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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 12 - uitgave 22/03

30e editie in Huis aan Huis
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KIJK OP BLZ. 9 TOT 14
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Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25
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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

☎03 744 08 00
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de uiteinden samenknijpen en 
het stuk eruit halen zonder je 
te verbranden. Dit exemplaar 
is 80 cm lang en moet ooit mis-
schien als een cadeau gegeven 
zijn. Er staat een datum in ge-
sneden: 7 maart 1872, volgend 
jaar 150 jaar oud. Bij welke 
gelegenheid zou dit gegeven 
zijn? We vinden geen huwelijk 
in onze dorpen op die datum. 
Was het een geboorte? In elk 
geval is de datum niet gesne-
den door een amateur maar 
door een ervaren houtsnijder.

Redactie : Heemkundige kring Wissekerke - maart 2021 

Cruybeeks Courantje
Groot

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

De wastang
Tot de invoering van de 
volautomatische wasma-
chine en de droogkast 
was de was en al dat erbij 
kwam kijken een zeer ar-
beidsintensieve bezigheid. 
Toch besteden wij nu even 
veel tijd aan de was en plas 
als onze voorouders. Hoe 
komt dat? Heel eenvoudig 
omdat we onze kleren en 
ons beddegoed veel meer 
wassen!

In ons volgend tijdschrift heb-
ben we het uitgebreid over een 
aantal merkwaardige voorwer-
pen uit ons museum. Die heb-
ben allemaal te maken met de 
‘was’. Een van die voorwerpen 
is deze wastang: om het gewas-
sen textiel, het ‘goed’ uit het 
hete sop te halen gebruikten 
onze grootouders tot na de oor-
log deze houten vork. Je stak 
hem in de was en dan kon je 

Ons dialect bestaat niet alleen uit woorden maar ook uit 
uitdrukkingen. Dit is er een van. “Je hebt het nogal maken 
zien!”. ‘t Is te zeggen: je hebt er nogal een janboel, een over-
hoop, een smeerlapperij van gemaakt. En dat kan zowel let-
terlijk als figuurlijk bedoeld zijn. Ook de uitdrukking: “Gij 
zij nogal gesteld jong!” wil zoiets zeggen, maar dan meer in 
de zin van: “Hoe ziet gij eruit? Wat hebt gij uitgestoken dat 
ge er zo woorkomt?”
Vraag aan je kinderen of kleinkinderen om deze woorden 
met elkaar te verbinden:

1 tutterfrut A broodpudding

2 saozie B trottoir

3 wit en zwart C schuin

4 kattegeroest D schommel

5 ne parlewie doen E deken

6 beis F vork

7 klawieteren G kauwgom

8 ferket H spartelen

9 plantsier I paardensalami

10 noes J spectaculaire val doen

Oplossing: 1-G, 2-E, 3-I, 4-A, 5-J, 6-D, 7-H, 8-F, 9-B, 10-C

Gegget nogal 
maoke zien jong!

Het eerste vaccin ooit ont-
wikkeld, was dat tegen de 
pokken. Meer dan 200 jaar 
gelden ontdekte Jenner dat 
inspuiting met koepokken 
bescherming gaf tegen de 
menselijke pokken. Ieder-
een die rond de 50 is of ou-
der – in 1980 werd de ziekte 
wereldwijd uitgestorven ver-
klaard - kan dat bewijzen met 
een litteken dat min of meer 
levenslang zichtbaar blijft. 
Een verpleegster of dokter 

Pokkenvaccins
kon het vaccin met een spe-
ciaal toestel in de huid (dus 
niet onder de huid!) en nage-
noeg pijnloos inspuiten. Dat 
maakte dat men veel sneller 
iedereen kon vaccineren. De 
minuscule wondjes begon-
nen dan lichtjes te zweren 
en vormden korstjes, die na 
een tijdje gewoon afvielen. 
Het litteken bleef. Soms gaf 
men, voor de zekerheid, twee 
of drie injecties. En dus ook 
twee of drie littekens. 

Courant_HAH_Maart2021.indd   1 11/02/2021   16:09

Fusie 9150
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www.vanwouwe.be
Mercatorplein 4 - 9150 Rupelmonde - Tel. 03 774 20 23
Open : 10-18 u. - donderdag tot 20 u. - maandag, dinsdag, zondag en feestdagen gesloten.

Wenst u met 2 personen te komen, contacteer ons voor een afspraak op 03 774 20 23.

MATRASSEN   |   BEDBODEMS   |   BOXSPRINGS   |   BEDDEN   |   HOOFDKUSSENS   |   BEDTEXTIEL

VERBOUWINGS-UITVERKOOP
GROTE KORTINGEN OP ALLES VANAF 17/02/21

ALLES MOET WEG
S L A A P C O M F O R T 

ALLES MOET WEGOP=OP
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Fusie 9150

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

Bert De Lamper bvba is op zoek naar een 

GEMOTIVEERDE 
VERHUISASSISTENT
met rijbewijs CE 
die beschikbaar is op zaterdag alsook enkele 
dagen in de week (deze dagen zijn bespreekbaar). 

Voor meer info 
stuur een mail naar 
bert.delamper@skynet.be 
of bel naar 
0475 35 21 03

Vacature

      1A -  2A   en   1B  -  2B

Kruibekestraat 55a, 9150 Bazel

03 740 03 30

www.sintjorisbazel.be

sint.joris@sintjorisbazel.be

nieuw

nieuw

doorstroming
Economische wetenschappen

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Technologische wetenschappen

doorstroming/
arbeidsgericht
Bedrijf en organisatie

Elektromechanische technieken

nieuw

arbeidsgericht

Elektriciteit

Mechanica

Organisatie en logistiek

In de eerste graad:

In de tweede graad:

ingenieus creatief

DIGITAAL 
OPENSCHOOLMOMENT 

6 MAART 2021 van 10 tot 16 u.
(meer info op www.sintjorisbazel.be)

• Gratis prijsofferte aan huis
• Enkel op afspraak

0474 995 675 - 03 755 38 81 (Beveren)
Lageweg 57 - 2660 Hoboken

Meubelherstofferingen BAERT
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DE BESTE BOSWACHTER WAS OOIT DE BESTE ...

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

ROBERT JANSSENS

DE BESTE BOSWACHTER WAS OOIT DE BESTE ...
Op 7 februari 1958 werd in het vroegere 
moederhuis van Kruibeke een natuurmens 
geboren, hij kreeg de naam mee Marcel Van 
de Velde.
Marcel stond al geruime tijd op de lijst van 
“Het oog van Kruibeke” voor een interview.

School
Marcel zijn thuis was op “den Doorn“ in 
Kruibeke en hij ging daarom als kleuter naar 
de Pius X school in de Nieuwe Veldstraat.
Zijn lager doorliep hij toen in de nog niet 
gemengde gemeenteschool in Kruibeke.
In Sint-Joris hield Marcel het 2 jaar vol in de 
beroepsafdeling, hij was schoolmoe en wou 
gaan werken.

Werk
“Op mijn 14e begon ik aan een uurloon van 
27,50 frank/uur (nu iets meer dan een halve 
euro) als bandwerker bij meubelfabriek Van 
Pelt in Burcht. Gedurende de jaren verhoog-
de mijn loon en op mijn 18e verdiende ik er 
138 frank/uur (iets meer dan 3 euro). Ik deed 
dat graag want er werkten veel jonge vrou-
wen aan de band.

“Op mijn 18e begon ik bij Ford Tractoren, 
mijn uurloon was een stuk hoger“, zegt 
Marcel”, namelijk 185 frank/uur. Daar heb 
ik in de afdeling 86 draaien en freezen van 
onderdelen gedaan en dit 38 jaar lang. Mijn 
laatste jaar was ik daar heftrukchauff eur.
Na 43 jaar gewerkt te hebben, ben ik op 
pensioen gegaan op de leeftijd van 57 jaar.”

Jeugd
“Op jeugdige leeftijd trokken de polders 
mij aan en ging ik samen met mijn vader en 
broer, wijlen Karel, vissen op de Kruibeekse 
kreek. Later zou ik aansluiten bij de vissers-
club “Nooit vis” van Wardje Eecklaert.

Van mijn 10e tot mijn 18e was ik lid van KLJ 
Kruibeke, een tijd waar ik met plezier aan te-
rug denk. Op mijn 14de droomde ik van een 
bromfi ets maar deze moest ik zelf bekosti-
gen, daarom ging ik elke zaterdag mee hel-
pen brood uitvoeren bij Cesar Janssens van 
de Molenberg.

De jacht in de polders trok ook mijn aan-
dacht en ik werd stouwer op mijn 14e, ik ge-
noot van de natuur.”

Hoe heb je uw vrouw leren kennen Marcel ?
“Wij hadden de gewoonte om alle bals van 
de KLJ in de omtrek te bezoeken, maar dit 
ging eerst vooraf met enkele pinten te drin-
ken in café bij  “Cockskes“ op de Molen-
berg. Toen ik 21 jaar was gingen we zoals 
gewoonlijk naar een KLJ bal, deze keer in 
Sinaai en op de muziek van Will Tura. “Ik ben 
zo eenzaam zonder jou“, was het koekenbak 
met mijn vrouw Jenny De Vylder uit Lokeren. 
De grote liefde was geboren. Een jaar en half 
later traden we in het huwelijk, maar dat 
bleef kinderloos.”

Boswachter
“Op mijn 22ste deed ik mee met een jacht- 
examen van Wateren en Bossen en ik slaag-
de daarin en behaalde de A en B vergun-
ning. Daarna heb ik de cursus van beëdigd 
boswachter gevolgd waar ik ook in slaagde.
Ik ben 3 jaar boswachter geweest in 
Bornem en heb maar slechts één PV moeten 
opmaken voor een stroper.” 
“Is deze stroper dan later een boswachter 
geworden?“ vroeg “Het oog van Kruibeke” 
al lachend. “Dat weet ik niet”, zegt Marcel. 
“In Kruibeke ben ik boswachter voor het bo-
venste gedeelte van Kruibeke. Om de 5 jaar 
moet ik nog steeds een cursus volgen in de 
politieschool, opleiding in Gent ( Mendonk).”

Hoe ziet u de toekomst Marcel ?
“Spijtig genoeg kunnen we de klok niet te-
rug draaien , zeker niet naar onze jeugdjaren 
waar een bal begon om 19 uur en eindigde 
om 1uur en de frituren dan nog zo laat open 
waren voor een lekker pak friet.
Ja toekomst, ik heb alles, vooral dat we bei-
den gezond mogen blijven. Dat ik mijn jacht 
mag blijven uitvoeren, op tijd gaan vissen 
en gaan wandelen met de hond.”

“Het oog van Kruibeke“ was tevreden een 
interview gehad te hebben met zo een 
levenslustige Marcel. Marcel je blijft een 
natuurmens.

Advertentie in Huis aan Huis / FUSIE9150 ? 
Bel ons 0475 392 880 of mail info@huis-aan-huis.net

De stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen 
en Werkmmaat werken samen om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt weesfi et-
sen te laten herstellen. Weesfi etsen zijn fi etsen 
die worden achtergelaten op het openbaar 
domein. Ze laten opknappen of herstellen 
door mensen met een afstand tot de arbeids-
markt, biedt verschillende voordelen. Ener-
zijds krijgen de fi etsen een tweede leven, an-
derzijds kunnen deze mensen zo werkervaring 
opdoen om door te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. Om de fi etsen te verkopen wordt 
in de loop van 2021 een tweedehandswinkel 
geopend aan de Paardenmarkt, midden in de
studentenbuurt.

Werkmmaat biedt arbeidskansen voor kan-
sengroepen. Einddoel is een vaste tewerk-
stelling bij bedrijven in Antwerpen. 
Werkmmaat heeft al veel ervaring op-
gebouwd rond fi etsherstelling en realiseer-
de sterke relaties met Antwerpse fi etsen-
winkels. In Antwerpen zijn er jaarlijks 5.000 
weesfi etsen op het openbaar domein. 
Bovendien is er een constante vraag naar 
degelijke tweedehandsfi etsen.

De stad Antwerpen en Werkmmaat be-
slisten daarom samen te werken om 
deze weesfi etsen te laten opknappen zo-
dat ze nadien verkocht kunnen worden. 
Werkmmaat baat al 8 jaar een herstelatelier 
uit bij de Universiteit Antwerpen, en zal dat 
nu uitbreiden met een tweedehandswinkel 

voor opgeknapte weesfi etsen. Op termijn 
zullen er minstens 8 mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt meerdere jaren 
de nodige opleidingen krijgen en tewerk-
gesteld kunnen worden. Zij kunnen daarna 
doorstromen naar regulier werk bij andere 
Antwerpse fi etsenwinkels. De stad Antwer-
pen en de Universiteit Antwerpen onder-
steunen Werkmmaat hierbij fi nancieel.

Tom Meeuws, schepen voor sociale econo-
mie: “Als schepen en fi etsliefhebber sup-
porter ik voluit voor dit project. Kwetsbare 
werkzoekenden kunnen heel wat beteke-
nen voor onze economie, dat bewijzen we 
hier opnieuw. Ze krijgen een nieuwe portie 
vaardigheden en zelfvertrouwen waardoor 
ze sneller kunnen doorstromen naar regulier 
werk. Daarom is dit ook een oproep aan an-
dere ondernemers die mogelijk met koud-
watervrees zitten: hier liggen kansen voor 
het grijpen.”

In februari 2021 zal het fi etsatelier verhui-
zen naar een nieuwe locatie waar ook de 
tweedehandswinkel zal geopend worden. 
Dat wordt de Paardenmarkt 33, tegen-
over ondergrondse fi etsenstalling van de 
Universiteit Antwerpen en midden in de 
studentenbuurt.

Luc Troonbeeckx, verantwoordelijke herstel 
en verkoop weesfi etsen van Werkmmaat: 
“We willen weesfi etsen een tweede leven 

geven. Elk jaar worden 5.000 weesfi etsen 
achter gelaten op straat. Het is fantastisch 
om deze fi etsen met onze medewerkers te-
rug op punt te zetten, in de hoop voor hen 
een nieuwe eigenaar te vinden. We bieden 
onze klant een garantie van 1 jaar. Zo blijven 
we nog in contact met onze fi etsen.”

Antwerpen stimuleert 
sociaal ondernemerschap
De stad ondersteunt dit project via het toe-
lagereglement ‘Nieuwe werkvloeren voor 
personen met een afstand tot de arbeids-
markt’. Het reglement kadert in de stedelij-
ke ambitie om sociaal ondernemerschap te 
versterken. Elk Antwerps bedrijf kan een in-
novatief project indienen dat werkgelegen-
heid creëert voor personen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Na goedkeuring van 
het dossier kent de stad fi nanciële steun toe.

Meer info en voorwaarden staan op 
www.ondernemeninantwerpen.be
Bedrijven die interesse hebben, kunnen
zich via work@antwerpen.be alvast aan-
melden voor een webinar hierover dat in het 
voorjaar van 2021 zal plaatsvinden.

KWETSBARE WERKZOEKENDEN GEVEN ANTWERPSE WEESFIETSEN EEN NIEUW LEVEN

NIEUWS UIT ANT WERPEN STAD

Marita Wuyts, 
marita.wuyts@skynet.be

0497 25 21 67

Meer en meer verschijnt autodelen in het 
straatbeeld. Autodelen biedt dan ook grote 
milieu-, sociale en economische voordelen. 
Daarom promoten we ook in Zwijndrecht au-
todelen. Naast Cambio komt er eind maart een 
nieuw autodeelproject.

Cambio is al enkele jaren actief in onze ge-
meente. Hun aanbod werd recent uitgebreid 
met een extra wagen in Zwijndrecht, en een 
eerste wagen in Burcht.

Een nieuw autodeelproject
Vanaf eind maart starten we met een tweede 
partner (Autopartners Share) een autodeel-

project met volledig elektrische deelwagens. 
En dit doen we samen met nog 9 andere Wase 
gemeenten. Deze maand kan je de wagen al 
in het straatbeeld spotten. Vanaf maart volgt 
meer informatie over dit deelsysteem.

Doe mee aan de selfi e-actie en ontvang een 
voucher
Ben je benieuwd en geïnteresseerd in auto-
delen maar wil je alles eens op je gemak tes-
ten? Doe deze maand dan zeker mee aan de 
selfi e-actie en ontvang een voucher ter waarde 
van 15 euro (te gebruiken vanaf 27/03/2021) 
om gebruik te maken van de elektrische deel-
wagen. 

Meer info en deelnemen: 
https://interwaas.be/selfi e-actie-autodelen

NIEUW AUTODEELPROJECT VANAF EIND MAART

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

Raadseltje 

van de week
Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben 

een appelsien! Ik ben een appelsien!” Wat is het?

- Een mandarijntje met een dikke nek.

ZURE MATTEN • BLAUWE TUTTERS • HARIBO BOLLETJES • KRIEKJES • MENGELING
Elke zak kost 4 euro en hiermee zijn wij een stap dichterbij geweldige activiteiten voor onze varkentjes!

Bestellen via deze link: https://forms.gle/J8MCyD9Fko1BMqmF6 
Je kan bestellen t/m woensdag 3 maart. Levering na 3 maart.

Alvast een dikke merci ! 
Zoete groetjes, de speelclubjes

 en hiermee zijn wij een stap dichterbij geweldige activiteiten voor onze varkentjes!

De speelclubjes van Chiro De Spiraal uit Rupelmonde verkopen SNOEPJES! 

@chiro.despiraal
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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

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
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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        

Heeft u hulp nodig met de verkoop van uw (firma)wagen ?
Zoekt u een tweedehandswagen ?

0473 51 51 34               

De Automakelaar
Bert Janssens

  IK KOM AAN HUIS 

VOORJAARSACTIES*

OP ZONWERING, ROLLUIKEN EN OVERKAPPINGEN
K O M  Z E  O N T D E K K E N  I N  O N Z E  S H O W R O O M  !

*Deze actie geldt voor bestellingen tussen 20/2 en 20/3. Niet cumuleerbaar met andere acties en/of promoties. Enkel geldig op nieuwe bestellingen vanaf 20/2.

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
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Wegens de coronamaatregelen
 geven we voorlopig geen 
winnende prijzen. 

Toch 
een beetje
Carnaval
VERBIND 
DE STIPPEN
Begin bij 
nummertje 1 
en verbind 
tot je de hele 
tekening af hebt. 

•
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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)
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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

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 - 23e editie (uitgave 31/08)

VOLGENDE EDITIE Fusie 9150:
week 12 - uitgave 22/03

30e editie in Huis aan Huis

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

KIJK OP BLZ. 9 TOT 14

GROOT-KRUIBEKE

Winnaars Wie Wat Waar  - editie 25

29
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• NELE DE SLOOVER, Veldstraat, Rupelmonde
DE WINNAAR WINT EEN FLES WIJN VAN DE OXFAM WERELDWINKEL
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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.

Fusie 9150

BAKKERSDOCHTER UIT BAZEL WIL TOPTENNISSTER WORDEN IN USA 

NIEUWS UIT BAZELNIEUWS UIT BAZEL

Soms kan een gesprek op een rustig 
moment bij je bakker wel eens tot speciale
nieuwtjes leiden. Zo wist Ann van Bakkerij
Cool in Bazel mij te vertellen dat haar 
dochter Marie al bijna 3 jaar in Amerika 
vertoefd om daar studies en toptennis te 
combineren.

Als tiener liet ze al bij Backhand Beveren zien 
dat ze veel talent had om het maken in de 
tenniswereld.

Maar toptennis gecombineerd met Universi-
taire studies zag Marie in ons land niet echt 
zitten. Daarom werd contact opgenomen 
met Dennis Mertens die met zijn bedrijf 
Overboarder jongeren helpt om in de States 
studies met sport te combineren. Die koos 
voor haar een kleinschalige universiteit in 
Louisiana. Daar begon ze in augustus 2018 
aan haar studies Business Management. 
Daar kwam ze in een groep meisjes terecht
van over heel de wereld. Daar werden 
vriendschappen voor het leven gesmeed.

Iedere dag werd daar een keihard regime 
aangehouden. Lessen volgen, krachttrai-
ning, studeren en tennissen dit allemaal met 
andere meisjes uit alle continenten.

Dat Marie bijzonder ambitieus en mentaal 
heel sterk is bleek verleden jaar toen ze 
besloot om de lat voor haar nog wat hoger 
te leggen. Zij besloot om haar studies van 
4 naar 3 jaar  in te korten zodat ze in 
september aan haar Masterstudies kan 
beginnen. Dat gebeurt nu aan de 
Metropolitan State University Of Denver in 
Colorado. Daar kan ze ook haar tennisniveau 
nog wat opkrikken want daar wordt nog op 
een hoger niveau getennist.

Ondertussen heeft Marie ginder ook het 
liefdesgeluk gevonden met een Mexicaan.
Die wil Marie na haar studies 
vergezellen naar ons land. 
Naar het schijnt zou hij een 
niet onaardige voetballer zijn 
en kan hij misschien nog een 
voetbalcarrière uitbouwen in 
ons land.

Naar ons land op bezoek ko-
men zat er voor Marie al een 
heel jaar niet in. Corona heeft 
er immers ook voor gezorgd 
dat het enige contact met haar 
ouders een dagelijks gesprek 
is via digitale weg.

Wij hopen en duimen dat Marie haar 
dromen kan waarmaken al zullen wij daar 
nu niet meer aan twijfelen.

Via een burgerplatform bevroeg de gemeente vorige zomer de 
inwoners over een voorstel voor verkeerscirculatiemaatregelen 
om straten en pleinen autoluwer te maken in een aantal wijken in 
Beveren en Melsele. Op basis van de reacties, commissiewerking 
binnen de gemeenteraad en de samenhang van de maatregelen 
werd uiteindelijk een wijkcirculatieplan met 13 ingrepen opge-
maakt. De maatregelen variëren van een volledige knip van een 
straat, over een tractorsluis tot snelheidsremmende maatregelen.

De nieuwe verkeersmaatregelen van dit wijkcirculatieplan zullen 
de komende maanden in fases uitgevoerd worden. Betrokken 

bewoners zullen een bewonersbrief ontvangen voordat de nieuwe 
verkeersmaatregelen van start gaan.

Alle informatie over de besliste verkeersmaatregelen, 
wijkcirculatieplan, de timing, plannetjes en 
de resultaten van de burgerbevraging
kunt u via deze onderstaande link terugvinden:
https://mijnmening.beveren.be/nl-BE/folders/wijkcirculatieplan

WIJKCIRCULATIEPLAN VOOR BEVEREN EN MELSELE GOEDGEKEURD  28 januari 2021

NIEUWS UIT BEVERENNIEUWS UIT BEVEREN

  Erik Westerlinck

WWW.BEVEREN.BE

Dienst Communicatie 17|02|2021
“Diktator van de Boslandhoeve has been awarded the 2020 South 
Pacifi c Award as the Leading US- Based Jumper Sire of the Year”, kon 
je begin dit jaar in de Amerikaanse gespecialiseerde pers voor de 
paardensport lezen. Vrij vertaald: “Diktator van de Boslandhoeve is 
bekroond als Amerikaanse dekhengst van 2020.”

Wat heeft dit met Beveren te maken, horen we u denken ...

De hengst Diktator die in Amerika alle lof krijgt toegezwaaid als voor-
malig succesvol springpaard en excellente dekhengst, heeft Beverse 
roots. Meer nog, het paard werd in 2003 geboren op de Boslandhoeve, 
het erf van gepassioneerd paardenliefhebber en paardenfokker Jos 
Van den Branden. Heel Beveren kent Jos trouwens als dé Beverse Sint 
–Maarten.

Een mooi verhaal van een man wiens leven altijd in het teken van de 
paarden stond en staat en dat bij weinigen bekend is. De Amerikanen 
en Spy Coast Farm, de stoeterij in Kentucky waar Diktator nu gestald 
staat, maken nu het mooie weer met het paard van Jos maar ere wie 
ere toekomt: profi ciat Jos met jouw levenswerk!

Familie Van den Branden woont al generaties lang 
in de Veldhoekdam
De familie Van den Branden woont al enkele generaties op het erf in de 
Veldhoekdam in Vrasene. De boerderij kreeg de naam ‘Boslandhoeve’ 
naar de naam van het gehucht ‘Bosland’ op het grensgebied tussen 
Beveren en Vrasene. Jos Van den Branden (69 jaar), ook bekend als de 
ruiter die gestalte geeft aan Sint-Maarten in Beveren, kreeg van zijn 
vader zijn eerste paard op 17-jarige leeftijd. Jos had de ‘paardenmicro-
be’ meteen te pakken en begon met het beoefenen van paardensport: 
jumping, dressuur en Military. Enkele jaren later kocht hij zelf zijn eer-
ste paard, de stammoeder van bijna al zijn later gekweekte paarden. 
Een nakomeling van dat paard is Rebecca, de merrie die Jos een 12-tal 
veulens schonk, waaronder prijspaard Diktator.

Jos runde jaren een rijvereniging op zijn erf met een binnen- en bui-
tenpiste en fokte tot dusver een 130-tal paarden. Dit intensieve werk 
combineerde hij met zijn job als kraanman. Momenteel is Jos op pen-
sioen maar dit betekent niet dat hij veel vrije tijd heeft. De verzorging 
van zijn 19 paarden doet hij allemaal zelf, met de hulp van ruiter en 
paardenliefhebber Freya Heirbaut.

Goeie genen uit Beveren
Jos Van den Branden: “Diktator werd hier in 2003 geboren uit mijn mer-
rie Rebecca en de hengst Thunder van stoeterij Zuuthoeve. Als veulen 
van 4 maanden verkocht ik hem aan de Zuuthoeve. Op latere leeftijd 
werd Diktator gehuldigd als Elitehengst. Het was toen dat Lisa Lourie 
van Spy Coast Farm een oog op hem liet vallen. Op 6-jarige leeftijd 
verhuisde Diktator naar de USA en zag hem nooit meer terug. Na een 
springcarrière is het paard op pensioen maar als topdekhengst ver-
dient men een mooie duit aan hem: voor een vers spermastaal betaal 
je er gauw 3 000 dollar.

Moeder Rebacca heeft ondertussen de gezegde paardenleeftijd van 
29 jaar en staat hier nog altijd als fi ere merrie in de stallen. Zij mag hier 
haar oude dag slijten. De witte merrie waarop ik vele jaren uitreed als 
Sint-Maarten is hier gestorven op 30-jarige leeftijd.”

Werken houdt je jong
Jos is ondertussen 69 maar denkt nog niet aan stoppen: “Werken 
houdt je jong en ik zou mijn paarden nog niet kunnen missen. Jammer 
wel dat er geen opvolging is. Mijn vrouw Linda en ik hebben 3 zonen. 
2 van hen hebben vroeger paardgereden maar zijn gestopt. Niet ieder-
een kiest er zoals mij voor om dit werk te combineren met een fulltime 
job en gezin. Mijn 15-jarige kleindochter is amazone. Misschien volgt 
zij mij wel op in de paardensport. Ik ben ook nog van plan om een 
nieuwe stalling te plaatsen. Werk genoeg op de plank dus!”

Nintendo van de Boslandhoeve
Op de foto in bijlage van de mail: Jos Van den Branden met de hengst 
Nintendo van de Boslandhoeve, de volle broer van prijshengst 
Diktator.

 AMERIKAANSE PRIJSHENGST HEEFT ROOTS IN BEVEREN

NIEUWS UIT BEVERENNIEUWS UIT BEVEREN

WWW.BEVEREN.BE
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Wekelijkse bedeling tussen maandag en woensdagavond in de gemeenten:
Burcht, Antw.-L.O., Zwijndrecht, Melsele, Kallo, Beveren,  Haasdonk, Rupelmonde, Bazel, Kruibeke.
Adverteerders zijn en blijven steeds verantwoordelijk voor hun eigen advertenties en teksten.

Voor bestelling van zoekertjes in Huis aan Huis kan u zich wenden 
tot onze website: www.huis-aan-huis.net --> zoekertjes

Voor andere info of plaatsing van advertenties kan u ons 
contacteren op nr. 0475 392 880 of info@huis-aan-huis.net

#SAMEN TEGEN CORONA #KOOP LOKAAL #ADVERTEER LOKAAL 

08
REDACTIE/ VERKOOP

EINDVERANTWOORDELIJKE DTP: 
NATHALIE GORREBEECK
ADMINISTRATIE/VERKOOP:

MARTINE DE ROECK
correspondenten: 

ROBERT JANSSENS - MARITA WUYTS

AL MEER 
DAN

60
JAAR

UW
RECLAME

BLAD

HUIS
 aan

08

GEWAARBORGDE 
OPLAGE VAN 

33.500 EX.

Huis-aan-Huis bv • Statiestraat 59  • 2070 Zwijndrecht
0475 392 880  •  info@huis-aan-huis.net  •  www.huis-aan-huis.net
ONS KANTOOR IS MAANDAG EN WOENSDAG OPEN NA AFSPRAAK • DINSDAG ZIJN WE OPEN VAN 9-13U

TRENDS & VAKMANSCHAP VOOR UW INTERIEUR

LID VAN:

800 m2

VERF / BEHANG
STOFFEN
CADEAUARTIKELEN
ZONNEWERING
VLOERBEDEKKING
LAMINAATNIEUWE OPENINGSUREN:

maandag tot vrijdag  09u00-12u30 ❘ 13u30-18u00
zaterdag van 9u30 tot 17u00  ❘   donderdag  gesloten

Statiestraat 51 | 2070 Zwijndrecht
T 03 252 75 06 | F 03 253 09 83

www.decorweb.be
P

P
PP

Statiestraat

Gemeentehuis

Sporthal
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E17➨

w o o n d e c o r a t i e
2ooodecor

PA R K I N G  A C H T E R A A N  V I A  G E M E E N T E H U I S  " B I N N E N P L E I N  Z W I J N D R E C H T "

▲  Luxafl ex Twist: 2 GORDIJNEN VOOR DE PRIJS VAN 1

OPENDEUR
KLIKVINYL 

FLOORIFY+MODULEO

-10%
supersterk, groot assortiment

eigen plaatsingsdienst

LEVIS VERF
op alle kant & klaar 

+ primers 
2,5 L, 5 L, 10 L

-21%
ZONWERING

Flex colours
rolgordijnen, lamellen, duette, ...

-10%
BEHANG

op voorraadcollectie
120 referenties 

-20%
GORDIJNEN

op onze voile collectie

-10%

T/M
27.02.2021

ALGEMENE KLEINERE 
AANPASSINGEN AAN 
EEN WONING, GARAGE 
HERSTELLINGEN BINNENSHUIS
OOK LEKOPSPORING MET 
ROOKMACHINE
BOUWKEURING VOOR KOPERS 
(ZIE SITE) 

GSM 0475 305 384
www.evaristlossie.be

EVARIST LOSSIE
27

Gereg. zelfwerkend patroon




