
Witblauwe passie!  
Kleine Raak sprak met Carl Heyvaert. Zijn 
passie voor het Belgische witblauw rundvee 
is onaantastbaar. Dit ook nog eens kunnen 
doorgeven aan zijn zoon en leerlingen maakt 
het plaatje compleet. 

 

 

 

Vakantiemomenten! 
Deze morgen opgestaan en door het vensterraam gekeken. Ik zie 
veel bewolking. De zon is nog niet te bespeuren.  Slaapt ze mis-
schien nog? Of maakt ze zich op voor onze aarde? 
“Ik ben niet  zomaar verdwenen aan de hemel hé. Ik heb mij ver-
stopt achter de wolken. Wacht maar!” Dacht ik te horen. 

Ik ga de tafel dekken en koffie zetten, mijn eerste bezigheden van-
daag. Opeens voelde ik zonnestralen langs alle kanten op mijn ge-
laat. Ik boog wat voorover en voelde de zalige warmte. 
Ik ga eens buiten horen wat ze te vertellen heeft. Niets kon ze mij 
zeggen, maar wat ik zag was super mooi, momenten om vast te leg-
gen, om in mijn geheugen te printen. 

Dat  hemels landschap wil ik mij blijven herinneren: de zon met 
haar krachtige stralen, gevolgd door witte wolken die lachten in 
mijn ogen, en dan een dikke wolkenmassa, precies een zee van gol-
ven die lichtjes voortbewegen. Gewoon prachtig om te zien. 
Daarna kwam er een zee van blauw met witte wolken. Ik zag een 
hond, een beer en nog allerlei gedaanten die zich een weg baanden 
door de lucht. Ik zag schaapjes die naar beneden keken. Ze  spiegel-
den zich in het water onder hen, ongelooflijk! Ik zag de zee boven 
meewalsen, golfjes maken. Te gek toch om waar te zijn. Mijn fanta-
sie slaat op hol. 

Helemaal onderaan zag ik opnieuw de zonnestralen die de zee raak-
ten. Een uniek en creatief schouwspel van moeder natuur, te mooi 
om niet te beschrijven.  Een dag dus om te genieten. Vandaag ben ik 
in de wolken! Heerlijk een dagje voor jezelf nemen en al die bekom-
mernissen aan de kant! De kuis, de kook, de strijk, was en plas kun-
nen wachten. Ik heb alle tijd van de wereld vandaag!  

De tijd vliegt zo snel, hebben jullie ook dat gevoel. Jullie mogen het 
nu weten? Op zo één zomerse dag! Zijn er ook momenten dat ik 
“stiekem” van een chocolatje kan genieten, maar mij daarna zo 
schuldig voel dat ik het aan niemand wil vertellen. Behalve aan jullie. 
Je hoeft niet in alles perfect te zijn, lees ik dan in de boekjes en je 
leeft ook maar één keer, maak ik mezelf dan wijs. Niet waar mis-
schien? 

Vandaag doe ik dus alleen wat dringend nodig is en lees mijn boek 
verder “Contact maken met de overzijde”, spannend! 

Agenda 
10 okt Filmavond - Fuocoammare 

2 nov  Praatcafé 

7 dec  Praatcafé 

15 dec Kinderkermis 
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Carl, stel je kort even voor. 

Mijn naam is Carl, 54 jaar, ik woon samen met Gretel 
en samen hebben we 5 kinderen. Waar ik als Peizegem-
naar echt trots op ben is dat ik de 7de generatie   
Nachtegaelenhoeker ben. Beroepsmatig  ben ik leer-
kracht in de Land- en Tuinbouwschool in Sint-Niklaas. 
Ik heb eigenlijk pas een lerarenopleiding gevolgd toen ik 
43 was. Verder ben ik gedreven door 1ding: wit-blauw 
rundvee, en daar is alles mee gezegd (Het Belgisch wit-
blauw, of afgekort BWB, is een runderras dat voorna-
melijk gehouden wordt voor het vlees. Het ras komt 
hoofdzakelijk voor in Midden- en Hoog-België, maar 
men vindt het ras als kruising over de hele wereld te-
rug. Het Belgisch witblauw staat bekend om zijn impo-
sante spiermassa door een 
doorgedreven veredeling 
en om zijn economische 
kwaliteiten NVDR). Alles 
staat in het teken daarvan. 
Naast het lesgeven heb ik 
dan ook een klein land-
bouwbedrijf met witblauw 
fokveerunderen. Ik was 
eigenlijk niet direct ver-
kocht zeg maar, pas toen ik 
16 jaar was is die liefde 
gekomen. Daarvoor had ik 
er schrik van. Dat het dan 
gedraaid is heb ik te danken aan 2 leermeesters in de 
regio.  Dit wil ik ook aan mijn leerlingen doorgeven. 
Daarom sta ik graag in het onderwijs, ik ben blij dat ik 
hen iets kan bijbrengen. Op school doen we aan 
“werkplaatsleren”, buiten de school dus. Ik ben daar 
zo’n 12 jaar geleden mee gestart, onze leerlingen draai-
en mee in melkveebedrijven, Witblauwbedrijven en een 
varkensbedrijf. We leren onze jongeren omgaan met de 
dieren en alles wat daarmee gepaard gaat: klauwverzor-
ging, gezondheidscontroles uitvoeren, koppelingen   
maken, rantsoenen samenstellen, kalveren bijwonen,   
kunstmatige inseminaties uitvoeren, zelfs leren melken 
in een bedrijf met 300 melkkoeien, alles wordt hen in 
het bedrijf aangeleerd. In de stages probeer ik leerlingen 
vooral in Wallonië te laten meedraaien, hen zo een cul-
tuurschok te geven. Aan de andere kant van de taal-
grens leeft men veel dichter bij de natuur. Ik breng dan 
ook bijna elke vakantie daar door. Ik ben eigenlijk heel 
blij dat er nog jongeren geloven in landbouw en dat ook 

meisjes daar interesse voor hebben. 30 tot 50% van 
onze leerlingen zijn meisjes en zij zijn zich heel bewust 
dat zij uit die landbouw een inkomen moeten kunnen 
genereren, ze komen dus echt niet voor de aaibaar-
heidsfactor van zeg maar hobbydieren. In het laatste 
jaar studeren dit jaar 9 leerlingen af, 6 meisjes, 3 jon-
gens. Ze weten allemaal heel goed waar ze mee bezig 
zijn, ze hebben het echt in de vingers. Ik probeer mijn 
leerlingen ook altijd aan werk te helpen. Als zij het be-
ter doen dan ikzelf is mijn opdracht geslaagd! Het is 
heel bevredigend te zien dat je ex-leerlingen goed ver-
trokken zijn. Mijn zoon Thomas toont trouwens ook 
interesse en volgt Agro- en Biotechnologie optie Land-
bouw aan de hogeschool in Gent. 

Ben je naast de school nog bezig met rundvee? 

Oh ja! Om te beginnen jureer ik veel op nationale en 
internationale prijskampen Witblauw, in België is dat 

Agribex (Agribex is één van 
belangrijkste beurzen voor 
landbouw, veeteelt en tuin-
bouw in België en zelfs Europa. 
Deze internationale landbouw-
beurs van Brussel staat in de 
volksmond ook als het land-
bouwsalon bekend. De beurs 
wordt normaalgezien tweejaar-
lijks ingericht in de Expo van 
Brussel. De eerste editie werd 
in 1909 georganiseerd. Ver-
schillende bedrijven hebben 
expositiestanden, over een 

totale oppervlakte van meer dan 100.000 m². Daarnaast 
worden er nationale of internationale veeprijskampen 
gehouden NVDR), waar ik sinds twee jaar ook in de 
organiserende beheerraad, Brussels Livestock, zetel  en 
de beurs in Libramont, (De Beurs van Libramont (Frans: 
Foire de Libramont) is een van de belangrijkste beurzen 
voor landbouw en bosbouw in België. Ze wordt jaarlijks 
op het eind van juli gehouden, in open lucht in het 
Waalse Libramont. NVDR).  In Libramont zit ik sinds 
zes jaar in het organiserend comité voor de veeprijs-
kampen. Deze twee zijn de belangrijkste veebeurzen in 
België. In Libramont zijn we gestart met de “coup de 
coeur”, een kalverprijskamp voor kinderen. Ze mogen 
een kalfje toiletteren en showen. Ze worden gejureerd 
door een echte jury en ik heb het geluk het hele gege-
ven aan elkaar te mogen praten. Verder geef ik in bin-
nen- en buitenland les aan toekomstige juryleden voor 
die beurzen. Sinds bijna 15 jaar ben ik ook bestuurder 
in het “Belgisch Witblauw Rundveestamboek”, te Ciney.  

Kleine Raak sprak met  Carl 



We hebben ongeveer 1.500 leden en die hebben samen 
zo een 90 000 witblauw stamboekrunderen. Daarvoor 
doorkruis ik regelmatig het land en ben dus weinig thuis 
te vinden. Gelukkig staat mijn partner Gretel hier volle-
dig achter. Het totaal aantal runderen in ons land daalt, 
te gevolge van het veranderde eetpatroon. We eten nu 
nog 8 kg rood vlees per jaar per persoon, 10 jaar gele-
den was dat nog 16 kg. Als we dan vergelijken met de 
rest van de wereld is Argentinië koploper met 74 kg per 
jaar per persoon, gevolgd door Brazilië met 68 kg. In 
China is er een zeer grote vraag naar BWB-vee en dus 
ook naar het BWB-rundsvlees. Ze beginnen bijvoorbeeld 
ook meer aardappelen te eten in plaats van rijst, de rijst-
teelt is namelijk heel belastend voor het milieu en de 
teeltduur hiervan is ook te lang. 

Je weet dus veel van ons witblauwvee. 

Ja, eigenlijk wel. Op school werken we bijvoorbeeld 
nauw samen met het ILVO (Instituut voor Landbouw en 
Visserij, maar gaat nu door het leven als Instituut voor 
Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. Daarmee 
wil ILVO benadrukken dat het ook heel wat werk op 
vlak van voeding levert NVDR). Daar doen we bijvoor-
beeld samen onderzoeken naar genetica en voeding van 
de dieren. Op dit moment werken we ook mee aan een 
onderzoek voor de UCL (Université Catholique de Lou-
vain) rond het houden van dieren op extensieve manier 
en toch een bedrijfsinkomst genereren. Dat onderzoek is 
aangevraagd door Greenpeace. Extensieve landbouw is 
een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate 
wordt ingegrepen in de natuur. Op mijn bedrijf bijvoor-
beeld worden de dieren enkel met gras gevoederd en 
niet met mais. Bij mij is het ook geen must om er een 
bedrijfsinkomen aan over te houden. Ik ga ook een bro-
chure schrijven rond dierengedragingen. Zelf heb ik geen 
voorkeur voor vakbond, noch vakorganisatie, waardoor 
ik vrij kan spreken en wat voornamelijk aan de andere 
kant van de taalgrens geapprecieerd wordt. Het is eigen-
lijk heel jammer dat landbouw toegewezen is aan de ge-
westen, vooral voor de landbouwers. Samen ben je ster-
ker, met meer leden draag je kennis dieper uit als je bij-
voorbeeld door Europa in een hoekje geduwd wordt, 
zeker in de veehouderij!  Zo hebben wij als BWB-
stamboekfokkers een Europese erkenning BGA 
(Beschermde Geografische Aanduiding) aangevraagd en 
zal deze in 2019-2020 toegekend worden. 

Kan je ons eigenlijk een tip geven als we in een 
wei zouden terecht komen met runderen? 

Het is belangrijk de dieren te lezen, dat is ook het eerste 
dat ik mijn leerlingen bijbreng, zo kan je gemakkelijker 
zien als er iets mis is. Veiligheid is belangrijk, je moet 
kunnen weten hoe een dier gaat reageren. Als ik naar de 
stallen ga met mijn leerlingen bij een groep stieren heb ik 
altijd een tweede ervaren persoon mee. Stieren reageren 
heel mannelijk. Maar dieren moeten ook kunnen vluch-

ten, ga dus nooit in de vluchtroute van een dier staan, 
maar stel je tegen de muur/het hek, zodat ze kunnen 
vluchten. In een wei probeer je te achterhalen met welk 
ras je te maken hebt; Franse vleesrassen zijn angstiger en 
vluchten weg, hun moederinstinct is groter, hou daar 
altijd het moederdier in het oog. Het Belgisch witblauw 
is makker, het is één van de makste soorten en wordt in 
kleinere groepen gehouden. Bekijk de dieren altijd, hou 
ze in het oog. Zoek de leider en stap nooit sneller dan 
de dieren : wanneer je gaat lopen, lopen dieren mee.  
Observeer de leider, ga er niet naar toe maar probeer 
zijdelings een uitgang te vinden en maak je vooral heel 
groot, runderen hebben namelijk geen dieptezicht. Als je 
een kudde koeien ziet, zit de leidster meestal in 2de, 3de 
of zelfs 4de lijn, nooit in de 1ste, de leidster stuurt de 
anderen naar voor. Een stier daarentegen is solitair en 
reageert dus anders. Een oudere stier wordt nukkiger en 
verdraagt minder. Als een dier je dan toch op de grond 
krijgt, sta dan zo snel mogelijk recht, want je krijgt geen 
2de kans. 

Heb je nog tijd voor hobby’s? 

Hahaha, weinig, ik fiets en wandel heel graag. Daarnaast 
ben ik hier in Peizegem heel nauw betrokken bij het 
“Nachtegaelencomité” Dit is 16 jaar geleden gestart en 
daarmee het langst lopende comité in Peizegem. We 
startten naar aanleiding van het jubileum van de familie 
Legroux. Samen met Roland (De Baerdemaker), Louis, 
(De Bondt) Jan (De Mars), Jos (Ballon) en natuurlijk 
Eduard en Maria Lavers zijn we na dat jubileum samenge-
komen in de Groene Wandeling, nog steeds onze vaste 
vergaderplaats, en hebben letterlijk op de deur de start-
vergadering uitgetekend. In het begin ging het ook over 
een burenfeest, geen comité, waardoor we in het begin 
ook geen cheque aangevraagd hebben. De eerste, naïeve, 
gedachte was dat iemand van het comité zou zorgen 
voor de groenten, iemand deed de barbecue, nog iemand 
zorgde voor de drank en ik zou het vlees aanbrengen. 
Intussen zijn we nu toe aan de 16de editie, hetzelfde con-
cept, dezelfde locatie en met dezelfde reden: gezelligheid 
en leer praten met je buur, niet meer, niet minder. Ik zit 
ook nog in het jaarmarktcomité en dan zijn we weer bij 
de koeien. Ik lever het rundvee aan op de jaarmarkt. Ik 
ben trouwens heel blij dat we er kunnen voor zorgen 
hebben dat we een avondjaarmarkt hebben, zodat de 
mensen geen verlof moeten nemen en toch naar de jaar-
markt kunnen komen, die leeft daardoor terug op. 

Carl, vul aan voor volgende maand “ de Kleine 
Raak sprak met…” en waarom: 

Wel, hij is een heel speciaal figuur en geknipt voor zijn 
job! 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt 
met… 

Kaat 



Terugblik 

KWB mosselfestijn 2018 
We mochten tijdens het weekend van 8 en 9 september ll. alweer rekenen op een fantastische opkomst vanwege 
vrienden, kennissen en sympathisanten voor het traditionele mosselfeest van KWB-Peizegem. Waarvoor onze   
hartelijke dank! 

De mosselen smaakten super. De bediening verliep vlot en het hele weekend was uiteindelijk geslaagd! Bij deze dus 
een warm en gemeend “dank u wel” aan iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van dit evenement! 

We mochten opnieuw een deelnemer gelukkig maken met een fijne korf vol producten van Wereldwinkel. Op de 
vraag hoeveel mosselen er in de eerste zak zaten, liepen de schattingen ver uiteen: van enkele tientallen tot duizen-
den…  Het juiste antwoord was echter 808! 

Uiteraard kan er maar één winnaar zijn. Omdat hij dit cijfer het dichtst benaderde gaat de prijs dit jaar naar:       
Patrick Bogemans. Proficiat!!! 

KWB gezinsfietstocht 2018 



Topactiviteit 



Prikbord 

De tijd gaat snel … 

“Wat wij ervaren als tijd is niets anders dan de ervaring dat de meeste gebeurtenissen niet omkeerbaar zijn.” (G. Krol) 

En toch wordt er heel wat gepalaverd over de tijd: in onzen tijd, dan …; van voor mijn tijd; wintertijd, zomertijd; 
recordtijd (marathon); komt de trein of de bus op tijd?; ik heb geen tijd!; soms heb je de tijd van je leven … Zelfs 
de “dikke van Dale” wijdt er niet voor niks bijna anderhalve bladzijde aan. 

We beginnen onze korte beschouwing met de wettelijke tijd voor België. Tot 1892 gebruikte men in België de 
plaatselijke (middelbare) tijd, meestal die van een grote stad in de buurt. De wettelijke tijd voor België werd vastge-
legd in de wet van 29 april 1892 als “het uur van den middelbaren tijd van Greenwich”, en dus gebaseerd op de re-
ferentietijd bepaald door de rotatie van de aarde. De indeling van onze contreien in de tijdszone “+1”, dus één uur 
voor op Greenwich, werd vastgelegd in besluiten van 1946-1947. Nadien werd eveneens de overgang naar zowel 
zomer- als wintertijd vastgelegd. 

Sinds 1972 is de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) de basis voor alle officiële tijden over heel de wereld. Deze 
UTC is gelijk aan Internationale Atoomtijd die tot stand komt aan de hand van een wiskundig gewogen gemiddelde 
van zowat 300 atoomklokken verspreid over heel de wereld, en bedoeld om de zonnetijd en de atoomtijd in het-
zelfde tempo te laten lopen. Wanneer een te grote afwijking 
wordt vastgesteld, rond de 0,9 seconden, ondergaat de atoom-
tijd een aanpassing door toevoeging van een aantal 
“schrikkelseconden”. De positieve schrikkelseconde werd 
laatst uitgevoerd op 31 december 2017; dit had inmiddels 
reeds voor de 27ste keer plaats sinds 1972. 

Met de wet van 11 juni 2018 wordt nu in België ook de UTC 
als wettelijke tijd vastgelegd, eventueel vermeerderd met 60 of 
120 minuten naargelang de winter- of zomertijd. Bovendien 
werd de seconde bepaald als meeteenheid voor deze wettelijke 
tijd. Volgens het internationale eenhedenstelsel, met name het 
BIPM te Parijs, is de seconde gelijk aan de tijdsduur van 9 192 
631 770 perioden van de straling, overeenkomend met de overgang 
tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het 
atoom cesium 133. Hier hebben we geen tijd om bij stil te staan. 

We moeten ons immers gaan bezinnen over het feit of we naar 
de toekomst toe gaan kiezen voor een zomertijd of een wintertijd. Europa wil immers van het steeds terugkerende 
gedraai aan de klok bij de overschakeling tussen zomer- en wintertijd af. Een meerderheid van de deelnemers aan 
een bevraging heeft zich daarvoor uitgesproken. Maar wat moet het dan worden? Altijd zomer- of wintertijd? De 
Europese Commissie wil de lidstaten zelf laten kiezen of ze voor permanente zomer- of wintertijd opteren. Onze 
Premier wil de vraag voorleggen aan de bevolking, want in Nederland zou men andersgezind zijn dan bij ons. En wat 
denken onze andere buurlanden? 

Een meerderheid van de 4,6 miljoen deelnemers aan de Europese bevraging zou liefst altijd in de zomertijd leven. 
Deze gevoelsmatige benadering druist echter regelrecht in tegen de wetenschappelijke.  De wintertijd zou immers 
veel beter aansluiten bij ons natuurlijke bioritme. Kiezen we voor permanente zomertijd, dan hebben we in de zo-
mer een uur extra licht, maar dan komt de zon midden in de winter pas om 9u45 op. Gevolg, onze biologische klok 
raakt ontregeld! 

Misschien toch maar niet al te zwaar aan tillen, want … 
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Win deze maand een            
verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummerde 
vakjes in dezelfde volgorde over 
naar het trefwoord (vakje met nr. 1 
is de eerste letter, …) en bezorg 
het trefwoord vóór vrijdag 23 
november 2018 in de bus bij een 
bestuurslid, of mail het naar:     
stefanvandevenster@scarlet.be.     
Je kan ook op onze website te-
recht: http://www.kwbpeizegem.be/?
q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 
vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Term uit de chaostheorie voor de beschrijving van 
bepaalde fenomenen. 

2. Bewerker van dierenhuiden – Nagerecht – Slede. 
3. Bevroren water – Keurgroep – Verlieze glans. 
4. Europeaan – Muntstukje – Onheilsgodin. 
5. Tijdperk – Plaaggeest – Deel van een opera. 
6. Niet verder dan – Indianentent – Eerwaarde heer 

(Lat. Afk). 
7. Voertuig voor winterse verplaatsingen. 
8. Laagwater – Gril, kuur – Tweeklank – Op de manier 

van. 
9. Dranghek – Cubaanse dans, trommel. 
10. Goud – Kookgerief – Ierland. 
11. Internationaal ruimtestation – Zangstem – Ivoren. 
12. Fries riviertje – Sierspeld – Band uit Liverpool. 
13. Bepaald soort geneeswijze. 

VERTICAAL : 

1. Leg zachtjes neer – De wezenlijke bestanddelen. 
2. Mislukkeling – Amerikaanse basketbalcompetitie – 

Droog. 
3. Geliefde van Zeus – Vleesstokje – Marterachtig 

roofdier. 
4. Klinknageltje – Tweetenige luiaard – Boterham. 
5. Duinvallei – Deel van een auto – Woonschuit. 
6. Dopheide – Wereldkampioenschap – Verhaalstruc-

tuur, intrige. 
7. Derde toon, gebed – Showworstelen. 
8. Deelbaar door 2 – Heiligenbeeld – Helium. 
9. Florijn – Houten stop – Hoog aanzien. 
10. Modegek – Stad in Brazilië – Haarverzorgingsmiddel. 
11. Streling – Sinterklaaslekkernij. 
12. Eetbare paddenstoel – Franse jongensnaam. 
13. Deel van een trap – Ondersteunende (van een 

bouwwerk). 

Weerbericht Lily - Oktober 

 Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter 
zijn. 

 Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en 
februari zeer mild. 

 Oktober met groene bladeren duidt een strenge win-
ter aan. 

 Warme oktober dagen, februari vlagen. 
 In de wijnmaand zon, winter kent geen pardon. 
 Oktober vijs, november grijs, december ijs.  
 

 Is oktober dan gekomen, blad voor blad vliegt van de 
bomen. 

 Blinkt oktober in zonnegoud de winter volgt dan snel 
en koud. 

 Is oktober nat en koel wordt de winter zacht en 
zwoel. 

 Een koude oktober, een zachte Nieuwjaarsmaand.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1       13           2       

2                           

3         11                 

4                     12     

5                           

6                           

7             3             

8           7             6 

9   1         4             

10                           

11                   9       

12 8                         

13     5               10     



KWB Peizegem bestuur 
Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 
julien.robberechts@telenet.be 
Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 
a.depotter@telenet.be 
Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        
vanherpmarc@gmail.com 
Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  
horiofrancois@skynet.be 
Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      
stefanvandevenster@scarlet.be 
Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 
lucdd1963@gm ail.com 
Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            
hubert.vrijders@skynet.be 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 
jguns@telenet.be 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 
Stefan Van de Venster 
 
Financiën en verzekeringen 
Hubert Vrijders 
 
Lokaal, materiaal, T-shirts 
François Horio 
 
Website (www.kwbpeizegem.be) 
Tijs Van De Venster, Johan Guns  
 
Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke 
en Marc Mertens  

Distributie: Marc Van Herp 
 
En natuurlijk de vele helpers in de  
werkgroepen 
 
Badminton op maandag om 20u30 in 
de sporthal van de tuinbouwschool 
 
Fietsen op zondag om 10u aan         
ons Parochiehuis Peizegem 

Oplossing kruiswoord 266 

Het sleutelwoord van de maand       
augustus - september was:                      
WATERSPIEGEL 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       
bezorgd aan Bruno Jacquemijn. 

 

Proficiat!  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 F A R I Z E E E R   B O D 

2 O R A K E L   Z IJ D E U R 

3 N E K   R I T E   A L D I 

4 T   K A P S A L O N   S E 

5 E G E L   I A   P I N T   

6 I E R   T E R D E G E   S 

7 N R   V O   T O E   S U L 

8 T A F E L T E N N I S T E 

9 J A A R   I N K   D E   E 

10 E S T H E R   E G O   I T 

11   K A I N   O R E   D O S 

12 H A L T   P M   E E U W   

13 A L E   C H A R L A T A N 


