
Boem patat 
April, de lente! Vele onder ons hadden gehoopt dat we terug iets 

meer vrijheid zouden genieten. Het zou het begin worden van het 

oude normaal. De vaccinaties komen traag, maar zeker, op gang. De 

aller oudsten onder ons en de meeste gezondheidsmedewerkers 

hebben hun eerste spuitje te pakken. Het virus geeft zich evenwel 

nog niet gewonnen. Een laatste stuiptrekking? 

Een nieuwe golf van ziekenhuisopnames en weinig doordachte be-

leidsmaatregelen om deze golf in te dijken laten de spanningen tus-

sen de generaties hoog oplopen. Het is allemaal de schuld van de 

jeugd, horen we meer en meer weerklinken. La Boum in het Ter 

Kameren Bos en treinfuiven in Lovain-la-Neuve. De jeugd van tegen-

woordig heeft niet langer respect voor het openbaar gezag horen 

we in het nieuws. Gemakshalve vergeten we als volwassenen algauw 

dat deze jonge mensen weinig tot niet ziek worden van dit virus, 

maar wel zeer veel vrijheid moeten opgeven. Hoe waren we zelf als 

we al eens een week huisarrest kregen? Onze kinderen kunnen on-

dertussen al meer dan een jaar niet uitgaan, nieuwe vrienden maken, 

de grenzen van de volwassen wereld aftasten, … 

En doen we het als volwassenen dan zoveel beter? Alle beleidsmaat-

regelen hebben tot doel het aantal contacten tot een minimum te 

beperken. “Blijf in uw kot!”, zij ons Maggie. Eén knuffelcontact! Ik 

daag u uit om eens objectief rond te kijken. Het is opnieuw zeer 

druk op de weg, ook in het weekend. Waar moeten wij, volwasse-

nen, allemaal zo dringend naar toe? 

Laten we met zijn allen nog even ons gezond verstand gebruiken, 

zonder elkaar te veroordelen. Elk van ons heeft het afgelopen jaar 

zeer veel moeten opgeven. En kan u niet langer begrip opbrengen 

voor de soms vreemde beslissingen van onze beleidsmakers. Of 

weet u niet langer of je nu één of meer knuffelcontacten mag heb-

ben? Geen probleem, ik vertrouw er op dat u uw gezond verstand 

zal gebruiken! Als KWB proberen we ook de komende weken enke-

le activiteiten aan te bieden die we veilig kunnen organiseren. Al 17 

families hebben aan onze paaszoektocht deelgenomen. En niet ge-

treurd u kan ook nog altijd deelnemen tot en met 30 april. Vertrek 

aan Ons Parochiehuis en vergeet uw smartphone niet! 

                  Johan 

Agenda  

1-30 apr  de Paashaas is verdwenen 

2 mei    Vogelspotting 

3-10-17 juni Petanque 

18 juni   Barbecue (te bevestigen) 
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Wandeltocht 

De paashaas is verdwenen’ is een wandeltocht georganiseerd door KWB Peizegem die start aan Ons Parochiehuis 

in Peizegem met als rode draad twee ludieke kinderverhalen. Gezinnen kunnen elk in hun eigen bubbel deelnemen 

van 1 tot 30 april 2021. De deelnemers vinden onderweg op zeven plaatsen een bord in paasthema. Daarop staan 

telkens twee QR-codes: eentje voor het verhaal voor min 8-jarigen, en een voor de plus 8-jarigen. 

Wanneer deelnemers met hun smartphone een QR-code scannen, kunnen ze een deel van het gekozen verhaal 

beluisteren. Na elk audiofragment is er ook een opdracht. Op het einde van de tocht hebben de deelnemers het 

hele verhaal gehoord. De tocht van 7 of 8 km gaat via autoluwe wegen en paden door het Buggenhoutbos en laten 

sommige van de mooiste plekjes zien uit onze directe omgeving. Wandelknooppunten: 45-46-47-54-55-56-60-61-

62-63-48-45. Je kan de tocht aanvatten op elk moment tussen 1 en 30 april. We willen wel vragen om zich te hou-

den aan de op dat moment geldende Corona-maatregelen en ook geen afval achter te laten onderweg. Op het ein-

de van de tocht kunnen de allerkleinsten onder ons in de bierschuur een verrassing ophalen. Is de bierschuur ge-

sloten, geen probleem, stuur een SMS naar 0486/72.79.10 en laat weten hoeveel kindjes deelnamen en waar we de 

verrassing kunnen afleveren. Veel plezier!  



Prikbord 

Vogelspotting 

Op 2 mei 2021 trekken we er naar goede, oude gewoonte 

weer op uit met de fiets voor een tocht van 15 km langs de mooi-

ste plekjes van onze streek. We gaan op zoek naar gekende en 

minder gekende vogels onde de deskundige leiding van Jurgen 

Sarens. We vertrekken om 9u30 aan Ons Parochie-

huis. Vergeet jullie verrekijker en fototoestel niet! 

Petanque - avonden 
Op 3, 10 en 17 juni organiseren we om 19u30 ‘s avonds opnieuw enkele leuke petanque-wedstrijdjes ten huize 

Fons De Potter in de Heide 69. U hoeft zelf niet te beschikken over eigen ballen maar mag die zeker meebrengen. 

Voor de sfeer en een natje en droogje zorgt KWB. Gewoon een gezellige babbel in de vrije buitenlucht en onder-

tussen een balletje werpen en uw buur, collega, vriend een hak zetten, wat kan een mens nog meer wensen? 

Allen daarheen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Een zwaar jaar is voorbij gegaan met veel neen‘s en weinig ja ’s.  

Mijn koffer die ik meesleur door mijn leven weegt zwaar, heel zwaar, tijd om hem op te ruimen, al het negatieve 

heb ik geruild voor positieve gedachten. 

Mooie herinneringen die niet verloren mogen gaan, leuke plezante momentjes die het hart raken. Er zitten grote 

schatten in de harten van mensen waarvan ik houd, daarom is het geen last om hem overal mee te nemen. 

Met positief in het leven te staan, vind ik de mooie maar ook de minder mooie dingen in het leven aanvaardbaar. 

Het is zoals de warmte van de , waarderen alsof het nooit koud is geweest. Of je gelukkig voelen alsof je nooit on-

gelukkig was. Je hebt het niet allemaal zelf in de hand, maar je kunt er wel steeds het beste van maken. 

De eerste krokusje, pieterig klein, kwamen piepen in mijn voortuin. Met hun tere fijne stengeltjes zijn ze ondertus-

sen verdwenen, plaats maakend voor mijn paasbloemen, die staan te glunderen in mijn winterse gras. Mijn hart 

maakt een sprong van vreugde, wij kunnen dansen en  springen, de lente is op komst en niemand houdt hem tegen! 

Zelf corona niet! 

De zon die zich de ene dag in volle glorie toont en de andere dagen schittert door afwezigheid: dat is lente. Als 

zonneliefhebber kijk ik in deze periode altijd zo uit naar de zonnestralen, die iedereen dat tikkeltje blijer maken. 

Zalig die warme zonnestralen die je huid binnendringen. Maar hoe haal je het beste uit die eerste stralen? Ik doe 

het voor mijn vitamientje! Iedereen heeft vitamine D nodig voor sterke botten en tanden. Vitamine D maakt dat 

calcium en fosfor door de zon goed wordt opgenomen!  Maak eens een gezellig wandelingetje en geniet van de 

ontspanning in je hele lichaam.  Wat merk jij als je de eerste zonnestralen weer oppikt?        

De lente is vandaag binnen gevlogen. Heerlijk! 

De gierende gure wind die takken doet buigen en bomen doet sneuvelen. 

De voortrazende grijze wolken, die de kletterende regen tegen mijn gelaat laten kletsen. 

Ik heb er genoeg van “leve de lente” strooi je kleuren over onze tuinen. 

Tover witte wolkjes en laat een felle zon aan de hemel stralen. 

Ik zie viooltjes,  vergeet-mij-nietjes en veel groen grasgewassen komen piepen. 

Onze vogels maken nesten om hun eitjes te leggen. 

De bomen staan te pronken met hun wapperende, groene, jonge blaadjes. 

Verwarm ons hart en geef ons het vuur gelijk in onze prille, jonge jeugd. 

  

Aandacht! De paashaas is verdwenen. Iedereen kan hem gaan zoeken.  

Begin jullie luisterwandeling aan de kerk van Peizegem en zoek de kleine opdrachtjes. De paashaas verloor een hele 

lading paaseitjes. Vind jij ze terug tijdens een gratis, leuke zoektocht van 1 april tot 30 april, tijd genoeg dus. Het is 

een omloop van 7 of 8 km. Kijk op jullie KWB foldertje om de juiste borden te vinden. Met je smartphone moet je 

een QR-code scannen op de borden. En zoeken maar! De kleintjes zullen paaseitjes smullen. 

 

Warme groetjes! 

 

 

 



Een duik in ons archief 

  

Het Merchtems gemeentehuis 
Merchtem is niet altijd in het bezit geweest van een gemeentehuis. 

Voor 1830 werd het lokaal dat gebruikt werd als gemeentehuis, gehuurd. 

In 1819 bvb huurde maar het huis van de meier (burgemeester) toen de heer Christoffel BRAMBILLA.  Hij was on-

der meer ook Lid van de staten der provincie Zuid-Brabant.  Zijn zoon Maximiliaan zou hem in 1822 opvolgen als 

meier van Merchtem, tot hij in 1830 moest vluchten omdat hij de Nederlandse koning was trouw gebleven. 

Het gebouw op de hoek van de Bogaerdstraat en 

Nieuwstraat was eigendom van de familie De Block die 

zinnens waren dit te verkopen. 

In nov. 1834 besliste de gemeenteraad dit gebouw aan te 

kopen voor 7764,17 frank. Het gebouw zou dienen als 

gemeentehuis, school en waag (plaats waar goederen 

werden gewogen waartoe handelaren waren verplicht 

om een eerlijke handel te waarborgen maar eveneens 

om een vorm van belastingen te kunnen heffen) 

 

 

In 1838 zou het gebouw een grondige verbouwing ondergaan. Dit was gelegenheid voor de toenmalige burgemees-

ter om een omschrijving van de werken te publiceren (uiteraard in de Franse taal) vrij vertaald: de gemeente zorgt 

zelf voor bouwmaterialen zoals hout afkomstig van bomen eigendom van de gemeente; de stenen kosten 6,5 fr. Per 

1000, waar die normaal 12 fr. zouden kosten.  Bovendien bekomt met een steun van de Provincie en de overheid 

van 4700 fr. 

In 1839 wordt de voltooiing verkondigd door dezelfde burgemeester (opnieuw in het Frans).  Het gebouw doet 

dus ook dienst als school, directeur wordt een zekere Van Overstraeten. 

Tien jaar later bevestigt de gemeenteraad dat het gemeentehuis als volgt wordt gebruikt: het gelijkvloers met 4 ka-

mers, 2 voor het secretariaat, één door de onderwijzer en één door de hoofdwacht.  Op deze eerste verdieping 

bevindt zich de raadzaal met 2 kleine bergplaatsen en de 2de verdieping wordt gebruikt door het spinnerijcomité. 

Pas in 1896 beslist de raad dat het Vlaams de enige taal van het Merchtems bestuur zal zijn en alle afkondigingen; 

briefwisseling en besprekingen in de gemeenteraad voortaan in de Vlaamse taal zullen gebeuren. 

De tweede helft van de jaren 1970 werden 3 “ doeningen” aan de Bogaerdstraat onteigend, de feestzaal “in ’t wit 

peerd”; de schrijnwerkerij van Dours en de meubelzaak Van Zaelen.  In 1977 werden deze huizen gesloopt om wat 

later de bouw van het huidige gemeentehuis aan te vangen. 

 

Julien 

Bron: Merchtem, ons dorp, Soetendaele 
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Win deze maand een            

verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummer-

de vakjes in dezelfde volgorde over 

naar het trefwoord (vakje met nr. 

1 is de eerste letter, …) en be-

zorg het trefwoord vóór vrij-

dag 30 april 2021 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!  

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

1         8       11   5         

2                               

3                               

4 12             10     7       3 

5             6                 

6                           1   

7                   2           

8                         13     

9                               

10                               

11                               

12                               

13     4                         

14             14                 

15 9                             

HORIZONTAAL : 

1. Aardappelkanon. 

2. Aziaat – Boertig, guitig. 

3. Palladium – Landcode Nigeria – Groep van drie 

bij elkaar horende personen – Sovjet-Unie. 

4. Wilde zwaan – Inhoudsmaat – Off the Record. 

5. File, reeks – Ontvangstbewijs – Koperen blaas-

instrument. 

6. Dansfeest – Zij – Germaanse goden – Gebakje 

met rum. 

7. Vruchtbare plaats in de woestijn – Computer-

poppetje – Slede. 

8. Soort onderneming. 

9. Ndl. politieke partij – Keurmerk – Bovenmatig 

– Afgunst. 

10. Flauw, niet dapper – Dwingeland – Japanse 

munt. 

11. Geliefde van Zeus – Scand. Munt – Koeienmaag 

– Luitenant. 

12. Laatstleden -  Kwelgeest – Oosterse therapie. 

13. Indien Plaats Beschikbaar – Aan diggelen – Een 

momentje. 

14. Nieuweling – Kleiachtige grond – En andere. 

15. Vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werk-

loze senioren. 

  

VERTICAAL : 

1. Clown – Cocktail op basis van gin. 

2. Daadwerkelijk – Langspeelplaat. 

3. Editie – Benedenwindse zijde – Noors hofdichter 

– Aankoopbewijs. 

4. Halve kilo – Groot water – Lokmiddel –      

Landcode Finland. 

5. Smallere – Lichaam – Opgeld. 

6. Frans eiland – Muzieknoot – Binnenschip – 

Overdosis – Daar. 

7. Supersnelle trein – Spaanse mousserende wijn – 

Droevig (muz.). 

8. Iemand die in een circus optreedt. 

9. Voorspoed, welzijn – Graveur – Voorjaars-

bloem. 

10. Ierse verzetsbeweging – Brok, homp – Reeds – 

Soort papegaai. 

11. Tweetal – Wielrijder – Erbium. 

12. Gesloten – Rubidium – Bovenbeen – Waterrijk 

bouwland. 

13. Oude lengtemaat – Buitenwerelds, hemels –  

Romeins getal vier. 

14. Nagerecht – Niemand uitgezonderd. 

15. Lang overhemd voor mannen (India) – Italiaans 

kaas uit de Aosta-vallei. 

  

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

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: Johan Guns 

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           

1 maart 2021 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

Onafhankelijkheid 

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Geert Vandessel- Borré . 

 

Proficiat!   

 

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

1 W I N T E R K O M K O M M E R 

2 A R I A   I R E N E   E R G O 

3 L A   R O B IJ N   N O P   G O 

4 K N O O P   T A N T E   B E K 

5 U   E T E N   U I   I D O   S 

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

7 E R O S   E T S   R I O   T U 

8   G E N E R A T I E K L O O F 

9 N E   O N   L IJ M   A   E L F 

10 I L L E G A A L   S T A R   E 

11 G   IJ S   A G   A T   Z A A L 

12 E I K   S I   M N   M O L L A 

13 L S   B K   K A T R O L   L A 

14 L A W A A I E R I G   L A A R 

15 A R C H I D U C   T R A S H   


