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ARt GALLeRies
ARNOLD VANHEE
ABSTRACTE SCHILDERIJEN

ROESELARE
A.BLOMMEGALERIJ OOSTSTRAAT 84
4 dec. tot 16 dec. van 10 u tot 18 u

MODERNE HANDGEKNOOPTE 
DESIGNTAPIJTEN

ALLES TOT - 50 %
zaterdag 7 en zondag 8 december

telkens van 10 u tot 18 u

Designtapijten en klassieke tapijten in alle afmetingen en kleuren.
Luc Van Renne • Axelwalle 42 • 9700 Oudenaarde

www.oostersetapijten.be

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22 Museumstraat 25

2000 Antwerpen +32(0)3 248 19 21

info@bernaerts.be www.bernaerts.be

eXPO
6 -8
dec

8 dec
striPs

9 10 dec
Kunst & antieK
Oude meesters

11 dec
WOrKs On PaPer
BeX-de deYne ii

5 - 16 dec
silent sale Online

lot 98 Jacopo Bellini (1400-1470) omgeving. Est.: €12500-15000
lot 848 Alphonse De Tombay (1843 - 1918). Est.: € 1500-1800
lot 1111 Bernar Venet (°1941). Est.: € 2000-3000

98

1111

848

VEILINGZAAL DER GERECHTSDEURWAARDERS
VAN BRUSSEL

Klein-Eilandstraat, 9 - 1070 Anderlecht - Tel. 02/513.34.47
Elke DONDERDAG vanaf 13u,

verkoop van allerlei roerende goederen
TENTOONSTELLING: DONDERDAG van 9 tot 12u

BETALING: met gereed geld + kosten
www.verkoopzaalbrussel.be

VEILINGEN

PROMO in de zon! Z-Fr. bij Anduze:
auth. luxe privé huis + zwemb. tot
8p., alle comf., terras-tuin-bbq.
Natuur-cultuur-sport, rust. ligg.
www.Carnoules.be. Nog vrij
5/6-23/6 en vanaf 8/9, nu
800/week.

AANKOOP ALLE WAGENS!
IK GEEF DE BESTE PRIJS!

OOK MET VEEL KMS, SCHADEWAGENS
GEEN KEURING NODIG. ALLE MERKEN

LUXE AUTO’S, PICK-UPS, 4X4’S, CAMIONS!
WIJ KOMEN AAN HUIS,

DIRECTE BEHANDELING !!
CASH BETALING. EIGEN OPHAALDIENST.

T 0486/133.179

Man 65 jaar, West-Vl., streek Brug-
ge, gehuwd, goed uitziend, wkm
spontane dame, eveneens gehuwd,
uit goed milieu en dito opleiding.
M00081

aankoop  AUTO’s - 4 x4 
- terreinwagens - pick ups - 
camionetten - bestelwagens 

- minibus - schade - 
jong - oud - veel kms -

BEL 24/24- 0489 /006.487 

Blankenberge: appartement en stu-
dio, 2-4-6 personen, ook luxe ap-
partement, week/weekend/maand,
van eigenaar. Tel: 0475/72.90.30,
050/42.51.84

ALENTEJO: domein 18ha, 2 hui-
zen, warmtepomp, zonnecollector,
zwembad, waterbekken.
€375.000.
Info 0035/196.260.0677

Nieuwpoort-Bad: appt pr. zeez. 4p.
+ appt zonnekant 6p. Vrij Kerst-
Pasen-juli. Met gar. Va €295/week.
Alle kosten in, ook verwarming.
Tel 09/362.81.05

West-Afrikaanse vrouw zoekt een
goede man voor serieuze relatie,
om samen gelukkig te zijn, tss 46
en 60j, graag telefoonnr en foto
aub.M00089

Blankenberge: duplex 3e + 4e
verdiep (dak), 3 slaapkam. Geen
lift. Living, keuken, badkam. Ge-
meubeld. Strand 400m.
€144.000 Dring. weg. verbou-
wing gezinswoning. Afspraak:
055/314479

KOKSIJDE: gezellige villa met tuin
op 10min. v. winkelstr. en strand.
4 slpk. Vr WE, 1 of 2 weken.
Nog vrij in kerstvakantie.
Info 0472/49.03.65

Middelkerke Zeedijk: TH app.,
2 slpks, badk., apart toilet, met gar.
en zwemb. Vrij vanaf 30/11 tot
30 febr. Verhuur per week of WE.
Tel. 0495/57.01.54

Heer, 70+, weduwnr sinds 2012,
standing, zkt dame, +/- 60jr, goed
voorkomen, vrij, om eventueel iets
op te starten op vriendschappelijke
basis eerst.M00090

Dame, 60+ zkt hr , 58-70 vr ont-
moetingen, gezellig te genieten vh
leven, de goede en slechte kanten.
Trefw: correct, betrouwbaar, hu-
moristisch. Profiteurs zich onthou-
den.M00091

58j man n. vrij zkt cont. m. bij vk n.
vrije vr. v 40j vr wekel. int. afsp.,
sch. m. foto aub, antw. verzekerd,
W-Vl / O-Vl, Postbus 32 8610
Kortemark (met telefoonnr aub)

Man, 70 jaar, hou van huiselijke
gezelligheid, natuur en wetenschap
wkm dame van enig niveau,
max 65 jaar, regio Gent.
M00092

Koksijde zeedijk: appt met gar,
2slpk, 2e verd, wk Kerstverlof &
Nieuwjr, winter per wk, wkend of
midwk. Interessante prijs.
Tel. 057/466.451 of 0494/164.948

Dame zoekt heer met enig ni-
veau, ernstig, eerlijk, sociaal,
tot 72 jaar.
GSM 0470/471.170

Zakenm, 75j, WVl, levensl./ge-
nieter, welst, gn probl., vol vrij,
zkm knappe dame max 70j, ernst
relatie of samenw. Om samen
v/h leven te gen. Gn. avont. of
profiteurs aub want dit ben ik
ook niet. Graag foto + tel.
M00093

Sterrebeek (UCL Woluwe) nieuw:
studio TK, 148.000euro, ideaal
voor 1/2 pers , student of koppel,
Tramlaan 133.
Bez. 0487/270.196

Heist zeedijk: ruim appt,
mooi zeezicht, 6 pers., alle komf.
Kerstweek vrij. 1 week va €350.
Tel 0478/65.21.37.

TH vakantiewoning DORDOGNE: 5
pers, privé-zwemb, tuin, uitzicht,
sat.tv, wandel, wijn, natuur, pracht
streek. Kindern. 0476/25.86.63
www.tertreduchateau.be

CATALONIE - PUNTA MONTGO
l’Escala Villa à zee, pr. zwembad,
tuin, parking, zonneterras,bbq,
4 slpk+3 badk, garage. Vrij va 9 aug
2014. Vakantiegids.be(ACP0445 +
ACH5925) Tel 016/22 49 64

CRISCO
Naamloze Vennootschap in vereffening

Donksesteenweg 153
B-2930 BRASSCHAAT

Ondernemingsnummer 0428.167.007
RPR ANTWERPEN

B.T.W.-nr. BE 428.167.007
________

De aandeelhouders worden uitgenodigd 
op de Jaarvergadering welke zal gehouden 
worden ten kantore van Mter. VANDEVI-
VER Filiep, advocaat te B-9000, GENT, 
aan het Zieklien, nr. 14-16 (ingang nr. 14)
op donderdag 26 december 2013 om 14.30 
uur.
Dagorde: 1. Verslag van de Raad van Be-
stuur. 2. Formele bespreking en goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/2012. 
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Verslag van de 
vereffenaar. 6. Toekenning aan de venno-
ten van de bevoegdheid om controle uit 
te oefenen op de afrekening van de ver-
effenaar en schorsing van de vergadering 
om hen toe te laten deze controle uit te 
oefenen. 7. Verslag van de controlerende 
vennoten. 8. Décharge te verlenen aan de 
vereffenaar. 9. Sluiting van de vereffening.
10. Bepaling van de plaats alwaar de boe-
ken en bescheiden van de vennootschap, 
gedurende vijf jaar, bewaard zullen wor-
den. 11. Verlenen van volmacht met het 
oog op het vervullen van de formaliteiten 
bij de BTW-administratie, de Kruispunt-
bank van Ondernemingen en de onderne-
mingsloketten. 12. Varia.

Overlijdensberichten

Wij werden pijnlijk getroffen door het plotse overlijden van,

DIRK MAES
Levensgezel van Greet Van Eepoel

geboren te Turnhout op 6 december 1969 
en onverwacht overleden te Beerse op 30 november 2013

trotse papa van : Heleen en Thomas
dikke vriend van de kinderen van Greet : Laurens en Isolde
zoon van : Walter en Mia Maes-Smans
broer, schoonbroer en nonkel van : Patrick en Ilse

Van Heurck-Maes, Steffi, Lisa, Seppe.

Tevens delen in dit verlies :
zijn nonkels, tantes, neven en nichten,
de families Maes en Smans.

De uitvaartliturgie met de urne, zal plaatsvinden  
in de St-Lambertuskerk te Beerse, Kerkplein, 
op zaterdag 7 december 2013 om 10 uur. 

 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 
achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 
 

Dit bericht geldt als kennisgeving en uitnodiging.

De familie meldt u met droefheid het overlijden van

DE HEER

Jozef VAN HOOF
licenciaat Handels en Financiële Wetenschappen UFSIA

Antwerpen
gewezen directeur Bank Belgolaise - Brussel

geboren te Duffel op 26 augustus 1924 en zachtjes ingeslapen in
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen te Edegem

op 3 december 2013.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te
wonen op zaterdag 7 december 2013 om 11.30 uur in de kerk

van Sint-Martinus, Kerkstraat te Duffel, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Duffel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 11.10 uur.

Familie, vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen
rouwbrief mochten ontvangen, worden hiermede beleefd

uitgenodigd.

Familie Van Hoof, p/a Begr. Verwilt,
Doornstraat 155 - 2610 Wilrijk

Begr. Verwilt, Antwerpen-Wilrijk - tel. 03/237.75.88 - www.verwilt.be

Nu een traan vermengd  
met groot verdriet.... 

Straks een glimlach bij zo veel 
fantastische herinneringen.... 
Zachtjes heb je ons verlaten...   

niet helemaal

Mevrouw

Rosa Lipkens
echtgenote van  

Dominique Gilles
Voorzitter van de raad van bestuur van Cibo nv 

Stichtend lid van de vzw « Werkgroep Kinderen voor Kinderen » 
Akany Madagaskar 

Stichtend lid van de asbl Association des Enfants de L’espoir de 
Madagascar

geboren te Gruitrode op 26 februari 1953 en godvruchtig thuis 
overleden te Tildonk op 3 december 2013.

Dit melden u :
Dominique Gilles  haar echtgenoot
Sophie Gilles en Bart Strouven

Emma, Hannes en Viktor
Bram Gilles en Kaat Beukelaers

Aagje, Tijn, Tuur en Floor
Jelle Gilles en Kim Van Antwerpen

Lena
Kasper Gilles en Manuel Galicia
Jonas Gilles
Margot Gilles  haar kinderen en kleinkinderen

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de aula van 
Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 te Winksele-Delle 

op dinsdag 10 december 2013 om 10 uur. 
Nadien volgt de crematie en de begraving van de asurne  

in familiekring. 
 

Bijeenkomst in de aula vanaf 9.15 uur. 
 

U kan Rosa een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Herent, 

Winksele-Delle op maandag van 19 tot 20 uur.

Rouwadres : Rosa Lipkens 
p. a. Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent

Begr. Pues 016-60 15 06 condoleren : www.pues.be

IMMO

Frankrijk

Spanje

Vriendschap

Portugal

RELATIE

TWEEDEHANDSWAGENS
AAnkoop

VERHUUR KUST
AppArtementen

Huis

Verhuur Buitenland

AppArtement

Huis

Verkoop Buitenland

Huizen

Algemene 
VergAderingen

WETTELIJKE 
BERICHTEN

VERKOOP
AppArtement

Studio

AUTO TRAVEL

Deze week in de kijker
Wenst u ook hier te adverteren?
Tel 0800 945 62 of mail rubrieken@corelio.be
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overgenomen, is het bij onze zuiderburen van
kwaad naar erger gegaan. De werkloosheid is
nog gestegen van 10 naar 11 procent. Hollande
slaagt er niet in de economische crisis te be
zweren, onder meer door zijn weifelende re
geerstijl. Maar daarnaast houdt hij ook vast
aan zeer traditionele socialistische recepten,
die in het huidige geglobaliseerde klimaat niet
echt aanslaan. Het vertrouwen in Hollande is
nu zo diep gezonken dat hij zowat elk krediet
bij de publieke opinie heeft verloren. Di Rupo
daarentegen kan zich verheugen in langzaam
stijgende waarderingscijfers.
Het is moeilijk hyperenthousiast te zijn over
deze regering. Daarvoor duurt het allemaal te
lang, is de compromisvorming te moeilijk, de
gezette stappen te klein. Het swingt niet echt.
Maar net in die zeer geleidelijke beslissingen
ligt ook de kracht van Di Rupo: hij laveert keu
rig tussen twee gevaarlijke klippen door. Bel
gië vermijdt de hardvochtige besparingsdrift
van de Nederlanders, maar tegelijk moeten
ook de heilige socialistische huisjes eraan ge
loven.
Di Rupo speelt het slim: officieel worden alle
symbolen in stand gehouden, maar in werke
lijkheid zien langdurig werklozen hun uitke
ring drastisch dalen en de index wordt ook
flink uitgehold. De automatische indexering
als symbool is er nog altijd, maar door allerlei
kleine maatregelen komt er op het eind van de
maand toch niet meer geld op uw bankreke
ning. Het is in het verleden al vaak gebleken:
als je de vakbonden sociale besparingen wil la
ten slikken, dat kun je beter een socialist die
besparingen laten aankondigen. Al die kleine
ingrepen gaan inderdaad niet ver genoeg, en
er zal de komende jaren nog een hele weg moe
ten worden afgelegd. Maar als je in de Euro
statstatistieken alle cijfers bij elkaar telt, is de
enige conclusie dat België het de afgelopen
twee jaren beter heeft gedaan dan de buurlan
den.

Hoe zou het nog zijn met BHV?

Terugbladerend in de kranten van twee jaar
geleden, vallen toch nog twee punten op. Ten
eerste was er toen de aanhoudende kritiek op
het slechte Nederlands van de premier. Hij
heeft nog altijd geen talenknobbel, maar hij
drukt zich nu toch op een aanvaardbare ma
nier uit. Dehaene en Verhofstadt hebben Frans
geleerd door premier te zijn, en dat mechanis
me werkt blijkbaar ook in omgekeerde rich
ting. Die inspanning van Di Rupo mag wel
eens erkend worden: of je het nu eens bent met
zijn beleid of niet.
Een tweede punt dat opvalt in de oude kranten
is dat er heel veel aandacht uitging naar het
‘probleem BHV’. Waarover ging dat ook al
weer? Niemand die het zich nog herinnert. Of
om het wat ernstiger uit te drukken: de voor
bije twee jaar is de staatshervorming van de
politieke agenda verdwenen en de aandacht
gaat weer volop naar de economische thema’s.
Dat zal de komende vijf jaar niet anders zijn.
Of zoals wijlen Wilfried Martens het zou uit
drukken: het eind van de tunnel is nog lang
niet in zicht.

GEWIKT EN GEWOGEN: TWEE JAAR DI RUPO I

Vandaag is het net twee jaar geleden dat de regeringDi Rupo de eed heeft afgelegd. Een reden tot
juichen? MARC HOOGHE vergelijkt de prestaties van de Belgische regering met die van de buurlanden.

MARC HOOGHE
Wie? Politicoloog, verbonden aan de
KU Leuven.
Wat? Het Belgische compromis
beleid doet het beter dan de
extreme politieke opties in
Nederland en Frankrijk.

‘Iemand die
geen humor
heeft, moet je
niet au serieux
nemen.’

Enig relativeringsvermogen
is cruciaal voor
WILLEM VERMANDERE
(in ‘Reyers laat’ op Canvas).

© pn

François Hollande. © pn

Mark Rutte. © novum

Het is nuttig nog eens de kranten van twee
jaar geleden te bekijken. In De Standaard van
6 december 2011 mochten heel wat auteurs
hun licht laten schijnen over de nieuwe rege
ring. De meesten onder hen waren gewoon op
gelucht dat er eindelijk, na 541 dagen onder
handelingen, een regering was. Maar tegelijk
was er ook een enorme scepsis: we zullen wel
zien of Di Rupo er iets van terecht brengt. Twee
jaar later is de belangrijkste verwezenlijking
van de regeringDi Rupo allicht dat ze nog
steeds bestaat. ‘En toch beweegt ze nog altijd!’,
zou Galilei uitroepen. De regering heeft alle
verwachtingen overtroffen, om de eenvoudige
reden dat die verwachtingen extreem laag wa
ren.
Het is bijzonder moeilijk als wetenschapper
iets objectiefs te zeggen over het palmares van
de regeringDi Rupo. De regeringspartijen bla
ken nu van zelfvertrouwen, en verdedigen vol
vuur de verwezenlijkingen van de voorbije
twee jaar. Alleen de SP.A lijkt vergeten te zijn
dat ze deel uitmaakt van de federale regerings
coalitie. Maar tegelijk maken de oppositiepar
tijen met evenveel enthousiasme brandhout
van alles wat Di Rupo heeft verwezenlijkt.

Nederland krimpt met 2 procent

Als we daar iets objectiever over willen oorde
len, moeten we gaan vergelijken en kijken hoe
andere landen het er hebben van afgebracht.
In Nederland slaagt de regeringRutte er niet
in het begrotingstekort onder controle te bren
gen: ook in 2014 zal het ruim boven de 3 pro
cent van het bnp blijven. De belangrijkste re
den is dat de Nederlandse economie niet aan
trekt: de binnenlandse vraag blijft hangen en
dat betekent meteen ook dat de belastingin
komsten achterblijven. Rutte doet nochtans
alles volgens het boekje van de hardleerse eco
nomen binnen de Europese Commissie. Onze
noorderburen moeten vanaf 1 januari langer
gaan werken en de pensioenleeftijd stijgt ge
leidelijk tot 67 jaar. Dat is nog iets anders dan
de zeer geleidelijke brugpensioenstapjes die
Di Rupo heeft genomen. De eindbalans is ech
ter dat de Belgen veel minder geleden hebben
dan de Nederlanders onder drastische bespa
ringen in de overheid. Het resultaat van al die
blinde besparingsijver is dat de Nederlandse
economie de afgelopen twee jaar met 2 pro
cent gekrompen is, terwijl de Belgische econo
mie stabiel gebleven is.
We zouden het af en toe vergeten, maar Di Ru
po is natuurlijk een socialist. We kunnen zijn
prestaties dus ook vergelijken met die van een
andere socialistische leider, François Hollan
de. Sinds Hollande in mei 2012 het roer heeft

De deugd ligt in
het midden

Di Rupo I heeft
alle verwachtingen
overtroffen,
om de eenvoudige
reden dat die
verwachtingen
extreem laag waren

Elio Di Rupo. © pn


