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Bezige Bijen
      
INFO LOKAAL

De belangrijkste kenmerken zijn:
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KIES DAAROM NU VOOR TAK 21
AAN «SUPER» CONDITIES!





RENDEMENT 2009: 4,40%(2)
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Haast u want tot 30 april 2010 bieden wij u gratis de taks van 1,10% aan!
Voor meer info:

JO DE BOCK
& ZONEN bvba

Ronseweg 55
9700 Oudenaarde cbfa 103462 a-cb

Promotie
In tussentijd werd duchtig en
hard voortgewerkt om het muzikale peil aan te houden. Daar
droeg onder meer een uiterst
geslaagde repetitieweekend in
Wenduine toe bij. Vervolgens
trad de Harmonie dit jaar opnieuw aan in het provinciaal
toernooi in Buggenhout om
zich van de provinciale subsidies
te verzekeren. Na de uitvoering
van een plicht- en keuzewerk
proclameerde de jury hun resultaten als volgt: “De Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia Kruishoutem, in 2006 bevestigd in de
afdeling ‘Uitmuntendheid’ met
onderscheiding, stelt zich ook
vandaag voor in de afdeling
‘Uitmuntendheid’ en promoveert naar de afdeling ‘Ere’ met

grootste onderscheiding.” Het
maandenlange harde werken
en de maximale inzet van de
dirigent en muzikanten werd op
die manier uiteraard maximaal
beloond.
Lenteconcert
Ook Kruishoutem profiteert mee
van het imago van de harmonie
en wordt hierdoor cultureel
meer op de kaart gezet. “We
zullen doorgaan” musiceren ze
uit volle borst en beloven zeker
niet op hun lauweren te rusten.
Hun debuut als ‘Ere’ afdeling
Harmonie vieren zij met hun
lenteconcert op zaterdag 8 mei
2010 om 20 uur in zaal CC De
Mastbloem. Kaartjes daarvoor
kosten 6 (voorverkoop) à 8 euro
en kunnen besteld worden op
0476-70 92 53.
Met de slogan ‘jong geleerd is
oud gedaan’ heeft de Harmonie
ook een jeugdharmonie onder
haar commando. Iedere zaterdag oefenen de youngsters
onder leiding van dirigente Tine
Decraene van 17 tot 18.30 uur.
Er staat dan een bont allegaartje
muziek op de menu, van hedendaagse popmuziek tot heldhaftige filmmuziek. De Koninklijke
Harmonie wil immers niets liever dan ook jongeren met de
muziekmicrobe besmetten!
Geïnteresseerden kunnen kennismaken met deze harmonie
op de wekelijkse repetities op
donderdag van 19.45 uur tot
21.45 uur. Na de repetitie is er
natuurlijk tijd voor een gezellige
babbel aan de bar. Info: www.
harmoniekruishoutem.be

verzekeringskantoor
tel. 055/31.56.15

(1) gewaarborgde intrestvoet op 18 maart 2010 (2) rendement 2009: gewaarborgde intrestvoet + winstdeling. Toekomstige winstdeling is niet gewaarborgd.
Het rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. (3) geen roerende voorheffing bij opnames na de eerste 8 jaar van het contract.
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cert met Brass Consort in Eeklo,
de deelname aan de paasstoet
in Kruishoutem en de uitvoering
op 11 juli in Brussel. Het absolute hoogtepunt werd echter
‘het huldeconcert’ voor Marcel
Dhuyvetter, die in dat jaar maar
liefst 75 jaar (!) muzikant was
van de Harmonie.
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Steenweg op Deinze 68 - 9810 Nazareth

vanaf E125
wordt er
GRATIS
aan huis
geleverd

tel.: 09/381 90 97 - fax: 09/381 90 98 - gsm 0478/555 829
openingsuren: donderdag en vrijdag 8u - 18u30, zaterdag 8u - 16u30
RECHTSTREEKS VAN HOEVE TOT VERBRUIKER
ZOWEL KLEINE ALS GROTE HOEVEELHEDEN AAN GROOTHANDELSPRIJZEN
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14-DAAGSE PROMOTIE
GEMENGDE COLLI II

RUNDSCOLLI II
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Gehakt
Worst
Kotelet
Mager spek
Ardeens gebraad
Groenteburger
Zwitserse kaasvink
Vogelnestjes
Mexicaanse burger
Tournedos

BON
BON

KRUISHOUTEM – De vzw
Koninklijk Harmonie SintCecilia Kruishoutem is 194
jaar oud en op één na de
oudste actieve vereniging van
Kruishoutem. De Harmonie
telt vijftig leden, van wie de
meesten in de regio wonen,
en is uitgegroeid tot een grote
groep vrienden die alvast één
ding gemeen hebben: de passie voor muziek.
Sinds jaar en dag zet de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
zich in om het samen musiceren levende te houden in
de gemeente Kruishoutem.
Telkens weer trachten dirigent
Christophe De Maertelaere en
de muzikanten het muzikale
niveau, dat ze maar al te graag
tentoonspreiden op hun jaarlijkse concerten, tijdens de wekelijkse repetities hoog te houden.
Onder de stuwende kracht van
het bestuur heeft dat Spartaans
harde werk al heel wat mooie
vruchten opgeleverd. Zo bevestigde het harmonieorkest zich
in 2006 met onderscheiding in
de afdeling ‘Uitmuntenheid’ op
het provinciaal toernooi in SintNiklaas.
Feest!
In 2007 werd het 190-jarige bestaan van de Harmonie gevierd
met velerlei schitterende uitvoeringen en activiteiten. Niet lang
daarna kwamen enkele jonge
krachten het bestuur versterken
en werd met Dirk Meuret een
nieuwe voorzitter gekozen. Dat
alles zorgde voor een grote ommezwaai. 2009 werd een echt
topjaar dankzij een dubbelcon-
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E 68
PER COLLI

Per colli potje
préparé gratis!

1 kg schnitzels kopen

+ 1/2 KG GRATIS!

2 kg Gehakt
2 kg Kaashamburgers
2 kg Gyros

voor

E39
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Chateaubriand
Tournedos
Hofmeester steak
Blinde vink
Hamburgers
Gemengd gehakt
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E 58
PER COLLI

Per colli potje
préparé gratis!

BARBECUECOLLI
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Barbecueworst
Gemarineerde kotelet
Kipsaté
Hofmeester steak
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E 38

E320/kg
50
Rauwe ham .................................... E5 /kg
Carré...............................................
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