
Kinderkermis! 

 

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden! De herfst is duidelijk in het 

land: nat, winderig en snel donker.  

Maar KWB zou KWB niet zijn als we daar geen antwoord op hebben.  

Voor de 19de maal organiseren we onze Kinderkermis. Een echt kinderfeest in 

een lekkere warme zaal. Ik vergelijk het nog het liefst met een indoor pretpark 

met een sausje Vlaamse kermis er bovenop.  

Onze werkgroep is al enkele weken druk bezig met de voorbereiding. Niet 

alleen wordt alles piekfijn voorbereid maar naar goede gewoonte is er een 

nieuw spelletje in elkaar geknutseld. Woensdag 7 december starten we met de 

opbouw van de Kinderkermis. Al wie een handje wil helpen is welkom vanaf 

19u30 in de Parochiezaal. Zaterdag 10 december om 13u45 gaan de deuren 

open en kan de pret niet meer op. Meer info vinden jullie verder in dit boekje. 

Ondertussen heeft het bestuur ook al het nieuwe jaarprogramma voor 2023 

gepland. Naast de klassiekers staan er opnieuw een aantal nieuwe activiteiten 

in de stijgers.  

Wil je meer weten dan ben je van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie 

op vrijdag 6 januari 2023 om 20u in het café. We heffen het glas op het nieuwe 

jaar en uiteraard kan een woordje van de voorzitter niet ontbreken. 

Vrijdag 27 januari om 19u staat onze dropping op het programma. Na het 

overweldigende succes van vorig jaar kon deze activiteit zeker niet ontbreken. 

Meer info vind je verder in de Kleine Raak. 

Tot slot nog een laatste oproep aan onze leden die hun lidgeld nog niet betaald 

hebben. 10 december moeten we onze leden registreren bij KWB Nationaal 

om de verlenging van de verzekering te kunnen garanderen. Dus, schrijf graag 

zo snel als mogelijk 35 euro over op rekeningnummer BE55 7755 9596 0644  

van KWB Peizegem.  

 

Veel plezier!   

Johan   

Agenda  

2 dec.   Praatcafé 

10 dec.  Kinderkermis 

 

Prettige  

eindejaarsfeesten! 
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Mijn sprokkels - november 2022 

1 November. Op het kerkhof is het een bloemenweelde, een dag om je geliefde, familie, vrienden of dierbaren te 

komen groeten en even te zeggen hoe hard je ze mist. In gedachten denk ik: “achter elke traan van verdriet, ko-

men tranen van vreugde en een glimlach van mooie herinneringen!” Sterven is gaan naar het onbekende; maar je 

blijft leven in het hart van familie of vrienden die om je gaven. Voor mij een dag om met de familieleden die er nog 

zijn eens bijeen te komen met een etentje en herinneringen op te halen hoe het vroeger was. ”De vrienden die er 

niet meer zijn, blijven altijd een stukje in mij verder leven! Ze waren met ons verbonden gelijk onze verhalen in 

geuren en kleuren! Zij worden nooit door mij vergeten!!” 

Als de nacht verdwijnt in het ochtendgloren en mijn dromen herinneringen worden, zie ik alleen de vergankelijke 

lucht door de kale bomen gluren, En de kale bomen in het avondrood laten ook geen zucht meer horen. De nieu-

we dag kan mij weer bekoren. Donkere dagen komen eraan met veel wind en regen, laat de natuur maar zijn werk 

doen. Blijf gezellig binnen als het donker wordt en sta morgens op met de gedachte: blijf jezelf er zijn anderen ge-

noeg die de wereld op zijn kop willen zetten, waar wij eens deftig kunnen mee lachen. 

  

De dag met prachtige kleuren van de herfst geeft ons een mooie blije lach, maar ook de nacht heeft zijn schoon-

heid en pracht. Kijk maar boven, naar de sterren en de maan, die staan te stralen want het is tijd om hun schoon-

heid te tonen!! Alle avonden als ik ga slapen, zoek ik naar de Poolster tot dat ik ze gevonden heb. Zodra je de 

Grote Beer hebt gevonden, kijk je iets hoger aan de hemel en vind je de Poolster. De Poolster, ook bekend als 

Polaris, wordt vaak gebruikt door kampeerders als ze verdwaald zijn. Je kunt natuurlijk ook gewoon voor je plezier 

proberen om de Poolster te vinden Ik vind dat tof, ik krijg dan van tijd te horen dat is ze niet, maar ik ben er zeker 

van, ze is het wel. Je gebruikt de posities van de sterrenbeelden aan de nachtelijke hemel om de Poolster te vinden. 

Omdat de meeste sterrenbeelden die je nodig hebt aan de noordelijke hemel staan, moet je er eerst achter zien te 

komen welke richting het noorden is. Als je geen kompas hebt, dan kun je letten op aanwijzingen uit de natuur. 

Gedurende de nacht lijken alle sterren door de rotatie van de aarde in een baan om de pool te draaien. De Pool-

ster beweegt vrijwel niet, zodat deze altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is. De Poolster was, voor de 

ingebruikneming van elektronische systemen zoals nu onze gps, van groot belang voor de navigatie. De hoogte van 

de Poolster aan de hemel is vrijwel gelijk aan de breedtegraad waarop de waarnemer zich bevindt. De zegswij-

ze poolshoogte nemen, is hiervan afgeleid. Kijk naar de sterren en de maan, ook al zijn ze ver van hier.  En ze zijn 

allemaal verschillend van elkaar. 

Op 11 november herdenken we al vele jaren het einde van de Eerste Wereldoorlog. In België, Frankrijk, het Ver-

enigd Koninkrijk en enkele andere landen vinden er herdenkingsplechtigheden plaats om 11 uur ’s morgens. Want 

het was op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand dat in 1918 de wapens zwegen. De actie 11.11.11, die 

rond die tijd wordt gehouden, heeft haar naam daarvan gehaald. Precies op dat tijdstip in 1918 kwam er een einde 

aan het bloedigste conflict dat de mensheid tot dan gekend had. Waarom net op dat tijdstip? Dat was min of meer 

toevallig. De Duitse onderhandelaars hadden gedurende die 72 uur geprobeerd om de geallieerde eisen te milde-

ren. Met zeer weinig resultaat. Nog de hele nacht van 10 op 11 november werd er bikkelhard gediscussieerd over 

één artikel van de tekst. In de vroege ochtend werd er eindelijk een volledig akkoord bereikt. En wij vieren na al 

die jaren nog altijd 11.11.11. 

Met veel ijver gingen de koorleden van Cum Decore na de coronabeperkingen, de voorbije weken opnieuw aan de 

slag om klaar te zijn om het Ceciliafeest te vieren. Zaterdagavond zongen wij de avondmis en zondagmorgen kwa-

men wij gezellig bijeen om onze voeten onder tafel te schuiven en onze honger te stillen met een lekker koud en 

warm  brunchbuffet. Na een woordje dank van onze super voorzitster Maryse, die veel lof voor de koorleden had, 

maar ook onze dirigente Eliane en Johan de orgelist kregen veel lof toe gezwaaid. Zo fijn als je terug je adem en je 

stem kan trainen en volop meezingen met die mooie klanken, die uit je binnesten naar buiten komen. 

“Luister  naar je eigen hart en volg de weg die voor jou de echte is, vermijd te leven gelijk anderen je zeggen, je 

eigen zijn is heel kostbaar”.     

 

Lily 



Kinderkermis 



Een duik in ons archief 

Bekende Merchtemnaren :   

Wie was Jean De Roy ? 

Jean, voluit Jean-Louis, De Roy groeide op in een schrijnwerkersfamilie aan de Reedijk als zoon 

van Henrie en Celine Verspecht.. Op 14-jarige leeftijd startte hij met zondagslessen architectuur 

aan Sint-Lucas Brussel (Schaarbeek). In de jaren nadien volgde hij voornamelijk de avondlessen 

aan Sint-Lucas, en studeerde er in 1934 af met onderscheiding.  

Zijn activiteiten als architect ontplooide hij uiteraard in eerste instantie in zijn geboortedorp 

Merchtem.  Maar ook daarbuiten was hij zeer actief.  Hierna sommen we enkele van zijn realisa-

ties op.  Hij overleed in 1973.  

Het oeuvre van De Roy kwam aan het licht bij de herinventarisatie van de Vlaamse Rand en werd 

ook door de familie van de architect in kaart gebracht. Verschillende realisaties werden gesig-

neerd met een gevelsteen. In Merchtem zijn er een aantal opvallende, vroege realisaties uit de 

jaren 1930 bewaard die aansluiten bij de moderne stromingen van dat moment, hoofdzakelijk met 

invloeden van de art deco.  

Verschillende van deze ontwerpen bewaren verzorgd schrijnwerk en kleurrijke glas-in-loodramen, waarschijnlijk 

eveneens naar eigen ontwerp. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn: 

 De woning van schrijnwerker Henri De Roy, Reedijk 13 (1934), voorheen met werkhuis; 
 De woning van wisselagent Jan Frans Saelens en Elvire Van Hamme, Stoofstraat 

24 (1935); 

 De villa van Norbert Anne de Molina, Poverstraat 4  (1935); 

 De woning van Leon Leurquin-Speeckaert, August de Boeckstraat 73 (1936); 

 Een woning aan de Koning Albertstraat 45 (1940). 

 

Buiten Merchtem waren vooral de bouw van een woonhuis met hoeve In Steenhuf-

fel op de Bouw nr 7 en een rijwoning in Grimbergen die werd omgebouwd tot café en danszaal Eldorado. Beide 

getuigen van een modernistische stijl met art-deco inslag. 

Ook in Merchtem begeleide hij enkele aanpassings- en uitbreidingswerken van bestaande gebouwen : 

 De school aan de Gasthuisstraat (voor en na WO II); 

 De parochiekerk van Peizegem (1951) ; 

 Ontwerp van het grafmonument van August De Boeck (1939); 

 Ontwerp van meubilair voor de school aan de Stationsstraat (1935). 

Een heel groot deel van zijn werk dateert van na WOII. Hoofdzakelijk zijn het woonhui-

zen in een eerder traditionele stijl: 

 Zijn eigen woning aan de Brusselsesteenweg 6 (1950); 

 Een notariswoning  en dokterswoning aan de hoek K. Albertstr. en Leopold IIIstr.  nr 27 (1950); 

 Bejaardenhuizen van Merchtem en Buggenhout; 

 Het Merchtems “moederhuis” aan de A. De Boeckstr. (Nu politiekantoor) (1960); 

 Ontwerpen van sociale woningen voor de sociale bouwmaatschappij Providentia. 

 

En nu komt het : nog nergens voorheen vermeld maar het embleem van de NMBS werd ontworpen door Jean 

DE ROY, dit via een wedstrijd in 1934 en in 1936 aanvaard door de raad van bestuur van de NMBS. Het oor-

spronkelijk ontwerp was de B met 2 ronde cirkels eromheen.  De cirkels werden uiteindelijk 

vervangen door een ovaal en het is tot vandaag nog steeds het embleem van de spoorwegen.  

Een hele verdienste toch?  Als je volgende keer de trein neemt bedenk dan dat dit embleem van 

een Merchtemnaar afkomstig is! 

Bronnen : inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen ;  bericht van NMBS 17 dec 2021                Julien 



Nieuwjaarsreceptie 2023 

Het bestuur van KWB Peizegem nodigt jullie van harte uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die doorgaat op 

vrijdag 6 januari om 20u in het café. U hoort het goed! Na 2 jaar gaat onze Nieuwjaarreceptie opnieuw fysiek 

door. We klinken het glas op een gelukkig en gezond jaar. De avond start met een woordje van de voorzitter. 

We maken uiteraard ook van de gelegenheid gebruik om ons nieuwe jaarprogramma voor te stellen. Hopelijk 

mogen we jullie in grote getalen verwelkomen. Noteer de datum alvast in jullie agenda.  

Dropping  

Onze dropping van vorig jaar was een overweldigend succes. David en Berten hadden er iets zeer speciaals van 

gemaakt op maat van onze smartphonemaatschappij. Dit jaar wensen we minstens even goed te doen. De ingre-

diënten zijn dezelfde: een pittoreske omgeving waar je niets van ziet omdat het te zal donker zal zijn. Zeer donker! 

Maar dat maakt het juist leuk natuurlijk. Daarbij komt dat onze dropping naar goede gewoonte niet alleen een on-

bekend vertrekpunt, maar ook een onbekende aankomst heeft. Een snelle thuiskomst kan dus niet worden ver-

zekerd ... 

We spreken af om 19u aan Ons Parochiehuis. Jullie worden geblinddoekt naar een onbekende bestemming ge-

bracht voor een tocht van ongeveer 6km. Vergeet zeker jullie zaklamp en fluohesje niet, zodat we het veilig hou-

den. We sluiten de avond af met een lekkere pint. Om voldoende vervoer te kunnen inplannen zouden we jullie 

willen vragen om zo snel mogelijk in te schrijven. Deze activiteit is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 

Breng dus gerust vrienden of familie mee. 

December 2022 

Dikke proficiat 

en doe ze nog 

eens vol! 

DE CONINCK Koen 

DE GREVELEER Bart 

DE POTTER Fons 

JACQUEMIJN Bruno 

VAN RANST Luc 

Dropping—Vrijdag 27 januari om 19u 

Vrijdag 6 januari om 20u 



Een kruiswoord voor de lange winteravonden 

1. Lied van Gorki - Lied van Eric & Sanne - Popgroep uit 

Noorwegen - Engelse alternatieve rockband.

1. Lied van De Kreuners - Lied van Wim Soutaer - Alternatieve 

rockband uit het UK.

2. Bep. soort eenheid of maat - Losbandige, onzedige - 

Dienstvaardig, gewillig.

2. Hemelverschijnselen,vallende sterren - Belgisch bier - 

Morspot, slobberdoes.

3. Verorberde - Bijzondere uitstraling - Surinaams boompje - 

Gunstig toeval - Rolsteen.

3. Binnen - Muzikale hulde - Int. standaard voor 

bankrekeningnummers - Hoekzuil - Grove wollen stof.

4. Progressieve rockband uit Londen - Kort schijnsel - TV-

omroep Luxemburg - Naschrift - Af te leggen weg - 

Landcode Egypte.

4. Turkse titel - Vloersteen - Eweedse powermetalband - 

Deelgemeente van de stad Oudenaarde.

5. Ovenkrabber - Electric Light Orchestra - Vertrek! - Op 

toeval berustend - Int. Verdragsorganisatie.

5. Vulkanische gesteente - Franse NV - Femtoseconde - 

Prehistorisch dier - Zacht(aardig) - Draaistroom.

6. Gerechtelijke uitspraak - Geheel gevuld - De eigen persoon - 

Rietdekkerstouw - Digitaal label.

6. Tijdverlies - Joods paasbrood - Nederlandse bank - Slijtage.

7. Echtgenoot - Geschikt - Snoepgoed - Planeet. 7. Brandverf - Vertrek! - Boven - Oliehoudend zaad - Kruisboog 

van een gewelf (mv).

8. Lied van Clouseau - Lied van Rocco Granata - Lied van 

Wim De Craene - Soomschip - Zijrivier van de Rhône.

8. En andere - Drank met vermeende bovennatuurlijke werking - 

Edelachtbaar - Ogen (Eng.) - Tijdperk.

9. Griekse letter - Ochtendjapon - Deel van een tennispartij - 

Merk van elektrisch gereedschap - Deciliter.

9. Lui en langzaam - Bedwelmend middel - Van allen - Dyne - 

Droogvloer.

10. Bedwelmend genotmiddel - Noodweer - Bizarre - 

Dagtekening - Afrikaans volk. 

10. Toegepaste en Technische Wetenschappen - Glinstering - 

Deelgemeente van Tienen - Verenigde Staten.

11. Franse zomers - Belgisch kuuroord - Niet even - Tropische 

regentijd - Benauwder.

11. Papegaai - Duivel - Waadvogel - Latin rockbanf genoemd 

naar de oprichter.

12. Middeleeuwen - Groet - Slokje - Grassoort - Klemmend. 12. Deel van een schip - Buitenaards wezen - Europees 

Parlement - Heilige - Snoever - Antwerps riviertje.

13. Bewijs van aanwezigheid elders - Geraamte - Dienstdoend - 

Hengelspoel - Vulgair.

13. Deel van een boek of broek - Landloper, zwerver - Rode, 

ronde vrucht - Oosterse marktplaats.

14. Balkanland - Laaggelegen land - Pauselijke driekroon - 

Omslag voor papieren - Hij.

14. Vrouwelijk schaap - Germaanse god - Helpers van een 

popband - Bloeimaand - Driehoekig voorzeil.

15. Lied van Louis Neefs - Kijkkast, afbeelding op 

doorschijnende ondergrond.

15. Godin van de vrede - Lied van Kris De Bruyne - Bermuda 

(internetadres) - Muziekgenre - Buislamp.

16. Japans toneelspel - Mate van gekookt zijn - Motorschip - 

Duitse industrienorm - Inhoudsmaat - Luiaard.

16. Senegalees voetballer bij Watford - Droogoven - Inlandse 

gemeente op Java - Afrikaans hoefdier.

17. Keurmerk - Naschrift - Portugese plaats en kaas - 

Voormalige rock- en popband uit Liverpool -  Tijdperk.

17. Zeewier - Sneetje geroosterd brood - Koelapparaat van een 

motor - Ster dichtst bij de aarde.

18. Schuiflade - Trekdier - Duitse metalband - Amerikaanse 

alternatieve rockband.

18. Katholieke nonkels die priester zijn - Drugs, narcotica - 

Intern. Politieorganisatie - Godsdienst.

19. Engelse rockband van The Wall - Vleesspies - Keltische 

taal - Herkenningsmelodie (mv).

19. Langlaufspoor - Wielermonument (Milaan - …) - Vroegere 

thuishaven van Lierse SK - Hoog (Ital.).

20. Balt - Misrekening, ontgoocheling - Bestaat - Pepmiddel - 

Schaakbeurt.

20. Naastwonende - Streelt met de tong - Noodsignalen, 

wekkers - Hart van een eicel.

21. Levenslucht - Vordering - Vogelsnavel - Japans 

wierookvaatje - Staat in de USA.

21. Duitse mousserende wijn - Vlaams singer-songwriter - 

Hoofd van de katholieke kerk - Boom, steeliep.

22. Cerium - Bewijsstuk - Zware arbeid (volks.) - Gemakzuchtig 

en lui - Computerterm.

22. Bijbelse stad - Emaillak - Niet-Gouvernementele Organisatie - 

Landcode Moldavië - Ruthenium - Halt!

23. Muze van het minnedicht - Romeinse godin van het 

(haard)vuur - Op die manier - Landcode Azerbeidjan - 

Polderdorpje, deel van Alveringem.

23. Eikenschors - Plantaardig voedingsadditief - Waternimf 

(Rome) - Afgezonderde, geïsoleerde. 

24. Begluurt, spiedt - 'Puur' schilderij - Loofboom. 24. Eetvoorschriften - Helpende, bevrijdende - Legermacht - Vrije 

ruimte in een hijstouw.

25. Belgisch singer-songwriter (… Henry) - Later - Periode van 

12 maanden - Amerikaanse rockband.

25. Britse indierockband ("Papillon") - Finse hardrockband 

("Hallelujah") - Krapoel in Axe - The Rolling …

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar de slagzin (vakje met nr. 1 is de eerste letter, …) en bezorg 

deze vóór vrijdag 30 december 2022  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

Horizontaal Verticaal



Kruiswoord 300  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 20 16

2 5 22 24

3 3 9

4 1 4 36

5 13 2

6 6 7 30

7 35 10

8 29 8

9 11 38 23

10 14 12

11 32 15

12 49

13 17 18

14 19

15 21 31 27

16 26

17 25 28 33

18 50 34

19 43

20 37 48

21 39

22

23 40 46 47

24 44 45

25 41 42 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Naam: 

Adres: 

Vul de letters in de overeenstemmende vakjes in, en je bekomt een citaat van Godfried Bomans



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 

 
Oplossing kruiswoord 299 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: SCHRIJFSTIJL.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Julien Robberechts. 

 

Proficiat!   

 

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

1 E S C A B E C H E  B O O S T  
2 Z O R G V E R L E N E R  P O  
3 E M I R  D E  N A M E L IJ K  
4 L T  E G  D O D D E  A L K  
5  IJ S S A L O N  E R T S  E  
6 S D  T R I  W A R  A T O L  
7 A S T  A L E E R  O P  E B  
8 M  A L G  P E R E S  O R A  
9 S U C C E S P R O G R A M M A  

10 O R T  R O E  S T A R R E N  
11 N N  B O K  G I  M U O N   
12 S E R A C  K E E F  B E S T  
13 E  O R K A A N  R A A P  R  
14 K A M A  T A R M A C  E V A  
15 S P E K K O P E R  H A R A M  

 


