
KWB bloeit! 

De maand April zit er alweer op. Alweer een geslaagde KWB maand die van 

start ging met een heus escape-room spel. Acht moedige KWB’ers gingen de 

uitdaging aan om de Pandora box te openen. En just is just. Hubert zorgde 

ervoor dat elke opdracht tot in de perfectie werd uitgevoerd alvorens de vol-

gende opdracht werd aangevat. Eén uur en drie kwartier later, zonder noe-

menswaardige hulp van de spelleider, werd de Pandora box gekraakt. Onze 

kaarters zagen dat het goed was.  

Een paar uur later zaten we al op de bus richting het Zwin. 25 moedige KWB-

ers en Femmaatjes trotseerden de ochtendkou. Gelukkig werden we bij aan-

komst onmiddellijk getrakteerd op een heerlijke, warme tas koffie met cake. 

Vervolgens trokken we met 2 West-Vlamingen het Zwin in. De zon won het 

van het wolkendek en we werden verrast met een mooi waterzonnetje. Na 

een gezapige lunch trokken we verder richting Sluis voor een stadswandeling. 

Luc wist sommigen van ons te overtuigen van een bezoek aan het museum 

Bizarium.  Nooit heb ik zoveel knotsgekke uitvindingen bij elkaar gezien. Zeker 

een aanrader wanneer jullie nog eens in Sluis zijn. 

Op Paasmaandag stond KWB pal om de wandelaars van de Paaszoektocht on-

derweg te verwennen met een drankje en zakjes paaseieren. Meer dan 30 lus-

tige wandelaars kwamen die middag langs. De afgelopen maand konden we 

weer meer dan 160 Peizegemnaren bereiken met onze Paaszoektocht. De 

Paashaas deelde ook meer dan 80 zakjes Paaseieren uit. 

Ook de komende maand staat ons programma weer bol van de activiteiten. 6 

mei organiseren we ons eerste Repair Café. Zondag 15 mei trekken we er 

weer samen met Jurgen Sarens op uit om onze gevleugelde vrienden te spot-

ten. Meer informatie vinden jullie in dit boekje. Zondag 29 mei om 10u nodi-

gen we jullie graag uit voor enkele spelletjes petanque en kubb ten huize Fons 

De Potter. Breng gerust vrienden of familie mee. Hoe meer volk hoe beter. 

Tot slot wil ik jullie alvast warm maken voor ons Praatcafé van 3 juni dat deels 

op verplaatsing doorgaat. We bezoeken na een korte fietstocht de Plukboer-

derij Robberechts. Het wordt steeds duidelijker dat we de komende jaren 

moeten inzetten op de korte voedselketen. De plukboerderij is hiervan een 

mooi voorbeeld. Na het bezoek keren we terug naar ons Praatcafé om nog 

even na te praten. De kaarters zijn uiteraard welkom vanaf 20u om een kaartje 

te leggen. Meer uitleg vinden jullie verder in dit boekje. 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

6 mei    Repair Café 

15 mei   Vogelspotting 

29 mei  Petanque en Kubb 

3 juni   Bezoek Plukboerderij 

24 juni   Barbecue 
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Actie Oekraïne 

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen! 

   CASIER Dirk 

   DE BLOCK Geert 

   ROBBERECHTS Roger 

   VAN HERP Marc 

Mei 2022 

Fietsbieb Merchtem 

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook met Fietsbieb willen we ons steentje bijdragen om te hel-

pen en dit doen we op de manier waar we goed in zijn. Namelijk door kinderfietsen in te zamelen en uit te lenen 

aan de kinderen van vluchtelingen die hier in België een onderdak hebben gevonden. 

Wie een fietsje schenkt krijgt nu zelf geen waardebon, maar voor elke geschonken fiets in deze periode geeft de 

Fietsbieb een jaar gratis lidmaatschap aan een kind op de vlucht. Het verstrekken van gratis lidmaatschappen loopt 

tot eind juni. De Fietsbieb engageert zich om de fietsen in orde te zetten (net zoals je alle andere geschonken 

fietsen ook met eigen middelen in orde zet). 

Uitzonderlijk nemen we graag volwassen fietsen aan. 

Alvast bedankt. 

  Je kan contact opnemen met: 

 aloisdesmedt53@gmail.com 
 marleen702@telenet.be 
 merchtem@fietsbieb.be 
  

 info: www.fietsbieb.be 

Vogelspotting 

Naar goede, oude gewoonte trekken we ook dit jaar op pad om 

enkele leuke plekjes in onze streek te ontdekken op zoek naar be-

kende en minder bekende vogels op 

Zondag 15 mei 2022 om 9u30 

Verzamelen met de fiets om 9u15 aan Ons Parochiehuis 

Onze ervaren en deskundige gids Jurgen Sarens zorgt voor de be-

geleiding.  

Benieuwd wat we dit jaar weer gaan ontdekken? 

Vergeet alvast fototoestel en verrekijker niet! 

mailto:aloisdesmedt53@gmail.com
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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 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 immers fel gegeerd.    

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. 

 

OPGELET : NIEUWE DATUM ! 

mailto:julien.robberechts@telenet.be


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 



29 mei—Petanque en Kubb 

PETANQUE EN KUBB – VOORMIDDAG 

“Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te 

gooien. Het woord “kubb” betekent “houten blok” in het Zweeds. Het kan kort worden omschreven als een 

combinatie van bowling, petanque en schaken”. 

“Petanque is de Provençaalse variant van jeu de boules, hoewel beide termen vaak als synoniem worden gebruikt. 

Me probeert met precisie een metalen bal (la boule) zo dicht mogelijk te plaatsen bij een klein balletje dat als eer-

ste wordt uitgeworpen (de cochonnet) Petanque staat voor een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, 

techniek, tactiek, concentratie en teamgeest centraal staan”. 

Zin in een partijtje KUBB of PETANQUE? Met KWB doen we de twee in één: OP ZONDAG 29 MEI 2022 – 

van 10 u tot 12 u – organiseren wij een kubb en petanque voormiddag. 

Plaats van de afspraak: bij Fons De Potter – De Heide 68 – Peizegem. 

KWB zorgt voor een kubb-spel en een aantal sets ballen voor de petanque. Maar voor wie kan, breng zelf een set 

petanqueballen mee. Om in de sfeer te blijven : een “Pastis” of iets anders fris wordt als afsluiter aangeboden. 

Hartelijk welkom ! 

3 juni—Plukboerderij 

Met KWB op bezoek bij HET GEZONDE PLUKVELD 

Ken je het CSA Netwerk (Community Supported Agriculture) ? Het betreft een project  van gezonde landbouw voor de 

buurtbewoners. Door de ecologische manier van werken zorgt de landbouwer voor de gezondheid van de burgers en voor 

de gezondheid van milieu en bodem. Wie bij de boer een voorafbetaling doet kan dagelijks naar believen gebruik maken van 

lekkere en verse producten: groenten, kruiden, bloemen, fruit en dierlijke producten. Op deze wijze bouw je als consument 

mee aan duurzame landbouw. Je bent als het ware mede-eigenaar van de oogst en van dichtbij maak je het reilen en zeilen 

op de boerderij mee. 

Ook in Merchtem wordt werk gemaakt van dit project:  DE ZELFOOGSTBOERDERIJ HET GEZONDE PLUK-

VELD. In de Galgestraat boert LUC ROBBERECHTS als vierde generatie op zijn landbouwbedrijf. Een drietal jaar gele-

den startte hij een nieuw hoofdstuk in zijn landbouwersleven. Vandaag genieten tientallen gezinnen van zijn plukveld. Wie 

een jaarabonnement neemt kan oogsten van zonsopgang tot zonsondergang, 7 dagen op 7. Populaire groenten zoals tomaat, 

courgette, wortels, broccoli, bloemkool, spinazie, boontjes… Maar ook vergeten groenten zoals boterraapjes, pastinaak, 

aardpeer… Of nieuwe groenten, kleinfruit en tuinkruiden. 

Met KWB krijgen we de kans het ecologisch landbouwbedrijf van Luc te bezoeken. 

 

We verzamelen op vrijdag 3 juni 2022, om 19u45, in het vergadercafé van Ons Parochiehuis. Wie dit wenst kan nog 

snel genieten van een frisse pint, want om 20u starten we samen naar Het Plukveld. 

Het Plukveld ligt op een boogscheut van onze plaats van de afspraak. DUS WE DOEN SAMEN DE VERPLAATSING MET 

ONZE FIETS.  

Voor wie met de wagen wenst te komen: Galgestraat 33 – 1785 Merchtem. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

We krijgen een rondleiding van ongeveer anderhalf uur.  

Voor 22 u zijn we terug in het vergadercafé van Ons Parochiehuis en kunnen we napraten over dit duurzaam project. 

 

Wij kijken uit naar je aanwezigheid ! Hartelijk welkom. 



Mijn sprokkels—april 2022 

Wij zitten weer in zomertijd met onze klok. Wij zetten de klok één uur vooruit. Resultaat: het is nog donker als ik 

om 7 uur opsta, positief is dat het om 19.30 nog niet donker is. In 1977 werden zomer- en wintertijd ingevoerd. 

Dit kwam door de oliecrisis. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, zou er energie bespaard 

worden. Naar het schijnt zijn wij sindsdien te weten  gekomen dat wij elk jaar op twee momenten machtiger zijn 

dan de zon, tijdens het switchen tussen zomer- en wintertijd. Maar hoeveel mensen geloven of verstaan dat.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de zomertijd door de Duitsers voor het eerst echt ingevoerd. De oorlog 

was duur en om kolen te besparen besloot Duitsland op 30 april om één uur voor middernacht de zomertijd in te 

voeren. Ook in de bezette delen van België en Frankrijk werd dit ingevoerd. Nederland volgde het voorbeeld een 

dag later. Engeland voerde de zomertijd drie weken nadien ook in. Tijdens het interbellum was er geen zomer- of 

wintertijd. In de Tweede Wereldoorlog ging Nederland op bevel van de Duitsers van de Amsterdamse Tijd over 

op de Midden-Europese Tijd. De klok moest één uur en veertig minuten vooruit worden gezet zodat het in Ne-

derland even laat zou zijn als in Duitsland. In 1946 werd de zomertijd afgeschaft.  

Goed om te weten! Het was wel de Brit William Willet die voorstelde om in de zomer langer van het daglicht te 

profiteren. Het idee van de Daylight Saving Time (DST) was geboren. De klok moest in het voorjaar een uur voor-

uit gezet worden (en in het najaar een uur terug), zodat de mensen ’s ochtends zouden kunnen profiteren van het 

vroege zonlicht en ‘s avonds een uur minder gebruik hoeven maken van energieverslindend kunstlicht.  

1 april noemden de mensen vroeger verzenderkensdag. Of, op de eerste april stuurt men de gekken waar men wil 

en  probeert men de mensen beet te nemen. Ik zelf heb op deze dag weinig gehoord of gezien dat op een aprilgrap 

leek. Ik heb wel een grappige bende mannen bezig gezien op de Kleine raak avond. Je moest ze bezig gezien hebben 

om de doos van Pandora open te krijgen. Een spannend spel waar je logisch slim moest nadenken, zeker geen 

stress mocht hebben, maar wel in groep samen ging zoeken om de code te kraken. Ze hadden heel veel pret en 

het plezier kon niet meer stuk want ze kraakten de doos van Pandora!! Wij als kaarters beleefde na lange tijd terug 

een toffe leuke eerst vrijdag avond. Ik was een beetje benadeeld, ik moest tegen 2 mannelijke zware sloebers spe-

len en ik ben natuurlijk verloren in ons nieuw verrijkend kaartspel.  En het was geen aprilgrap.  

Pasen het feest van Jezus de Levende. Het kruis van Goede Vrijdag, dat teken van dood was toch een nieuw begin 

hebben wij in school geleerd bij de zusters. Hij is een vuur dat mensen de weg wijst op hun tocht door het leven, 

Hij is een bron van warmte en leven. Het is gelijk de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, als de kale takken weer 

groen worden, wanneer de dagen lichter worden en de lucht vol met vogels, dan is het tijd om Pasen te vieren. 

Overwinning op de dood, een nieuwe schepping. En zo is het uiteindelijk met alles en allen! Wwat echt is en goed 

overleeft alles, ondanks de schijn van het tegendeel.  

En wie heeft er de Paashaas gevonden op zijn zoektocht? Ik heb gezocht maar niet gevonden, Ik vond andere din-

gen, er liggen vele kleine gelukjes verborgen, de kunst is anders kijken naar dingen die je zelf niet bijzonder vind. Er 

ligt zoveel  goeds te vinden door goed te zoeken, en het waarom te vinden, wees dankbaar als je iets bijzonder 

vindt en geniet van die gelukjes. Het is gelijk je zoekt naar de warmte, maar ze niet in je omgeving vindt, zoek op 

een andere manier, je zal ze zeker vinden. Al is het op een andere plaats, toch ben ik zeker dat je ze zal vinden. 

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. Zoiets 

kan opeens de zon laten schijnen in het hart van de mens die je zomaar ontmoet. Het kost niet zoveel een hand uit 

te steken om een ander een beetje behulpzaam te zijn. Een dankbare blik is vaak de beloning al was de moeite 

voor u slechts klein. Het kost zo weinig om een ander te geven iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt. Vriend-

schap, alleen door dat weg te schenken geef je iets waar ieder mens naar verlangt!  

Wie positief in het leven staat bereikt meer dan mensen die zeuren. Door het leven te accepteren met haar mooie 

en minder mooie kanten wordt je leven leuker. Laat zingen de bloemen, zingen de wei, mijn hart is licht en blij. Uw 

vreugd O Heer zingt diep in mij. Alle wegen van de wereld leiden naar de hemel toe, en de wind die rondom dar-

telt, voert je naar die zonnegloed. Iedere weg van moeder aarde ligt bezaaid met vriendelijkheid, en de blik van 

ieder mens geeft je de glimlach op je gezicht! 

 

Lily 



Kruiswoord 295    

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 27 mei 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           15     

2  1              

3                

4                

5    2          3   

6                

7       13         

8   4      9    12   

9     16    5       6 

10   10             

11 7           8      

12                

13              11   

14                

15           14     

 

HORIZONTAAL : 

1. Droge, rode Italiaanse wijn – Maan van de 

planeet Saturnus. 

2. Glycerine – Vulkaan op Sicilië. 

3. Kort afgebroken geluid – Zirkonium – 

Vervelend – Vertrek! 

4. Krypton – Hevige woede – Verlichtingsbuis 

– Durf. 

5. Graveerder – Elektrisch geladen deeltje – 

Deel van een batterij of magneet. 

6. Dieventaal – Godin van de tweedracht – 

Landcode van Ecuador. 

7. Kostuum – Dakbedekking (Ind.) – 

Voegwoord – Edelgrootachtbare. 

8. Nachtvlinder, avondrood. 

9. Hetzij – Binnen – Bleek, broos – Bloedvat-

verwijdend apparaatje. 

10. Communicatiemiddel – Meer dan genoeg – 

Ringvormig koraaleiland. 

11. Binnenzee – Telwoord – Kort moment. 

12. Soort doping – Graad in het leger – Militair. 

13. Iers verzetsleger – Heden – In hoge mate, 

zeer. 

14. Boven – Plezier van het reizen – Nikkel. 

15. Congolees gerecht – De internationale 

wateren. 

VERTICAAL : 

1. Amandelkoekje met chocola aan beide 

uiteinden – Wegens. 

2. Waakzaam – Griekse letter – Clown. 

3. Tocht, reis – Aap met vossenstaart – God van 

de liefde. 

4. Eetbaar schelpdier – Lange rij – Behoeftig. 

5. Briefaanhef – Inwendig lichaamsdeel – Emeritus 

– Laagwater. 

6. Griekse anijsdrank – Over te nemen – Brutale 

houding, bluffer. 

7. Geprikkeldheid, ergernis – Vleessaus. 

8. Hoofdkwartier – Japans toneelspel – Schijnbaar, 

onecht – Goed voor. 

9. Engelse bevestiging – Neon – Vlaanderen – 

Geliefde van Julia. 

10. Hoogmoedig, verwaand – Straatgeweld – 

Manier van doen – Namelijk. 

11. Bergbeklimster – Dwaas, fanatiek. 

12. Koordans – Rund – Netto – Vleesbereiding. 

13. Hetzelfde – Plaats in West-Vlaanderen – Heer 

van stand . 

14. Niet passend – Afvalproduct van de nieren. 

15. Deel van een wiel - Goocheltrucks met 

speelkaarten. 

 
 

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 294 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: GENDERNEUTRAAL.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Geert Vrancaert. 

 

Proficiat!   

 

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

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

10 E V A  N O B E L  E G  S E 
11 L A M A  L O T  B R E K E R 
12  L  S T A D  L O  S O M S 
13 P L A T O  E T I K E T  B O 
14 A E R O L O G I E  E E K L O 
15 D R A N K H A N G E N  W E G 

 


