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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 48 (editie 25/11)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 48 - uitgave 25 NOVEMBER

16e editie in Huis aan Huis
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Winnaar Wie Wat Waar  - week 40
Agnes Heyrman uit Rupelmonde

heeft 2 tickets gewonnen voor het concert in Bazel op 25/10 !
OPLOSSING FOTO: B) KERKTOREN VAN KRUIBEKE -  DE WINNAAR HEEFT EEN MAIL ONTVANGEN VAN HUIS AAN HUIS !
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 Welkom
bij Argenta

Benieuwd wat we voor 
jou kunnen doen?

Maak een afspraak.

We maken graag tijd
 voor jou.
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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

WIJ ZOEKEN ERVAREN ELEKTRICIENS

NATUURPUNT WAASLAND
    NATUURINFOAVOND: DIERSPOREN
Natuurpunt Waasland kern Kruin: 
donderdag 14 november om 19u30
Hoe herkennen we diersporen? Dirk Van Der Meiren, natuurgids 
en exotenbestrijder bij Rato vzw, kent het antwoord. Een aange-
vreten noot of dennenappel, een pluim, een poot of een staart … 
Dirk weet wie de eigenaar of de dader was.
Zijn presentatie, met een nog nooit geziene referentiecollectie 
ruim een kamer vol met verschillende types van sporen zal je vast 
boeien.
Locatie: Keet van de Vlaamse Waterweg, Scheldelei 1 te Kruibeke. 
(Aan het einde van de Scheldelei, links naast veerdienst Kruibeke/ 
Hoboken)
Inkomprijs: 2 euro Kruin- en Natuurpunt leden; 5 euro voor niet-leden
Info: e-mail paulkruin@hotmail.com of tel. 0494 54 56 25

    DAG VAN DE NATUUR: 
    NOTENBOMEN PLANTEN OP DE RINGDIJK
Natuurpunt Waasland kern Kruin: zaterdag 23 november om 9u
Vanaf de Scheldelei in Kruibeke tot de Lange Gaanweg (Bazel) 
hebben we reeds de voorbije jaren notenbomen geplant.
Nu gaan we het resterende stuk Lange Gaanweg (Bazel) - 
Dijkstraat (Rupelmonde) afwerken. Goed voor nog 176 bomen. 
Afspraak: om 9u op de parking aan de nieuwe visvijver aan de 
Kleine Gaanweg in Bazel. Hier kan je ook het naamplaatje voor je 
gesponsorde boom ophalen, samen met plantinstructies. 
Meebrengen: schop, hark, schoeisel en werkkledij. 
Wij zorgen voor (warme) drank en versnapering.
Info: e-mail fernand.daniels@telenet.be 
        of tel. 0472 298 797

WWW.NATUURPUNTWAASLAND.BE

NIEUWS UIT KRUIBEKE
EERSTE LADIES NIGHT VOOR EEN GEZONDE 
LEVENSSTIJL IS GROOT SUCCES

WWW.KRUIBEKE.BE

Als ‘Gezonde Gemeente’ zet Kruibeke zich actief in voor gezon-
dere inwoners in een gezondere omgeving. Daarom organiseerde 
Kruibeke op vrijdag 18 oktober 2019 voor het eerst een ladies 
night met verwen- en beweegmarkt in Ontmoetingscentrum De 
Brouwerij. Het werd een succesvolle gezondheidsactie, met zo’n 
170 aanwezige dames.
De dames werden getrakteerd op een verwen- en beweegmarkt 
met diverse standjes die een vrouwvriendelijk aanbod presen-
teerden, een gezond hapje en een mocktail, een goed gevulde 
goodiebag, initiaties in verschillende sporten,... Aan de info-stan-
den werd informatie voorzien over een gezonde levensstijl en de 
Vlaamse Bevolkingsonderzoeken rond Baarmoederhalskanker, 
Borstkanker en Dikkedarmkanker en het belang van vroegtijdi-
ge opsporing. Gemeente Kruibeke werkte hiervoor samen met 
Logo-Waasland vzw en een tiental lokale organisaties en hande-
laars.
Zo’n 75 kijklustigen bleven tot na de markt voor de �lmvoorstel-
ling van ‘A Star is Born’. Deze �lm kwam als winnaar uit de bus bij 
de Facebook-poll, die in aanloop van het evenement gehouden 
werd.
Schepen van gezondheid Filip Vercauteren blikt tevreden terug: 
“Het was buiten onze stoutste verwachtingen dat er zoveel da-
mes aanwezig zouden zijn op deze eerste ladies night. Het toont 
aan dat dit het juiste format is om de moeilijke boodschap rond 
kankerpreventie op een aangename manier mee te geven. We 
hebben met deze actie op een ludieke en ontspannen manier veel 
vrouwen kunnen bereiken en informeren over de bevolkingson-
derzoeken en een gezonde levensstijl. Gezien het grote succes 
bekijken we zeker hoe we hieraan in de toekomst nog een vervolg 
breien. Ik wil hierbij alvast het gemeente- en OCMW-personeel, 
Logo Waasland vzw, Markant, Unizo en alle standhouders bedan-
ken om de aanwezigen een ongeloo�ijk toffe avond te bezorgen.“
De volgende standhouders, coaches en verenigingen maakten 
mee een succes van deze actie: holistische coaching en massage 
door Sawadi, Oncologisch voetzorgverlener, Markant Kruibeke, 
Schoonheidsinstituut Amorgos, beauty producten van Ori�ame, 
gezonde, eenvoudige bakmixen van High�be, LOGO Waasland 
vzw en de Bewegen Op Verwijzing (BOV)-coach, dans door  
Reinilde Van Raemdonck van de Wissepasjes, tai chi door Ludo 
Van Eycke, stiltemomenten door Els De Meulenaere van House of 
Being en yoga door Lieve Damman.

Fusie 9150
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Openingsuren:  Vrijdag
    
    Zaterdag
    Zondag 

Nieuwe menukaart !
  Kijk op www.delusthof.be

WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR TIJDENS DE WERKEN, 
volg de omleiding en je kan op onze parking !

Martine, Greg, Ruben en het ganse Lusthof-team

doorlopend
vanaf 12 uur

Burchtstraat 1 • 9150 KRUIBEKE • 0498 516 974 • www.delusthof.be

vanaf 17 uur

Staat al jouw geld op een spaarboekje? En wat doet 
het daar? Precies… weinig tot niets.

Tijd dat je geld wakker schiet en wat opbrengt. 
Heb je bijvoorbeeld al eens aan beleggen gedacht? 
Misschien weet je niet hoe je eraan begint, of ben je 
bang van de risico’s.

Wij geven je graag een antwoord op al je vragen 
over beleggen. 

Geeraard de Cremerstraat 22
9150 RUPELMONDE
03 744 07 16
rupelmonde@crelan.be

JAN CARELSBERGH BVBA - Ondernemingsnr. 0477.556.041

Kantoor JAN CARELSBERGH
Kom zeker eens langs bij ons kantoor.
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ANTWERPSE BEVRIJDINGSFEESTEN
Lieve mensen,
Ik ben hier effe terug, het kind van voor 
World War II, maar dan “live” op foto op de  
Antwerpse bevrijdingsfeesten, en wie ben ik 
daar tegengekomen?
Sir Montgomery himself met zijn gebruike-
lijke “stick” en ornamenten. We hadden een 
gezellige babbel en hij sprak zelfs perfect  
Nederlands. (grapje)
Maar...... door de grote opdracht van  
Montgomery  “Market Garden”, die de bevrijding 
van Nederland moest bespoedigen, zijn er 
duizenden slachtoffers gevallen, soldaten en 
burgerbevolking. Het was een complete ver-
gissing en totaal foute beslissing en volgens 
hem was het een “succes”!
De waanzin van de oorlog !
Het waren fantastisch knap georganiseerde 
feesten. Een mooie luchtshow met oorlogs-

vliegtuigen uit die tijd, de majestueuze bom-
menwerper geflankeerd door twee kleinere 
vliegtuigen, een prachtige bootshow op de 
Schelde, de bemanning van de boten mooi 
in rijen opgesteld wuivend naar de toeschou-
wers.
Een fantastische parade van gerestaureerde 
voertuigen en tanks en het nagebootste oor-
logsdorp met alles d’er op en d’er aan.
Tenslotte was er ’s avonds nog een gezellig 
en swingend openluchtbal op de Groenplaats, 
opgeluisterd door knappe gasten van de  
American Air Force Band met jazzy ambian-
ce voor jongeren en senioren in aangepaste  
kledij van de jaren ‘40-‘45. Echt leuk !
Een dikke proficiat aan al deze mensen die 
er aan deelnamen en de organisatie er van in 
Antwerpen.
Met deze moeten we ons blijven herinneren 

dat we nu onze vrijheid hebben al 75 jaar, 
dat we naar concerten kunnen gaan, feestjes 
meemaken, sporten, dansen enz.
Dat we de euforie en de blijdschap van de be-
vrijding moeten blijven koesteren en nooit mo-
gen vergeten wat onze ouders en grootouders 
hebben moeten meemaken.

Liliane Jansegers
 

Sinds vrijdagmorgen 20 september 2019 vermist in de Blauwe Gaanweg. 
Slanke kater, kleur muizengrijs,  smalle kop van het ras Blauwe Rus. Hij reageert op de roepnaam Joeri, 
heeft een lief, vriendelijk, aanhankelijk en nieuwsgierig karakter en is helemaal niet mensenschuw. 
Hij is gechipt en gecastreerd. Daar wij onze vriend heel erg missen, vragen wij u eens te kijken of hij 
niet opgesloten zit in uw garage of tuinhuis. Mocht u hem gezien hebben, gelieve ons te bellen op 
het nr.  03 774 54 74. (Lieve mensen, nog dank voor de tips van Joeri, onze vermiste kater.)
Dank voor uw medewerking. Leo en Liliane De Ridder-Jansegers

ONZE KATER Joeri IS NOG NIET TERUG

WIE/WAT
WAAR
WELK

WAAR ZIET U DIT 
GEBOUW ?
A) MARKT KRUIBEKE
B) MARKT BAZEL
C) MARKT RUPELMONDE
    

Mail uw oplossing naar:
info@huis-aan-huis.net 
en 3 WINNAARS winnen 

1 TICKET
voor de fuif Lucky Saturday
op zaterdag 9/11, Kerkeputten
van KLJ Kruibeke

De ingezonden mails binnen vóór 
maandag 4/11/2019. Ze worden
verwerkt door Huis aan Huis 
en de gelukkige winnaar 
wordt door een onschuldige 
hand getrokken. 
De winnaars ontvangen een mail 
als ze hebben gewonnen.
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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
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of op de website van Huis aan Huis: www.huis-aan-huis.net
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Sinds vrijdagmorgen 20 september 2019 missen wij 
onze kater Joeri. Hij is ’s morgens buiten gegaan in 
de Blauwe Gaanweg maar kwam niet meer naar huis. 
’s Avonds kwam hij altijd binnen maar de nacht van 
vrijdag op zaterdag bleef hij spoorloos.

Het is een slanke kater, muizengrijs van kleur en met 
een smalle kop van het ras Blauwe Rus. Hij reageert 
op de roepnaam Joeri, heeft een lief, vriendelijk, aan-
hankelijk en nieuwsgierig karakter en is helemaal niet 
mensenschuw. Hij is gechipt en gecastreerd.

Daar wij onze vriend heel erg missen, vragen wij u 
eens te kijken of hij niet opgesloten zit in uw garage 
of tuinhuis.

Mocht u hem gezien hebben, gelieve ons te bellen op 
het nr.  03 774 54 74. (Bedankt aan de lezers van Huis aan Huis,  
we hebben al wat tips mogen ontvangen.)

Dank voor uw medewerking.
Leo en Liliane De Ridder-Jansegers

ONZE KATER Joeri IS NOG NIET TERUG

KLJ KRUIBEKE
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Afspanning De Gaard  CAFÉ - BRASSERIE

Bazelstraat 351 - 9150 KRUIBEKE
Tel. 0477 32 61 52 - afspanningdegaard@gmail.com
ALLE DAGEN OPEN VANAF 11U00. MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

KERSTAVONDMENU
Aperitief met amuse

✩
Salade van eendenborst, granaatappel en spekjes
of Ratatouille van groentjes met quinoa en scampi

✩
Bisque van kreeft

✩
Hertje met winterse groentjes,

crème van biet en gratin
of Vispannetje “De Gaard”

✩
Kerststronkje ● Koffi e of thee

 €55 P.P.   — RESERVATIE GEWENST —

★

Op 6 december 2019 is het de 3e BOLLEBOZENKWIS 
Ploegjes van 4 personen - Inschrijving 5 euro per ploeg. 

Prijzen voor elk en een mooie, eerste prijs natuurlijk. 
We starten stipt om 20.00 uur. Vooraf bieden wij graag ook nog 

een steak aan met frietjes en pepersaus aan 15 euro.
Inschrijven graag in De Gaard met betaling van 5 euro. 

Succes allemaal !

★

★
★

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  

De Jin’s van Rupelmonde 
zijn nog op zoek naar klusjes. 

Organiseer je een feest en ben je nog op zoek naar 
helpende handen? Of een klusje in de tuin? Of ...

Contacteer dan deze stoere scoutsjongens 
en STEUN hun buitenlands kamp !

Contact via 
0470 581 166

RENT A JIN

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

moors-vercammenHUIS
RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

BVBA

HUISmoors-vercammenBV
B

A

RAAMGARNIERING - VERF - BEHANG

HUISmoors-vercammen
BVBA

HU IS
moors  vercammen
RAAMGARNIERING -  VERF -  BEHANG

B
V

B
A
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NIEUWS UIT KRUIBEKE
SHOWCARROUSEL 2019 WAS WEER 
EEN GROOT SUCCES !

SHOWCARROUSEL

Meer dan 500 bezoekers hebben genoten van het spek-
takel dat de Showcarrousel van Rupelmonde weer bracht 
tijdens het weekend van 18,19 en 20 oktober 2019 in de 
Clara Hamendtzaal te Rupelmonde. 75 acteurs gaven het 
beste van zichzelf om het publiek te enthousiasmeren 
met wervelende dansen en komische acts. Selecties uit 
Tarzan, My Fair Lady, Like me en Mamma Mia passeerde 
de revue. Voor de trouwe aanwezigen was het alweer een 
bevestiging van  de 
fantastische crea-
tiviteit en inzet  die 
deze ploeg op het 
podium brengt en 
voor zij die de eer-
ste maal de show 
zagen was het een 
echte openbaring 
van zoveel talent. 
Pro�ciat 
aan de hele 
ploeg en 
afspraak 
volgend 
jaar in 
oktober 
voor een 
nieuwe 
show.
 

MARMER - GRANIET - ARDUIN - COMPOSIET - INTERIEURAFWERKING - TRAPPEN - TAFELS
TABLETTEN - KEUKENAANRECHTBLADEN - BADKAMERINRICHTINGEN - GRAFZERKEN

NATUURSTEEN
Bob & Co

“Wij verzorgen ook 
de grafzerk 

van uw dierbaren”

Maak een afspraak en kom vrijblijvend bij ons langs !

Pareinpark 65, Beveren
Tel. 03 776 24 12
info@bobenco.be
www.bobenco.be

NATUURSTEEN

KOM VRIJBLIJVEND LANGS !

SCHAARBEEKSTRAAT 56 (nabij verbrandingsoven) - 9120 MELSELE - Telefoon 03 252 75 05

ERKEND VERDELER
SPECIALITEIT onderhoud van mobilhome op FIAT-chassis

GARAGE THIRÉ www.thire.be
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Ringoot – Van Moer

Doornpark 56a
9120 BEVEREN

Christoph: 0476 91 19 84
Marleen:   0473 48 13 32

info@rvm-cleaning.be
www.rvm-cleaning.be

Ruimen septische, regen- 
en vetputten

Ontstoppingswerken

Camera-inspectie

Herstellen van afvoerleidingen

Plaatsen van septische 
en regenputten

Industriële en openbare werken

RioolreinigingRioolreiniging

Vraag vrijblijvend uw offerte aan !

Vanaf 29 nov 

tot en met 

1 maart!
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“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:

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 48 (editie 25/11)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 48 - uitgave 25 NOVEMBER

16e editie in Huis aan Huis

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

KIJK OP BLZ. 9 TOT 16

GROOT-KRUIBEKE

Winnaar Wie Wat Waar  - week 40
Agnes Heyrman uit Rupelmonde

heeft 2 tickets gewonnen voor het concert in Bazel op 25/10 !
OPLOSSING FOTO: B) KERKTOREN VAN KRUIBEKE -  DE WINNAAR HEEFT EEN MAIL ONTVANGEN VAN HUIS AAN HUIS !
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HIJ KAN EVEN GOED BABBELEN ALS FIETSEN

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
HIJ KAN EVEN GOED BABBELEN ALS FIETSEN

Eindelijk heeft “Het oog van Kruibeke” nog eens 
een jonge gast te pakken gekregen voor een in-
terview, de sympathieke en goedlachse 18-jarige 
Wouter De Cleen.

Eerste kinderfi etsje
Als kleine patotter mocht hij al met zijn eerste 
kinder� etsje naar de kleuterafdeling van de O.-
L.-Vrouwschool. Wouter moest niet met de auto 
gebracht worden, hij kwam samen met zijn mama 
al � etsend, wel met behulp van zijwieltjes aan zijn 
� ets, naar school. Hij was toen al verslaafd aan 
het � etsen, want op korte tijd waren de zijwieltjes 
zo versleten dat deze overbodig waren. Zijn lager 
onderwijs volgde hij in dezelfde school.
Na het lager ging hij richting Antwerpen voor 
het middelbaar in de St.-Lutgardis school waar 
Wouter de richting “Wetenschappen-Wiskunde” 
koos. Nu zit hij in het eerste jaar burgerlijk inge-
nieur aan de universiteit van Gent waar hij graag 
als IT-er wil slagen.
Sport
Wouter doet graag aan sport, hij koos eerst bas-
ket, daarna zelfs atletiek om dan toch in de wie-
lersport te belanden.
Eerste koersfi ets
Als 6-jarige � etste hij enorm veel in zijn straat, hij 
wou echt wielrenner worden. Op 7-jarige leeftijd 
kreeg hij zijn eerste koers� ets en pronkend met 
een wielerkampioenentrui aan, � etste Wouter
nog meer in de straat. Tot zijn papa zei: “Kom 
we gaan wat verder � etsen” en de rit ging van 
Kruibeke naar Temse en terug, een totaal van 20 
km. Het was alsof hij maar 2 km gereden had, 
niets moe van de inspanningen.
Proef
Wanneer je echt aan de wielersport wil beginnen 
moet je eerst “de 24 u � etsschool” volgen en die 
gaat in het voorjaar door. Op 7-jarige leeftijd was 
Wouter te laat voor deze inschrijving en moest hij 
wachten tot het begin van het volgend jaar.
Als 8-jarige nam hij dan deel aan deze proef die 
bestond uit behendigheidsproeven, tussen ke-
gels rijden, traag achter het wiel van je voorgan-
ger rijden enz. en daarin slaagde hij glansrijk.
Eerste wielerwedstrijd
Als 9-jarige ging hij voor de 1ste maal van start 
in een wielerwedstrijd in Gent, een koers van 6 
km en met 15 vertrekkers. Tot zijn grote verba-
zing, en ook die van de ouders en familie, won 
hij deze wedstrijd.  Wouter mocht op het hoogste 

schavotje staan om zijn medaille in ontvangst te 
nemen. Hij heeft veel medailles gewonnen maar 
heeft er maar 3 bewaard waaronder deze.

3 medailles
Ja, Wouter heeft maar 3 stuks bewaard: de 1e 
medaille van zijn eerste overwinning in Gent, de 
2de medaille was een bronzen die hij behaalde in 
het kampioenschap van België piste-rijden bij de 
aspiranten en zijn 3de medaille was een zilveren 
die hij dit jaar won bij de junioren tijdrijden, dit 
over een afstand van 15 km. Wouter legde deze 
afstand af aan een gemiddelde van 45km/u.
“Deze 3 medailles hangen in mijn slaapkamer”, 
zegt � ere vrijgezel Wouter.

Miniemen
Dit zijn wielerwedstrijden voor jongeren tussen 
9 en 11 jaar. In deze categorie behaalde Wouter
5 overwinningen voor de ploeg “Wielerteam 
Waasland”. Hij behaalde ook veel 2de plaatsen, 
“ik was geen snelle sprinter, een echte “Raymond
Poulidor”.” 

Aspiranten
Dit is een categorie van jongeren tussen 12 en 
14 jaar, noem ze maar een pubertijd periode. Een 
periode waarin sommige jongens een enorme 
groei krijgen en bij Wouter bleef dit even weg. Als 
klein en � jn mannetje kon Wouter niet veel, hij be-
haalde maar enkele podiumplaatsen.
Wat hij wel kon in deze periode was babbelen, 
beter dan het � etsen. Hij werd zelfs uitgenodigd 
in Frankrijk in het sportprogramma “Vive le vélo” 
van de VRT bij Karl Vannieuwkerke. Hij zat daar 
aan tafel samen met Eddy Planckaert en zijn 
dochter Stefanie. 
“Vive le velo” heeft toen de hoogste kijkcijfers 
behaald. “Ik werd werkelijk als een VIP behan-
deld in deze tour, ik mocht tussen de wielrenners 
rijden die naar de inschrijvingstafels gingen. Ik 
mocht ook het kamp van “Quick Step” bezoeken 
en had zelfs een gesprek met Mark Cavendish.”
Wouter was 13 jaar als de wielerploeg 
“Wielerteam Waasland” vervangen werd door 
“Van Moer Group”.

Nieuwelingen
Dit zijn jongeren tussen 15 en 17 jaar. Wouter zijn 
body kreeg meer omvang, hij werd groter en de 
resultaten kwamen weer terug. Hij stapte gere-
geld op het podium en behaalde in deze periode 
2 overwinningen.

Junioren
Dit zijn al straffe wielrenners tussen 17 en 18 jaar. 
Wouter zijn eerste koers was bijna perfect. In de 
kerstperiode moest hij een operatie ondergaan, 
waarbij beide kaken moesten gebroken worden 
voor zijn gebit. Het was een operatie onder nar-
cose en dit blijft lang in het lichaam nawerken, 
daardoor kwam van zijn voorseizoen niet veel in 
huis. Rond de vakantieperiode ging het al veel 
beter en reed hij enkele grote koersen in op-
dracht van de ploeg.
Wouter werd 2de in de wedstrijd van “De beker 
van België”. Hij lag samen met zijn ploegmaat 
voorop maar liet de overwinning aan zijn ploeg-
maat omdat die beter geklasseerd stond.
Hij was enorm blij met deze 2de plaats. Wouter 
behaalde dat jaar één overwinning.
In het 2de jaar junior had Wouter veel pech, hij 
bleef niet gespaard van valpartijen maar toch 
werd hij 8ste in de “Omloop van het Nieuwsblad” 
een koers van 120 km met 150 vertrekkers. Dat 
seizoen behaalde Wouter nog verschillende ere-
plaatsen.
Samen met Remco Evenepoel
Bij de junioren heeft Wouter nog wedstrijden ge-
reden samen met Remco Evenepoel, volgens 
Wouter reden ze steeds achter Remco aan want 
die was steeds in een wip weggereden.
Fantastisch wat Remco kan, hij heeft enorm veel 
respect voor deze gast. Wouter herinnert zich 
nog een wedstrijd waarin Remco vertrokken was 
voor een lange ontsnapping, er was niets aan te 
doen, wij kwamen als peloton met meer dan 12 
minuten achterstand binnen.
Beloften U23
Volgend seizoen 2020 doet Wouter de stap naar 
de beloften. Het zal moeilijk worden door zijn 
studies als burgerlijk ingenieur. Zijn studies gaan 
voor, trainingen zullen later zijn en de wedstrijden 
zullen voornamelijk in de grote vakantie door-
gaan. Maar hij blijft zeker en vast � etsen.
Quiz
Supporterslokalen bestaan niet meer in deze ca-
tegorieën, daarom is er op zaterdag 9 november 
een 2de uitgave van de quiz in de bovenzaal van 
“Ons Huis” om 20 u. Reeds 26 ploegen van 6 per-
sonen zijn al ingeschreven er kunnen nog enkele 
ploegen inschrijven en dit via tel. 0475 21 01 00.
Voor de aanvang van deze quiz is er nog de “Zoet 
& Zout” namiddag, van 12 u tot 18 u.
Wouter, “Het oog van Kruibeke” hoopt dat je veel 
volk mag ontvangen op zaterdag 9 november en 
wenst je nog een dikke profi ciat voor je prestaties 
in de wielersport.

ROBERT JANSSENS




