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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)
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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 40 - uitgave 28/09

24e editie in Huis aan Huis
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KIJK OP BLZ. 13 TOT 18

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 22

23
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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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• AN VAN DEN KEYBUS
DE WINNAAR WINT EEN FLES CAVA VAN HUIS AAN HUIS

• OPLOSSING FOTO: B) IN BAZEL -  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. 3O september 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 - september 2020 

Cruybeeks Courantje
Groot

Word lid van de Heemkundige Kring via www.wissekerke.be

Af en toe vragen we mensen 
op gidsingen om te schat-
ten hoe groot een bever is, 
met staart. De antwoorden 
lopen erg uiteen.

Sinds de bever terug is in onze 
polder, na 200 jaar afwezigheid, 
wil iedereen hem wel eens zien. 
Jammer genoeg is dat niet zo een-
voudig. Je moet geluk en geduld 
hebben. Het beste zou zijn bij 
valavond of ’s morgens vroeg en 
stil zijn. Maar dat is ook allemaal 
relatief. Hij is zelfs al gezien toen 
we midden op de dag met een 
groep voorbijkwamen!
Even terug naar het schatten. 
De grootte van een kleine kat is 
zowat het meest algemene ant-
woord, maar fout natuurlijk. Een 

bever kàn, met staart, tot 130 
centimeter lang worden en tot 38 
kg wegen! Het is echt het grootste 
knaagdier dat we in Europa ken-
nen. Als je al eens het Beverpad 
in Rupelmonde wandelt, dan zie 
je bij het Karperhuisje een in 
hout gesneden bever zitten. Wel 
dat is het formaat dat dat beest 
kan hebben.
Overigens zijn de sporen van de 
bever veel gemakkelijker te zien 
in de polder: op veel plaatsen 
heeft hij zich al te goed gedaan 
aan jonge boompjes maar ook 
aan kanjers.

PS: een bever is een vegetariër, 
dus niet bang zijn!

www.barbiergidsen.be

Om de mensen ook enig erfgoedvertier te bezorgen in 
coronatijden, stelde de Gazet van Antwerpen zijn archief 
open voor iedereen, niet alleen voor abonnees. Dat was 
een bijzonder mooi gebaar en wij profiteerden ervan om 
avonden lang te bladeren in die schat.

Wat enorm opviel was het aantal vechtpartijen, vaak met gebruik van 
messen, die uit onze dorpen gerapporteerd werden in de periode vóór 
Wereldoorlog 1. Jaarlijks kwamen er alleen in Kruibeke al dikwijls 
drie, vier vechtpartijen voor, vaak met bloederige afloop. Na die oorlog 
was de vechtlust blijkbaar wat geblust, tussen 1918 en 1922 vinden we 
er geen een. Ongetwijfeld spitten we dat nog wel eens ten gronde uit in 
een artikel in ons tijdschrift. Maar wat ook merkwaardig is: de manier 
waarop erover geschreven werd. Hier over vechtende duivenmelkers 
in 1899: Hoe groot is een bever?

In ons museum ligt dit merk-
waardige instrument om ‘melk te 
wegen’. Eigenlijk een instrument 
om fraude te bestrijden door de 
melkboer of de melkfabriek, 
waarmee we niet de koe bedoelen 
natuurlijk. In tijden van armoede 
en ontbering, zoals de oorlogen, 
durfden ze al eens wat water bij 
de melk te doen. Je zag het ver-
schil niet, maar je kon het wel 
‘wegen’. De densitometer, zo heet 
het officieel, liet je drijven in de 

melk en gaf aan hoeveel soorte-
lijk gewicht de vloeistof had. Dat 
zei dan meteen: echte melk of wa-
termelk. Als je betrapt werd, ston-
den je fikse boetes te wachten. 
Iets dergelijks kan je ook gebrui-
ken om het suikergehalte van bv. 
druivensap te bepalen voor het 
maken van wijn. De melkweger 
speelt ook een rol in het artikel 
over Fons Bolsens, melkboer van 
Kruibeke, in het septembernum-
mer van ons tijdschrift. 

Messenvechters
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Een melkweger, of lactosemeter

Courant_HAH_September2020.indd   1 03/08/2020   10:18
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bazelstraat 61   9150 kruibeke tel. 03 774 10 60 www.maes-boons.be

maes-boonsnv

interieur    meubelen    maatwerk

de nieuwe collectie is binnen, kom
ze ontdekken in onze winkel

al 100 jaar uw creatieve partner in
ontwerpen, produceren en leveren 
van stijlvolle meubels en interieurs 

door onze jarenlange ervaring 
maken wij kasten volledig op maat 
en smaak 

kom langs voor een vrijblijvende 
offerte 
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VERMELD IN HET “GULDENBOEK”

ROBERT JANSSENS

Geboren op de feestdag van alle heiligen, 1 november 1936, onder de naam 
Armand Vercauteren uit Bazel. 
Zijn jonge jaren bracht hij door rond de St.-Petruskerk van Bazel en hij volgde zijn 
lager onderwijs tot het 8ste studiejaar bij de broeders Jan Baptist de la Salle. Zoals 
bij de meesten in die tijd, ging Armand werken op 14-jarige leeftijd.

Werk
Zijn eerste werk was in St.-Niklaas waar het krioelde van de weverijen, maar het 
duurde niet lang want het bedrijfje ging failliet. Geen nood, Armand kon onmiddellijk 
beginnen op een scheepswerf in Hemiksem, bij de gebroeders Smits, als nagelklin-
ker, in de volksmond “riveur”.
Na zijn legerdienst van 21 maanden kon hij als lasser aan de slag op de scheeps-
werf Cockerill in Hoboken. De economie kwam op gang en Armand kon enkele 
frankjes meer verdienen dan op Cockerill en hij begon op de scheepswerf  De Wilde 
in Burcht die spijtig genoeg ook op de � es ging. Niet getreurd, Armand belandde 
bij Fabricom dat hij na 5 jaar vaarwel zei om te beginnen bij industriële construc-
tiebouw Daniël.
Op vraag van de verantwoordelijke van het chemisch bedrijf Haltermann kon 
Armand, met al zijn ervaring, daar beginnen als onderhoudsman lasser. Hier bleef 
Armand tot zijn pensioen, dat hij zeker verdiend had met zijn 44 jaren arbeid. 

Legerdienst
Op 2 januari 1955 werd Armand opgeroepen om zijn “driedaagse” te doen, toen 
waren het nog 3 volle dagen . “In onze groep deden 20 man hun aanvraag om com-
mando te worden bij de groene mutsen. Voor de testen moesten we naar de Citadel 
in Namen, slechts 5 van de 20 slaagden in deze proeven. Daarna kregen we nog 
extra proeven maar daar slaagden we alle vijf in.
Op 1 februari 1955 werd Diest mijn eerste basis en daar kregen we 4 maanden 
opleiding als paracommando. De opleiding parachutisten was in  Schaffen, een 
deelgemeente van Diest, daar leerden we de knepen van de “zevensprong” dat is 2 
maal springen uit een ballon en 5 maal springen uit een vliegtuig.
Mijn echte basis als paracommando was in Marche-les-Dames, het kamp met de 
dolk, het geruisloos wapen.”

6 maanden Afrika
“In augustus 1955 kregen we onze Afrika-opleiding, via Antwerpen vertrokken we 
per boot richting Belgisch Congo. Deze boottocht duurde bijna een maand. Een 
prachtige boottocht, ik had daardoor een deel van de wereld gezien”, zegt Armand 
alsof het gisteren was. “We meerden aan Kitona, een basis gelegen aan de kust, om 
daarna te vertrekken via Leopoldstad naar Kamina.”

10 dagen leren overleven 
“Dat was één van de opdrachten tijdens ons verblijf in Belgisch Congo. Wij werden 
in groepen van 18 man gedropt in de brousse, we kregen een overlevingspakket 
mee met lekkere dingen in maar we mochten deze niet openen. We kregen ook 
zout mee en tabletten om het jungle water te zuiveren,  het water smaakte dan naar 
bleekwater.
Met messen maakten we een weg vrij in de jungle om 20 km per dag te kunnen 
a� eggen. De tocht van de eerste dag verliep zonder eten, het was pas de 2de dag 
in de late namiddag dat we 3 apen konden vangen en dat die op het avondmenu 
stonden. Het vlees werd geroosterd maar het had een nare smaak. De volgende 
dag door de brousse hadden we meer geluk. We zouden antiloop eten, dit geroos-
terd vlees was iets beter dan apenvlees. Na 5 dagen door de jungle bereikten we 
een baan waar militaire voertuigen stonden. 40% van de militairen stopte uitgeput 
met hun opdracht maar niemand uit onze groep.
We kregen nieuwe opdrachten en konden terug vertrekken voor 5 dagen brousse.
Na 10 dagen brousse werden we opgewacht door militaire voertuigen die ons terug 
naar het basiskamp brachten. Wij dachten nu kunnen we eens lekker eten, we kre-
gen wel eten maar heel weinig omdat ons lichaamsgestel zich moest aanpassen.
Na 4 maanden verblijf terug per boot gedurende een maand richting Antwerpen.”

Huwelijk
In 1959 huwde Armand met Alice Steenssens, het gezin kreeg 3 kinderen Sonja, 
Franky en David, 4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Armand en Alice zijn 
trots op hen allemaal.

Keurturners
Samen met enkele turners uit Bazel en Kruibeke vormden ze een ploegje van 
keurturners onder leiding van Albert D’Hooghe. Wanneer deze groep optrad, 
was er steeds grote belangstelling voor. Enkele namen van deze groep: Armand 
Vercauteren, Jules D’Hondt, René Rottier, Freddy Vermeulen, Theo Janssens, Van 
Mieghem, ...

1960 een marsbevel
“Ik zal het nooit vergeten die zaterdag, ik kwam juist terug van mijn werk van 
Cockerill waar toen op zaterdagvoormiddag nog gewerkt moest worden.
Het was veldwachter Achiel Van Campe die aanbelde met een marsbevel om direct 
mijn eenheid te vervoegen in Namen Citadel.
Vlug kleren bijeengezocht en na een uur was ik vertrokken. Afscheid nemen van 
vrouw en een baby van 4 maanden was erg, maar de plicht riep.”

Opstand in de Congo
“De Congolese militairen begonnen alles te plunderen, verkrachtingen waren dage-
lijkse kost en ze dachten dat alles van hen was.
Onze paracommando’s, waaronder ook nog 2 Bazeleirs August Van Hoyweghen 
die nu in Rupelmonde woont en wijlen Gerard Van Hoyweghen (kaveske van de 
wissel), vertrokken op zondag met militaire vliegtuigen vanuit Melsbroek richting 
Leopoldstad.
Eerste opdracht was het vliegveld bevrijden waar we snel in lukten zodat de Sabena 
vliegtuigen konden landen en onmiddellijk terug konden opstijgen om Belgen uit 
Congo te kunnen evacueren. Wij trokken dan verder het land inwaarts om onze 
landgenoten te bevrijden. Zoals in de oorlogstijden werd de avondklok toegepast 
van 18 u ‘s avonds tot 6 u ‘s morgens. Ook alle kruispunten werden door ons bezet.
De meeste Congolese militairen waren bang van ons, ze zagen ons naar beneden 
komen met onze parachuttes en dachten dat wij van een andere planeet waren.”

Pater Jozef Van Mieghem
“Ik wist dat de Bazelse pater Jozef Van Mieghem directeur was van het St.-Jozef 
college in Congo, ik vroeg aan een collega van hem of pater Van Mieghem nog leef-
de. Hij was nog in leven maar was gevlucht naar Brassaville. Vanuit Congo heb ik 
dan een brief geschreven naar de familie Van Mieghem met de melding dat de pater 
nog leefde. De familie Van Mieghem was er mij dankbaar voor.”

Terug België
“Ik was bij de eersten geland in Congo en vertrok als laatste terug richting vader-
land. Mijn echtgenote stond al 3 dagen in Melsbroek te wachten, zij kreeg een 
opgelucht bericht van Gerard Van Hoyweghen dat ik met het volgende vliegtuig 
zou landen. Alice was steendood van het wachten maar was blij dat ze mij in haar 
armen kon nemen.”

Terug naar de Lamperstraat
Alle bewoners van de Lamperstraat hadden gezorgd dat de straat versierd was om 
hun held Armand te verwelkomen en iedere bewoner feliciteerde hem persoonlijk 
met deze bijzondere opdracht.

Ontvangst gemeentehuis
Een week later werden Armand en Gerard opgehaald door de fanfare en onder grote 
belangstelling ontvangen op het gemeentehuis van Bazel. Burgemeester Georges 
Verberckmoes liet de 2 paracommando’s het guldenboek van de gemeente teke-
nen.

‘Het oog van Kruibeke” was verheugd met het interview met Armand, die nog uren, 
zelfs nog dagen, verder zou kunnen vertellen over de paracommando’s.
Nu genieten Armand en zijn echtgenote van hun pensioen aan de rand van de 
polders op enkele stappen van het kasteel Wissekerke.

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
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RUPELMONDESTRAAT 80 • 9150 BAZEL • TEL: 03 774 23 83 • WWW.STEFANVBO.BE

Zorgeloos Comfort

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

Zorgeloos Comfort

ROLLUIKEN ● TERRASOVERKAPPINGEN 
ZONWERINGEN ● POORTEN  
RAAMDECORATIE ● VLIEGENWERING

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

erkend voor 
competentie 
& kwaliteit

Kom langs in september 
en geniet van mooie 

KORTINGEN !
Actie geldig tot 31/10/2020. Niet cumuleerbaar 
met andere acties, tenzij anders vermeld. 
Niet geldig op vliegenwering en onderdelen.

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 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        

IB
STONE

Parklaan 108, Bazel 0477 55 79 94

info@ibstone.be www.ibstone.be

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin

- Vloer en Wandtegels
- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen
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- Grafmonumenten
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- Graniet / Arduin
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- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen

Wat wij voor u 

kunnen doen

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin
- Vloer-  en 

wandtegels
- Trappen
- Renovatie 

van badkamers

IB STONE
- Parklaan 108, Bazel
- Werk atelier:
  Bazelstraat 250
  9150 Bazel - Unit nr 8

0477 55 79 94

info@ibstone.be www.ibstone.be

- Grafmonumenten
- Keukenbladen
- Graniet / Arduin

- Vloer en Wandtegels
- Trappen
- Renovatie van badkamers

Wat wij voor u kunnen doen

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

HET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKEHET OOG VAN KRUIBEKE
VIERGESLACHT FAMILIE THIJS

Fiere vader Yannick 
30 jaar en zoon 

Owen 7 maanden
ROBERT JANSSENS

Grootvader Erik
53 jaar

Overgrootvader Gerard 
88 jaar
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WIE/WAT
WAAR
WELK

WAAR ZIET U
DEZE GEVEL ?
A) IN BAZEL
B) IN RUPEMONDE
C) IN KRUIBEKE

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

Een � es
WIJN VAN DE
OXFAM-WERELDWINKEL

CADEAU
De ingezonden mails binnen vóór 
dinsdag 15/09/2020. Ze worden verwerkt 
door Huis aan Huis en de gelukkige 
winnaar wordt door een onschuldige 
hand getrokken. De winnaar ontvangt een mail. 

Week 40 ziet u ook de winnaar in huis aan huis.

     KSK KALLO   
VOOR MEER INFO: www.kskkallo.be

     KJV KRUIBEKE  
VOOR MEER INFO: www.kjvkruibeke.be

VOLLEDIGE WEDSTRIJDSCHEMA’S 
     OF EVENTUELE WIJZIGINGEN

       OP BBF ! www.belgianfootball.be

THUIS

ZONDAG 30 AUGUSTUS
BELOFTEN: KSK KALLO – KSK KLINGE (AFTRAP 14.00U)
EERSTE ELFTAL : KSK KALLO – KSK KLINGE (AFTRAP 16.00U)

DONDERDAG 3 SEPTEMBER
BELOFTEN: KSK KALLO – SVELTA MELSELE (AFTRAP 19.00U)
EERSTE ELFTAL : KSK KALLO – SVELTA MELSELE B (AFTRAP 19.00U)

LAATSTE INFO OP: WWW.KSKKALLO.BE 

Don.   03/09  KJV A – 19u30 : JV Kruibeke A - VK Tielrode A

Zat.    05/09 U  7 - 09u30 : JV Kruibeke - VK.Velle
U  8 - 09u30 : HRS Haasdonk C - JV Kruibeke

  U  9 - 10u00 : KVK Robur Moerzeke A - JV Kruibeke A
U  9 - 09u30 : KVVWS Sombeke - JV Kruibeke B
U12 - 09u20 : JV Kruibeke - FC St.-Niklaas
U13 - 13u30 : Vos Reinaert A - JV Kruibeke
U15 - 12u30 : JV Kruibeke - FC Bosdam Beveren A
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Mopje van 
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Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar ik hoef geen bad in mijn huis.’
Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’
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Tele-Dienst vzw Antwerpen zoekt vrijwilligers
Tele-Dienst vzw Antwerpen is een pluralistische, autonome vrijwilligers-organisatie 

waar mensen, telefonisch of ter plaatse terecht kunnen voor: 
een gesprek, een informatie, een budgetbegeleiding, voedselhulp.
Werk je graag met mensen? Heb je enkele uurtjes vrij in de week?

Wil je je inzetten voor anderen? Dan is Tele-Dienst vzw wellicht iets voor U. 
Ondersteuning, begeleiding en vorming worden U aangeboden.

InTeresse?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een verkennend gesprek:

 03 230 78 78 of 03 230 78 79, 
ma., woe., vrij. van 9.30-13.00 u.  -  di. & do. van 9.30-16.30 u.  

schermersstraat 7, 2000 Antwerpen Onze medewerkers geven U graag verdere informatie.

     KSK KALLO   
VOOR MEER INFO:www.kskkallo.be

     KJV KRUIBEKE  
VOOR MEER INFO:www.kjvkruibeke.be

VOLLEDIGE WEDSTRIJDSCHEMA’S
     OF EVENTUELE WIJZIGINGEN

       OP BBF ! www.belgianfootball.be

THUIS

ZONDAG 30 AUGUSTUS
BELOFTEN: KSK KALLO – KSK KLINGE (AFTRAP 14.00U)
EERSTE ELFTAL : KSK KALLO – KSK KLINGE (AFTRAP 16.00U)

DONDERDAG 3 SEPTEMBER
BELOFTEN: KSK KALLO – SVELTA MELSELE (AFTRAP 19.00U)
EERSTE ELFTAL : KSK KALLO – SVELTA MELSELE B (AFTRAP 19.00U)

LAATSTE INFO OP: WWW.KSKKALLO.BE 

Don.   03/09  KJV A – 19u30 : JV Kruibeke A - VK Tielrode A

Zat.    05/09 U  7 - 09u30 : JV Kruibeke - VK.Velle
U  8 - 09u30 : HRS Haasdonk C - JV Kruibeke
U  9 - 10u00 : KVK Robur Moerzeke A - JV Kruibeke A
U  9 - 09u30 : KVVWS Sombeke - JV Kruibeke B
U12 - 09u20 : JV Kruibeke - FC St.-Niklaas
U13 - 13u30 : Vos Reinaert A - JV Kruibeke
U15 - 12u30 : JV Kruibeke - FC Bosdam Beveren A
U17 - 15u00 : KFC Eendr.Zele B - JV Kruibeke A
U17 - 12u15 : JV Kruibeke B - SVE Bazel
U21 - 15u00 : KFC Heikant Zele - JV Kruibeke

Din.   08/09 KJV A – 20u00 : JV Kruibeke A - FC Eksaarde A

Mopje van 
de week

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar ik hoef geen bad in mijn huis.’ 
Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’




