
Het loopt gesmeerd! 

2022 loopt tot op heden gesmeerd. Op uitzondering van onze nieuwjaarsre-

ceptie zijn alle geplande activiteiten fysiek kunnen doorgaan. Het KWB-bestuur 

zou al met veel minder gelukkig geweest zijn gezien de laatste jaren. Daarbo-

ven kunnen we jullie allemaal alleen maar danken voor de grote opkomst op 

de meeste van onze activiteiten. Wanneer je als KWB-lid iets organiseert is er 

niets leuker dan dat alles vlot loopt en dat de activiteit gesmaakt wordt door 

de deelnemers.  

De meimaand startte met ons Repair café. Het café liep goed vol. Onze techni-

sche primussen stonden klaar met de schroevendraaier en de voltmeter. Onze 

leden bleken evenwel de perfecte huisvader ofwel hadden zij toch al een zeke-

re vorm van wegwerptitis opgelopen. Veel defecte toestellen hebben het Re-

pair café niet gehaald. Niet getreurd want ondergetekende ging gelukkig naar 

huis met een werkende slijpmachine. 15 mei trokken we met 11 enthousiaste-

lingen op vogelspotting richting Kemmeken. Met eindeloos geduld en een paar 

scherpe oren en ogen slaagde Jurgen er opnieuw in om onze gevleugelde 

vrienden te ontdekken. De lens scherpstellen en afdrukken was nog het enige 

dat wij moesten doen. Zondag jongstleden werd ons zuiders temperament op 

de proef gesteld. Het werd al snel duidelijk dat petanque niets te maken had 

met een balletje gooien. Elkaar treiteren en discussiëren welke bal het kortst 

bij de cochonnet lag beheersten het spel. Onze gastheer had dit voorzien maar 

tot zijn grote frustratie bleek dat zelfs een bord met spelregels en een meetlat 

de discussies niet konden temperen. Weet u op hoeveel manieren u de afstand 

tussen 2 ballen kunt meten? Gelukkig bracht een glas Ricard enige afkoeling en 

om 12u vond God dat het goed was geweest en hij verraste ons met een ver-

frissende regenbui. 

De komende maand trekken we tijdens het vrijdagcafé richting de plukboerde-

rij Robberechts waar we alles te horen krijgen over het lokaal telen van groen-

ten en de voordelen van de korte keten. We sluiten ons voorjaar af met onze 

barbecue op vrijdag 24 juni. Fabian en Hilde verzorgen opnieuw onze barbecue 

van A tot Z zodat wij enkel onze voeten onder tafel moeten schuiven en ge-

nieten. Vergeet zeker niet in te schrijven! 

Tot slot wil ik jullie alvast warm maken voor onze gezinsfietsrally op zondag 28 

augustus.  En ook ons Mossel-Visfestijn is opnieuw alive and kicking. Op 10 en 

11 september organiseren we ons eetfestijn opnieuw fysiek in Ons Parochie-

huis. We hopen jullie allemaal in groten getale te mogen verwelkomen. Na 2 

magere jaren kan onze kassa wel een zetje gebruiken. Meer info vind je verder 

in dit boekje. 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

3 juni   Bezoek Plukboerderij 

24 juni   Barbecue 

28 aug.  Fietsrally 

2 sept.  Praatcafé 

10 sept.  Mossel– en Visfestijn 

11 spet.  Mossel– en Visfestijn 
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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 en-

treegeld voor bezoeken/exclusief parking 7€ per voertuig) voor 2 personen. Een andere bezetting moet individu-

eel bekeken worden. 

Schrijf zo snel mogelijk in 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. 

Juni 2022 

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen! 

  DE GREEF Ernest 

  MIEDEMA    Jaap 

  VAN DEN BRANDE Vincent 

  VAN DER PLAS Chris 
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Barbecue 

Barbecue 

 

 

 

 

 

 

Een gezellig samenzijn!   

Ons Parochiehuis om 19u30 

Prijs  

Kinderen:  10 Euro 

Volwassenen: 16 Euro 

 

Aperitief inbegrepen 

Inschrijven verplicht voor 20 juni! 

Johan Guns - jguns@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + barbecue + 

aantal personen 

24 juni 

2022 

een amuse,             

hoofdgerecht en        

dessert op de BBQ 



Fietsrally 



Mosselfeest 



Mijn sprokkels—mei 2022 

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de kievit en de griet. De kievit legt inderdaad al veel eerder eieren; de 

griet is een andere naam voor kwartelkoning en deze soort komt pas eind mei terug om hier te broeden, dus 

die legt ook geen ei in mei. 

Begin mei! Zij bracht ons schitterende warme zonnestralen, en daar halen wij onze broodnodige viramines D uit. 

Wat doet het deugd die zonnige stralen laten doordringen op je huid, zalig genieten en luisteren naar het gezang 

van de vogels van Eddy, die zich ook met volle goesting laten  horen. Onze snoet en heel ons lichaam wordt daar 

super vrolijk van. Na de donkere regendagen zie je op straat de mensen openbloeien. Iederee, heeft tijd om je aan 

te spreken om een babbeltje te doen. Per toeval kwam ik de sprekende, enthousiaste, vitale, hartelijke ”Cum De-

core” zangbroeder tegen in de winkel; ik vond dat zo tof, rap ons verhaaltje verteld en samen eens goed gelachen, 

mijn dag was weer helemaal goed gemaakt. Ik heb ook op mijn wandeltochten in Peizegem vele dingen gehoord, 

mooie en triestige verhalen, maar ja dat hoort bij het leven en wij moeten er het beste proberen uit te halen. Ver-

geet niet dat wat er vandaag nog niet is, er morgen al kan zijn. Daarom vergeet niet te blijven dromen naar je ver-

langens. Dromen in het licht van morgen, en vertrouwen dat ze zullen uitkomen. Kijk naar de sterren en de maan, 

en de toekomst lacht je toe. 

1 mei - Feest van de Arbeid. Feestdag van de socialisten en de communisten, in 1947 uitgeroepen tot een officiële 

feestdag. Sindsdien heeft zo goed als iedereen op 1 mei een vrije dag in onze samenleving. Het maakt van de 1ste  

mei een krachtig symbool van de socialistische beweging. En elke werkende mens is er gelukkig mee, want een dag-

je vrij en betaald wil iedereen, dat heb ik zelf in vroegere tijd ondervonden. 

Vrijdag 6 mei - eerste “KWB Repair Café”. Het ging er zoals gewoonlijk gezellig, vriendschappelijk en plagerig aan 

toe. Het was weeral één toffe bende die er altijd naar uit zien wat er de volgende maand gaat gebeuren. Spijtig dat 

ik onze gezellige, spontane, treiterige KWB-voorzitter niet heb kunnen aftroeven met ons kaartspel. Ik heb verlo-

ren, zo erg dat ik er van gedroomd heb. Ik ga het de volgende keer beter aanpakken, maar ik mag niet vals spelen 

(of toch een beetje ?). François was in volle glorie gewonnen, en zijn plezier kon ook niet op. Die zal beter gesla-

pen hebben. 

8 mei – Hoera! grote kermis in ons dorp. Schietkraam, draaimolens,  de flosj vangen, allemaal leuk om te zien, 

evenals al de rest die erbij hoort. Het nadeel was de DJ die zaterdagnacht mijn ramen en deuren deed rammelen 

met zijn boenke boenke muziek tot de vroege morgen. Maar niet gezeurd, het gebeurt maar ene keer op het jaar 

en daar zij oordopjes voor. Leve de kermis.  

Deze morgen was ik vroeg wakker om de zon te zien opkomen. Prachtig om te zien, de natuur krijgt al zijn kleu-

ren en de wolken staan vol met figuurtjes; als je goed oplet zie je de wonderen. Ik hoor merels fluiten, buurman 

Eddy zijn vogels kwetteren, onze kippen kakelen en bij Miel in de wei blaten de lammetjes als ze mij zien. Ik hoor 

ook Pitoe bassen. De bomen die ik zie, staan vol met bloesems, het wordt een kleurrijk decor. Prachtig en rustge-

vend. Moeder natuur is de spiegel van onze ziel, heb ik ergens eens gelezen. De natuur heeft terug zin om veel te 

geven. Wij kunnen in actie komen en op zoektocht gaan in plaats van thuis te zitten dromen. De natuur liet zich de 

dag daarna op een andere manier zien. Hevige en stevige onweersbuien kenden geen grenzen. Een windhoos van 

regen jaagde met felle stoten voorbij mijn raam. Nog nooit gezien zo een wervelwind van regen en hagel. Pannen 

vlogen in sommige streken van het dak en vernielden auto’s, pergola’s en zoveel andere dingen.  

Was dat de natuur die zo mooi kan zijn? De natuur is nochtans onze grootste weldoener. Tijd in de natuur door-

brengen is goed voor ons mentale welzijn. Wandelen in het bos vermindert de stress en versterkt je immuunsys-

teem. Andere studies hebben aangetoond dat mensen die ten minste twee uur per week in de natuur doorbrengen 

zich beter voelen dan degenen die dat niet doen. Door de natuur en haar diversiteit te beschermen, beschermen 

we ook de plaatsen die ons gelukkig maken en ons in balans houden. Hou van de natuur, je vindt er overal schoon-

heid in. In de stilte van onze natuur hoor je veel geluiden, luister naar de stilte, en je hoort en ziet meer dan ver-

wacht! 

 

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 24 juni 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 14               

2            3     

3                

4               13 

5    4        7    

6                

7                

8      5           

9          2      

10          6        

11         9     12   

12   15             

13     10            

14             1   

15    11           8 

 

HORIZONTAAL : 

 

1. Zure lekkernij.  

2. Schoudermantel – Foedraal – Koning van het 

dierenrijk. 

3. Landcode Haïti – Deel van de week – 

Aandrijfmechanisme – Nikkel. 

4. Nachtvogel – Bouwsel van was in    

bijenkorven – Boombastverpakking. 

5. Zinloos, leeg – Inhoudsmaat – Hoen. 

6. Voornaamwoord – Schaal – Gemeen – 

Selderij. 

7. Middeleeuwse ziekte – Buitenaards wezen – 

Nieuw (samenst.) – Gehoororgaan. 

8. Spekkies, malse spekken. 

9. Eur. ruimtevaartorganisatie – Halt! – Godin 

van de landbouw. 

10. Limburgse lekkernij – Grote hoeveelheid – 

Verenigde Staten. 

11. Middeleeuwen – Rustig, stil – Groep insecten. 

12. Hoekzuil – Droog – Lidwoord – Snavel. 

13. Niet jong – Muziekinstallatie – Tegenover. 

14. Deel van een tennispartij – Hoofdstad van 

Turkije – Rivier in Spanje. 

15. Zelfzuchtig persoon – Gents neuzeke. 

VERTICAAL : 

 

1. Luchtig bros gebak van eiwit met suiker -  Joods 

ongezuurd brood. 

2. Middagvoorstelling – Scand. jongensnaam – 

Akkersleep. 

3. Boven – Muzieknoot – Krap, nauw – Kansspel. 

4. Gelofte – Bewijs van eigendom – Bekentenis. 

5. Rivier in Italië – Zijrivier van de Donau – 

Marterachtig roofdier. 

6. Wederhelft – Halfbloed – Deel van de bijbel. 

7. Nieuw testament – Voormiddag – Uitroep van 

aarzeling – Bureau, balie. 

8. Soort snoepgoed – Snoep (kleine harde 

pepermuntjes). 

9. Braziliaanse stad – Dag van de week – Tijdperk. 

10. Toets alleen – Fijne mist – Bezinksel. 

11. Energiek – Grotsalamander – Grote 

watervlakte. 

12. Soort specerijenmengsel (Ind.) – Honderd jaar – 

IJzerhoudende grond. 

13. Riviertje in Friesland – Al wrijvend weer doen 

glanzen – Buiten dienst. 

14. Germaans schriftteken – Houding – Modetrend. 

15. Jaargetijde  – Chocolaatje. 
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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 

 
Oplossing kruiswoord 295 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: LELIETJE-VAN-DALEN.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Jean Mertens. 

 

Proficiat!   

 

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

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

10 T A A L   B E U   A T O L   O 
11 J   M E E R   D R I E   M U M 
12 E P O   M A J O O R   P A R A 
13   I R A   N U   M   D A N I G 
14 O P   R E I S G E N O T   N I 
15 M O A M B E   V O L L E Z E E 

 


