
Molenaar     
Kleine Raak sprak met Willy De Schuyter. 

Muziek, toneel, keramiek, ... en molenaar! 

Aan hobby's geen gebrek! 

 

 

 

 

 

 

Nadenkertje ... 
Mensen zijn soms onredelijk, onlogisch, egocentrisch... hou er 

toch maar van... 

Als je goed doet, zullen anderen je beschuldigen van eigenbe-

lang... doe toch maar goed! 

Als je succes hebt, dan krijg je valse vrienden en ware vijanden... 

oogst toch maar succes! 

Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar... wees toch maar 

eerlijk en oprecht! 

De grootste mensen met de verstandigste ideeën, kunnen    

neergeschoten worden door de domste mensen met de domste 

ideeën... denk toch maar ruim... 

Waar je jaren nodig hebt om iets op te bouwen, daar kan je 

werk in één nacht vernietigd worden... bouw dan toch maar 

voort... 

Mensen hebben echt hulp nodig, maar weigeren geholpen te 

worden...  

help ze toch maar! 

Geef de wereld het beste wat je hebt en ze slaan je rond je 

oren... 

doe toch maar je uiterste best en geloof in mekaar! 

Agenda 
5 mei  KWB kermiscafé 

21 mei Vogelspotting 

31 mei Afsluiter meimaand 

2 juni  Praatcafé  

9 juni  KWB Kubb tornooi 

30 juni Afsluiter werkjaar - Barbecue 
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Stel je kort even voor. 

Ik ben Willy De Schuyter, nu 71 jaar en ik ben geboren 

in Knokke. Ik kom uit een bakkersfamilie. Mijn pepe 

langs moederskant (die toevallig “De Backer” heet 

NVDR) heeft de bakkerij in de Meerminnenlaan in 

Knokke gestart in 1929,  In 1954 zette mijn oom de 

zaak verder. De 4de generatie van onze familie baat nog 

steeds dezelfde bakkerij uit. Zelf bak ik ook brood, 

meegekregen met de paplepel zeker ? Ik ben trouwens 

geboren in het huis van de bakkerij dat zich op zo 'n 

100 meter van de dijk bevindt. 

In 1958 zat ik in het 2de studiejaar toen er de grote 

overstroming was. Ik herinner me dat heel goed, de 

storm was reeds een dag of 3 aan het razen en het zand 

kwam van alle kanten. De bakkerij had geen schade, 

maar andere straten stonden volledig onder water. Bij 

hoog water stond de zee sowieso tot aan de dijk maar 

door de wind werd het water over die dijk geblazen en 

kon niet meer terug. Ook in het Zoute waren een paar 

dijkbreuken. Het was erg. We moesten toen 2 weken 

niet naar school, omdat de soldaten die kwamen hel-

pen, in onze school sliepen. 

Toch geen bakker geworden? 

Nee (lacht hij), ik heb scheikunde gestudeerd en werkte 

daarna in Vilvoorde bij Kodak, eerst in het labo, daarna 

deed ik kwaliteitscontrole. Toen ik 52 was werd ik op 

brugpensioen gestuurd, na er 30 jaar te hebben ge-

werkt. 

Loretta, mijn echtgenote is van Blankenberge. Zij heeft,  

toen we hier kwamen wonen gewerkt bij Lactovita. We 

hebben een dochter, Inge. We wonen binnenkort  47 

jaar in Merchtem, eerst in de Gasthuisstraat daarna 

hier, in De Heide. Toen we hoorden van deze verkave-

ling wisten we niet waar het eigenlijk lag en we zijn te 

voet komen kijken. We hebben toen onze aanvraag 

ingediend, maar eigenlijk zonder veel hoop. Toch heb-

ben we dan een brief gekregen, uit Brussel, met het 

plan waarop we onze woning mochten kiezen. 30 juni 

1973 zijn we hier dan ingetrokken. Toen waren het bij-

na uitsluitend jonge koppels, maar ook een paar oude-

re. Eigenlijk was het de bedoeling  een gesloten wijk te 

maken, met als enige ingang de Sint Huybrechtsstraat, 

maar Mr. De Block heeft toen op eigen kosten de straat 

laten doortrekken tot de Nieuwbaan. 

Volgens je overburen heb je nogal wat hobby's? 

Ik ben inderdaad een bezig bijtje! Om te beginnen ben 

ik naar de muziekacademie in Merchtem gegaan, daarna 

in Asse. Ik kreeg er dictie, voordracht en toneel van 

Mandus De Vos (televisie- en filmacteur, vooral gekend 

als Bonavontuur Verastenhoven in De Collega's en 

overleden in 1996 NVDR). Ik heb een 10-tal jaar toneel 

gespeeld bij de Speelgezellen in Koningslo. Ik volgde 

ook zang in de academie van Asse en zing er in het 

koor, evenals in het Gregoriaans koor in Grimbergen. 

Sinds Cum Decore, ik zing er reeds 6 jaar, de repetities 

verplaatst heeft naar donderdag kan ik niet meer repe-

teren in Grimbergen. In Klakson had ik ook gelezen dat 

Valeriaan in Steenhuffel zangers zocht, dus daar zing ik 

nu ook. Ik heb trouwens drie zakken vol partituren, 

voor elk koor één. 

Zang is niet het enige, toch? 

Nee, in 1996 heb ik een cursus molenaar gevolgd in het 

MOT (Museum voor de Oudere Technieken in Grim-

bergen NVDR). Dit was een theoretische cursus en als 

je examen wilde doen moest je eerst praktijk doen. Dat 

lukte echter niet. In 2000 werd dezelfde opleiding in 

Gent gegeven en  toen had ik wel een stageplaats, in de 

Molen te Rullegem, in Herzele. In 2003 werd de 

Schietsjampettermolen in Wannegem-Lede opnieuw 

draaivaardig en in 2006 ook maalvaardig gemaakt. Sinds 

het plotse overlijden van de vrijwillige molenaar wordt 

de molen nu aan het draaien gebracht door mezelf en 2 

anderen.  

   

Kleine Raak sprak met  Willy 

Interview 



2 maal per maand hield ik, ook samen met 2 anderen, de 

Sint-Getrudis-Pedemolen in Schepdaal open en maalde 

er. Deze molen is open de 2de en de 4de zondag van de 

maand en ligt op de Breugelroute, een fietsroute die 

schilderijen met  duidelijk herkenbare elementen uit de 

Pedevallei bevat. De molen staat trouwens op een schil-

derij van Pieter Breughel de Oude. Ook ben ik betrok-

ken geweest bij de renovering van de Klapscheutmolen, 

in Wambeek. Een drietal jaar geleden ben ik gevraagd om 

mee te helpen in de molen in Rupelmonde. Deze molen 

is een getijdenmolen en kan dus maar op bepaalde mo-

menten malen, dit hangt af van de getijde in dit geval van 

de Schelde. Een getijdemolenaar moet dus zijn water 

sparen om brood te maken, terwijl een watermolenaar 

meestal in zijn molen woont en niet afhankelijk is van 

getijden. 

Malen doe ik niet meer maar ik ben nog steeds verbon-

den aan de molenaarsverenigingen van het Pajottenland 

en van Oost-Vlaanderen, al ben ik er niet zo actief meer. 

Waar vul je je dagen nog mee? 

Eigenlijk verschillende dingen, 1 ervan is keramiek. Zoals 

je kan zien staan hier verschillende creaties in de kamer 

(zie foto NVDR). De eerste jaren in Opwijk, daarna in 

Liedekerke. Ik volg nog altijd les, dit op maandagnamid-

dag en zaterdagvoormiddag.  

Ik heb ook ooit een aantal workshops boekbinden ge-

volgd bij de Brabantse Boekbindersgilde in Strombeek-

Bever. Eerst worden een paar avonden gewijd aan 1 type 

boekbinden, daarna volgen andere (Lumbeck, Japanse 

band, Koptische band zijn enkele voorbeelden van boek-

binden NVDR). Daarnaast doe ik ook kalligrafie zie foto 

NVDR). De parochie is dit ook ter ore gekomen en toen 

hebben ze me gevraagd om de namen van overledenen 

op de kruisjes te schrijven. Ook in kalligrafie zijn er ver-

schillende types. Meestal begin je met humanistisch cur-

sief, daarna foundational hand, Unciaal... 

In 't Verloren Uurtje in Meise heb ik jaren aquarel ge-

volgd, tot de lesgever vorig jaar gestopt is. Met 14 leer-

lingen komen we nu wekelijks bij elkaar, zonder leer-

kracht, maar we helpen elkaar. Tijdens elk verlof houden 

we een pauze. Loretta volgt daar trouwens breilessen. 

Ik zie je ook regelmatig stappen... 

Klopt, we zijn allebei lid van de Vossen, de wandelclub in 

Buggenhout. Als het niet regent zijn we elke zondag op 

stap, zo 'n 40 wandelingen per jaar. Soms doen we zelfs 

een tweedaagse, zoals die van Blankenberge en die van 

de Canadezen in Knokke. Daar wordt een ganse week 

gevierd ter herdenking van de bevrijding van Knokke 

door de Canadezen. We overnachten dan in een jeugd-

herberg in Maldegem of Oostende. 

Door dit stappen is ook het meezingen in het Gregori-

aans koor in Grimbergen verwaterd. Beide activiteiten 

zijn op zondag en je kan niet alles doen hé... 

Willy, vul aan voor volgende maand : “De kleine 

Raak sprak met ...” en waarom. 

Wel deze persoon is een kranige tachtiger en heeft ver-

schillende broers in Peizegem. Hij is ooit nog kleermaker 

geweest... 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met ... 



Prikbord    

 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

  We rekenen opnieuw op een grote opkomst! 

Gezinsweekend 

10 tot 12  

november 

2017 

 
KFH  

Pyramide 
Maasmechelen 

18u 

Inschrijven 

Julien Robberechts  

052/34.22.98  

julien.robberechts@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + weekend 

Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs 

Prijs vol pension 

Kinderen tot 2 jaar:  gratis 

Kinderen 3-6 jaar:   65 Euro 

Kinderen 7 –12 jaar:  75 Euro 

Kinderen 13—18 jaar: 85 Euro 

Volwassenen:    95 Euro/nacht 

Inbegrepen: vol pension, lakens, zwembad 

KWB Kermiscafé 

VRIJDAG 5 MEI  

AFSPRAAK IN HET CAFE VAN ONS PAROCHIEHUIS  vanaf 20u00 

EEN AVOND VOL MET VOLKSSPELEN 

WIE NEEMT DE HANDSCHOEN TEGEN WIE OP? 

EEN GRABBEL UIT ONS AANBOD :  KALLEKE SCHIETEN - SJOELBAK - 

VOGELPIK - ... 

VOOR DE TROUWE KAARTERS STAAN DE TAFELS OOK KLAAR   



Impressie  lasavond 

Met dank aan onze plaatselijke fotograaf Nick Vanschel 



Ontmoetingsavond 

Weerbericht 

nodigen u uit op vrijdag 2 juni 2017 

op de ontmoetingsavond in ‘Ons Parochiehuis’te Peizegem. 

SAMEN MET ZIJN VROUW HIBA AAN HET  

HUN 

Welkom vanaf 20u00. 

20u30 : start babbelavond omtrent religie en maatschappijbeeld 

21u30 : Kaartje leggen of verder napraten  



Kruiswoord 252 

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 tref-

woord vóór vrijdag 28 april 2017 in 

de bus bij een bestuurslid, of mail het 

naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je 

kan ook op onze website terecht: 

http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak

 Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

 

HORIZONTAAL : 

1. Angstige momenten doormaken. 

2. Langzaam (muz.) – Bittere rode wijn. 

3. Haarkrul – Scandinaviër – Maanstand. 

4. Plaats in W-Vlaanderen – Azijn – Betaalplaats. 

5. Enthousiasme – Russisch heerser – Grondtoon. 

6. Harde klap – Eerstkomend – Gek, mal. 

7. Kunsttaal – Helemaal – Gravure. 

8. Ongebruikt – Beginselverklaring van een partij. 

9. Spil – Beminde van Zeus – Fries riviertje –    

Achter. 

10. Oostenrijkse keizerin – Deelgemeente van  

Zoutleeuw. 

11. Tartte, sarde – Deel van het gelaat. 

12. Damesblad – Plaats in Gelderland –             

Buurgemeente van Merchtem. 

13. Droog en dor – Bloeiende toestand. 

VERTICAAL : 

1. Balletdanseres, damesschoen -  Door middel van. 

2. Aanbeden persoon – Trekstang, lamoen. 

3. Glansverf – Agave – Eiland (Sp.). 

4. Lange golf – Een zekere – Deel van Ierland. 

5. Afloop – Kabaal, opschudding. 

6. Op geen enkel moment – Gelofte. 

7. Kussenvormig voorwerp gedragen ter bestrijding 

van de gevolgen van (ernstige) transpiratie. 

8. Gevangenis – Emmer – In orde! 

9. Vluchtig – Aanlegplaats – Hoofdstuk in de koran. 

10. Tafelwijn – Afwateringsinstallatie. 

11. Rivier in Duitsland – IJzerhoudende grond –      

Grote bijl. 

12. De onbekende – Witte, pitloze druivensoort –  

Sovjet-Unie. 

13. Gewoonterecht – Geringer, nauwer. 

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

1 
            14             

2 
    2             12     9 

3 
                          

4 
            7       3     

5 
5                         

6 
                          

7 
                11       4 

8 
                          

9 
        13                 

10 
  10                       

11 
                    1     

12 
    8         15       17   

13 
        6               16 

 Flashbericht - Kubb tornooi 9 juni 2017 
Vrijdag 9 juni organiseert KWB zijn eerste Kubb tornooi. Het ideale moment om nog eens met de gehele fami-

lie of vriendenkring uit te waaien alvorens de eindejaarsexamens van start gaan. We verwachten jullie massaal. 

Start alvast met een team samen te stellen van minimaal 2 personen. Meer informatie volgt in de Kleine Raak 

van mei. 

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak


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 

lucdd@belgacom.net 

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            

hubert.vrijders@skynet.be 

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

gertdeblock63@gmail.com 

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, Marc Mertens en 

Kaat Vanhoucke 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

Oplossing kruiswoord 251 

Het sleutelwoord van de voorbije maand 

was: LENTEMAAN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       

bezorgd aan Jan De Block. 

 

Proficiat!  

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

1 G A R A G E   G A F F E R 

2 E V E   I P S E   A R I A 

3 T I E M E   A T A R   N V 

4 IJ S B E K E R   N A N D I 

5 D O O L   M I S O O L   G 

6 E   U K J E   T V   O R O 

7   A T   O L M   E G   U T 

8 H S   F O T O G R A F I E 

9 A S S A D   D I   B A N   

10 M E I R   M E T R O N E T 

11 A   E M A I L   U N I   I 

12 M E N E N S   I S   O O M 

13 S N A R S   A N T E N N E 


