
Goed begonnen! 

De eerlijkheid gebiedt mij te bekennen dat het schrijven van dit voorwoord 

me een dubbel gevoel geeft. Enerzijds een blij gevoel dat we de afgelopen acti-

viteiten veel van onze leden opnieuw hebben bereikt met onze activiteiten. 

Anderzijds een ingetogen gevoel want niet heel erg ver van hier hadden 44 

miljoen Oekraïners zich hun vrijheid na Covid wel anders voorgesteld. Nog-

maals het bewijs dat geluk ligt in de kleine dingen van het leven, zoals vriend-

schap, een helpende hand, een vriendelijk woord, samen op stap, open naar 

iedereen. Dit is waar we voor staan met KWB Peizegem.  

Na een meer dan geslaagde dropping zijn we gewoon op ons elan verder ge-

gaan. In de Grote Raak van februari 2022 las ik tot mijn verbazing dat 7 op 10 

Belgen niet bereid zijn hun gedrag aan te passen voor het klimaat. Onder onze 

KWB-leden ligt de verhouding duidelijk anders.  Dit blijkt uit de mooie op-

komst op de infoavond over elektrische wagens, maar ook uit de eindeloze 

reeks vragen waarmee we Stan hebben bestookt. En het mag gezegd worden, 

we hadden met Stan een fantastische spreker die zijn vaktechnische kennis 

moeiteloos overbracht op de aanwezigen. De infoavond werd tot in de vroege 

uurtjes verdergezet aan de toog.  

Een week later trokken we met een mooie groep van 25 leden met de bus 

richting de D’Ieteren Gallery in Brussel. Mijn midlife crisis sloeg ongemeen 

hard toe! Een autosalon volgestouwd met blitse oldtimers maar ook een fan-

tastische collectie van sportieve hebbedingen. Iedereen had wel zijn favoriet. 

Een leuke avond werd afgesloten aan de toog in het praatcafé. Bedankt Julien 

voor de perfecte organisatie. 

Ook de komende maand hebben we een overvol programma. Op 4 maart or-

ganiseren we onze Whiskyproeverij. Onze werkgroep is er helemaal klaar om 

jullie Corona-proof te verwelkomen. Een weekje later, 11 maart organiseren 

we onze den Boskant Quiz. Na enkele jaren uitstel zijn we blij om alle quiz-

ploegen opnieuw welkom te heten in de Parochiezaal van Peizegem. 20 maart 

staat onze tuinvoormiddag gepland. Dit jaar leren hoe we ons tuinmateriaal 

het beste kunnen onderhouden. Allemaal welkom ten huize Fons De Potter. 

Wie meedeed aan de groepsaankoop van meststoffen kan die dag ook zijn 

meststoffen ophalen. Elke zondagochtend trekken we er opnieuw op uit met 

de fiets. We beginnen aan een gezapig tempo om alle stijve spieren op te war-

men. Iedereen welkom om 10u aan de kerk van Peizegem. Tot slot start op 26 

maart onze 2de editie van de Paashaas is verdwenen. Meer informatie over 

onze activiteiten vind je verder in het boekje en op onze website. 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

6 maart  start fietstochten 

11 maart  Den Boskantquiz 

20 maart  Tuinvoormiddag 

26/3 - 24/4 De paashaas is  

    verdwenen 

1 april   Praatcafé: De Doos 

    van Pandora 

2 april   Gezinsuitstap 

65ste jaargang 

Nr. 3 

Maart 2022 

Uitgiftedatum: 

04/03/2022 

Oplage: 75 

Maart 



Tuinvoormiddag - Meststoffen 

  

Materiaal moet goed onderhouden worden. Als je wil weten hoe de vork best aan de steel zit, en blijft, kan je hiervoor terecht 

op onze tuinvoormiddag op zondag 20 maart 2022. Je mag zelf je gerief meebrengen: spade, hak, snoeischaar, haagschaar, … 

Iedereen van harte welkom ten hove Fons De Potter, De Heide 69, om 10u. Uiteraard zorgen wij ook voor een natje en een 

droogje. 

 

Je kan die dag ook de bestelde meststoffen afhalen. 

Bestellingen moeten vóór vrijdag 11 maart 2022 binnengebracht worden bij Marc Van Herp of Dirk Casier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : …………………………………………………………………………….. 

Adres :  …………………………………………………………………………….. 

Naam Verpakking 
Normale 

prijs 
KWB prijs 

Bestelling 

Aantal Totaal 

Gazon anti-mos 20kg  59,95 € 50,00 €     

DCM Org. Gazonmeststof 20kg 31,50 € 25,00 €     

DCM Groenten - Fruit 20kg 32,25 € 26,00 €     

DCM Mix 1 (Moestuin) 25kg 29,95 € 25,00 €     

DCM Mix 2 (Bloeiende planten) 25kg 35,85 € 30,00 €     

DCM Koemest (Korrel) 25kg 20,85 € 17,00 €     

DCM Koe-Kip-Paardenmest 18kg 13,70 € 10,50 €     

DCM Bloedmeel 1,5kg 9,25 € 7,50 €     

DCM Turf 150l 14,95 € 12,00 €     

DCM Vloeibare meststof Tomaat 2,5l 14,10 € 11,50 €     

Gazon start 20kg 32,95 € 28,00 €     

      

Nieuw         

DCM Organische meststof gazon 
PUR 

25kg 37,55 € 30,00 €     

DCM Vivimus Groeten/Fruit 60l 9,65 € 8,00 €     

Cyanamide Perlka 25kg 29,95 € 25,00 €     

Ijzersulfaat Technisch 25kg 19,95 € 17,00 €     

DCM Bodemactivator 10kg 14,95 € 12,00 €     

      

EXTRA KORTING OP HORTA PROMO'S         

Horta kalk (2de aan halve prijs) 2 x 25kg 13,45 € 11,50 €     

Horta Schors (5+1 gratis) 6 x 60l 52,75 € 48,00 €     

Horta potgrond (2+1 gratis) 3 x 70l 19,00 € 15,00 €     

      

Winkelprijs         

Horta kalk 25kg 8,95 € X     

Horta Schors 60l 10,55 € X     

Horta potgrond 70l 9,50 € X     

      

Rekeningnummer KWB Peizegem: BE55 7755 9596 0644 Totaal     

      

Andere meststoffen :      

      



De Paashaas Is Verdwenen 



KWB Weekend 2022 

Om Corona compleet te kunnen vergeten hebben we opnieuw onze oude gewoonte opgenomen en plannen we 

een KWB weekend in het najaar. 

 

Vrijdag 11 tot en met zondag 13  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 fel gegeerd en het beoogde weekend zou deze snel volzet kunnen zijn.    

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. 

 

mailto:julien.robberechts@telenet.be


Recreatieve fietstochten 

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen! 

   HORIO Gert 

   LEEMANS Marc 

   LEMMENS Eddy 

   LISSENS Viviane 

   ROBBERECHTS Julien 

Vanaf 6 maart trekken we er weer iedere zondagochtend op uit met de fiets.  We beginnen aan een gezapig tempo 

om alle stijve spieren op te warmen. Iedereen welkom om 10u aan de kerk van Peizegem (terug voor 12u). 

 

Onze kasseivreters kenden zichzelf de naam “De Malheurkes” toe—het zou niet gebaseerd zijn op het gelijknami-

ge bier uit Buggenhout– en zij komen na een langdurige quarantaine door corona uit hun winterslaap. 

De kettingen worden gesmeerd en de banden opgepompt om rustig te starten. 

In maart zal de afstand rond 35 km. liggen; vanaf de maand april kan dat oplopen naar 45 km (er zal dan wel gestart 

worden om 9u30).  

Iedereen is welkom en het type van fiets doet er ook niet toe:  de klassieke stadfiets, e-bikes, mountainbike voor 

zij die de weg te smal vinden... 

Voor de lol en het plezier moet je zelf zorgen. We gaan er alvast van uit dat dit zeker niet zal ontbreken! 

Maart 2022 

Op de fiets—2012 



DE DOOS VAN PANDORA 
bij KWB Peizegem 

EEN SPANNEND SPEL WAARIN SAMENWERKING, STRESSBESTENDIG-

HEID EN LOGISCH NADENKEN ESSENTIEEL ZIJN.  
KAN JIJ MEE DE CODE KRAKEN? 

Praatcafé april  

Vrijdag 1 april 2022 om 20u 
(en dit is geen grap!) 

‘De Doos van Pandora’ is een spel dat gebaseerd is op het spelprincipe van escape rooms. 

Door het oplossen van raadsels, vragen en opdrachten moet je als groep binnen de tijdsli-

miet de houten kist open krijgen. Samenwerking, stressbestendigheid, kalmte en gezond 

verstand zijn daarbij essentiële troeven. De kist is op een speciale manier opgebouwd, 

waarbij het kleinste detail en alle elementen van belang zijn. Zie niets over het hoofd of je 

slaagt er niet in om de volgende code te ontdekken. 

De Doos van Pandora 



Gezinsuitstap 

 

Met Femma en KWB naar het Zwin en Sluis! 

zaterdag 2 april 2022 
Programma:  

8u Vertrek met de bus op het kerkplein 

9u45  Aankomst: koffie met iets zoets    

10u  Wandeling in het Zwin met gids          

 Breng zeker laarzen of bottines mee, eventueel ook een verrekijker.   

12u30 We nuttigen ons middagmaal op de site van het Zwin. 

  Er is mogelijkheid om een eigen picknick te gebruiken. Dranken kan je kopen aan de  

  drankenautomaat. Heb je liever iets warms? Dat kan in bistro ‘The Shelter’.  

14u Vertrek naar Sluis 

14u30 Vrij stadsbezoek 

             Mogelijkheden: bezoek aan het Belfort, het Hoompje of de molen De Brak. 

              

                                                    Winkels en slijterijen 

   In de brochure die je op de bus ontvangt, vind je een beschrijving van  

een aantal bezienswaardigheden in de stad 

 

17u15  We verzamelen aan de bus   

17u30  Vertrek huiswaarts  

19u15 Voorziene thuiskomst in Peizegem 

PRIJS: 25 € volwassenen / 12€ per kind – 12jaar (inbegrepen: bus, fooi, koffie, gids en toegangsticket 

Zwin) 

 

Femma en KWB leden en hun gezinsleden zijn verzekerd met de lidkaart 

 

 

Inschrijven en betalen uiterlijk  26 maart 2022 
Via mail: KWB en Femma annbocklandt@telenet.be   Info: 0486/89 12 18  (Ann) – Nieuwbaan 5 

 

Naam: …………………………………………………………………………………… GSM of tel: ……………………………….. 

 

…………………………volwassenen x 25€ =…………………………..€ 

 

…………………………kinderen ……  x 12€ =………………………….€ 

 

Nemen deel aan de reis  en storten ………………………………€    op Femma Peizegem BE95 7755 9363 



Bekende Merchtemnaren 

 

Wie was Alfred GEORGE ? 

Alfred wordt geboren te Gent in 1897 en brengt er, met zijn ouders, de jeugdjaren door. Hij loopt er 

school waarbij al snel bleek dat hij technisch begaafd was en hij, volhouder als hij was, onweerlegbaar 

ook met deze techniek, meer bepaalt de autotechniek, zijn leven zou vullen. 

In 1914, het begin van de WOI, is hij 16 jaar en wil zonder twijfel in het leger en 

bij voorkeur als piloot.  Zijn jonge leeftijd zal hem evenwel tegenhouden, hij 

wordt niet aanvaard als piloot. Hij ontvlucht het land richting Engeland.  Daar 

komt hij in contact met een Ford garagehouder uit het noorden van Wales. 

Het is een begin van kennismaken met de auto, ook onder de motorkap.  Hij 

vertoeft er dag in dag uit in werkkledij ook de zondagen kon hij het niet laten 

aan deze machines te werken. Dat zal men later dan het “geluk om met zijn 

handen te werken” noemen maar in werkelijkheid leerde hij er de stiel van 

automekanieker. 

Door zich de kennis van de machines eigen te maken komt hij ineens vooraan in de rij te staan om 

uiteindelijk dan toch te kunnen vliegen. 

Wanneer de oorlog gedaan is kan hij terugkeren met een 

zak vol ervaring, als jong oorlogsveteraan, droomt hij van 

zijn toekomst.  

Hij vestigt zich te Steenhuffel waar ook zijn 

ondernemersgeest de bovenhand haalt.  Hij start er met de 

verkoop van fietsen, naaimachines en moto’s ! 

Wanneer echter FORD aanstalten maakt om haar 

voertuigen op de Belgisch markt te promoten snelt Alfred 

naar de Antwerpse Fordfabrieken en krijgt er een contract 

als lokaal verdeler.  Zij oorlogsverleden zal hier zeker in zijn 

voordeel gespeeld hebben.  

Nog steeds in Steenhuffel start Alfred met de installatie van een garage, zij het een voorschoot groot, 

maar toch een FORD-garage. 

FORD kent op dat ogenblik een enorm succes en Alfred kan 

mee profiteren van de boost die het bedrijf meemaakt.  Zijn 

grondige kennis als mekanieker speelt een grote rol in het 

landelijke Steenhuffel.  De kliënten willen ook achteraf 

geholpen worden.  Het succes bleef maar groeien en al snel 

besefte hij dat hij aan uitbreiding toe was. 

We schrijven 1923 wanneer hij te Merchtem aan de 

Krekelendries een oud gebouw kan kopen om er voor die 

tijd een moderne garage van de maken. Hij wordt tegelijk 

ook “officieel verdeler”. 

 

 

 

 

 

 



D’Ieteren 

Het afwerken van de vrachtwagens zoals dat toen te Merchtem gebeurde.  

In 1934-1935 gaat hij opnieuw verbouwen en wordt het gebouw opgericht, in de wat sommigen zeggen, 

de  pakketbootstijl, dat tot op vandaag nog steeds bestaat. 

Naast dit alles heeft Alfred George ook hoge sportieve toppen bereikt :  

1930 :  winnaar v/d rally van Francorchamps;  

1931 :  winnaar van de rally van Keulen; côtes de Wavre; 

1932 : Winnaar rally van Gent; 

1934 : Winnaar rally van Knokke-zoute;  côtes de Wavre; 

1935 :  Winnaar van de rally van de Antwerpse wereldtentoonstelling. 

Ook in de wielerwereld was hij actief.  Hij ontwierp zelfs een speciale volgwagen 

met geluidsinstallatie, zodat hij de koers onderweg van nabij kon volgen. 

Het bedrijf werd nadien geleid door zijn kinderen welke het later hebben overgelaten aan de huidige 

FORD-dealer THOMAS.  

Julien 

 

 

 

  



Mijn oronasprokkels—Februari 2022 

Vrijdag 4 februari 2022 gaf KWB een infoavond over elektrische wagens. Stan De Potter zoon van onze Fons, u 

allen bekend, werkt reeks 15 jaar aan de ontwikkeling van hybride en elektrische wagens bij Toyota motor Europe 

en kwam zijn kennis en ervaringen graag met de KWB leden delen. Vroeger was het simpel: je kon kiezen uit ben-

zine of diesel. Of op LPG was ook nog een mogelijkheid. Vandaag wordt een wagen aankopen heel wat complexer: 

hybride, plug-in hybride, elektrisch, waterstof... of toch maar blijven kiezen voor de vertrouwde benzine- of diesel-

motor? Belangrijk maar je doet dit liefst op een planeet die leefbaar blijft voor iedereen. Het was een goede beslis-

sing van het bestuur om het live in onze parochiezaal te laten door gaan, alles verliep vlot en iedereen ging met 

veel kennis en tevreden naar huis. 

Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 

februari gevierd, 40 dagen na Kerstmis. Aan het begin van de eucharistieviering van deze feestdag vond vroeger een 

processie met gezegende kaarsen plaats. Op elke boerderij werd feestelijk gevierd met koeken, later werden dat 

dan lekkere pannenkoeken. In februari komen ook de zon en het licht terug na een lange winter. ... Pannenkoeken 

verwijzen met hun ronde vorm en goudgele kleur naar de zon. Een eeuwenoud gezegde luidt immers: "Op twee 

februari is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm". Door pannenkoeken te bakken werd vroeger 

de overschot van de bloem opgemaakt voor de nieuwe oogst. Ook de eieren werden opgebruikt want na Lichtmis 

begint de vasten. Maar van waar komt het katholieke feest Maria-Lichtmis dan. Naar joodse gewoonte moest Maria 

zich die dag, 40 dagen na de geboorte van Jezus, laten zuiveren in de tempel. Daarbij bracht ze zoen- en lichtoffers. 

In de joods-christelijke traditie werd deze dag daarom het feest van het licht, en werden er kaarsen gewijd en aan-

gestoken en pasgeboren baby’s gezegend. Maria-Lichtmis heeft dus eerder iets met kaarslicht te maken dan met 

pannenkoeken. De pannenkoeken die we met Lichtmis eten, hebben meer met de terugkeer van de zon en de len-

te te maken, dan met het katholieke feest waar ze in onze hoofden mee gekoppeld zijn. 

Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Tot aan de hervorming van de heiligenkalender van de rooms-

katholieke kerk in 1969 kon op 14 februari Sint Valentijn vereerd worden. Om in de achteraf geconstateerde 

leemte te voorzien, is rond het midden van de twintigste eeuw, waarschijnlijk vanuit de bloemenbranche, de "oude 

legende van broeder Valentijn "terug  bedacht. Deze verschijnt nog regelmatig in allerlei variaties in krantenberich-

ten. Zo zou Valentijn in ‘De middeleeuwen' monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem be-

zochten, schonk hij geluk met bloemen, die Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven 

met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kusjes.  

Februari 2021 was zacht, droog en zonnig. Deze maand 2022 verliep nat met in grote delen van het land tussen 10 

en 15 millimeter en op 4 februari tussen 20 en 25 millimeter regen. En de gure wind blijft al heel de maand  ra-

zendsnel waaien en onrust zaaien, in de nog donkere dagen, het is zwaar onweer niet alleen bij ons maar overal en 

als het de wind niet is die onrust geeft, dan is het onze wereld die niet meer straalt, maar veel zorgen geeft. Wij 

zouden moeten kunnen vliegen op een groot tapijt naar een nieuwe mooie wereld, met veel ruimte waar iedereen 

vrij kan zijn, een wereld die wonderen kan doen voor jou en mij en iedereen. Het zijn maar dromen en dromen 

zijn bedrog zodus niet klagen en er het beste van maken.  

Eindelijk kunnen wij wat meer doen, nu dat coronabeest aan het verslagen is, want helemaal is hij niet weg, er zijn 

nog veel mensen die in quarantaine zijn. Terug een beetje vrij is toch tof, ik kon terug bij mijn lieve buurtjes een 

babbel gaan doen met een lekkere tas koffie, ik ging naar huis met een fijn gevoel, want echte vriendschap kan 

wonderen doen in je leven.  

Nog even en het is lente. De hemel is blauw, de sneeuwklokjes en de paasbloemen komen piepen, het is kermis in 

mijn tuin, de kou is bijna voorbij, en genieten wij van het ontluiken van de natuur. De bomen kleuren groen, de 

planten bloeien open en laten hun kleurenschouwspel zien, tijd om je huis op te fleuren. De vogels beginnen aan 

hun liefdesleven je hoort ze vrolijk zingen, de bijen komen ronken langs je kop en de mollen goed verscholen ko-

men uit de grond en maken hoopje aarde in de gazon, soms zo erg dat je er onnozel van word.            

                   

Lily 



Kruiswoord 293    

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  25 maart 2022 in de bus bij een be-

stuurslid, of mail het naar: svandevenster@gmail.com 

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

 HORIZONTAAL :  

1. Land in Midden-Amerika – Republiek in Mid-

den-Europa 

2. Griekse letter – Bloeimaand – Liefkozing. 

3. Per persoon – Verandering van stemgeluid, 

rinolalie. 

4. Overschot – Hij – Inkeping. 

5. Grafvaas – Gewiekst persoon – Uitbundige 

groei. 

6. Kledingmaat – Ingenieur – Spaanse uitroep. 

7. Tijdperk – Franse jongensnaam – Boerenkiel. 

8. Helium – Koninkrijk in de Himalaya – Eiland-

staatje in de Stille Oceaan. 

9. Inwoner van een Scandinavische hoofdstad – 

Naaldboom. 

10. Netto – Bepaald soort – Waterscooter. 

11. Lidwoord – Sociale Zaken – Studentenverblijf 

– Neon – Meisjesnaam. 

12. Urineleider – Meer in Schotland – Halt! 

13. Dysprosium – Muggenlarve – Duits voetbal-

coach van o.a. Club Brugge. 

14. Gevoelloosheid voor pijn – Lofrede. 

15. Eiland in Oceanië – Europees land. 

 VERTICAAL :  

1. Eiland in de Middellandse Zee – Land in Midden-

Amerika. 

2. Onderofficier bij de marine – Later. 

3. Stoomschip – Bits, vinnig – Plaats in West-

Vlaanderen – Kaasstadje in Nederland. 

4. Kleurschakering – Testruimte – Balpen. 

5. Engels bier – Laatstleden – Lastercampagne – 

Gallium. 

6. Soort make-up – Beoordelingscomité – Koor-

dans. 

7. Plaats in Zwitserland – Kanarie – Paardenkracht 

– Oplawaai. 

8. Republiek in West-Afrika. 

9. Nauwelijks – Meisjesnaam – Kweker. 

10. Daar – Belangrijke kerk – Junior (omgek.) – 

Schoorbalk. 

11. Hansworst – Verzachtend – Lutetium. 

12. Hoekzuil – Eigendomsbewijs – Deense hond. 

13. Bediende in livrei – Zweedse misdaadserie 

(Canvas)  – Oud-Noors prozawerk. 

14. En andere – Vlaamse rivier – Soort roofvogel. 

15. Land in Afrika – Zuid-Amerikaanse staat. 

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

1 1          6     

2                

3     11            

4                

5        10        

6                

7                

8     3           5  

9                 

10           7     

11                

12                

13    2            

14               4 

15 8         9       

 

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 

 
Oplossing kruiswoord 292 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: ENERGIEFACTUUR.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Jaap Miedema. 

 

Proficiat!   

 

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

1 L E T T E R Z E T T E R   S T 
2 O L I E B A A S   A V A N T I 
3 C A P E   A T T I L A   U R N 

4 K T   L O K   E N K   G R O G 
5 D I K T E   A R K   R O S   E 

6 O E R   M I R   T R A   E E L 
7 W   I E P   E I   O I R   R I 
8 N I E T A A N G E S L O T E N 

9   S K A   M A L I E   T A L G 
10 V E E   R A   O K   M O L O   

11 E R N S T I G   E T E R   G A 
12 R E B E L   A L R A S   B E F 
13 J   I R   E G A   A  S B L   F 
14 U L E V E L   B E R I B E R I 

15 S T R O O I Z O U T   C R U X 

 


