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IN DE KIOSK AAN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
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Overstappen naar Argenta
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Kruibeke@argenta.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 (editie 2/09)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 36 - uitgave 2 SEPTEMBER

13e editie in Huis aan Huis

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

KIJK OP BLZ. 9 TOT 12

GROOT-KRUIBEKE

Winnaar Wie Wat Waar  - week 24
Blijweert Gerda, P. Chardomestraat 2/42, Rupelmonde

wint een Kruibeekse geschenkbon van 10 euro !
OPLOSSING FOTO: C) IN RUPELMONDE -  DE WINNAAR ONTVANGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS !
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HIERONDER HET VERHAAL VAN LILIANE, ALS KIND IN OORLOGSTIJD IN RUPELMONDE ...
Ik was zes in 1944
Ik was zes in 1944 en de soldaten die Vlaan-
deren bevrijdden waren voor enkele da-
gen gekazerneerd in het liberale huis en het  
patronaat van Rupelmonde in afwachting van 
een verdere opdracht. Het was fascinerend, 
voor ons kinderen, die eigenlijk de gruwel van 
de oorlog niet zo goed begrepen al die solda-
ten te zien oefenen met hun amfibietanks aan 
de veerdam op de Schelde.
Chocolade
Op een zomeravond heb ik ook zo een soldaat 
bij de hand genomen en naar huis gebracht. 
In welke taal weet ik eigenlijk niet, ik denk ge-
barentaal. Die avond heeft deze soldaat wel 
duidelijk gemaakt aan mijn ouders dat hij de 
wacht op moest en ‘s anderendaags zou te-
rugkeren. Zo geschiedde, ’s anderendaags 
was onze “Ernest” er terug en dat was het be-
gin van een lang verhaal en een grote vriend-
schap tussen ons en deze lieve man. Een eer-
ste stukje chocolade, zijn rantsoen voedsel en 
een ersatzpop, dat zijn zaken die onuitwisbaar 
in mijn geheugen zijn gegrift.
50 jaar later
Tot nu 50 jaar later we deze man terug hebben 
ontmoet, herinner ik me ook nog een anekdote 
die Ernie vertelde. Toen hij de eerste keer bij 
ons logeerde en hij van bij ons in Bazel naar 
Rupelmonde wandelde en hij ons huisje (in 
de Koningsstraat, nu gerestaureerd en ver-
anderd) blindelings aanwees met tranen in de 
ogen.
Hij zei heel geëmotioneerd :”I remember me 
so well, after 5 years of war, I could sleep in 
those very white sheets of your parents bed”.
Mijn ouders hadden tijdens zijn verblijf bij ons 
in Rupelmonde op de grond geslapen zodat 
deze soldaat eens een welverdiende nachtrust 
had in een goed proper bed. Vijftien jaar na de 
oorlog, toen ik de Engelse taal in de avond-
school had geleerd, had ik eens geschreven 
naar het adres dat in ons bezit was. Het stond 
op de omslag van een brief uit 1945, die de 
enige tastbare herinnering uitmaakte samen 
met een foto van Ernest samen met ons voltal-
lig gezin in huize Deyaert in september 1945.
Bevrijdingfeesten
De brief kwam terug met de melding “onbe-
kend”. Toen enkele jaren geleden verschil-
lende manifestaties gepland werden om de 
verjaring van de bevrijding te vieren, werd 
het me te machtig en moest ik deze soldaat 
terugvinden met de hoop dat hij nog in le-
ven zou zijn. Er volgden een bezoek aan de  
Engelse ambassade en een paar telefoon- 
tjes met de organisatoren van de bevrijdings-
feesten waaronder een Engelse generaal die 
ons uiteindelijk op het spoor zette om Ernie te 
vinden. In september ‘94 kwam tot onze grote 
vreugde het bericht uit Sheffield dat dit echt-
paar daar nog woonde. Vijftig jaar na de brief 

van september ’45 verzonden we ons schrij-
ven. Later vernamen we van zijn echtgenote 
dat Ernie deze met grote ontroering en met 
bevende handen las. Onze correspondentie is 
dan gestart, waaruit een gezellig reisje naar 
Noord Engeland volgde en een emotievol 
weerzien in de hal van een lief oud hotelle-
tje waar ik Ernie onmiddelijk herkende. Later 
werd bij hem thuis in gezelschap van zijn bei-
de dochters en hun echtgenoten nog heel veel 
verteld over de oorlog en van Rupelmonde.
Oorlogsverhalen
Zo vernamen we dat Ernest eerst in de Noord- 
Afrikaanse woestijn had gevochten om daar-
na, via Caen, bij de Belgische bevrijding 
meegewerkt te hebben. Na het korte onop-
houd in Rupelmonde moest hij verder naar  
Zeeland en de gevechten bij Arnhem, vervol-
gens naar Duitsland tot in het Zwarte Woud 
waar hij naaste vrienden verloor. Bij het einde 
van de oorlog was hij in Hamburg en voor hij 
naar Engeland terugkeerde heeft hij nog enke-
le dagen bij ons in Rupelmonde doorgebracht. 
Ik herinner me nog de lekkere cake die zijn 
vriendelijke echtgenote ons had opgestuurd 
met het in suiker gebakken embleem van zijn 
tankregiment erbovenop. Wat een festijn was 
het toen voor ons...zulk lekker gebak! We be-
zochten toen ook samen de Zoo in Antwerpen, 
alhoewel er toen niet veel dieren waren vol-
gens Ernie.
Herinneringen
Ikzelf herinner me alleen de rit met de tram 
naar linkeroever en de grote angst die ik had 
toen we onder de Schelde in een zeer, door 
bommen gehavende, tunnel moesten lopen 
met overal water dat uit de barsten sijpelde. 
In juli waren Ernest en zijn echtgenote onze 
gasten en ontmoetten zij uiteindelijk mijn broer 
en zus. Zoveel herinneringen die dan werden 
bovengehaald!

Afscheid
Toen ik bij het afscheid in Ernies ogen een 
traan zag blinken en ikzelf het ook moeilijk had 
mijn tranen te bedwingen, wisten we beide dat 
deze vriendschap iets unieks en onuitwisbaar 
was. Een vriendschap tussen een gewone  
Engelse soldaat die ver van huis op de trap-
pen van het patronaat (nu de dichtgemetselde 
poort aan het Gildenhuis) zijn rantsoen weg-
schonk aan een klein meisje uit het Konings-
straatje in Rupelmonde.

Liliane’s verhaal is ook ooit verschenen 
in “Het Laatste Oordeel”. Maar met haar  
toestemming en de herdenking van 75 jaar 
Bevrijding in ons achterhoofd is dit meer dan 
de moeite waard om terug te laten lezen.
Dank je wel Liliane!
Leo en Liliane De Ridder-Jansegers
In september herinneren we de bevrijding, het 
omslaan van een zwarte bladzijde in onze ge-
schiedenis.
Heb je zelf nog een verhaal, anekdotes of 
foto’s van deze moeilijke tijden? Stuur deze 
zeker door naar tallekemaas@hotmail.com

een zelf getekend 
werk van Liliane 
met een slagzin
die ze zeer ter 
harte neemt

op de foto soldaat Ernest en Liliane het blij weerzien
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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! 
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AWIJ 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        

Bij ons kan je terecht voor vrijblijvend advies in 
verkoop en verhuur van uw eigendom.

BAZELSTRAAT 32, 9150 KRUIBEKE 03/296.80.50

www.f irstimmo.be

Voor de gemeentes:
Kruibeke, Beveren, Zwijndrecht, 
Temse, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas 
en Stekene

Uw First immo contact:
Alain Van der Aa
Filip De Vos
Ide Van Esbroeck

Alain

Ide

Filip

Gratis schatting  

PROMOMENU’S
             MET KLANTENKAART   (€8,5/maalti jd) 

RESTAURANT - TEAROOM

GRATIS LEVERING
BEVEREN
BORNEM
WEERT
HINGENE
BRANST
PUURS
MARIEKERKE
WINTAM     
RUPELMONDE
BAZEL 
KRUIBEKE 
STEENDORP 
TEMSE
ELVERSELE 
TIELRODE  
HAASDONK 
MELSELE 
ZWIJNDRECHT
BURCHT

VOOR JONG & OUD !

Surf naar onze website

WWW.TEAROOM-PASCAL.BE
BESTEL via pascal.de.jonghe@telenet.be 

of  ✆ 03 774 29 62
 PRIESTER SAVEYNSTRAAT 1 - 9150 RUPELMONDE

UW 

RESTA
URANT

AAN HUIS

MENU 1 MENU 2 MENU 3 MENU 4

slaatje 
met tonijn

slaatje 
met hesp

stoofvlees 
met 

rode kool

tongrolletjes op 
Normandische 

wijze met puree

MENU 5 MENU 6 MENU 7 MENU 8
kip met 

appelmoes en
gebakken

aardappeltjes

spaghetti lasagne frikandon 
met kriekjes

€8

MEER INFO MENU’S:  
KIJK OP ONZE 
FACEBOOKPAGINA 
➤ DAGSCHOTELS PASCAL 

De dagschotels bestellen dezelfde dag tot 10 uur ‘s morgens.

De promomenu’s bestellen 1  dag op voorhand.

GRAAG OOK IN HET WEEKEND EEN MENU?  BESTEL OP VRIJDAG !
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WIE
WAT

WAAR

WAAR KAN U DIT 
KUNSTWERK ZIEN  ?
A) IN KRUIBEKE
B) IN BAZEL
C) IN RUPELMONDE

Mail uw oplossing naar:
info@huis-aan-huis.net 
en 1 WINNAAR wint een 

KRUIBEEKSE 
GESCHENKBON
t.w.v. 10 euro !*
*De ingezonden mails worden
verwerkt door Huis aan Huis 
en de gelukkige winnaar 
wordt door een onschuldige 
hand getrokken. De winnaar 
verschijnt in week 36 (Fusie 9150, 
uitgave 13 - editie 2/09).

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

WIJ ZOEKEN ERVAREN ELEKTRICIENS
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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 (editie 2/09)
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wint een Kruibeekse geschenkbon van 10 euro !
OPLOSSING FOTO: C) IN RUPELMONDE -  DE WINNAAR ONTVANGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS !

12

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

EDITIE

12
05/08/2019

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

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

“HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” OOK TE BEKOMEN 
IN DE KIOSK AAN HET KANTOOR VAN:

Anja Heyrman bvba 
Rupelmondestraat 109 
9150 Kruibeke (Bazel)

“HUIS-AAN-HUIS / FUSIE 9150” OOK TE BEKOMEN 
IN DE KIOSK AAN HET KANTOOR VAN:

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

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

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 (editie 2/09)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 36 - uitgave 2 SEPTEMBER

13e editie in Huis aan Huis

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

KIJK OP BLZ. 9 TOT 12

GROOT-KRUIBEKE

Winnaar Wie Wat Waar  - week 24
Blijweert Gerda, P. Chardomestraat 2/42, Rupelmonde

wint een Kruibeekse geschenkbon van 10 euro !
OPLOSSING FOTO: C) IN RUPELMONDE -  DE WINNAAR ONTVANGT EEN MAIL VAN HUIS AAN HUIS !

12

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

EDITIE

12
05/08/2019

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

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

VOLGENDE FUSIE EDITIE 13 UITGAVE 2 SEPTEMBER 2019 - TEKSTEN BINNEN VOOR MAANDAG 26/08, 16 UUR

 EEN GROTE DAME IN DE KUNSTWERELD UIT KRUIBEKE
Keramiek is zo veelzijdig dat dit vaak  
ongekend is bij vele mensen.
Keramiek kan zowel beeldend als abstract  
gebruikt worden.
Gebruiksgoed is bij de meeste gekend 
maar veel kunstenaars gebruiken al door de  
eeuwen heen dit medium om hun kunde of  
gevoel uit te drukken.
Raar maar waar in België wordt keramiek 
nog steeds stiefmoederlijk behandeld en 
krijg je vaak de vraag, als je zegt dat je met  
keramiek bezig bent, of je potjes draait. Niet dat 
er iets mis is met mooie gedraaide vormen maar  
keramiek is veel meer dan dat.
Wij hebben in groot-Kruibeke een grote 
dame uit de kunstwereld onder ons en de 
meeste weten dit niet. Haar naam is Jeanne  
Opgenhaffen.
Voor de kunstminnende onder ons raad ik een 
bezoek van haar website aan! 
www.opgenhaffen.com
ze werkt en speelt met klei en voornamelijk 
met porselein.
Haar werk is zowel fragiel als hevig. Zowel 
chaotisch, speels als gestructureerd. 
Zeer fascinerend.
Ik heb haar mogen ontmoeten en heb een zeer 
aangenaam en verrijkend gesprek gehad.
Ze heeft altijd in het onderwijs gestaan en door 
een reeks toevalligheden is haar werk opge-
pikt door verschillende kunstminnenden van 
over de ganse wereld.
Als je haar werk ziet, wordt je fantasie meteen 
geprikkeld. Haar lijnenspel vol kleurschakerin-
gen zijn pakkend. Een wereld van nuances, 
wervelwinden van kleuren en vormen.

Ze heeft school gelopen op de academie van 
Antwerpen maar de creativiteit zit in heel haar 
“zijn” al van jongs af aan.
In porselein vond ze haar materie om haar uit 
te drukken en gestalte te geven aan haar werk.
In allerlei zaken vindt ze haar inspiratie. Ze is 
dol op bloemen maar ze kan evengoed ont-
roerd en geïnspireerd raken door een mooie 
foto van een rots of steen die ze vindt op haar 

pad. Deze gelaagdheid zorgt mee voor diepte 
in haar werk.
Ze maakt meestal eerst schetsen van haar 
composities. Deze kunnen kleine schetsjes 
zijn maar ook op ware grootte en zo wordt 
voor haar elke fase van dit proces een eigen 
creatie.
Wat voor haar een belangrijk gegeven is.
In België vind je van haar enkele werken in 
ML galerij in Damme en galerij Wolkerick in  
Laren. Maar haar werken hangen over de gan-
se wereld. Van Dubai tot Amerika, Australië,  
Engeland, Rusland, e.a.
Jeanne is een kunstenares puur. 
www.opgenhaffen.com
Dank je wel Jeanne om ons mee te laten  
genieten van je werk!
Ken je een verborgen parel, of is er iemand die je 
in “the picture” wil zetten? Laat het ons zeker weten 
en mail naar tallekemaas@hotmail.com
   




