
Herfst! 

 

Ik heb er net enkele uurtjes tuinieren opzitten. De tuin klaarmaken voor de 

winter. De pastinaak en peterseliewortel beleven de tijd van het jaar en dikken 

nog mooi aan. De winteruitjes en look zitten al in de grond. Op goed geluk 

nog enkele rijtjes veldsla gezaaid. Waarom ook niet? Ze geven nog een hele 

week warm weer rond de 20°C en dit eind oktober. Alweer een recordmaand 

die gaat sneuvelen dit jaar. Toch zit onze tijd in de tuin er stilaan op. 

KWB Peizegem denkt evenwel nog niet onmiddellijk aan uitbollen.  

Deze maand staat naar goede gewoonte ons KWB gezinsweekend gepland. Dit 

jaar trekken we naar het mooie Houffalize. Een wandelplek bij uitstek en na-

tuurlijk kan ook een bezoek aan de brouwerij Achouffe niet ontbreken. 

In december staat die andere topper gepland die we de afgelopen 2 jaar enorm 

hebben gemist. Onze Kinderkermis!  

Onze werkgroep is al enkele weken hard aan het werk en opnieuw zijn zij er 

in geslaagd een nieuw spelletje uit hun brein te toveren. Uit goede bron heb ik 

vernomen dat die zogenaamde voorbereidende vergaderingen niet meer zijn 

dat een speeltuin voor volwassenen. Kind zijn in een volwassenlichaam is een 

absolute voorwaarde om tot deze groep te kunnen toetreden. Meer info vind 

je verder in dit boekje. We zullen ook opnieuw vele handen nodig hebben om 

ons te komen helpen. Woensdag 7 december vanaf 19u stellen we de spelle-

tjes op in de zaal en zaterdag hebben we 35 paar helpende handen nodig om 

de kinderkermis in goed banen te leiden. 

De komende weken gaat ons bestuur de activiteitenkalender voor 2023 op-

stellen. Een warme oproep aan iedereen voor frisse, nieuwe ideeën. Niets is te 

zot .. of toch bijna niets.  

Heb je een idee of herinner je een oude activiteit die we al jaren niet meer 

inplannen laat het dan aan iemand van het bestuur weten en dan gaan wij er 

mee aan de slag. 

 

Veel plezier!   

Johan   

Agenda  

4-6 nov.  KWB – weekend 

11 nov.  Praatcafé 

 

10 dec.  Kinderkermis 
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Een duik in ons archief 

Bekende Merchtemnaren :   

Wie was Florentina De DONDER ? 

Florentina De Donder werd geboren te Brussegem  op 4 juli 1878 als dochter van Jan Baptist en Maria 

Ludovia Cooremans.  Zij woonden in Blakenbergen, tussen Brussegem en Wolvertem.  Zij waren dus 

geen authentieke Merchtemnaren maar het lot beschikte zo dat zij uiteindelijk veel met Merchtem zou-

den te maken krijgen.   In de 19de eeuw en zelfs nog eens stuk in de 20ste was het heel normaal dat jonge  

lieden werden uitbesteed aan een gegoede familie als hulp.   Voor jongens was dat veelal een boerderij 

om er als boerengast te gaan werken.   De meisjes kwamen dan als meid terecht bij ofwel diezelfde 

boer ofwel een rijkere familie van industriëlen, brouwers, herbergiers  e.a. 

Zo was Florentina op haar 16de aan de slag geraakt bij haar grootvader die een boerderij met herberg 

had op de Meuzegemse hoek, dat is de grens tussen Merchtem en Wolvertem.  Die weg legde ze te 

voet af, dagelijks langs een smalle voetweg doorheen de velden. (Toen bestonden 

vele voetwegen - ook kerkwegen genoemd  -  die vandaag voor een groot deel 

verdwenen zijn). 

Zo op zaterdag 1 september 1894 volgde zij precies dezelfde weg van en naar 

haar grootvader.  Toevallig ging dat weekend een kermis door in de buurt.   

Florentina had voordien haar grootmoeder reeds gemeld dat zij onderweg soms 

lastig werd gevallen maar hier werd weinig aandacht aan besteed.    

Die zaterdag kwam Florentina niet terug op het voorziene tijdstip (voor het don-

ker werd). Daarom ging grootmoeder met twee buren op zoek naar het meisje.     

Zij vonden haar uiteindelijk terug, dood, gruwelijk verminkt, aan de voetwegel te Breestraten. 

Uiteraard betekende de dood van het meisje een schokgolf binnen te gemeente.  Er deden allerlei ge-

ruchten de ronde maar hoe ze uiteindelijk om het leven is gebracht werd nooit opgeklaard.  Er was bo-

vendien maar matig gezocht naar de daders van deze moord.  Er bestond nochtans een groot vermoe-

den. Er waren immers twee verdachten in de zaak maar het onderzoek hiernaar bleef miniem, volgens 

velen, omdat één van de verdachten  de zoon van een goede vriend van 

de toenmalige burgemeester was. 

De moord is dus nooit opgehelderd.  Wel werd er op de plaats waar het 

meisje werd gevonden een monument, onder de vorm van een kruis, 

opgericht.  De overheid heeft dit monument onlangs onderhouden.   

Het Merchtems toneelleven “Merchtems volkstheater” bracht enkele 

jaren terug, een stuk op het podium met het verhaal van  deze gruwelij-

ke moord. 

Een lugubere geschiedenis dit keer, maar een noodzaak als herinnering.  

                                                        

Julien 

Tekst uit de “Gazet van Lokeren” van 9 

september 1894 



Lidgeld 2023 

Ledenbijdrage 2023 
 

Het einde van het jaar nadert en ook KWB is alvast begonnen aan de opmaak van het nieuwe jaarprogramma 

voor 2023.  

Bij een nieuw werkjaar hoort ook de herniewing van de ledenbijdrage. En we moeten er niet flauw overdoen, 

maar na enkele jaren zonder aanpassing zag KWB Nationaal zich genoodzaakt om de ledenbijdrage van 30 Euro 

op te trekken naar 35 euro.  

Dit is op zich niet zo verwonderlijk want alles wordt in het lever duurder. Toch is deze verhoging meer dan ve-

rantwoord aangezien we allemaal weten dat door de energiecris de lonen van ons allemaal al meermaals werden 

geïndexeerd. Zo ook de lonen van de nationale KWB-medewerkers. Maar nog veel belangrijker is dat de ver-

zekering van onze leden werd uitgebreid waardoor nu ook sportactiviteiten worden gedekt. Wij als KWB Peize-

gem werden ook niet vergeten. Ons deel van jullie ledenbijdrage werd verhoogd van 4 naar 7 Euro die integraal 

zullen worden aangewend aan onze activiteiten van het komende jaar.  

Nieuw dit jaar is dat jullie ook jullie partner of volwassen inhuizende kinderen gratis kunnen inschrijven als lid van 

KWB Peizegem. 

 

Indien je nog niet betaald hebt, schrijf dan vóór 30 november 2022 de ledenbijdrage van 35 euro 

over op rekeningnummer BE55 7755 9596 0644  van KWB Peizegem.  

Je kan natuurlijk ook altijd jouw lidgeld afgeven bij een van onze bestuursleden. 

November 2022 

Dikke proficiat en doe er nog vele jaren 

bij! 

DE BAERDEMAEKER Roland 

DE BLOCK Gert 

DE RAES Els 

DEBEL Christophe 

RUBBENS Werner 

SARENS Daniël 

TRIEST Marc 



Kinderkermis 



Kinderkermis 

KWB - Kinderkermis - zaterdag 10 december 
 
Jaja, eindelijk is het weer zo ver! Onze 19de kinderkermis komt er aan! 

Deze zal doorgaan op zaterdag 10 december in zaal « Ons Parochiehuis » van 13u45 tot 18u. 

 

Het belooft alweer een prachtige editie te worden. 

We beginnen met een geweldige Mike Leroy’s goochelshow, waarna de kinderkermis van start gaat met 18 zelf 

ontworpen spelen. Traditiegtrouw wordt ook dit jaar een nieuw spel  geïntroduceerd. 

 

Bij deze gelegenheid willen wij alle sponsors van harte danken voor hun bijdrage die er mee voor zorgt dat we 

de kinderen een mooie namiddag kunnen aanbieden.  

 

Wil je weten hoe het er echt aan toegaat, kom dan gerust een kijkje nemen. 

Breng familie en vrienden mee om gezellig iets te drinken terwijl de jongsten zich amuseren. 

 

Enkel de kinderen betalen inkom. 

  

Tot dan! 

Het kinderkermis team 

 

  

Uit onze archieven duikelden we een uitnodiging op voor het kerstfeest van 1960, de voorloper van onze hui-

dige Kinderkermis.  

Graag delen wij deze met jullie; een beetje nostalgie uit het verleden.   

 



Mijn sprokkels—oktober 2022 

Mijn verjaardagsmaand! Ik ga op zoek naar geluk - dat moet je wel zelf zoeken - met oren en ogen wijd open. Je 

kan het nergens kopen. Geluk zit in de natuur, zoals een warme windvlaag in je haar,  in een bos bloemen van ie-

mand onverwachts waar je niet aan dacht. Geluk vind je in de warme zonnestralen die in je huid binnendringen. 

Geluk dat vind je in het kleinste simpelste hoekje. Zoek en je zult vinden. Het is zoals vriendschap! Vriendschap 

komt vaak uit het kleinste hoekje. Hoe mooi de vriendschap is dat lees je in ieder boekje; de echte vriendschap 

raak je nooit kwijt want echte vriendschap is ervoor altijd. 

Iedereen moet de dag van vandaag mooi, slank, lief en attent zijn. Zodus ging ik er op een mooie dag mij ook eens 

aan wagen. Maar wat doe ik mis, niets helpt! Ik heb mijn besluit genomen: ik zal gelijk ik ben moeten verder gaan. 

Misschien komt de drang later maar wat kan ik er dan nog van maken. En heeft het nog wel zin dat ik er aan begin? 

Iedereen is mij zo gewoon, het is slechts een magere troost. Maar troost brengt hoop.   

Daarom lieve mensen, blijf ik gelijk ik ben. Er wordt gezegd: ”van ieder mens is er maar één”.  Dus, ik ben uniek. Ik 

ben gewoon wie ik ben. 

Het valt niet altijd mee, maar het leven heeft ook andere kwaliteiten. Ik sta 's morgens op, en zing tegen mijn bloe-

men. Want wie vrolijk de dag begint, kan ook als het regent de zon zien schijnen. Je hebt ze alle twee nodig om de 

kleuren van de regenboog te zien verschijnen.  Ik voel het als woorden soms stekelig, en grof zijn, maar ik beant-

woord ze met een warm hart; schoonheid zit toch van binnen. Een appel die van buiten schoon is en van binnen 

rot, wat stelt dat nou voor? Niks, je kan hem niet gebruiken, weg er mee dus.  

“Ik ben wie ik ben. Daar kom ik eerlijk voor uit. Ik ben een mens. Ik ben geen freak. Ik leef want ik adem, dus ik 

ben uniek!  Aanvaard zoals je bent, en maak er het beste van”. 

Onze kaartavond begon wat later. Pieter Robberechts kwam praten over zijn werk in het verre , ons onbekende 

junglegebergte. Tof omdat een keer te bekijken , maar toch veel vraagtekens. Wat zoek je ginder zover van alle 

familieleden? Aan het verhaal dat hij ons vertelde, voelde ik een man die heel  gelukkig was. Ik hoorde eens in een 

liedje !! “Ik voel mij als herboren. Zevenduizend volt stroomt er nu door mij. Ik swing als nooit tevoren. En de ac-

cu die mij laadt, is volledig vol” En zo voelde ik Pieter zijn leven aan: volledig tevreden met wat hij aan het beleven 

was. 

De kaartavond verliep ook niet zoals ik het gewoon was; ik moest 2x beter opletten hoe ik de kaarten deelde, hoe 

ik ze oppakte en hoe ik ze op tafel legde. Het was opletten, maar wij hebben goed gelachen, en alles was in kannen 

en kruiken toen we  blijgezind naar huis zijn gegaan, met veel verlies. De mannen waren de sterksten; die waren 

met alles direct mee en konden hun lachen moeilijk onder controlehouden, maar voor mij geen probleem. 

Enkele dagen later: donder, weerlicht, water gieten met hele bakken. Soms zie je het aan de horizon al bliksemen, 

maar hoor je het niet donderen. Een zeker teken dat je helemaal niet bang hoeft te zijn voor het onweer. Maar dit 

was toch wel bangelijk, en je kan er niets aan doen , dan gewoon hopen dat het onweer voorbij zal gaan zonder 

veel schade. Als je ergens bent en je vindt geen schuilplaats, maak je dan zo klein mogelijk met beide voeten dicht 

bij elkaar. Er word ook toch altijd gezegd: 'Eiken moet je ontwijken en beuken moet je zoeken'! Helaas is dit een 

hardnekkig sprookje en ook niet meer dan dat. De bliksem kan in open terrein weliswaar elk punt treffen, maar 

heeft beslist geen voorliefde voor bepaalde bomen. De “wijsheid" is waarschijnlijk terug te voeren op het feit dat 

een blikseminslag duidelijker zichtbaar schade aan eiken aanricht dan aan beuken met hun gladde schors. Het best 

is dat je zo rap mogelijk veilig binnen geraakt. 

De filmavond was voor mij een fijne avond. Met bekende en goede vrienden. Het was een mooi verhaal met veel 

waarheid. De 12-jarige Zoë is beste maatjes met haar papa. Wanneer hij besluit om zijn job als bankier op te geven 

en acteur te worden, is de mama van Zoë helemaal niet akkoord. Maar Zoë gelooft wél in papa’s droom. Misschien 

kan hij echt een groot acteur worden, en kan zij hem daarbij helpen. En eind goed al goed, dat was er zo fantas-

tisch aan de film.  

Waar je de trap bent afgedaald kun je hem ook weer beklimmen. Waar je ooit hebt gefaald valt ook weer veel te 

winnen. Waar je hebt gevonden heb je ooit gezocht.    

 

Lily 



Kruiswoord 299  

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 november 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  7     2        8 

2                

3              5  

4                

5  9              

6                

7      10          

8                

9 1               

10                

11                

12          6      

13                

14        4        

15           3     

 

 

HORIZONTAAL : 
1. Tapas van gefrituurde visjes in zure, sterk 

gekruide  marinade – Extra impuls. 

2. Zorgenvesrtrekker – Rivier in Italië. 
3. Arabische titel – Lidwoord – Immers, met 

name. 
4. Luitenant – Landbouwwerktuig – Waterplant 

– Zeevogel. 

5. Cremerie – Delfstof. 
6. Landcode Soedan – Ontvlekkingsmiddel – 

Knoest in hout – Ringvormig koraaleiland. 
7. Droogoven – Voordat – Boven – Laagwater. 

8. Zeewier – Voormalig Israëlisch premier –     

Bid (Lat.). 
9. Kijkcijferkanon. 

10. Afval van hooi – Strafwerktuig – Verstijven. 
11. De onbekende – Turntoestel – Amerikaans 

soldaat – Elementair stralingsdeeltje. 
12. Stuk gletsjerijs – Mand voor de duiven – Heel 

goed, super! 

13. Gevaarlijke storm – Akkervrucht. 
14. Oudindische godheid  - Landingsbaan – 

Eerste vrouw. 
15. Iemand die goed geboerd heeft – Niet halal. 

VERTICAAL : 
1. Lastdier -  Ouderlijke intimiteit terwijl de 

kinderen tv kijken. 

2. Bijwijlen, nu en dan – Aarden kruik – 
Amsterdams peil. 

3. Kreet – Discretie, fijngevoeligheid – Italiaanse 
hoofdstad. 

4. Druivensap – Op de aangehaalde plaats (Lat. 

afk.) – Bouwkeet. 
5. Bijvoorbeeld – Ongepolijste vorm van 

rockmuziek. 
6. Gelofte – Gestold vleesnat – Korte kous – 

Atmosferische overdruk. 

7. Geloofsbelijdenis – Selderij – Landpunt in zee. 
8. Hectoliter – Donder en bliksem – Soort, stijl. 

9. Watervogel – Wegslijting van een oever – 
Meester. 

10. Dichterbij – Bewerkt het land – Broeder. 
11. Pestvogel – Legering voor gloeilampen – Helaas. 

12. Scand. munt – Kraan – Eilandvan de Antillen. 

13. Bepakking, lading – Presentator. 
14. Staaf in traliewerk – Prehistorisch wezen – 

Gezinslid. 
15. Deathride als kinderspeeltuig – Openbaar 

vervoermiddel. 
 

mailto:svandevenster@gmail.com
https://www.kwbpeizegem.be/kleine-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      

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 298 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: ENERGIEFACTUUR.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Roger Robberechts. 

 

Proficiat!   

 

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

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

10 E  I O N  N T  S I  R S Z 
11 R E X  W E G  M E S S N E E 
12  B E S  M O T O R  A S S  
13 D O R A D O  E R A C H T E R 
14 U L  R O E M E N I E  E L O 
15 O A S I S  B R A L L E R I G 

 


