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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 44 - uitgave 1/11
35e editie in Huis aan Huis
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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
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Zo simpel kan het zijn.

ANJA HEYRMAN BV
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)
T 03 744 08 00
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958

Meer dan 3 miljoen Belgen 
beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per 
maand.

Kom gerust eens langs bij 
Argenta Kruibeke.

*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’, 
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.V
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Wij sparen
niet voor
onze kinderen.
Wij beleggen voor hen.

DE8001173-ONT004-CB021

Meer dan 3 miljoen Belgen
beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per maand.

Kom gerust eens langs bij 
Argenta Kruibeke.

Zo simpel kan het zijn.

Meer dan 3 miljoen Belgen 
beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per maand.

Kom gerust eens langs bij 
Argenta Kruibeke.

*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’,
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.V
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Ik spaar niet voor 
mijn kleinkinderen.
Ik beleg voor hen.
En jij?

ANJA HEYRMAN BV
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)
T 03 744 08 00
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958

ANJA HEYRMAN BV
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)
T 03 744 08 00
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958  RPR Dendermonde

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

Onthaal en verrichtingen
Maandag:     16.00u tem 19.00u
Dinsdag:       08.00u tem 13.00u
Woensdag:  12.00u tem 15.00u
Donderdag: 16.00u tem 19.00u
Vrijdag:         09.30u tem 13.00u
Zaterdag:     10.00u tem 12.00u

Geldautomaat
7 dagen op 7
(24u op 24u)

Sparen en betalen | Beleggen | Verzekeren | Lenen
Zo simpel kan het zijn.

Meer dan 3 miljoen Belgen 
beleggen al.*
Wanneer zet jij de stap?
Het kan al vanaf €25 per maand.

Kom gerust eens langs bij 
Argenta Kruibeke.

*Studie, ‘Spaar-en beleggingsklimaat’,
uitgevoerd door Kantar Belgium in Q4 2019.V
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Ik spaar niet voor 
mijn kleinkinderen.
Ik beleg voor hen.
En jij?

ANJA HEYRMAN BV
Rupelmondestraat 109
9150 Kruibeke (Bazel)
T 03 744 08 00
Kruibeke@argenta.be
BE 0676.772.958
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Vrijdag 8 oktober 2021
16.00 u :  MOLENBERG AFTERWORK
   Met optredens van Kruibeekse artiesten: 
   ONDERKOVER, UNCLE PHIL, FLY AND SOLO

   Zaterdag 9 oktober 2021
16.00 u :  MOLENBERG REUZEBBQ          

21.00 u :    PAASBAL MET DJ AMBIE

Zondag 10 oktober 2021
14.00 u :  Schieting op Liggende Wip
15.00 u :  Rondgang van de Harmonie op de Molenberg
   Springkasteel
19.00 u :  Prijskaarting ‘Bieden’ – 75 euro vooruit 

In goed verwarmde tent + eetgelegenheid

EVENEMENT ENKEL TOEGANKELIJK MET COVID SAFE TICKETEVENEMENT ENKEL TOEGANKELIJK MET COVID SAFE TICKET 
www.molenbergkermis.be

FUSIE 9150
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 SHOWCARROUSEL 2021 
vrijdag  22/10/2021 20u 

zaterdag 23/10/2021 20u 

zondag 24/10/2021 15u 

Een gevarieerde mix van HUMOR 
DANS en MUSICAL

C.� Hamendtzaal – Hellingstraat
Rupelmonde 

Kaarten in vvk €10 
Tel. 03 774 42 57 / 0497 22 19 57 

Herfstopendeur
16—17 oktober

Tijdens het derde weekend van oktober dompelen we 
onze winkel onder met herfstsferen.

Tussen 10u en 18u verwelkomen we je graag in onze 
winkel voor de opendeurdagen.

We laten je kennismaken met al onze nieuwigheden:   
Hi! Blom, ons afhaalpunt en onze vernieuwde website 

van De Eeuwige Lente - Hi! Blom.

Uiteraard kan je dan ook je keuze maken voor 
je Allerheiligenbloemstukken.

Kom genieten van een glaasje bubbels 
of ander drankje!  

Want dat verdienen onze klanten tijdens  
ons Weekend van de klant.

Wij kijken enorm uit naar jouw bezoek!

STOCKVERKOOP
DAMESKLEDIJ

Vrijdag 8 oktober
14.00 u tot 19.00 u

Zaterdag 9 oktober
09.00 u tot 13.00 u

KASTELEINSSTRAAT 11B
9150 KRUIBEKE

Industrieterrein Zwaluwbeek
(naast E17 - richting Antwerpen)

Bancontact mogelijk

comme ça

FUSIE 9150
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Word lid van de Heemkundige Kring via www.wissekerke.be

Redactie : Heemkundige kring Wissekerke - oktober 2021

Een nieuwe uitdaging: vraag het aan je kinderen of klein- 
kinderen. Hoeveel van deze woorden kennen zij (ken jij) nog?

1 Knossel A biggetjes

2 Blaffeturen               B slapen  (meer tegen kinderen)

3 Naane                      C kluwen

4 Kozzekiepkes         D postzegel

5 Toebeet                 E bibliotheek

6 Teimber F Luiken

7 Boekerij G marcelleke

8 Seut  H blaffen

9 Onderlefke I beleg voor tussen de boterham 

10 Bassen J vrouw die niets durft

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

Kozzekiepkes Een tijdje geleden vroegen 
wij aan de lezers van Huis 
aan Huis of iemand nog 
foto’s had van de gasketel 
die tot in de jaren 70 in de 
Burchtstraat stond. En jawel 
hoor: we kregen drie reacties 
waaronder een van Herman 
Meersman die in 1965 vanuit 
zijn zolderraam een mooie 
zwartwit foto maakte van de 
ketel in de sneeuw. Toen was 
hij nog volop in werking.
Ignace Hooftman schreef 
over de gasketel in het alge-
meen en die van Kruibeke 
in het bijzonder twee arti-

kels voor ons tijdschrift. We 
kunnen hier wel al verklap-
pen dat de ketel er stond van 
1911 tot 1976 ongeveer.
PS: op de vraag naar foto’s 
van openbare pissijnen in 
onze gemeente hebben we 
nog geen reactie gekregen…

De gasketel in de Burchtstraat

Ze zijn ondertussen als voe-
dergewas zo goed als verdwe-
nen. Toen we jong waren in de 
jaren 50 en 60 kon je, rond 
deze tijd, nog zo’n veld tegen-
komen met lekkere raapjes, 
zoet maar ook een beetje pi-
kant. Vandaag liggen ze nog 
bij de groenteboer maar voor 
de koe worden ze niet meer 
gebruikt. Daar zijn verschil-
lende redenen voor die voor-
al met handenarbeid van de 
boer en gezondheid van de 
koe te maken hebben.  

Er waren Waaslander, Me-
tjeslander en Leielander ra-
pen, die allemaal hun eigen 
smaak en eigenschappen 
hadden. Een ding hadden ze 
gemeen: veel suiker. Als de 
koe er te veel van at en dat 
niet gecompenseerd werd met 
vezelrijk voedsel zoals stro 
of hooi, stapelden de gassen 
zich zo hard op in hun pens 
dat de ‘steker’ moest ingrij-
pen. De steker was zowel het 
instrument als de man die het 

gebruikte. Hij dreef een pin 
met daarrond een buisje tus-
sen de ribben door in de pens 
(een maag van de koe), de pin 
werd eruit getrokken en het 
gas kon met veel kracht uit de 
pens ontsnappen. Sommige 
‘De Wildes’ hebben daar hun 
bijnaam ‘De Steker’ aan te 
danken. 
(Uit de reeks ‘En de Boer…” 
in ons tijdschrift van septem-
ber 2020.)

Rapen en stekers

Uit ons archief: echt gebeurd! 

Overval 
en gevecht 
te Rupelmonde
 
Op 21 praireal jaar 11 (10 juni 
1803) der Franse tijdrekening 
stuurt de burgemeester van Ru-
pelmonde , in aanwezigheid van 

de adjunct commissaris van po-
litie, een proces verbaal aan de 
substituut van de rechtbank te 
Dendermonde. 
Verschillende getuigen van het 
misdrijf ondertekenen mee het 
proces verbaal. Het zijn: Jean Huy-
bregts, Pierre Jacques Oosterlinck 
en Pierre Poschet allen schippers 
wonende te Rupelmonde. 

Wat is er gebeurd? De drie kinde-
ren van Jean Batist Van Mache-
len, namelijk Pierre, Philippe en 
François, ook allen schipper van 
beroep, hebben op 20 praireal 
jaar 11, om 11 uur ’s avonds een 
zware misdaad begaan. Zij heb-
ben Jacques Van Houteghem en 
Bernard Westerlinck, schippers, 
wonende te Rupelmonde, op hun 

schip overvallen. Bij het gevecht 
hebben zij hun slachtoffers ern-
stig verwond en deze bloedend 
achtergelaten. 
Als gevolg van de verklaringen 
van verschillende burgers en 
vooral van de drie getuigen, is 
de burgemeester overtuigd van 
de feiten; waarna het PV werd 
opgesteld.

Courant_HAH_Oktober-2021 .indd   1 22/09/2021   13:41

FUSIE 9150
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Chiro de Spiraal
@ Florimond Van Goeylaan

Rupelmonde
DJ JAM DJ bushbeater

Discobar Manolito

Golden oldies

2

1

u

-

0

4

u

Info en tickets: chirodespiraal.be 
of facebookevenement: 

Island Party: FRI - Golden Oldies

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

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        

RVM Cleaning bv

Lange Meersstraat 22A 
9170 MEERDONK

Christoph: 0476 91 19 84 

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 !

✁
-€5 korting
ENKEL GELDIG BIJ CONTANTE BETALING.B

O
N

FUSIE 9150
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Een geschenkbon is de ideale manier om je vrienden of familie 
te verrassen. Het is dubbel zo fi jn als je de bon kan verzilveren bij 
lokale handelaars in de eigen gemeente. Met de geschenkbon van 
‘Winkeldorp Beveren’ kan je al vele jaren terecht in het winkelkern-
gebied van Beveren-centrum.

Het gemeentebestuur wil de geschenkbon uitbreiden naar de volle-
dige gemeente. Bovenop de handelszaken in het winkelkerngebied 
zullen vanaf 1 december alle handelaars met een maatschappelijke 
zetel in Beveren de vernieuwde ‘BV Cadeaubon’ kunnen ontvangen. 
Hiermee wil gemeente Beveren lokale handelaars ondersteunen en 
inwoners stimuleren om lokaal te kopen.

Inge Brocken, schepen verantwoordelijk voor vzw Aangenaam 
Winkelen: “De ‘BV Cadeaubon’ zal je vanaf 1 december kunnen gebrui-
ken in alle handelszaken met een maatschappelijke zetel in Beveren.
Onze lokale handelszaken bieden een uitgebreid winkelaanbod 
en staan steeds garant voor goede service en een persoonlijke 
ontvangst. Onze handelaars houden de dynamiek in onze dorpskernen 
en versterken er vaak ook het sociale weefsel. Met de uitbreiding van 
de geschenkcheque naar alle deelgemeenten willen we hen een extra 
duwtje in de rug geven.”

De uitbreiding van de cadeaubon naar heel het grondge-
bied is een meerwaarde zowel voor de consument als voor de 
handelaars. Met een BV Cadeaubon kan je vanaf 1 december
shoppen in deelnemende winkels in alle deelgemeenten. 
De BV Cadeaubon zal, zoals de huidige geschenkbon van 
Winkeldorp Beveren, online te koop zijn via de website van 
Winkeldorp Beveren, aan de verkoopsautomaten in de Beverse
centrumstraten en aan de snelbalie van het nieuw gemeentehuis. 
Bijkomend zal je de geschenkbon ook kunnen kopen in de ge-
meentelijke permanenties in de deelgemeenten en via de website 
van de gemeente.

Meer informatie
Inge Brocken, schepen voor Toerisme
T 0477 22 83 02 - E inge.brocken@beveren.be 

BV CADEAUBON VERVANGT DE GESCHENKBON 
VAN HET WINKELKERNGEBIED
20|09|2021

NIEUWS UIT BEVEREN

WWW.BEVEREN.BE

Antwerpenaren kunnen vanaf 6 oktober op 
woensdagen opnieuw naar het recyclage-
park zonder afspraak. In combinatie met de 
pop-uprecyclageparken en de recyclagepun-
ten hebben bewoners zo heel wat mogelijk-
heden om hun afval weg te doen.

Omwille van corona besliste stad Antwerpen
in mei 2020 om te werken met een afspra-
kensysteem voor de recyclageparken. Dat 
bleek de burgers heel goed te bevallen: 90 
procent van de bevraagde bezoekers gaf 
aan tevreden te zijn met dit systeem. Er is 
geen wachttijd meer en een bezoek ver-
loopt snel en effi  ciënt. Ook de medewerkers 
zijn erg tevreden met dit systeem. De stad 
behoudt het afsprakensysteem dus nog. 
Maar om ook minder gepland bezoek toe 
te laten, worden de woensdagen eruit ge-
haald: op die dag kan elke inwoner binnen-
kort opnieuw zonder afspraak terecht in een 
Antwerps recyclagepark naar keuze.

Els van Doesburg, schepen voor stads- 
en buurtonderhoud: “We maken het de 
Antwerpenaren zo eenvoudig mogelijk om 
hun afval kwijt te geraken. Voor veel of grote 
spullen kan je dus met én zonder afspraak te-
recht op het recyclagepark. Daarnaast komt 
het recyclagepunt en het pop-uprecyclage-
park ook naar de mensen toe voor kleiner 
afval. Met onze recyclageparken, pop-ups en 
recyclagepunten voorzien we oplossingen op 
maat van alle Antwerpenaars. Er is geen enkel 
excuus meer om in Antwerpen te sluikstorten.”

Pop-uprecyclagepark
Sinds de start in 2017 zijn er 21.460 bezoe-
kers langs geweest bij een pop- uprecycla-
gepark, een klein recyclagepark dat voor 
één dag naar een buurt komt. Dat om bewo-
ners te helpen die moeilijk te been zijn of die 
geen wagen hebben om naar een recyclage-
park te rijden. Net als in een gewoon recycla-
gepark zijn alle afvalsoorten gratis behalve 

grofvuil, dat 10 cent per kilo kost.

Recyclagepunt
Het recyclagepunt is een mobiele container 
die naar markten en pleinen komt en waar-
naar mensen vooral kleine spullen kunnen 
brengen. Hij staat elke weekdag op een an-
dere plaats. De stad Antwerpen heeft pas 
een gloednieuwe container aangeschaft (de 
vorige werd gehuurd) want ook dit is een 
succesvol initiatief met maar liefst 33.000 
bezoekers sinds augustus 2020.

Op www.antwerpen.be/recyclageparken
staan alle data en locaties, alsook informatie 
over welke soorten afval (gratis of betalend) 
binnengebracht mogen worden.

Marita Wuyts, 
marita.wuyts@skynet.be

0497 25 21 67

VANAF 6 OKTOBER OP WOENSDAGEN OPNIEUW NAAR RECYCLAGEPARK ZONDER AFSPRAAK 

NIEUWS UIT ANT WERPEN STAD

WWW.KRUIBEKE.BE

Van zaterdag 9 tot maandag 11 oktober wordt in Rupelmonde de 
Koukermis georganiseerd, met als hoogtepunt de jaarmarkt op 
zaterdag. Om alles vlot en veilig te laten verlopen gelden er tijdelijke 
verkeersmaatregelen.
Op zaterdag 9 oktober, vanaf 8 u tot en met 20 u, tenzij anders 
vermeld, is alle verkeer van voertuigen verboden in de volgende 
straten:
• Priester Saveynstraat,
• Geeraard de Cremerstraat, vanaf het kruispunt met de   
  Kloosterstraat tot aan het kruispunt met de Zoete Moederstraat.

Tijdens de jaarmarkt kan je het centrum van Rupelmonde, waar-
onder het Mercatorplein, bereiken via de Zoete Moederstraat, 

Ankerstraat, Kasteelstraat. Omwille van werken is de Kloosterstraat 
niet toegankelijk.

Tijdens dezelfde periode, tenzij anders vermeld, is er in de volgende 
straten en pleinen parkeerverbod:
• Priester Saveynstraat,
• Geeraard de Cremerstraat, vanaf het kruispunt met de 
  Kloosterstraat tot aan het kruispunt met de Zoete Moederstraat,
• op het Eiermarktje, tussen de kerk en het vroegere Gildenhuis,
• gedeeltelijk op het Mercatorplein,
• op het pleintje voor de kerk.
De doorgang over het Mercatorplein naar de Lodderdamstraat 
dient open te blijven.

NIEUWS UIT KRUIBEKE

9/10 TOT 11/10: KOUKERMIS RUPELMONDE  TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Het oog van Kruibeke ... 

Woensdagnamiddag 22 september 2021, het 
was alsof we beland waren bij de “Memorial Van 
Damme“. Veel lopertjes, ouders en grootouders 
waren afgezakt naar het voetbalterrein van Jong 
Vlaanderen Kruibeke om hun kinderen aan te 
moedigen die deelnamen aan de scholencross.
Aan de startlijn was ieder kind er van overtuigd 
dat het ging winnen, toch waren er telkens 
kinderen die iets sneller waren en die het podium 
mochten betreden waar burgemeester Dimitri 
Van Laere een medaille overhandigde.

SCHOLENCROSS 
  

a 

UW ADVERTENTIE IN HUIS AAN HUIS ?
BEL ONS VRIJBLIJVEND: 0475 392 880

PFAS houdt Vlaanderen en onze gemeente in de ban. Sinds de om-
vang en de ernst van de PFOS-verontreiniging rond 3M duidelijk is ge-
worden, blijven veel inwoners met vragen achter. Daarom organiseert 
de gemeente een infovergadering op donderdag 21 oktober om 19 u. 
in het OC ‘t Waaigat. 

Agenda infovergadering
- Toelichting door de Zwijndrechtse wetenschapper Jan Wouters, die 
 alle beschikbare bodem-, grondwater- en groentestalen heeft 
   gebundeld en de weergave van analyseresultaten inzichtelijk wil 
   maken voor elke inwoner van onze gemeente.
- Panelgesprek over verschillende thema’s die voortvloeien uit de 
  PFOS-verontreiniging.
- Bekommernissen en inzichten van het lokaal burgercollectief
   Zwijndrecht Gezond.

Op een nog later te bepalen tijdstip zal onder coördinatie van het 
agentschap Zorg en gezondheid een afzonderlijke informatiever-
gadering plaatsvinden over de bloedstaalname en het gezondheids-
onderzoek.

Schrijf je in
Aanmelden voor de gemeentelijke informatievergadering kan tot 
14 oktober met een eenvoudige mail naar milieu@zwijndrecht.be.
Je mag tot dezelfde datum ook je eventuele vragen al doorsturen. Zo 
krijgen we de tijd om je een zo goed mogelijk antwoord te geven op 
de avond zelf.

Algemene info over PFAS en lopende trajecten vind je terug op 
www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

NIEUWS UIT ZWIJNDRECHT

GEMEENTELIJKE INFORMATIEVERGADERING PFOS  
DONDERDAG 21 OKTOBER

WWW.ZWIJNDRECHT.BE

Heel veel Vlaamse gemeenten organiseren 
de laatste jaren acties voor Kom op tegen 
Kanker. Ook de fusiegemeenten van Groot 
Kruibeke mochten niet achterblijven.
Enkele enthousiastelingen met het hart 
op de juiste plaats hebben ook het plan 
opgevat om een groot project op te star-
ten met als doel voldoende fondsen te 

verzamelen voor de 1.000 km van “Kom op tegen Kanker “.
Onder de noemer “Kruibeke tegen Kanker” wil men zoveel mogelijk 
de bevolking van Groot Kruibeke en ook daarbuiten betrekken bij 
dit lovenswaardig initiatief.

Het eerste grote evenement dat wordt georganiseerd is op 
6 november met een koers op rollen.
In de Sporthal van het Sint-Jorisinstituut, Kruibekestraat 55 in 

Bazel kan iedereen zowel jong als oud meedoen voor een avondje 
sportiviteit en leute met  korte inspanningen op de fi ets. 

De start is om 19 uur. En uiteraard zijn heel veel supporters ook 
welkom. Er worden maximum 24 ploegen van 4 man toegelaten.
Vlug inschrijven is dus de boodschap en dat kan na betaling van 
50 euro per ploeg op rekening BE78 1030 7598 1986 met vermel-
ding Kruibeke fi etst+ploegnaam.

Andere giften zijn ook meer dan welkom en dat kan op het 
algemeen nummer van de Vlaamse Liga tegen Kanker op rekening 
BE14 7331 9999 9983 met vermelding 170238759 Kruibeke tegen 
Kanker.

Inschrijven via:  www.kruibeketegenkanker.be
of via Erik: 0495 85 01 90

KRUIBEKE TEGEN K ANKER

KOERS OP ROLLEN VOOR KOM OP TEGEN KANKER

ROBERT JANSSENS  

Aan alle deelnemende kinderen een dikke 
profi ciat, jullie hebben gezorgd voor spektakel !

Tuintip van de maand oktober
Zorg voor een goede vogelvoerplek 
en een drinkschaal voor de vogels.
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Feestmarkt 11 september 2021
Het feestmarktcomité “Den Bazelse Bult & Landelijke Gilden Bazel”, 

wil met deze advertentie, onderstaande sponsors bedanken, 
waardoor wij konden rekenen op een geslaagde editie 

van de Feestmarkt 2021. 

________________________________________________________________________________
Uitslag Volksspelen: Lars Renard, Nieuwe Baan 34/C  -  Lena Renard, Nieuwe Baan 34/C

Ilse Van Brussel, Kerkstraat 16 A  -  Meire Anita, Rupelmondestraat 190  -
De Ketelaere Wolf, Kouterstraat 104-Zele.

De winnaars krijgen hun prijs thuis bezorgd.

Café Calimero

Gildenhuis Bazel

Uit Sympathie
Benoit De Kesel

Drankencentrale
De Keersmaeker

Uit Sympathie
Denis Hendrickx

Boutique

Dorpstraat 5
Bazel Broodjesbar

Polder – London Dry Gin
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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
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Europalaan 3, 9140 Temse

GSM 0472 64 17 18
BTW 0681.544.071

e-mail: sanitairtireur@outlook.com
website: www.sanitairtireur.be

SANITAIR & VERWARMING
BADKAMER RENOVATIE

THIBAUT TIREUR BV

www.ooms-derop.be

Algemene elektriciteitswerken
industrie • woning • renovatie

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

Ooms-De Rop
Uw partner in elektriciteit

DE WANDELTOCHT
De overgebleven letters vormen een uitdrukking

PUZZEL
40/2021

AAnnemer zoekt
appartementsgebouwen, oude woningen eventueel met inboedel, bouwgronden, ...

Beste prijs, snelle AfhAndeling!
✆ 0487/286 430
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