
KWB bloeit! 

2022 is tot op heden een echt boerenjaar. Na 2 droge Corona-jaren hebben 

onze slapende leden dankzij de warme vrijheidsstralen hun weg teruggevonden 

naar de KWB-activiteiten. Voor diegene die zich al afvragen wat ik heb ge-

dronken? Niets! Wel was ik aanwezig op de druk bijgewoonde tuinvoormid-

dag. En daar leert zelfs de doorwinterde tuinier altijd iets nieuw. Dirk wist ons 

te vertellen dat je een beuken- of taxushaag zonder veel moeite kan terug-

snoeien tot op de gewenste breedte zolang je maar alle zijdes kort snoeit. In 

minder dan 2 jaar zal de haag weer zijn toegegroeid dankzij de vele slapende 

knoppen. Daarnaast heeft Dirk ons getoond dat goed onderhouden tuinmate-

riaal niet alleen veel langer meegaat maar het werk ook nog eens minder 

zwaar maakt. We hoeven dus niet direct nieuw materiaal aan te schaffen. Een 

vijl, slijpschijf, olie en aluminium borstel brengen ons al een heel eind voorruit. 

Onze groepsaankoop meststoffen viel ook in de smaak. Dit toont nogmaals 

aan dat we samen sterk staan om kwalitatief materiaal aan een mooie prijs aan 

te schaffen. Bedankt Dirk, Marc en Fons om dit voor ons allemaal te organise-

ren. 

Ook onze andere activiteiten in maart waren een succes! We begonnen de 

maand met onze 7de whiskyproeverij. Opnieuw is de werkgroep er in geslaagd 

om een aantal verrassende whisky’s te serveren, afgewisseld met heerlijke 

Schotse amuses. De zaal zat weer goed vol en 4 gelukkigen mochten huis-

waarts keren met een heerlijke fles whisky. Een week later stond onze den 

Boskant Quiz op het programma. 20 ploegen gingen de strijd aan met de her-

senbrekers opgesteld door onze quizmasters. Twee vlekkeloze organisaties 

waar we als KWB trots kunnen op zijn. 

Volgende maand staat de paasvakantie voor de deur. Voor vele mensen een 

welgekomen rustperiode. Toch staat er nog heel wat op ons programma. Op 

vrijdag 1 april proberen we de Pandora box te openen op ons praatcafé. Een 

paar uur later trekken we er samen met dames van Femma op uit naar het 

Zwin en Sluis. We organiseren in maart en april ook voor de 2de maal de 

wandelluistertocht “de Paashaas is verdwenen”. Een zeer mooie en rustige 

tocht in het hinterland van Peizegem en Opwijk. Onderweg vertelt Saartje 

Vandendriessche 2 verhalen voor -8 en +8 jarigen. Op het einde van de tocht 

krijgt ieder kindje een zakje paaseitjes dat kan worden opgehaald in de Bier-

schuur. Op Paasmaandag tussen 13u en 16u organiseren we met het bestuur 

op deze wandeling een tussenstop waar eenieder even lekker op adem kan 

komen en de stembanden kan smeren. Tot slot wil ik jullie ook al warm maken 

voor ons 1ste Repair café op vrijdag 6 mei. Meer info vind je in het boekje. 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

26/3 - 24/4 De paashaas is  

    verdwenen 

1 april   Pandora-box 

2 april   Gezinsuitstap 

6 mei    Repair Café 

15 mei   Vogelspotting 

65ste jaargang 
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Actie Oekraïne 

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen! 

   DE BLOCK Henk 

   DE DOBBELEER Luc 

   MEERSMAN Victor 

   SEGERS Patrick 

   VAN HECK Emiel 

   VANDESSEL Guido 

   WILLEMS Kris 

April 2022 

Fietsbieb Merchtem 

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook met Fietsbieb willen we ons steentje bijdragen om te hel-

pen en dit doen we op de manier waar we goed in zijn. Namelijk door kinderfietsen in te zamelen en uit te lenen 

aan de kinderen van vluchtelingen die hier in België een onderdak hebben gevonden. 

Wie een fietsje schenkt krijgt nu zelf geen waardebon, maar voor elke geschonken fiets in deze periode geeft de 

Fietsbieb een jaar gratis lidmaatschap aan een kind op de vlucht. Het verstrekken van gratis lidmaatschappen loopt 

tot eind juni. De Fietsbieb engageert zich om de fietsen in orde te zetten (net zoals je alle andere geschonken 

fietsen ook met eigen middelen in orde zet). 

Uitzonderlijk nemen we graag volwassen fietsen aan. 

Alvast bedankt. 

  Je kan contact opnemen met: 

 aloisdesmedt53@gmail.com 
 marleen702@telenet.be 
 merchtem@fietsbieb.be 
  

 info: www.fietsbieb.be 

Den Boskant Quiz  

Op vrijdag 11 maart hoefden we niet te rekenen op een full house voor onze eerste post-corona editie van de quiz. We 

waren alvast heel blij dat deze onder een code geel mocht doorgaan en dat er 20 van de 24 ingeschreven ploegen aanwezig 

waren. Oude gewoonten verleert men niet snel, en de sfeer zat er al snel in! 

Wij wensen iedereen, deelnemers en medewerkers, die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze organisatie hartelijk 

te danken! 

Ter informatie, en voor de statistieken, de eindstand (op 156 punten) : 

1. LA PIOVRA (137); 2. KUBELIA (127); 3. TEAMBOEKTOE (120); 4. DEN BOSKANT (119); 5. DAKETNIEWEET (117);  6. AJAX (116 ) ; 

7. INCOGNITO (113); 8. EL ACAJOU (112); 9. ZVK OLGA (110); 10. KWB MERCHTEM (109); 11. SENSEO (108); 12. SLEEPING 

COCK'S (108); 13. OVERSTEKEND WILD (106); 14. RO & CO (105); 15. DE VERVANGERS (103); 16. DE VARELPISSERS (101);  

17. TRONK (98); 18. V.O.S.P. (97); 19. PEPER EN ZOUT (87); 20. SUSKE EN KWISKE (87). 

mailto:aloisdesmedt53@gmail.com
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mailto:merchtem@fietsbieb.be
http://www.fietsbieb.be


KWB Weekend 2022 

Wij pikken de draad opnieuw op en gaan met KWB op weekend in het najaar. 

 

 

 

Vrijdag 4 tot en met zondag 6  november  2022 

VAYAMUNDO 

HOUFFALIZE 

 

 

 

 

 

Onze plannen : 

Een verblijf in comfortabele omgeving 

Half pension, dus elke avond een 3 of 4-gangen menu aangeboden 

Uitstappen naar o.a. brij. La Chouffe; het Bastogne warmuseum… 

Wandelingen in en rond Houffalize 

Vrije beschikking over zwembad en fitness 

Verkort programma : 

 Vrijdag starten we met een bezoek 

 ’s avond inchecken en meteen aan tafel voor een mooi 3 gangen menu 

 Zaterdag na het ontbijt bezoek aan het “warmuseum” 

 Namiddag een wandeling in en rond Bastogne (of alternatief) 

 Avond 4 gangen menu. 

 Zondag na het ontbijt uitchecken 

 Bezoek aan een artisanaal chocolatier. 

 

 

Dit alles wordt u aangeboden voor de prijs van 400 € (raming inclusief entreegeld voor bezoeken/exclusief par-

king 7€ per voertuig) voor 2 personen. Een andere bezetting moet individueel bekeken worden. 

Schrijf zo snel mogelijk in; de locatie is immers fel gegeerd.    

Inschrijven kan via mail aan julien.robberechts@telenet.be en is definitief na storting van een voorschot van  €100  

op de kwb-rekening BE55 7755 9596 0644 met vermelding van “weekend” + aantal personen. 

 

OPGELET : NIEUWE DATUM ! 

mailto:julien.robberechts@telenet.be


De Paashaas Is Verdwenen 



Repair Café 

In België gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis 

mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 

zijn.  

 

Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in de genen. Zeker jongere 

generaties weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. 

Dat is een bedreiging voor een duurzame toekomst en voor de circulaire 

economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt. 

 

 

KWB Peizegem heeft het geluk dat er onder onze leden enkele technische 

krakken zitten. Vandaar dat we dit jaar beslist hebben een Repair café te 

organiseren op  

 

 

vrijdag 6 mei 2022 om 20u 
in ons Parochiehuis (praatcafé) 

  

De kans is groot dat we niet voor alles onmiddellijk een oplossing hebben of dat er toch nog een hulpstuk dient 

besteld te worden. Er komt dus zeker een 2de Repair café na de zomer.  

 

Het Repair café heeft niet de intentie om dienst te doen als hersteldienst. Enkel onherstelbare voorwerpen zijn 

welkom. Daarmee bedoelen we dat je met deze voorwerpen nergens meer terecht kan bij een erkende herstel-

dienst. Onze krakken zullen trachten jullie te helpen maar bieden geen enkele garantie op herstel. 

 

Een Repair Café leert mensen ook op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde 

van in te zien, maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.  

Vogelspotting 

Naar goede, oude gewoonte trekken we ook dit jaar op pad om 

enkele leuke plekjes in onze streek te ontdekken op zoek naar be-

kende en minder bekende vogels op 

Zondag 15 mei 2022 om 9u30 

Verzamelen met de fiets om 9u15 aan Ons Parochiehuis 

 

Onze ervaren en deskundige gids Jurgen Sarens zorgt voor de be-

geleiding.  

Benieuwd wat we dit jaar weer gaan ontdekken? 

Vergeet alvast fototoestel en verrekijker niet! 



Mijn Coronasprokkels 

Op 1 maart was het  'Nationale Complimentendag’; dan  geef je aandacht en toon je waardering aan iemand die het 

verdient. Twee 'zaken' die niet te koop zijn, maar de mens juist wel graag hoort: ”Voor jou een compliment omdat 

je bent zoals je bent!”. Top. 

 

Ik heb de goede en slechte eigenschappen voor het sterrenbeeld van de maand maart eens opgezocht. Tot 20 

maart ben je een vis.  

Karakter: Vissen zijn spiritueel, zachtaardig, rustig, dromerig, artistiek en intuïtief. Vissen voelen problemen van 

anderen haarfijn aan, tonen medeleven en verstaan de kunst van het luisteren. Vissen zijn het meest empathische 

sterrenbeeld van de dierenriem, gaan uit van het goede in de mens en houden niet van conflicten. Vissen staan be-

kend als meegaand, maar zijn absoluut geen meelopers. Vissen hebben wel degelijk een eigen mening. Vissen zijn 

het liefst in het gezelschap van gelijkgestemden, maar hebben ook de behoefte aan alleen zijn.  

Temperament: Bij Vissen is het alles of niets, er is geen middenweg. Een vis kan extreem vrolijk zijn maar ook ex-

treem verdrietig.  

Positieve Eigenschappen: Ze zijn fantasierijk, leergierig en hebben een uitstekend geheugen. Ze zijn geïnteresseerd 

in de wereld om zich heen, ze beschikken vaak over paranormale gaven en zijn bijzonder intuïtief. Vissen zijn ook 

attent en het meest toegewijde sterrenbeeld van de dierenriem. Ze accepteren het leven zoals het is, geloven in 

lotsbestemming en proberen anderen te overhalen hetzelfde te geloven. 

Half maart en wij kregen 2 weken prachtig mooi weer. De boer kon op zijn land beginnen werken, ploegen om 

verschillende gewassen te zaaien, of op het einde van de maand zijn patatten te planten. Ik kon terug aan mijn dage-

lijkse wandelingen beginnen, mijn praatje doen met bekenden. Wij kunnen ook terug vele dingen hernemen. De 

wekelijkse zangrepetities zijn herbegonnen, ons vriendenkringentje begint terug te draaien, je kan zonder masker 

op je snuit terug op vele plaatsen je veilig voelen. Van de maand 3 verjaardagen gevierd; ja, ons leven begint terug 

normaal te verlopen. Maar laat ons niet te vroeg victorie kraaien, want al de coronacijfers zijn terug aan het stijgen. 

Nog altijd goed zelf oppassen is de beste boodschap, en ik denk dat dat voor iedereen met wat gezond verstand 

verstaanbaar is. 

20 maart! In onze hof ligt een wit sneeuwtapijt. Verwonderlijk is dat niet, want als mijn geheugen juist is, dan krij-

gen wij in maart al jaren eén of meerdere dagen sneeuw, al is hij sneller terug weg dan dat hij naar beneden geko-

men is. Het blijft ‘s morgens ijskoud, maar de zon laat zich niet doen en van heel vroeg in de ochtend laat hij zijn 

gouden stralen naar de aarde dalen, super! Het verwarmt ons hart. Van de week kregen wij dankzij de zon 19 gra-

den warmte, en konden wij bij onze vrienden buiten genieten om de vrouw des huizes haar verjaardag te vieren, 

gezelligheid onder elkaar met een lekker tasje koffie en een groot stuk taart. Meer moet dat niet zijn, daar word je 

van binnen terug na 2 jaar vrolijk van. En met de zon erbij was het dubbel en dik in orde, want de zon maakt hor-

monen aan in je lichaam, en die geven je een geluksgevoel en veel energie. De zon maakt je dus echt gelukkig. Bo-

vendien verwijden je bloedvaten zich met het warme weer, waardoor je relaxter door het leven kan gaan. 

Hoera de lente is er weer. Ze wordt aangekondigd met het onschuldig wit van het sneeuwklokje, het vurige rood 

van tulpen en het zonnige geel van narcissen en paasbloemen; mijn tuin begint open te bloeien met viooltje, kro-

kussen; in alle kleuren komen ze tevoorschijn, het is een pracht om ernaar te kijken. De vogels bouwen nesten, 

mieren komen massaal uit de grond gekropen, de eerste zwaluwen vliegen in het rond, in de vijvers zwemmen de 

vissen vrolijk rond, er komen groene blaadjes aan de bomen, en het gras wordt steeds langer en groener. De zon 

begint langer en krachtiger te schijnen. Ons lichaam maakt onder invloed van al dat zonlicht vitamine D aan, die is 

belangrijk voor een goede werking van het immuunsysteem in onze spieren, en zorgt ook voor sterke botten en 

gezonde tanden. Door de langere dagen en hogere temperaturen zijn we meer buiten, en kunnen wij genieten van 

al het nieuwe wat de lente ons brengen zal, zo heeft de lente een magische uitwerking op ons. Misschien komt het 

door een nieuw begin na een lange winterslaap? Ieder nieuw begin brengt soms een fijne spanning met zich mee. 

Elke openspringende knop is een startschot voor een seizoen vol genietmomentjes. 'Maart roert zijn staart', laat 

die lentekriebels maar komen! Ga lekker naar buiten en geniet van de natuur. 

 

Lily 
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Win deze maand: 

Een verrassing 

 

TREFWOORD: 

——————————— 

NAAM: 

——————————— 

ADRES: 

_____________________ 

_____________________ 

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 29 april 2022 in de bus bij een bestuurslid, of mail 

het naar: svandevenster@gmail.com 

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1       2     10    

2    12            

3              7  

4 11               

5                

6         13       

7   9             

8     6        1   

9               4 

10                

11              8  

12                

13       5         

14              14  

15    3            

 

HORIZONTAAL : 

1. Een fiets die is achtergelaten en die de eigenaar 

niet van plan is weer op te halen – Knappe meid. 

2. Verbanning uit het vaderland – Dikke pap. 

3. Engelse universiteitsstad – Turkse titel – 

Boomtop. 

4. Lange rij, sliert – Vordering – Als voren – 

Verbrandingsrest. 

5. Broom – Bezoldiging – Durf – Kraan. 

6. Honderd gram – Schildpad – Vleesbereiding. 

7. Tijdmaat – Zomerlekkernij – Binnenste deel. 

8. Bijna uitgestorven soort van katachtige (2 w). 

9. Ten name – Onderricht – Huidverharding – 

Landcode van Andorra. 

10. Eerste vrouw – Edelmoedig – Akkersleep – 

Selenium. 

11. Schaapkameel – Destinatie, fatum – 

Brandingsgolf. 

12. Grote gemeente – Plaats in West-Vlaanderen – 

Niet dikwijls. 

13. Grieks wijsgeer – Plakbriefje – Boterham voor 

kindjes. 

14. Weerkunde van de hogere luchtlagen – 

Hoofdstad van het Meetjesland. 

15. In ondergoed of comfortabele kledij op de bank 

liggen met drank en snacks in de buurt – 

Ervandoor. 

VERTICAAL : 

 

1. Tegen de vleug in staand haar – Amfibie. 

2. Niet inwonend, uitwendig – Plaatsvervanger. 

3. Heldendicht – Onder (Lat.) – Americium  - 

Papegaai. 

4. Soort geweven katoen – Beroering – Vuilnisvat. 

5. Engelse lengtemaat – Zeer hard slaan – 

Mondeling vertaler. 

6. Ierse verzetsbeweging – Onder andere – Eiland 

(It.) – Uitroep van spijt of verbazing. 

7. Hardnekkig, betweterig – Wijnlokaal. 

8. Moeilijk te breken – Iemand die sober leeft – 

Blauwwit metaal. 

9. Heilige – Bladgroente – Onderwereld – Jok, 

bedrieg. 

10. Ondergetekende – Deel van de voet – 

Mannelijke geit. 

11. Engel van de hoogste rang – Kwal, lastpost – 

Onverdeeld. 

12. Ultraviolet – Kwaadaardige vrouw – Gebaar. 

13. Japanse gordel – Bikinislip – Boksterm – 

Kilowatt. 

14. Ambtsgewaad – Klein muziekgezelschap. 

15. Afwisseling van eb en vloed – Alles opmerkende 

blik. 

 

 

mailto:svandevenster@gmail.com
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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      

svandevenster@gmail.com 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

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

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Stefan Van de Venster 

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 vanaf           

maart 2022 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: CYBERPESTEN.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Lucia De Ridder. 

 

Proficiat!   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 C O S T A R I C A   P O L E N 

2 Y P S I L O N   M E I   A A I 

3 P P   N E U S S P R A A K   G 

4 R E S T   G   I E   S N E D E 

5 U R N   L E P E R D   T I E R 

6 S M A L L   I R   O L E   M   

7   E R A   J E R O M E   H E S 

8 H E   B H U T A N   N A U R U 

9 O S L O E R   L A R I  K S   R 

10 N T O   T Y P E   J E T S K I 

11 D E   S Z   K O T   N E   A N 

12 U R E T E R   N E S S   S T A 

13 R   D Y   E M E L T   D A U M 

14 A N A L G I E   E U L O G  I E 

15 S A M O A   P O R T U G A L   

 


