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Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26EXTRA EDITIE

KIJK OP BLZ. 13 TOT 20

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

26
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)   ➤ Mail naar: 
geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be
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• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL

• OPLOSSING FOTO: A) IN KRUIBEKE -  DE WINNAAR KRIJGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS

FUSIE 9150

Tel 03 744 08 00

Adviesgesprekken op afspraak
Mogelijk van maandag t.e.m. zaterdag (tussen 08.00 u en 21.00 u)

Onthaal en verrichtingen
Na telefonische afspraak (tijdelijke maatregel)*:

*Tijdelijke veiligheidsmaatregel (n.a.v. het Coronavirus) is minimaal van toepassing t.e.m. 31 december 2020.

☎03 744 08 00

vacature
Argenta Kruibeke is 

een kantoor in volle expansie.
Daarom zoeken we een 

extra RELATIEBEHEERDER.
Ben je slagvaardig, 

flexibel, enthousiast?
Heb je professionele ervaring 

in de financiële sector?
Sta je open voor een 

nieuwe uitdaging? 
Bezorg ons dan jouw 
motivatiebrief en cv.  
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Redactie : Heemkundige kring Wissekerke - december 2020 

Cruybeeks Courantje
Groot

Word nu nog lid van de Kring voor 2021 en je krijgt er het decembernummer van 2020 gratis bij. • www.wissekerke.be

Van oudsher staan er in onze 
polder in Bazel kastanjebos-
sen. De kastanjebos waar nu 
de wijk Ter Linden ligt, was 
vroeger berucht. Er werd 
veel in gespeeld, onder ande-
re door de jeugdbewegingen. 
Maar eigenlijk was het bos een 
heel ernstige vorm van hout-
productie.

In zo’n bos stonden maar twee 
boomsoorten: Amerikaanse 

eik of ook wel gewoon zomer- 
eik en vooral veel tamme kas-
tanje. Tamme kastanje is heel 
hoogwaardig hout. Het is zeer 
duurzaam en even resistent aan 
schimmels als eik, en het weegt 
minder. Het laat zich ook mak-
kelijk bewerken. De duurzaam-
heid maakt hem heel geschikt 
voor palen voor afrasteringen. 
Daarom wordt hij in ons bos op 
‘stoven’ gezet: om de 15 à 20 
jaar, hakt men het hout tot op 

de wortel af. Daarna schiet de 
kastanje weer en men laat een 
vijftal scheuten groeien. Dat is 
dan een ‘stoof’, maar niet om 
hout in te stoken.  De eiken laat 
men gewoon opschieten voor 
recht balkenhout.

Paardenkastanje of wilde kas-
tanje tref je daar niet aan omdat 
die houtsoort minderwaardig 
is. Je kan ze alleen ín de stoof 
gebruiken.

Dat hopen we allemaal. Mis-
schien kan een hoefijzer wel 
helpen. Hang het dan wel met 
de opening naar boven dus niet 
zoals op deze kaart, want dan 
stroomt het geluk eruit! En 
als je er een vindt, moet je het 
over je linkerschouder werpen 
en een wens uitspreken. En… 
voortstappen en niet omkijken! 
Ook niet als je verwensingen 
hoort.
Klavertjes-vier kunnen ook hel-
pen. Een van de verklaringen: 

de heilige Patrick zou het in 
Ierland gebruikt hebben om er 
de Drievuldigheid mee uit te 
leggen, met als vierde blaadje 
Gods zegen. In elk geval is het 
wel bewezen dat als een meisje 
op reis gaat en een klavertje-vier 
in haar rechterschoen legt, zij 
op reis de man van haar dromen 
zal tegenkomen.
De Kring wenst jullie prettige 
feesten en een Zalige Pasen, met 
een vaccin.

Stoven in de polder

Er was een tijd dat de graaf en 
zijn boswachters geen otters 
konden verdragen in onze pol-
der. Dat was concurrentie, vis-
stropers. Nu zijn we blij dat ze 
eindelijk terug zijn en bewij-
zen dat de polder een natuur-
gebied van hoge kwaliteit is.

Bij het zien van deze foto uit De 
Zondagsvriend, 1936 moest ik 
denken aan wijlen mijn nonkel 
Richard Gorrebeeck. Hij haal-

de een herinnering op uit zijn 
jonge jaren voor de oorlog. Een 
boswachter had een otter ge-
vangen in een strop. Hij was bij-
zonder blij met die vangst, want 
behalve de eer leverde dat ook 
een premie op. Hij nam de ot-
ter bij de achterpoten en gooide 
hem over zijn schouder om zo 
groots als een gieter terug naar 
het dorp en de graaf te stappen. 
Wat hij niet besefte was dat de 
otter door de strop alleen maar 
verdoofd was. Het wiebelen op 
de rug van de boswachter had 
het bloed naar zijn hoofd ge-
stuurd en hij was stilaan terug 

een volledig alert roofdier. Dus 
beet hij waar hij bijten kon: in 
het achterwerk van de boswach-
ter! 
Of hij dan ook ontsnapt is, kon 
mijn nonkel zich niet herinne-
ren.

In elk geval werden er toen zeer 
regelmatig otters gevangen. In 
de Gazet van Antwerpen werd 
er in 1900, 1905, 1906 en 1908 
een vangst gemeld door bos-
wachter De Munck. Over een 
probleem met de jachtwachter 
verschijnt er volgend jaar een 
artikel in ons tijdschrift.

Otters

★ Gelukkiger in 2021? ★

Courant_HAH_December2020.indd   1 03/11/2020   13:19

Fusie 9150
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NIEUWE BAAN 86 - 9150 BAZEL - 03 774 21 95
INFO@VANHOYWEGHEN.BE
WEBSITE MET WEBSHOP: 

WWW.VANHOYWEGHEN.BE

ACTIE GELDIG OP ALLE MODELLEN

GRATIS OPHALING EN WINTERSTALLING

VOOR AFSPRAAK: 
BEL 03 774 21 95

GRATIS LEVERING, PLAATSING, MEENEMEN OUDE MATRAS

S L A A P C O M F O R T 

MERCATORPLEIN 4    
9150 RUPELMONDE
Tel.  03 774 20 23
info@vanwouwe.be
www.vanwouwe.be

BESTELLEN EN AFHALEN 
bij Van Wouwe BLIJFT MOGELIJK

NEEM EEN KIJKJE IN ONZE ETALAGE SHOP!
Ruim aanbod hoofdkussens, steunkussens

dekbedovertrekken, lakens, matrasbeschermers
interieurparfums, … 

CADEAUTIPS   
Elk artikel heeft een nummer.

Bel of mail ons en wij zetten het voor je klaar.
Afhalen in onze winkel kan op:

donderdag :      16 u - 18 u
vrijdag :                      16 u - 18 u
zaterdag:            16 u -18 u

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Philip & Suzy

ACTIE

* Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig van 28 september 2019 tot en met 27 oktober 2019. ** Alleen geldig op TEMPUR® matrassen en Premium Flex bedbodems. 
*** Alleen geldig op onze matrassen en hoofdkussens, Micro-Tech™ matrassen uitgezonderd.

NÚ 15% KORTING

Ervaar het zelf en kom proefliggen bij uw TEMPUR® winkel:

Discover a mattress 
like no other

JAAR

VOLLEDIGE
GARANTIE

** ***

Matras van € 898,- voor

€ 763,30
(o.b.v. 90 x 200 x 19 cm hoog Micro-Tech™ matras)

Nu 50% korting 
op uw 2de hoofdkussen, 

matras, bedbodem

   

KERSTBOMEN
VANAF 1 DECEMBER

NORDMANN - FRASERI - OMORIKA

GRATIS THUISLEVERING IN DE REGIO !

Rupelmondestraat 79 - 9150 BAZEL - 0475 35 21 03  
bert.delamper@skynet.be - www.bertdelamper.be

Wij begeleiden u voor het uitkiezen van de ideale kerstboom, 
onder strikte voorwaarden en coronamaatregelen !!!

Mondmasker verplicht en event beschikbaar, handen ontsmetten,  
afstand houden 1,5 m, max. 1 persoon. Bestellen op voorhand via 

0475 35 21 03 of bert.delamper@skynet.be

OPEN: VAN 9u-19u  OOK OP ZONDAG !
Ook bij ons verkrijgbaar:

PRIMAGAZ ❄ KOLEN ❄ BRIKETTEN ❄ PELLETS

Al 25 jaar lang de beste service

ZOEK DE 6 
VERSCHILLEN

Wegens de coronamaatregelen geven we voorlopig geen winnende prijzen. 

OPLOSSING: Kroontje kleur - Dakraampje - Schouw - Kleur torentje - Wormpje weg - Geel bolletje op dier links
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DE WERELD IS VAN TIMDE WERELD IS VAN TIM
“Het oog van Kruibeke” hield deze keer een stop in Broekdam 
Noord 28 in Kruibeke waar Tim bij zijn grootouders op logement 
was. Tim heeft het syndroom van Down en het werd een niet-
alledaags interview. 

Geboorte
Tim werd geboren in 2002 in het UZ van Edegem, daar werd bij de 
geboorte vastgesteld dat Tim het syndroom van Down had. Tim is 
nu 18 jaar en in het gezin is grote broer Boris zijn grote vriend en 
Femke een heel lieve zus. “Natuurlijk”, zegt Tim, “heb ik ook nog een 
lieve mama en papa.”

School
Tim volgt school in Antwerpen in “Katrinahof” waar de  leerkrachten 
zich volledig inzetten voor deze kinderen en waar ook logopedisten, 
kinesisten en orthopedagogen, enz. zich voor deze kinderen inzet-
ten. “Heel veel bewondering voor deze mensen”, zegt Reinhilde. “Ik 
zou het zo niet kunnen. Op maandagmorgen komt de schoolbus Tim 
ophalen want hij is gedurende de week op internaat en ze moeten 
dikwijls wachten op Tim, hij staat ‘s morgens op om 5u30 op om  
7u30 te vertrekken. Hij is traag en heeft geen besef van tijd,  het is 
alsof de wereld van Tim is.”

Wat leert Tim in school?
“Hij leert rekenen en lezen aan de hand van pictogrammen. Hij doet 
ook aan sport en leert over de natuur. Dat ziet men wanneer ze les 
hebben over de natuur, dan neemt Tim steeds zijn verrekijker om 
naar de bomen en vogels te kijken.”

Zit graag alleen
Het viel op dat Tim zijn plaats een beetje afbakend, hij is wel heel 
ordelijk want alles ligt mooi gericht en de stoelen moeten mooi 
op een rij staan. Zijn leeg plastieken cola� esje heeft hij steeds in 
zijn rechterhand en dat zal hij zeker nooit afgeven. “Het oog van 
Kruibeke” vroeg aan Tim of het zijn � esje eens mocht hebben maar 
zijn antwoord was direct “njet.”

Tablet
Met zijn tablet kan Tim enorm veel, het aansluiten van kabels is voor 
hem geen enkel probleem, hier heeft Tim een zeer goed inzicht in.

Zwemmen
Tim zwemt graag en kan dit reeds goed, “zelfs heel goed” volgens 
Tim. “Ik kan 100 km zwemmen”.  Hij moest daarna zelf met zijn uit-
spraak lachen, de medaille en de beker moet hij nog krijgen.

Vriendin
Zijn beste vriendin op school is 
Romy. Tim zal precies populair 
zijn op school want hij noemde 
nog verschillende vriendinnen op.

Vrije tijd
Tim is een hevige supporter van de “Rode Duivels”. Zijn favoriete 
spelers zijn Romelu Lukaku en  Marouane Fellaini.
Bij de zangers is dit Niels Destadsbader.
Zijn liefste TV programma is “Nachtwacht” van Ketnet.

Down the road
“Zou Tim geschikt zijn om mee te werken aan het programma “Down 
the Road” van  Dieter Coppens?”  Reinhilde zei onmiddellijk: “Neen, 
hier komen geselecteerde kinderen aan bod die bijna alles kunnen. 
Tim is daar niet voor geschikt. Wij kijken niet naar dit programma, 
het geeft ons hartzeer, de mama kan er beter mee overweg.”

Opa helpen
Vorige week heeft Tim meegeholpen bij het stapelen van 1,5m3 hout.
“Ik voel het nog in mijne rug “zegt Tim. Voor dit werk kreeg hij enkele 
centjes die hij verzamelt in zijn doos. Naast zijn doos staan 2 plas-
tieken potten, hier verzamelt hij plastieken doppen van drank� esjes. 
Dit verzamelt  hij voor een organisatie die hiermee blindengeleide-
honden opleidt. Dopjes mag je steeds aan de Tim geven.

Tim wat eet je graag
Zijn ogen glunderden direct: “tomatensaus met bolletjes, spaghetti 
en lasagna met heel veel kaas.”  Smaak heeft den Tim zeker.

Wat wil je later worden Tim?
Een verrassend antwoord voor de grootouders Reinhilde en Eddie, 
“politieagent.”

Zijn toekomst
“Tim mag nog naar die school tot zijn 21ste verjaardag, wat erna zal 
komen is voor de ouders nog een vraag.”

“Het oog van Kruibeke” vond het � jn om kennis te kunnen maken 
met Tim bij wie Koning, minister, burgemeester of iemand anders 
voor hem allemaal dezelfde mensen zijn. Bij het verlaten van de 
woning wuifde Tim nog met een plastieken � esje in zijn rechterhand.

Tim, je was top !

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE

ROBERT JANSSENS

KRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDEREKRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDERE
We gaan even terug naar het jaar 1937, het jaar dat Raymond Felix 
geboren werd op 21 september in het moederhuis van Kruibeke.
Raymond had nog een zuster en een jongere broer. Hij was de zoon 
van Frans en Germaine Van Kerckhove die een kruidenierszaak 
hadden in de Langestraat 53 in Kruibeke.

School
Die liep Raymond in de gemeentelijke jongensschool in de Bazel-
straat, daarna leerde hij frans in een school in Antwerpen, want zijn 
vader wou dat hij frans kende.
Na zijn schooltijd werd hij ingeschakeld in de kruidenierszaak waar 
verschillende groenten en fruit verkocht werden en waar die ook nog 
gesteriliseerd werden om te verkopen in glazen potten.

Legerdienst
Ook hij moest zijn legerdienst vervullen en hij kreeg zijn opleiding bij 
de genie in Amay, gelegen in de provincie Luik. Raymond hielp thuis 
mee in de zaak en hij mocht dichter bij huis gaan dienen en het werd 
de 11de genie in Burcht waar hij korporaal werd en chauffeur van 
zwaar vervoer.
“Het was zeker niet plezant”, vertelt Raymond. “Ik mocht wel om 18 uur
naar huis om mee te helpen maar om 24 uur moest ik terug in de 
kazerne zijn.”

Vader schreef ook liedjes
De interesse voor de muziek heb ik misschien geërfd van mijn 
vader die vroeger een liedje schreef voor de brandweermannen van 
Kruibeke. 
Het liedje begon zo : “En ... muziek en gezang ja dat geeft ons moed 
en kracht, de pint al in de hand dat zijn onze gedachten viva het goed 
bier, muziek en lekker leven wat kan de Heer ons beter geven.” Een 
echte hit bij de brandweer van Kruibeke en van  Holsthum, Duitsland.

Gitaarles
“Muziek kwam iets later”, zegt Raymond. “Ik wou graag gitaar spe-
len maar ik mocht niet van mijn vader. Stiekem zei ik dat ik op de
“knatser” voetbaltafel ging spelen in een café iets verder maar ik ging 
gitaarlessen volgen bij Richard Huyghe in Bazel.”

Orkest
Raymond richtte een orkestje op met als naam  “De Zuidzee Hawaiens”
maar dat kende in het begin geen succes. “We namen nog enkele 
mensen aan met o.a. Richard Huyghe en we werden plots populair 
aan de Scheldekant en in Oost-Vlaanderen. Wij hebben nog opgetre-
den in Londerzeel in een grote zaal samen met de Pick-Nicks, The 
Cousins en The Jockers en dat was het begin van mijn showbizz 
carrière.”

Huwelijk
“Ik was 23 jaar en leerde mijn vrouw kennen in café “De Pol” in 
Beveren. Op mijn dertigste trouwde ik met de 8 jaar jonger Myriam 
Mendonk. We kregen en dochter Daisy en we hebben een � inke en 
mooie kleindochter en kleinzoon.”

Sha-Na
“Ik was zot op de liedjes van Abba”, zegt Raymond. “Ik richtte een 
Vlaamse meidengroep op met als naam Sha-Na. Hun eerste single 
zou een gelijknamig nummer van Abba worden namelijk  “Fernando” 
maar op een sneller ritme. De single werd opgenomen in een studio 

in Brussel en met deze single trokken we naar de Manhattan studio’s 
in Leuven waar het programma “Tien om te zien” werd opgenomen. 
Het werd direct een knaller, we stonden direct in de top 10 en er volg-
den nog verschillende hits.”

Andere artiesten
Als tekstschrijver en componist was Raymond zeer geliefd bij onze 
Vlaamse artiesten en zelfs bij de Nederlanders.
Zijn spiegelbeeld, Jack Jersey, zong graag liedjes van Raymond 
maar ook anderen zoals Christof, Laura Lynn, Jo Vally, Bobby Prins, 
Sam Gooris, Garry Hagger, The Romeo’s, The Sunsets, Walter 
Capiau, Yves Segers en nog vele anderen.

Willy Sommers
Het begon allemaal in dancing “Het Kaasboerinneke” in Postel bij 
Mol bij een etentje met Hugo Symons, een bekende in de TV wereld. 
Willy Sommers had daar die dag moeten optreden en stond na zijn 
optreden in een tentje tusssen restaurant en de zaal plaatjes te ver-
kopen. Hugo Symons gaf mij de tip om een liedje te schrijven voor 
deze man.
Ik kwam terug thuis en zocht mijn demo die ik in 1993 al geschreven 
had. Ik nam eerst contact op met Jaak Verbergt, Jaak las het en zei 
“godverdomme” dit is echt iets voor de Willy. De muziek werd ge-
maakt en met deze demo trokken we voor een afspraak naar Willy.
De afspraak was een etentje in “Brasserie Brasseur” van Dirk 
Paternoster. 
Na het eten ging ik met Willy op de parking in de auto zitten en liet 
de demo horen met als tekst “Laat de zon in je hart”. Willy twijfel-
de en zei: “is dit niet te veel schlager?” Ik moest afspreken met zijn 
manager.
De dag nadien had ik een afspraak in de studio in Loppem. De reactie 
was: “Een liedje dat er boenk op is.”
En inderdaad het werd een enorme hit voor Willy in 2006. Het is een 
liedje dat bij het horen lang in je geheugen blijft hangen.

Buiten showbizz, een harde werker
Raymond is ook marktkramer geweest in keurfruit. Hij heeft 8 jaar 
lang de dancing BBC open gehouden en 14 jaar lang de Deense pub 
“Hans Christian Andersen” op de Keyzerlei in Antwerpen.

“Het oog van Kruibeke” vond het fantastisch om Raymond te mogen 
ontmoeten die Kruibeke toch wat bekendheid heeft gegeven. 
Pro� ciat Raymond en geniet samen met je echtgenote Myriam van 
jullie pensioen. 

Je blijft een topper !

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
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“Het oog van Kruibeke” hoopt dat de kapel van de 
“7 Weeën” in de toekomst geluk mag brengen, want 
op vrijdag de 13e november 2020 werd het 2de ge-
deelte geplaatst alsook het kruisbeeld en dit onder wat 
belangstelling met o.a. Schepen Kris Smet en Eduard 
Caluwé.
Er kwam een kraan aan te pas om het 200 kg zware 
stuk naar boven te tillen. Voor de aanvang er van had 
Eduard zijn 2de document verborgen in het torentje, 
het 1ste was bij de opbouw verborgen.
Na het plaatsen van het torentje en het kruisbeeld had 
Eduard 2 uur lang deze werken gevolgd, � er met tranen 
in zijn ogen keerde hij huiswaarts.

Eduard man, het is echt een pronkstuk !

2 DOCUMENTEN VAN EDUARD VERBORGEN IN HET TORENTJE
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Oeverstraat 20  |  9150 Rupelmonde
T. 03 774 13 54  |  huismoors@telenet.be

Openingsuren: 
di - vr 9u-12u & 13u-18u
zat. 9u-12u & 13u-16u30
zondag en maandag gesl.

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

Oeverstraat 20
9150 Rupelmonde
Tel: 03 774 13 54
E-Mail: huismoors@telenet.be

Openingsuren: 
Di – Vr: 9u - 12u & 13u - 18u  
Zat: 9u - 12u & 13u - 16u30 
Zondag en Maandag gesloten

Huis Moors-Vercammen
Raamgarniering – Verf – Behang

Bij Huis Moors-Vercammen geniet je van 
professioneel kleuradvies aan huis. Samen met 
jou kiezen we de juiste kleuren, behangen & 
raamgarniering.  Bovendien is ons kleuradvies 
volledig gratis als je nadien je verf bij ons 
aankoopt! 

Kom langs in onze winkel om alle mogelijkheden te 
ontdekken! 

 

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG
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RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG
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KERSTDAGEN
27-28-29 NOVEMBER

STELLEN VOOR

LANGESTRAAT 41• 9150 KRUIBEKE
T 03 774 12 96 • info@bloemenpaleis.be
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WĲ  CREËREN VOOR U EEN HUISELĲ KE SFEER !

VANAF DIT WEEKEND
KERSTBOMEN

WE LEVEREN GRATIS AAN HUIS
VRĲ DAG       9u00-21u00
ZATERDAG    9u00-18u30
ZONDAG       9u30-17u00

MAAK ELKE DAG KANS OP EEN 
BLOEMENABONNEMENT VOOR 3 MAANDEN

KERSTDECORATIE KAN U BESTELLEN 
VIA ONZE WEBSHOP EN AFHALEN IN ONZE WINKEL

Derde generatie is een feit, Sophie Van Raemdonck 
versterkt deels het team Bloemenpaleis en startte 

haar eigen bedrijf (verlenging van Bloemenpaleis) op.

NIEUW
Bloem&Praal

Fleurige aankleding van evenementen & huwelijken
Fleurige aankleding van kantoorruimtes & bedrijven

Geniet samen met Sophie van bloemen tijdens leuke workshops

Ontdek het (online) aanbod workshops 
voor de feestdagen!

Ontdek de leuke feesttafelformules 
in samenwerking met jonge ondernemers!

Meer info op haar sociale media & in Bloemenpaleis
  @bloemenpraal                bloem_en_praal

LANGESTRAAT 41• 9150 KRUIBEKE

Stop het virus... niet onze lokale handel !

Doe dus zeker je aankopen in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.
Bel of mail je bestelling en spreek af voor ophaling of levering.

Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

Het reclameblad “HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” 
KAN JE BEKOMEN BINNEN IN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

of bij OPTIEK FOUBERT, O.-L.-VROUWPLEIN 15, KRUIBEKE

Overstappen naar Argenta
is kinderspel.

Dankzij de bankoverstapdienst. 
03 744 08 00

Kruibeke@argenta.be
 zie ook cover Fusie 9150
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis

HR_FUSIE9150.pdf   1   5/09/18   10:26EXTRA EDITIE

KIJK OP BLZ. 13 TOT 20

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

26
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EDITIE

26
23/11/2020

Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Wil u iets redactioneel publiceren over uw club of 
uw vereniging in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)   ➤ Mail naar: 
geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be
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• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL

• OPLOSSING FOTO: A) IN KRUIBEKE -  DE WINNAAR KRIJGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS

FUSIE 9150

#samensterktegencorona
#kooplokaal #adverteerlokaal

#zorgvoorelkaar❤
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DE WERELD IS VAN TIMDE WERELD IS VAN TIM
“Het oog van Kruibeke” hield deze keer een stop in Broekdam 
Noord 28 in Kruibeke waar Tim bij zijn grootouders op logement 
was. Tim heeft het syndroom van Down en het werd een niet-
alledaags interview. 

Geboorte
Tim werd geboren in 2002 in het UZ van Edegem, daar werd bij de 
geboorte vastgesteld dat Tim het syndroom van Down had. Tim is 
nu 18 jaar en in het gezin is grote broer Boris zijn grote vriend en 
Femke een heel lieve zus. “Natuurlijk”, zegt Tim, “heb ik ook nog een 
lieve mama en papa.”

School
Tim volgt school in Antwerpen in “Katrinahof” waar de  leerkrachten 
zich volledig inzetten voor deze kinderen en waar ook logopedisten, 
kinesisten en orthopedagogen, enz. zich voor deze kinderen inzet-
ten. “Heel veel bewondering voor deze mensen”, zegt Reinhilde. “Ik 
zou het zo niet kunnen. Op maandagmorgen komt de schoolbus Tim 
ophalen want hij is gedurende de week op internaat en ze moeten 
dikwijls wachten op Tim, hij staat ‘s morgens op om 5u30 op om  
7u30 te vertrekken. Hij is traag en heeft geen besef van tijd,  het is 
alsof de wereld van Tim is.”

Wat leert Tim in school?
“Hij leert rekenen en lezen aan de hand van pictogrammen. Hij doet 
ook aan sport en leert over de natuur. Dat ziet men wanneer ze les 
hebben over de natuur, dan neemt Tim steeds zijn verrekijker om 
naar de bomen en vogels te kijken.”

Zit graag alleen
Het viel op dat Tim zijn plaats een beetje afbakend, hij is wel heel 
ordelijk want alles ligt mooi gericht en de stoelen moeten mooi 
op een rij staan. Zijn leeg plastieken cola� esje heeft hij steeds in 
zijn rechterhand en dat zal hij zeker nooit afgeven. “Het oog van 
Kruibeke” vroeg aan Tim of het zijn � esje eens mocht hebben maar 
zijn antwoord was direct “njet.”

Tablet
Met zijn tablet kan Tim enorm veel, het aansluiten van kabels is voor 
hem geen enkel probleem, hier heeft Tim een zeer goed inzicht in.

Zwemmen
Tim zwemt graag en kan dit reeds goed, “zelfs heel goed” volgens 
Tim. “Ik kan 100 km zwemmen”.  Hij moest daarna zelf met zijn uit-
spraak lachen, de medaille en de beker moet hij nog krijgen.

Vriendin
Zijn beste vriendin op school is 
Romy. Tim zal precies populair 
zijn op school want hij noemde 
nog verschillende vriendinnen op.

Vrije tijd
Tim is een hevige supporter van de “Rode Duivels”. Zijn favoriete 
spelers zijn Romelu Lukaku en  Marouane Fellaini.
Bij de zangers is dit Niels Destadsbader.
Zijn liefste TV programma is “Nachtwacht” van Ketnet.

Down the road
“Zou Tim geschikt zijn om mee te werken aan het programma “Down 
the Road” van  Dieter Coppens?”  Reinhilde zei onmiddellijk: “Neen, 
hier komen geselecteerde kinderen aan bod die bijna alles kunnen. 
Tim is daar niet voor geschikt. Wij kijken niet naar dit programma, 
het geeft ons hartzeer, de mama kan er beter mee overweg.”

Opa helpen
Vorige week heeft Tim meegeholpen bij het stapelen van 1,5m3 hout.
“Ik voel het nog in mijne rug “zegt Tim. Voor dit werk kreeg hij enkele 
centjes die hij verzamelt in zijn doos. Naast zijn doos staan 2 plas-
tieken potten, hier verzamelt hij plastieken doppen van drank� esjes. 
Dit verzamelt  hij voor een organisatie die hiermee blindengeleide-
honden opleidt. Dopjes mag je steeds aan de Tim geven.

Tim wat eet je graag
Zijn ogen glunderden direct: “tomatensaus met bolletjes, spaghetti 
en lasagna met heel veel kaas.”  Smaak heeft den Tim zeker.

Wat wil je later worden Tim?
Een verrassend antwoord voor de grootouders Reinhilde en Eddie, 
“politieagent.”

Zijn toekomst
“Tim mag nog naar die school tot zijn 21ste verjaardag, wat erna zal 
komen is voor de ouders nog een vraag.”

“Het oog van Kruibeke” vond het � jn om kennis te kunnen maken 
met Tim bij wie Koning, minister, burgemeester of iemand anders 
voor hem allemaal dezelfde mensen zijn. Bij het verlaten van de 
woning wuifde Tim nog met een plastieken � esje in zijn rechterhand.

Tim, je was top !
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KRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDEREKRUIBEKENAAR MAAKTE DE ENE HIT NA DE ANDERE
We gaan even terug naar het jaar 1937, het jaar dat Raymond Felix 
geboren werd op 21 september in het moederhuis van Kruibeke.
Raymond had nog een zuster en een jongere broer. Hij was de zoon 
van Frans en Germaine Van Kerckhove die een kruidenierszaak 
hadden in de Langestraat 53 in Kruibeke.

School
Die liep Raymond in de gemeentelijke jongensschool in de Bazel-
straat, daarna leerde hij frans in een school in Antwerpen, want zijn 
vader wou dat hij frans kende.
Na zijn schooltijd werd hij ingeschakeld in de kruidenierszaak waar 
verschillende groenten en fruit verkocht werden en waar die ook nog 
gesteriliseerd werden om te verkopen in glazen potten.

Legerdienst
Ook hij moest zijn legerdienst vervullen en hij kreeg zijn opleiding bij 
de genie in Amay, gelegen in de provincie Luik. Raymond hielp thuis 
mee in de zaak en hij mocht dichter bij huis gaan dienen en het werd 
de 11de genie in Burcht waar hij korporaal werd en chauffeur van 
zwaar vervoer.
“Het was zeker niet plezant”, vertelt Raymond. “Ik mocht wel om 18 uur
naar huis om mee te helpen maar om 24 uur moest ik terug in de 
kazerne zijn.”

Vader schreef ook liedjes
De interesse voor de muziek heb ik misschien geërfd van mijn 
vader die vroeger een liedje schreef voor de brandweermannen van 
Kruibeke. 
Het liedje begon zo : “En ... muziek en gezang ja dat geeft ons moed 
en kracht, de pint al in de hand dat zijn onze gedachten viva het goed 
bier, muziek en lekker leven wat kan de Heer ons beter geven.” Een 
echte hit bij de brandweer van Kruibeke en van  Holsthum, Duitsland.

Gitaarles
“Muziek kwam iets later”, zegt Raymond. “Ik wou graag gitaar spe-
len maar ik mocht niet van mijn vader. Stiekem zei ik dat ik op de
“knatser” voetbaltafel ging spelen in een café iets verder maar ik ging 
gitaarlessen volgen bij Richard Huyghe in Bazel.”

Orkest
Raymond richtte een orkestje op met als naam  “De Zuidzee Hawaiens”
maar dat kende in het begin geen succes. “We namen nog enkele 
mensen aan met o.a. Richard Huyghe en we werden plots populair 
aan de Scheldekant en in Oost-Vlaanderen. Wij hebben nog opgetre-
den in Londerzeel in een grote zaal samen met de Pick-Nicks, The 
Cousins en The Jockers en dat was het begin van mijn showbizz 
carrière.”

Huwelijk
“Ik was 23 jaar en leerde mijn vrouw kennen in café “De Pol” in 
Beveren. Op mijn dertigste trouwde ik met de 8 jaar jonger Myriam 
Mendonk. We kregen en dochter Daisy en we hebben een � inke en 
mooie kleindochter en kleinzoon.”

Sha-Na
“Ik was zot op de liedjes van Abba”, zegt Raymond. “Ik richtte een 
Vlaamse meidengroep op met als naam Sha-Na. Hun eerste single 
zou een gelijknamig nummer van Abba worden namelijk  “Fernando” 
maar op een sneller ritme. De single werd opgenomen in een studio 

in Brussel en met deze single trokken we naar de Manhattan studio’s 
in Leuven waar het programma “Tien om te zien” werd opgenomen. 
Het werd direct een knaller, we stonden direct in de top 10 en er volg-
den nog verschillende hits.”

Andere artiesten
Als tekstschrijver en componist was Raymond zeer geliefd bij onze 
Vlaamse artiesten en zelfs bij de Nederlanders.
Zijn spiegelbeeld, Jack Jersey, zong graag liedjes van Raymond 
maar ook anderen zoals Christof, Laura Lynn, Jo Vally, Bobby Prins, 
Sam Gooris, Garry Hagger, The Romeo’s, The Sunsets, Walter 
Capiau, Yves Segers en nog vele anderen.

Willy Sommers
Het begon allemaal in dancing “Het Kaasboerinneke” in Postel bij 
Mol bij een etentje met Hugo Symons, een bekende in de TV wereld. 
Willy Sommers had daar die dag moeten optreden en stond na zijn 
optreden in een tentje tusssen restaurant en de zaal plaatjes te ver-
kopen. Hugo Symons gaf mij de tip om een liedje te schrijven voor 
deze man.
Ik kwam terug thuis en zocht mijn demo die ik in 1993 al geschreven 
had. Ik nam eerst contact op met Jaak Verbergt, Jaak las het en zei 
“godverdomme” dit is echt iets voor de Willy. De muziek werd ge-
maakt en met deze demo trokken we voor een afspraak naar Willy.
De afspraak was een etentje in “Brasserie Brasseur” van Dirk 
Paternoster. 
Na het eten ging ik met Willy op de parking in de auto zitten en liet 
de demo horen met als tekst “Laat de zon in je hart”. Willy twijfel-
de en zei: “is dit niet te veel schlager?” Ik moest afspreken met zijn 
manager.
De dag nadien had ik een afspraak in de studio in Loppem. De reactie 
was: “Een liedje dat er boenk op is.”
En inderdaad het werd een enorme hit voor Willy in 2006. Het is een 
liedje dat bij het horen lang in je geheugen blijft hangen.

Buiten showbizz, een harde werker
Raymond is ook marktkramer geweest in keurfruit. Hij heeft 8 jaar 
lang de dancing BBC open gehouden en 14 jaar lang de Deense pub 
“Hans Christian Andersen” op de Keyzerlei in Antwerpen.

“Het oog van Kruibeke” vond het fantastisch om Raymond te mogen 
ontmoeten die Kruibeke toch wat bekendheid heeft gegeven. 
Pro� ciat Raymond en geniet samen met je echtgenote Myriam van 
jullie pensioen. 

Je blijft een topper !
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“Het oog van Kruibeke” hoopt dat de kapel van de 
“7 Weeën” in de toekomst geluk mag brengen, want 
op vrijdag de 13e november 2020 werd het 2de ge-
deelte geplaatst alsook het kruisbeeld en dit onder wat 
belangstelling met o.a. Schepen Kris Smet en Eduard 
Caluwé.
Er kwam een kraan aan te pas om het 200 kg zware 
stuk naar boven te tillen. Voor de aanvang er van had 
Eduard zijn 2de document verborgen in het torentje, 
het 1ste was bij de opbouw verborgen.
Na het plaatsen van het torentje en het kruisbeeld had 
Eduard 2 uur lang deze werken gevolgd, � er met tranen 
in zijn ogen keerde hij huiswaarts.

Eduard man, het is echt een pronkstuk !

2 DOCUMENTEN VAN EDUARD VERBORGEN IN HET TORENTJE
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WIJ HEBBEN OOR 
VOOR UW GEHOOR!
Meer dan 37 jaar ervaring met het aanpassen                                                      
van hoortoestellen en gehoorbescherming.
Gratis op proef mits een voorschrift van 
NKO-arts, dagelijkse service.
Op basis van het gehoorverlies passen we 
het meest geschikte toestel rekening houdende 
met de behoeften en het budget: 
Widex en Siemens

O.-L.-Vrouwplein 15  |  9150 Kruibeke  |  03 774 16 18
annemieke@optiekfoubert.be  |  www.optiekfoubert.be        

Ooms - De Rop
Uw partner in elektriciteit

Samen met u streven wij naar een aangename werk- & leefomgeving

Ooms - De Rop bvba
Leliestraat 14 - 9150 Kruibeke

+32 (0)475/800 511
michael@ooms-derop.be

www.ooms-derop.be

Algemene elektriciteitswerken 
industrie • woning • renovatie

voor afspraak: 03 771 02 95
HOUTBRIEL 12/14, 9140 TEMSE

voor afspraak: 03 771 02 95
HOUTBRIEL 12/14, 9140 TEMSE

even weken 04+06+08+10+.... /2018 t.e.m. 04/2019

oneven weken 05+07+09+11+.... /2018 t.e.m. 03/2019

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Uw veelzijdige vakman voor al uw renovatiewerken 

Badkamers• Toiletten 
Keukens• Zolders 

Timmerwerk• 1 nsta llatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele 

 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

Badkamers • Toiletten 
Keukens • Zolders 

Timmerwerk • Installatiewerk 
Keizer Karelstraat 54 - 9120 Melsele  

T. 0468 24 63 71 
n.temmerman@klussenier.be 

www.klussenier.be 

RUPELMONDESTRAAT 80 • 9150 BAZEL • TEL: 03 774 23 83 • WWW.STEFANVBO.BE

Zorgeloos Comfort

ROLLUIKEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING • POORTEN • VELUX ACCESSOIRES • EXCLUSIEVE ZONWERINGROLLUIKEN • TERRASOVERKAPPINGEN • ZONWERING • POORTEN • RAAMDECORATIE • VLIEGENWERING

ACTIE/KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant 
en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal!

VR 30 NOVEMBER | ZA 1 DECEMBER | ZO 2 DECEMBER
13.30 – 20.00 uur 10.00 – 17.00 uur 10.00 – 17.00 uur

OPENDEURDAGEN

DB553713J8

553713J8 - E06 Ed : 233/SKT CMYK 23-10-18 14u44 PRO2 1e versch: 29-11-2018 VTW:PATRICK VAN MELE

OPENDEUR
DAGEN

VRIJDAG 30 NOVEMBER
13.30-20.00 uur

ZATERDAG 1 DECEMBER 
10.00-17.00 uur

ZONDAG 2 DECEMBER
10.00-17.00 uur

ACTIE / KORTING

-10%
Maximum €2.500/klant

en enkel voor bezoekende
klanten tijdens deze dagen

Ontdek tal van nieuwigheden in onze toonzaal !

Stefan Van Bogaert is in het Waasland de betrouwbare  specialist 
voor zonwering, rolluiken, vliegenwering, terrasoverkappingen 
en zo veel meer. Het bedrijf stelt daarbij altijd kwaliteit voor-
op, zowel in service als in hun producten. De werking van zon- 
weringen in de toonzaal al testen, of op zoek naar een geïsoleerde 
terrasoverkapping? Bij Stefan Van Bogaert kan het allemaal.

De focus op kwaliteit start al in de showroom. Die is sinds half 
september uitgebreid, waarbij de vloeroppervlakte bijna verdub-
belde. Zo is er nu veel meer plaats voor onder meer de verschil-
lende raambekledingsproducten van Luxa�ex. Dankzij meerdere 
lichtbakken met instelbare lichtkwaliteit kan u in de winkel zelf al 
testen of de zonweringen het licht tegenhouden volgens uw ver-
langen. Zo kan u zich gemakkelijker voorstellen hoe het bij u thuis 
zal aanvoelen. Veel producten hebben ook een bijbehorende video 
met meer uitleg en impressies, die u in de toonzaal onmiddellijk op 
groot scherm kan bekijken. 

EERSTE GEÏSOLEERD LAMELLEN DAK OP DE MARKT
Tine Van Bogaert en haar verkoopmedewerker staan de klanten 
bij met professioneel advies. Ze zijn goed op de hoogte van de 
laatste trends en spelen daar ook op in. Sinds eind vorig 
jaar is Stefan Van Bogaert bijvoorbeeld verdeler van de 
Sky Lounge, de enige terrasoverkapping met geïsoleerde  
lamellen op de markt. Die stelt u in staat om te genieten van uw 
terras, zomer en winter. Tegen het einde van dit jaar zal er ook een 
pergola met geïsoleerd dak te zien zijn in de toonzaal van Stefan 
Van Bogaert, zodat u van dichtbij met het product kan kennis- 
maken.

“We proberen heel persoonlijk om te gaan met klanten. Er wordt 
echt geluisterd naar hun wensen en levensstijl waardoor hun  
project erop volledig wordt afgestemd”, zegt Tine. “We krijgen 
regelmatig mailtjes van mensen om zeggen dat ze tevreden zijn, 
of die iets nieuw willen bestellen en daarbij vragen voor dezelfde 
monteur. Dat doet wel deugd.”

GEEN VUILE VINGERS!
Terwijl Stefan, de man van Tine, alle opmetingen doet, heeft de  
�rma vijf monteurs klaarstaan om professioneel het product te 
plaatsen. Regelmatig gaan zij naar het buitenland voor opleidin-
gen. “Onze monteurs werken ook proper: geen afval, stof of stuk-
ken karton die blijven rondslingeren. Bijvoorbeeld na de plaatsing 
van een glazen dak krijgt de klant een gratis poetsbeurt, omdat 
onze monteurs hun vingerafdrukken op het glas achterlaten.”

Stefan Van Bogaert denkt ook aan het milieu. De �rma kiest bij 
voorkeur voor producten die grote aandacht schenken aan het 
ecologische aspect, en ze bezit enkele elektrische wagens. “We 
denken er aan om 100 procent elektrisch te gaan. Dit jaar hebben 
we ook nog extra zonnepanelen laten bijleggen.”

ONLINE OPENDEUR
van 16/11 tot en met 5/12
Leg uw korting vast op onze website: www.stefanvbo.be
Maak een afspraak en wij brengen onze toonzaal tot bij u.
03 774 23 83 of info@stefanvbo.be
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Wil u een aankondiging van uw zaak,  evenement,
 BBQ, opendeur van uw club, ... in Fusie 9150?

➤ Mail naar:  info@huis-aan-huis.net
VERENIGINGEN AAN SPECIAAL TARIEF !     VRAAG INFO !

Ons maandelijks magazine “Fusie 9150” is er weer ...
De initiatiefnemers Geert, Anja en Chantal hebben samen 
met Huis aan Huis terug een lokaal magazine in het leven 
geroepen, dit op vraag van tal van handelaars.

Wat kan u zoal in de Fusie terugvinden:
- aankondigingen van handelaars uit Groot-Kruibeke
- redactionele teksten
- Wie? Wat? Waar?
- Voetbalwedstrijden Bazel, Kruibeke
- Basketbalwedstrijden BBC Bazel
- ...
Fusie 9150 kan u elke maand ook terug 
vinden op de facebook van de Fusie 9150:
        https://www.facebook.com/FUSIE-9150-2030528693648657
of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net

Wil u iets redactioneel publiceren
over uw club of uw vereniging
in Fusie 9150? (bv. een ploegfoto,

een leuk verhaal van uw club/vereniging, ...)
➤ Mail naar: 

geert.magerman@telenet.be •  anja.heyrman1@telenet.be

Reserveer nu
voor week 36 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 52 - uitgave 21/12

27e editie in Huis aan Huis
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DAMESBLADEN  
De overgebleven letters vormen een uitdrukking.

Wegens de coronamaatregelen geven we voorlopig geen winnende prijzen. 

Gekke wijzers
Kan jij uitzoeken welke Belgische 

steden er op de wijzers staan?

BLUSSER

TEENDOOS

WENPANTER

GEGURB

NEGT

LECHEMEN

NIEUWS UIT KRUIBEKE
ZORGEN VOOR ELKAAR

Zorg jij ook voor een ‘Lichtpuntje’?

1 december is de start van de actie ‘LICHT-
PUNTJES’. Via deze actie maken we de 
donkere decembermaand ‘lichter’, zowel 
letterlijk als � guurlijk. Je kan heel gemakke-
lijk deelnemen door je huis te versieren of 
‘s avonds wat meer te verlichten. 
Waar je de versiering of het lichtje hangt, 
legt of neerzet, maakt niet uit. Of je dat nou 

achter het raam doet, op je stoep, voor 
je voordeur of in je voortuin. Zolang het 
maar zichtbaar is voor de buitenwereld.
Zo creëren we hoop en verbondenheid en 
brengen we samen warmte in de straat, 
buurt, gemeente tot het hele Waasland.
Let op, een kaarsje bij een gordijn of een 
lampje dat warm wordt, brengt mogelijk 
brandgevaar met zich mee.

Zorg dat het veilig is 
en doe je lichtje zeker 
uit voor je gaat slapen.

WWW.KRUIBEKE.BE




