5 o HEREN . KIilDEREN

spEctALE sNtT

ZONNEBANK MET 3 GELAATSBRUINERS

TEL. 054 32 97 49
MOLENSTRAAT ó3 9450 DENDERHOUTEM

ô0oôô
ENKEL OP AFSPRAAK . GESLOTEN OP MAANDAG

a I
a a

I

I

a¡

ta
a

I

a

I t
0 a

Ò

\
f

a

a

SE
I

rT 1'

scHoEltEJt - rEtftEl .oEsclttMnmilEHlt . rAptfiEil

I

Elisabethlaa n 2 llgçf Brakelsesteenwegt
9400 ]{movE

Tel, o15,4192.73'.79

kom kûkcn en ucrgclûkcn
Uan dinsdalt tot uriidag uan l0 tot l9u

Talcrdag uan 9 tot l8u
Tondag uan l0 tol 17u

Illaandag gcslotcn
Ruim c gtratis parking

t

åå
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BEURSVENNOOTSCHAP

Paul DE GENDT
Pr. Daensplein 2, Aalst

Tel. (053) 21 40 40

c

Koeri er sneld iensf ä, v. b. a. rrr rw&,

Distributiø dienst
Sneldienst

Groot en klein transport
lnternationaal en nationaal

Tel ,053/83 05 0B
Fax 053/83 76 82

Bakkerstraat 25
9450 Haaltørt

I

I

ooo

å,å
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sym øtñie

MOBILMAT
PATHOEKEV/EG

BRUGGE

SPECIALE K\ùTS. TECHNIEKEN

FINA

oliën en mazout

voel je
met {

PAUL IDE SII¡ET
o ' de serviceman

. Éaatsing van aardgasprodukten øn leidingen
. verwarmingsapparaten
. huishoudapparaten

lnbouwtoestellen
o pøtroleumprodukten

. geschenken
. apparaten voor grootkeukens

G e raa rdsbe rgseste enw eg 1 66
Nedørhasselt

Tel, O54l 33 40 1 5

ll

::::jëi:

VOLCKAERT h[.V.
[:loogstraat, 100 - 9450 EAÄLTERT

053/83 19 15

Langs de N 460 Aalst
Geraardsbergen

I :;

!t.i

-!g

*lt7OFFICIEEL ERKENDE
,,if I

HOOFDVERDELER
"J\uôr

fiRilüIR$il h .

t t I II I I

Siesegemlaan - Merestraat 165
9300 Aalst

Tel, 053 /77 33 23

oooa

Openr
weekdagen van 8 tot 18.30 uur

zaterdag van 8 tot 18 uur
gesloten op zon- en feestdagen

N I NOOFSE BANDENCENTRALE
Wilfried DE GENDT

voordelÍge
prÍizen

Sportvelgen

d
¡

EtrÍra

Leopoldlaan 85 . 9400 NINOUE
TE[.054/33 65 lg

å å



\fitNCAT'TER

Auto banden -U itlate l
Sch rrkderrr pe rs-Batterile n -Trekhake ll

. gespecialiseerd in uitlijnen

. breed gamma sportvelgen

I.V.TIF{¡I
(053) 83 51 66

360 02 00

Fax (053) 83 Bg 7g
lJennenlaan l

EREMBODEGEM.TERJODEN

ZOTTEGEM

Fax: (09) 361 1 1 85
Meerlaan 71 -ZOTTEGEM

AutoDdtìoctì Var¡ Cauter

T.C. WILDEBEKE

t
1

ELqenstl'aat 'l 42
945O Dendel"houtern

(o53)s3 t 7 65

fotograaf
mark de rijck

'o¡-', 
T

I

t
meubelen

T@RRtsKENS
Een familiebedrijf

uw vertrouwøn waard

os4'133 70 90

@ :l J J il I ; te) r¡t^r¡1,¡Fñffi

lf¿lìf¿.lÍEdi

Zonn 1"ruåt 
oto

ï:1trJ,îîËË

t

å å,
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BANK/EREN /S ONZE NATUUR

BACOB Denderhoutem
Molønstraat 1

9450 Dendørhoutem
os4l32 26 69

oo
BACOB Haaltert

Stationsstraat 254
9450 Haaltert

Tel. 053/83 38 10
oo

BACOB KERKSKEN

Driehoekstraat 38
9450 Kørksken

Tel. 053/83 68 89

#,h AUTOHANDEL D'HONDT KURT
I'I IMPORT. EXPORT B.M.W. . MERCEDESt-t

w it

T

ilinoucttccnwGg 82
9t?;0

Erenbodegcm-Aalst
o

053121 26 30
053/78 89 30

Fax 053 /77 95 86

NUAh|EFI E€N IN UIIDEN

LA MBBECHT

DANIEL GEEROMS
Bestuurdør

aoaaao

GentsesleenweE 317
AATST

Tel. 053178 +7 85



Eøn juwøel gemerkt met dit tøkøn
is een ontwørp van

lwcin Baskacrt.Dc Schrijucr
Koolstraat 155

9300 Aalst
oaa

Uuwerken - juwelen - optiek - minøraløn

Allø hørstellingøn en brilmontagøn
gebeuren in eigen atelier.

ItIt _[B

Etienne PEVERNAGIE
STEENHOUWERIJ - ARDUIN . MARMËR - GRANIET
WITSTEEN . SPEC]ALITEIT GRAFZERKEN IN ALLE
MoDELLEN EN GRoNDSToFFEN - iut_ç MATEN

EIGEN AFWÊRKING

ÎAFELS IN MARMER EN GRANIET_ KEUKEN- EN BADKAMERAFWERKING _

Tel. & fax: 053/62 45 72

iEEEJR,#I
MEUBELEN & KEUKENS

ilauricc cn Chris DE BRAECKEIEER

Geraardsbergsestwg, 258
9400 Nederhasselt

TEL. 054/33 53 70
FAX 054/32 94 60

Maatwerk: stijl & modern
Ook : kunstmeubelen
Keukens van fabrikant tot verbruiker
Onze ruime toonzaal is
zeker uw bezoek waard

Een snelle en een verzotgde wasbêutt voor,rw wag,n in

CAll.l,vASH
CENTE,R

ly ry ral
-.LL¡-

CAR.WASH
CENTER

NIEUW OP DE PARKING
sEtlsERvlcE
stofzuigers

Mattekloppørs gröt¡s

Self Car-ltflash
oao

BUBA AUTOCIEAN
Brusselsc¡lccnwcg 364
I+OZ ilinouc.ftlecrbckc

Tcl. O54'l9t 79 7*

I,
å

lYh hT@[/TCEDüTER

B.v.b.a.
Borrekent 36

)ozel VAN HECKE en zonen

Tel. (05a) 33 11 23

9450 Denderhoutem
Fax (054) 32 96 89

!

-. t.t I

loonzaal openr

o alle werkdagen
. zaterdag
o zondag gesloten

9-12
9-12

13-19
13-17

BINNENDEUREN ALLE STIJLEN

EIGEN FABRIKAAT

50 MODELLEN IN TOON-AAL

aoo

BUITENSCHRIJN\IíERK IN HOUT
MOGELIJKHEID TOT VOLLEDIG

AFLAKKEN

aaa

BUITENSCHRIJN\TERK PVC -
PROFIELEN SCHÜCO

URAAG URI¡BII¡UEND PRIISOFFERTE
t

å



KON I N KLIJ KE MU ZIEKMAATSC HAPPIJ

"ftlOED en UOLHARDING"
DENDERHOUTEM

.a{

1896

r00
Jôôr

Ter gelegenheid van het 100-jarig bøstaan
1

,

I

I
I

¡i: :..

GROOT
IlluzlmL

UOTKSFEESl

'frloed en Uolharding
stølt voor

rrr-lrsic lr.app(ÞnirrgóÐ(6
o I\€T cPECI A L GU Ef7

wtt
TlrrezJ

(DtrI_
(f)(Drt(Der{.,
zalcrdag 28 sept'96

Spertha I Þenderhoutqnr*

lr. h"

op zondag 25 augustus '96 uana| 1+ uur
op het pastorijplcin (verkeersvrij )

. optreden van harmonie en fanfaresr
= De Dendergalm - Denderleeuw = Sint-Cecilia - Kastel

= Eendracht is macht - Okegøm = Sint-Cecilia - Teralfene
= Sint-Cecilia - Welle = Sint-Cecilia - Hofstade

. tffagønspel - Toneelbond Hand in Hand

. Volksmuziekgroep LEONARD

. Big Bandr THE REAL FRIENDS

. RocK groepsîI DOUBLE.TROUBLE øn PRO JUSTICE

Møt medewørking van de Atomsø verenigingen o lnkom gratis .ledereøn welkom !

A
fMcSonald's

E

0
4E!åq!r

ll,eckerm0nn
LE.TRABEL @

ABBT

0

STREEKBIEREN . \íEINSTÜBEN . STREEKGERECHTEN . BARBECUE

-å

fiÐ
-

N.V GARAGE
VALCKENIER

verzekeringen

å,
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VERZEKERINGSKANTOOR

GILLI 5 BVBA

VERZEKERINGEN
ooooo

LENINGEN
ooôoo

HYPOTHEKEN
ooooo

Aalstersesteenweg 195
9400 Ninove

Tel. 054/33 21 21
Fax 054/32 66 64

KeKtørn¿
Opvallenc/ j:t

4 aønREKLAME DECORATIE

Jeroen Schøerlinck A, tot Z
Tel. & FAX (054)34 49 23
GSM (01s)6696 43

W" BLOEMEN

GESCHENKEN

OPENINGSUREN:

di-zo, 9u tot 19u - zo: 10u tot 13u

Maggy Van Hoorde, Molenstraat 7q 9450 Denderhoutem

Tel, 054134 11 74

a

i
t.

@N@ (Oude Melkerij)

- trofeeën
- tombola-artikelen
- huishoudartikelen
- schoolgerei
- doe het zelf
- velven

Hollestraat 54
9420 AAIGEM ERPE-MERE

Tel: 053/ 62.43.05
Fax: 053/ 63.1 3.1 6

Calé, Rally
Hcldcrgcm

,fisYM
ørhø

VERZEKERINGEN

ìíELLEMAN NV

:/:/'
Stationsstraat 384

9450 Haaltert
0s3/83 94 80

nv MATTPA
HANDELSAGENTUUR
AGENCE D'USINES

DRIESSÏRAAT 9
9320 NIEUWERKERKEN
Tel. (0s3) 83.01.29

83.25.ó0
tox. (O53) 83,71 .59

OPTIC

nne
. Jo en Anne Ghiloin - Bert .

Dorp 4l . 9450 Denderhoutem
Tel. (054)33 28 35

JEFVAN IMPE
Dagølijks vørs brood op houtvuur gebakken.
Alle voedingswaren. Yerse groønten en fruit.

Eigcnstraat . 9;;Dcndcrhoutcm

PORTO
DON ALBERTO

?r.u,títt1" eneaers

Bruulstroot .l82 o 945A Hooltert
Tel: (O53) 83 82 88 o Fox: (O53) 83 3l I I

****EURO-DRINKS
SAhIÞEFIS
****HAALI-ER-|-

**t*
Pl.JT****

åå
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paul roelanài

a
-h

,,,

toelanàl

3tl
7-!t

u
8l

fii?
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Paul ROEI-ANDT
juwe lier

Molenstraat 31 - 9450 Denderhoutem . Tel. 054/33 32 '15

VERZEKERII'CEII OP HET YEBTROUWDE ADRES

[$Ll(H
K[AI{K. EK
Longdries 4 8.9450 053/83 17 ?ó Fox053/8il 40 51

ORGA JANSEGERS & C"

Koopwarcnstraat 25
9470 DENDERIEEUTU

OO'

TEL. 053/66 60 28
FAX 053/68 21 42

R u4lcc/4Jphi/rp U lez¿uat ez,

lrì (O C (O lìJ A\ ¿ù..v

Koekelberg 5
9450 Denderhoutem
G) 053/83 7e 09
Fox 053/83 5ó l8

BTW BE 418.218.171
H.R. Aolst 44,146

Glashandcl

DE STNAELE
+++++

Dr. Goffaertstraat o Aalst

HUIS JASUELIÌ{E
Alle textiel en breígoederen

Bergstraat 1 40
9451 Kerksken

! å

Gee'1 s¡ Vera De Plus .De Rouck

BRAKELSESTEENWEG 2I6 . 9406 NINOVE
Fax 054¡3292 55

Tel. 054/32 70 l0
BTW 735.1 61.r 1 I

I
I

Ir tuincentrum

NIET ZOMAAR
EEN REISBUREAU!

UW DROOMVAKANTIE
AAN DE SCHERPSTE PRIJS

-fravcl guro Nv CJt. A J0ó?

Jürgen & Anja
CHIAU . HAMERIJCK

Advocaat De Backerstraat l6 - 9450 Denderhoutem
Tel. (054) 328312 - Fax 320160

Att WHEELS
UAN ITIIPE

Hoogstraat 64-70
9450 Haaltert
053/83 22 52

r:f<

T uit
a

i(

sym øtñie

I

BVBA R. DE VL¡EGER

KORTESTRAAT 13
9240 ZELE

ALLE BEPLANTI NG S!íERKEN
EN OPENBARE IIERKEN

å
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0þ1;tl, A. Va¡ Þ"iltllru$'
HAALTERT Stationsstraar

kontaktlenzea ten
0s3177 05 69

à.', 
T

Garage BEECffiN nu
Brussølsø steenweg 1 3ó . 9402 NINOVE-MEERBEKE

RUITTIE KEU ZE AAN PRITIA
TWEEDEHAN DSWAG EN S TìIEÎ WAARBORG

SPECIAIITEIT RENAUTT

åå

I ZAKENKANTOOR
t

COIGNAUCVBA
Ve rze ke ri n g s m ake I aa rs
Dorp 28 - 9450 Denderhoutem

Tel . 054/33.31 .27
Fax. 054/32.43.03

úit ev)'N\p
ØlW'Ø
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G ESPECIALISEERDE DAK\)IERKEN

Petrus DE VOS & Zn.
Pollarøbaan 7 en 29 . 9400 Ninovø . Tel.054/33 37 19 - 33 81 18

DAK- & TORHNWERKEN

SpecíaIÍsatÍe

- Tegelpcnnen

- Nqtuurleien

- Torenwerken

- Koperafwerkingen ,,,

Sinds t792 : zorgvuldig opgespaarde ervaring !

å

t'

,Ì

I

v

B Bloemsierkunst
Decoratie

à.',r\filz

PETER DE SMET
i
t,

. Allø dagøn verse snijbloemen

. gelegenhe idsbloe mstu kke n

. spøciaal bruidswerk

. rouwwørk

. allerhande plantenschaløn

. boekøtje van de week

Kcrlrskendotp 12
,451 Kcrkskcn
053/83 36 93
053/8t 41 49

å
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DEIiHIAIIZE

SUPERETTE

DE PUTTER MARCEL
ooo

Schoolstraat 7 A
DENDERHOUTEM

å

o¡' 
{

ALGEMENE ONDERNEMING
VAN PLAFONNEERIIERKEN

GEVELV/ERKEN

tï

TIIEERT FREDERIK
BJ'.8.A

POEL29
9450 DENDERHOUTEM

TEL. 054t33 31 31
FAX 054/33 47 42

å
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Projeclbouw Management des Proieb lmmobiliers

BOPRO Projectbouw management begeleidt uw nieuw- envernieuwbouw van semi-
industriële gebouwen, kanto ren en appartem enten.

Dankzij talrijke referønties staat een ervaren team te uwer bøschikking. Dit team loodst u
doorheen alle administratiøve en technische aspecten van uw bouwproject.

BOPRO is dan ook de beste waarborg voor partner-ship met grootse perspectieyen.

LOZENBERG 1

1932 ZAVENTEM
TEL, 02/725 20 45
FAX 02/725 ó5 99

I

* 
=tt-
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jeugd- Pr¡ hindermode

udrì 0 tot l0 jaar
Dorp 57

Denderhoutem
054t32 55 80

" [p r¡ieuue herf st- pn uli¡tercotlectie

is ¿ar¡gehornPr¡! ')

G e boorte I ijsten . kla nte n kaa rt of gezinszegels

I}|}|S [omp¿gnie . fiatipette . l{idoN¿r¡ . ß¿gs . filou I to . [hurnrnu t¿ce

fl[Utrl [aNeroatfi

OpøningsutØr: ma 14-19u, di-vr 9-12u I 14-19u, za 9-19u

' A4uziekhandel

G. DEKEyZER -úoon

Pricstcrstraat l4
9ó00 RoNsE

Tcl. 055121 43 68

m
@

N.V. Meubelen

P. D[ CONINCI(ZONIN

MEUBELEN DE CONINCK
VAST EEN BEZOEK WAARD

VEK(OOPD¡ENST : rnn 9 tot 12 cn r¡rn
14 tot 19 u.; z¡tcrdrg rnn l0 tot 12 cn wn
l¡ltot 19u.;zondegrnn 14tot 19u.;
v¡üdrg¡p¡loh.

Brusselbaan I (Sturg Ninove.Bralel
95 5 0 STEENHUIZE (Groot-Her¿ele )

Tel. 054/50.00.27

åå

LEVEUC'LEs
]$ilHOUSE

Rue de la Chapellø 134
47 20 La Cala minelKelmis

Tel. 087 /65 81 52

TRAXO
PUBLISHERS

St-Jansstraat 35
1000 Brussel

Tel, 02/512 41 93
Fax 02/512 31 05

MT]SIC

(-
t

-"f,r

IÉ,1.i
:i".1.

t-. .lI
Êi. r.l
,i

Molønstraat 22
9450 Denderhoutem

Tel, 054/33 71 49

Openingsuren
Dinsdag 14-19u

wo, do, vr 1O-12u / 14-19u
za 1O-12u I 14-18u
maandag gøsloten

iL
l

I
i

,^/
¡

V

À

PAßKET
ALLAEß

Brakelsesteenwøg 440
Appeltørre-Ninove
Tel.054/32 60 60
Fax 054 /32 84 62

I

i

rl
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Blocmcn
Boomlnrckcfiicn

Brusselsesteenweg ó05
Tel. 054/33 22 01

aao
Brusselsesteenweg 624

Tel. 054/33 88 97
Fax 054/32 36 28

INVOERDER Van

cr8r,sÍ t u ygßfno,naü ia,t Etü EgfiE8gßoEpsl4fl
rÞzl- { Y \I\r-E:>i<tÐê
NINOVESTRAAT 741127 l12S RUE OÊ NTNOVE . B-0E(X) FONSE-RENAIX
TEL. (055) 21 31 28 ¡ FAX lo55l 21 OA 84
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52 30 55 72
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Stå"cårâvana
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5O¡B-1
O 54 14 oTEL.
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. ît0MPEfm$ßEN EEQWXE PfrUZEN
I 8¡ÚAAMOE NA.VER,(OOP O,E¡/SÍ
. AUME wlfiEnqãnoffvû¿{¿f,,v
wnRoNzE,(uffiEil

¡ 0ESPECIi{I/SÉãROÉ WEßßPI,aÁISEN
. OROIE IGUZE flIEEOEH/||{OSE

CARAYA'\l3
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eoeoN
Mriria Galland

P/rRl:ì

. . U.ontspont volledig..U beleeh perlecte verzorging.
U tonkt energie. Dot is de THERAPIE COCON. Oã r..i"udu
superieure rncthode uit hel instituut Morio Gollond porijs.
Dc theroþie is geboseert op een nieuwe combinotie von

zochle mossogelechnieken en de woordeuolle

"cr zor gingsprcporolen von dc ernphylæse.slroteqic.
[cn onwilkeling von de Morio Gollond ioborotorio ii pori¡s.

Nog een bijzonderheid: cotolysoteur cocon, u voelt zich ois
nicuw. Nieuwsgierig? Bel don nu op en onldek de
THERAPIE COCON b¡i ons in de beoury cobine.

Sshoonheidssalon
il.AN¡TA

Dorp 19
9450 Dønderhoutøm

tel. 054/33 83 04

o Parfumørie . Bijouterie o

o Zonnebanken o

Gelaats- en lichaamsverzorging - alle ontharingen
- Pedicure - manicure - maquillage - acné -

specialiteit: elektrische definitieve ontharing

Frrr--rrrrrrrrrl|

KENNISftIAKINGSBON
cocos-therapie

-250 Fro
ln te leveren bij schoonheidssalon Marita

voor eind nov. '9ó

e

a

n C
KLEDING DAMES. HERFN

STEENWEG OP NINOVE 55

I /óO ROOSDAAL 
' 

PAMFL

TELEFOON OU/33 20 45

OPEN: ALLE DAGEN

VAN 9 IOf 19 30 UUR

GESLOIEN : ZONDAG IIN

N,lAANDAG VOORMIDDAaj

¡ H

TUINHUIZEN
BLOKHUTTEN

CARPORTS

Eigøn fabrikaat van tuinhuizen
øn garages

Kantølpo orten I brievenbussen/ serres I
hondenr ennen I hondenhokken,

tuinverlichting
oooooooo

Brambroøk 58
Ger aardsbø rge n -Ophasse lt

Tel, O54/ 50 07 46

VEELVOUDIG UNIEK

Muziekcentrole

t,W BI.AASINSTRUM ENTEN.
EN SUGTVMKSPECru.JST

Holenseboon 157
3290 DIEST

Tel. 0t 3/32.12.01

Open;
di. - vr. t 9.00 - 18.00

zol.: 9.00 - 12.00
Moondog geslolen

å,
å,



! ÁNTWERPEN: (aan het sportpateis), .

BISSCHOPPENHOFLMN 486, 21 OO DEURNE
TEL.Jg3l 32s.23.00 (3 t.) - FAX (03) 326.32.76f BRUSSEL: (cenlrum)
STJANSTRMT 12, 1OOO BRUSSEL
TEL. (02) 513.61 .34 - FAX (o2l502.12.47
I BRUGGE: (centrum)
UNGESTR/AAT 126, SOOO BRUGGE.TEL.

MUSICDISCOUNT

34.55.92 (openlng: 1 juni)

JU\\I ÉLÉÌ\ 
TÌ1OIAA5

OPPerstraat 
60 ' 1??O 

UedeKerKe 
'055þ1 '.,','\3

I

åå

Ierem ans
eubelen N.V.

Drte speciaalzaken die het Lnterieur anders bekijken

CLASSICS
Stwg Brussel-Ninove I l0
Roosdaal
o54t32 58 5ó

TTIODERl{
Gasthuisstraat 54
Roosdaa l-centrum
o54t32 83 93

LEDER
Stwg Brussel-Ninove 205
Roosdaal
054133 18 42
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ROBERT SCHEIRLIilCK
OUDE HEIRBAAN

\íETTEREN

ALLE BEPLANTINGEN
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\ùíIM DE GENDT
NADINE POPPE

C'

lRlS N.U. o Tuincenlcr
Albertlaan 130 - 9400 NTNOVE

Tel, 054/32 01 02 - Fax 054 /32 75 g4

BR¡6¡OE DECOR

TWEE SFEREN ONDER EEN DAK
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CENTERCARS il.u.
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Aalst crsesleenw cg 51 1 A
(oudc baan Ninouc.Aalst

Tel. 05t166 +4 72
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. De oudst bewaarde foto van Moed enVolharding (1946)

. "Gtoeien en Bloeien" omstreeks 1933
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Elie lVluylaert

'Égoî,ffi"

Dorp 100
9450 Denderhoutem

Ø 054/32 34 04
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GARAGE UATCKENIER
DRUKKERI¡

Hemelrfik 10 o 9402 Meerbeke
TeL 054/33 25 20
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GROENTEN- en FRUIÎCENTRALE
Dorp ó5 . 9450 Denderhoutøm

054/33 72 83

bi¡ RtK & UERONTQUE
McDonald'srl,
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ELECTRABEL

{

KREDIETBANK

Met dank aan het gemeentebestuur voor de logistieke steun.


