
Energiestress! 

 

Ons Mosselfestijn zit er alweer op. De nodige mosselstress bleek helemaal niet 

nodig te zijn. Alle helpers waren op post en nog veel belangrijker: ze hadden 

er goesting in. Toen bleek dat ook onze sympathisanten de weg naar Ons Pa-

rochiehuis niet hadden verloren kon niets meer stuk. Een welgemeende dank 

aan al onze helpers, leden en sympathisanten om dit Mosselfestijn weer tot 

een succes te maken.  

Uiteraard kunnen we niet op onze lauweren blijven rusten. De komende we-

ken staan alweer heel wat activiteiten op het programma. Woensdag 19 okto-

ber om 20u spelen we voor jullie één van de weinige Belgische films die werd 

uitgebracht in de Coronajaren: Mijn vader is een Saucisse met regisseur en 

acteur Johan Heldenbergh in de hoofdrol. De toegang is gratis voor zowel le-

den als niet-leden dus breng gerust vrienden en familie mee. Meer informatie 

vinden jullie verder in dit boekje. 

We kunnen er evenwel dezer dagen niet nakijken. Elke dag horen we onheils-

berichten over de (on)beschikbaarheid van energie deze winter wat geleid 

heeft tot speculatie op de energiemarkt. Dit heeft uiteraard rechtstreeks im-

pact op ieder van ons. Het ziet er naar uit dat we allemaal een veelvoud gaan 

betalen van de afgelopen jaren voor onze energie. Een mens zou van minder 

energiestress krijgen. Dirk Neirings komt ons donderdag 27 oktober om 20u 

meer vertellen over die energiemarkt in Ons Parochiehuis. Hoe werkt ze? 

Wat betekent dit voor ons als consument? Meer informatie vind je verder in 

dit boekje. Allemaal komen want een goed geïnformeerde persoon neemt nu 

eenmaal betere beslissingen. 

Ons werkjaar zit er bijna op wat betekent dat we de komende maand ons lid-

maatschap moeten verlengen. Zoals alles in het leven dezer dagen duurder 

wordt is ook ons lidmaatschap duurder geworden, met name 35 Euro/jaar. Dit 

is natuurlijk geen leuk nieuws maar kan wel verantwoord worden. Ook de 

lonen van de nationale KWB-medewerkers werden duurder, de verzekeringen 

van de leden werden duurder, de werking werd duurder. Belangrijk hierbij te 

vertellen is dat het deeltje dat wij van KWB Nationaal voor elk lid terugkrijgen 

ook zal toenemen wat we uiteraard zullen gebruiken om onze eigen activitei-

ten te sponseren. 

 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

7 okt.   Praatcafé—Scholen 

    van de Jungle 

19 okt.  Film: “Mijn vader is 

    een saucisse” 

27 okt.  Infoavond— Energie

    markt 

 

4-6 nov;  KWB– Weekend 
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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. 

 

We zouden jullie willen vragen om de ledenbijdrage van 35 Euro over te schrijven op rekeningnummer 

BE55 7755 9596 0644  uiterlijk op 30 november 2022.  

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

Oktober 2022 

Dikke proficiat en doe er nog vele jaren 

bij! 

DE BAERDEMAEKER Freddy 

DE BAERDEMAEKER Gilbert 

DE BRUYN Luc 

DOM Jan  

VAN ZEEBROECK Rudy 

VRIJDERS Hubert 

 



Film – 19/10 

Filmavond - Mijn Vader is een Saucisse 
 
Zoe is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa besluit om zijn baan als bankier op te geven en acteur te 

worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft geloven in papa’s droom. Misschien kan hij echt een 

groot acteur worden, en kan zij hem daarbij helpen, al blijft zijn rol voorlopig beperkt tot het rondlopen in een 

idioot kostuum. 

 

Deze gevoelige Belgische komedie is een rasechte vader-dochter-buddy film. Regisseur Anouk Fortunier (Drôle 

d’oiseau) vindt met de hulp van een stel geweldige acteurs (o.a. Johan Heldenbergh en Hilde De Baerdemaeker) 

precies de juiste toon, vol humor en begrip.  

 

 

https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/drole-doiseau
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/drole-doiseau


Mosselfeest 2022 

Uitslag prijsvraag Mosselfestijn 2022 
 

Hoeveel zakken mosselen (15 kg) zijn er nodig om de balans te doen overhellen, als het voltallige bestuur aan de 

andere kant staat van de bascule? Deze eenvoudige vraag leidde al snel zijn eigen leven. Hoeveel bestuursleden zijn 

er nu eigenlijk? De website van KWB had een verrassend hoog aantal bezoekers op het KWB Mosselfestijnwee-

kend.  

Het voltallige bestuur van 10 personen, waarvan sommigen claimen dat ze al jaren niet meer op een weegschaal 

stonden of er zelf geen hadden werd gewogen: Uitslag 869,7 kg. Dit zou overeenkomen met 57, 98 zakken mossel 

van 15kg. Wat betekent dat de balans zou overhellen bij 58 zakken. 

14 aanwezige wiskundigen hadden als snel uitgerekend dat het gemiddelde van de Vlaamse man 85kg x 10 bestuur-

sleden aardig in de buurt zou komen (57 zakken). Rekening houdend met de meetonzekerheid en het feit dat de 

balans moest overhellen was 58 zakken een zekere winnaar. Volgende eters hadden het juiste antwoord ingevuld: 

 Patrick Segers (gediskwalificeerd omwille van voorkennis van het eigen gewicht) 

 Berten Van Herp 

 Bart Leunis 

 Werner Rubens 

 Luc Van Ranst 

 Jutte Joostens 

 Isabelle Verslype 

 Mathias Demiddeleer 

 Gilbert De Baerdemaeker 

 Hanne-Lore Heyvaert 

 Annita Segers 

 Elena Debel 

 Maria Man 

 Erwin De Maeyer 

 

Een onschuldige hand riep Erwin De Maeyer uit tot winnaar. De mand van de Wereldwinkel werd ondertussen bij 

de gelukkige winnaar thuisgeleverd. 



Infoavond 

De Belgische Energiemarkt 
 

De Belgische en Europese energiemarkt (gas-en electriciteitsmark) draait dol. De oorlog in Oekrainië is hier niet 

vreemd aan, maar waarom is de energie die we in ons eigen land produceren in dezelfde fabrieken als gisteren 

plotseling 10x duurder. Wie wordt hier beter van? Waarom lijkt het dat onze Vlaamse, Belgische of Europese 

overheid zo weinig doen. 

En dan hebben we nog niets gezegd over onze energieleveranciers. Kunnen zij zomaar onze contracten omzetten 

van vast naar variabel? Kunnen zij zomaar onze voorschotten aanpassen? Wie begrijpt nog iets van de facturen en 

waar kan ik nu de prijs terugvinden die me zal worden aangerekend in een variabele energiemarkt? 

Dirk Neirings zal ons op donderdag 27 oktober om 20u in Ons Parochiehuis alles uit 

de doeken doen.  

Volgende punten zullen worden besproken: 

 overzicht bestaande elektriciteits- en gasproductie in België (zowel traditionele als groene) 

 hoe werkt de energiemarkt? 

 hoe wordt de prijs van elektriciteit en gas bepaald?  

 een overzicht van de factuur die we ontvangen 

 

Na Dirk’s uiteenzetting kunnen we met een glaasje in de hand welgeïnformeerd discuteren wat dit nu voor ons betekent!  



Mijn sprokkels—september 2022 

Andere namen voor september zijn de vruchtmaand, de havermaand, de gerstmaand, de herfstmaand en de fruit-

maand. Ook wordt september wel eens d’ander oogstmaand genoemd, omdat augustus ook al een oogstmaand is.  

Het is officieel: de vakantie is voorbij. Tijd om opnieuw aan de slag te gaan. Maar dat komt helemaal goed, als je 

eraan werkt natuurlijk. Een nieuw kapsel, natuurlijke bruin tintje, blote voeten en lichte outfits. En vergeet niet dat 

een gezonde geest en een gezond lichaam samengaan. Dat wisten de Romeinen ook al, en dit gezondheidsprincipe 

geldt vandaag nog steeds. Misschien nog wel meer nu: door het hectische tempo waarop we vandaag leven vergeet 

je soms de basisregels voor een gezonde levensstijl. Ik ga terug proberen om alle dagen buiten te gaan stappen. 

Weinig suiker en vet gebruiken. Het beste is: “doen gelijk de konijnen alleen gras eten”. (Grapje). 

Wat een rotweer: gevaarlijke storm, hevig onweer en regen die met bakken uit de hemel viel. Bijna niet te geloven, 

mijn regenput die overliep en mijn garage onder water zette. Veel kuiswerk, maar geen probleem, mijn garage 

blinkt nu. De drie weken voordien extreme hitte tot bijna 40 graden, waren hoofdzakelijk puffen, zuchten en zwe-

ten; in België is er altijd de “Te” bij: te veel, te weinig. Het is wel gemakkelijk om met mensen die je niet kent een 

gesprekje aan te gaan. De eenvoudigste openingszin die er is: “Wat een weer, hè?” In mijn kindertijd was er een 

gedichtje en dat ken ik nog altijd van buiten. “Wat een weer”, bromde de beer. “Ik blijf thuis”, piepte de muis. De 

vos zei: “Regen, daar kan ik niet tegen!” “‘t Is om te huilen” krasten de uilen. “En dan die wind,“ zei het eekhoorn-

kind. “’t Is bar en slecht” tikte de specht. Maar de haas, die guit, ging doodgewoon uit! Hij nam een blad, legde dat 

over zijn oren en werd niet nat! Ik had mijn paraplu wel mee, als ik de deur uit ging. Bij extreme hitte of bij hevige 

regenbuien, adviseer ik om binnen te blijven of in ieder geval een plek op te zoeken waar je kan schuilen. Ieder 

weertype heeft zo wel z’n voor en nadelen. Het is aan ons de kunst om ons te focussen op de voordelen. Bij regen 

hoef je niet meer met een gieter te lopen om je plantjes water te geven en bij 40° blijf je lekker binnen relaxen.  

Wat vonden jullie van het KWB mosselfeest? Velen kwamen genieten van de smakelijke superlekkere mosselen, de 

smaakvolle vol-au-vent en scampi’s met frietjes, een glaasje wijn of een frisse pint en een lekker ijsje als dessert! De 

KWB-mannen kregen niks anders dan lovende woorden en vrolijke gezichten. Maar zeg nu zelf, wat zou een mens 

meer moeten hebben om voldaan naar huis te gaan. Dikke merci aan de KWB-mannen en de vele helpers. 

De zomer is bijna weg. Foetsie. Het duwt ons in collectieve weemoed. Behalve dan de herfstmensen. Zij leven het 

liefst in deze tijd. Eindelijk de laarzen aan en het zompige bos in. Eindelijk weer hesprolletjes in de oven. En einde-

lijk verlost van die overvolle terrasjes overal. Wie zijn die mensen? Je kunt de wereld verdelen in twee types: zij 

die iedere zonnestraal meepakken en jubelen bij een hittegolf, en zij die juichend een trui uit de kast trekken nu de 

ochtenden en avonden zoetjesaan frisser worden. En het bos opzoeken om terug de beukennootjes en de veel-

kleurige bosbladeren op te rapen en te sorteren voor bloemstukjes. Ik zag ook de boomtakken omhoog reiken 

naar licht en warmte in deze tijd precies of ze waren van alle last ontdaan. Ze reiken en volgen hun eigen weg de 

zon en de hemel tegemoet, op zoek naar nieuwe avonturen. Gelijk wij met ouder worden ook nog willen genieten 

van plezante, leuke en gepaste momenten, zo vliegt de tijd ons voorbij. Ons leven vliegt gelijk een wervelwind het 

nog komende onbekende tegemoet. En wij moeten onze ogen opentrekken om de pracht van dat alles te aan-

schouwen. 

Kijk naar het lichten en de warmte, het dring door tot in het diepste van je hart. Ik heb een kaarsje laten branden 

dat veel licht geeft, voor iemand die het nu goed kan gebruiken. Het kaarsje geeft moed, veel hoop en kracht. Ik 

hoop dat alles goed gaat komen, en hij met veel plezier weer kan lachen en zonder veel zorgen zijn. Het leven is 

niet altijd simpel, maar ik denk dat er altijd een lichtje zal zijn dat ons laat weten dat er na regen veel zonneschijn 

tevoorschijn kan komen.  

Eindig je dag altijd met een positieve gedachte. Ongeacht hoe moeilijk het was, morgen komt er een nieuwe dag. 

Soms is het ook fijn om even alleen te zijn, zonder verplichtingen of verwachtingen! 

“De wereld zou zoveel vrediger zij, als wij allen meer op elkaar zouden passen en helpen.” 

 

Lily 
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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 28 oktober 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     11     13      

2    1            

3                

4 8               

5  2         3     

6                

7                

8               4 

9             12   

10                

11       5         

12                

13   14        10     

14          6   7   

15  9              

 

HORIZONTAAL : 

1. Extremistisch verzet tegen de bouw van 
windmolen(s) of -parken – Schrijfgerief. 

2. Inwoner van een land, ingezetene – 
Lavement. 

3. Luitenant – Italiaanse staatsomroep – 

Godsdienstig – Computer. 
4. Ingekookte bouillon – Boerderijdier – 

Keurmerk – Uitroep van afkeer. 
5. Dun koord – Gravure – Muze van het 

minnedicht. 

6. Ondergang – Japanse gordel – Soort 
onderwijs – Landcode van Ethiopië. 

7. Verorberde – Vlaag – Ragout van gebraden 
gevogelte of wild – Hetzelfde. 

8. Roddeljournalist. 
9. Betaalmiddel – Lid van een hindoesekte – 

Roemeense munteenheid. 

10. Elektrisch geladen deeltje – Deel van de 
bijbel – Muzieknoot – Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid. 
11. Koning (Lat.) – Baan – Jaap. 

12. Kleine vrucht – Deel van een auto – Bep. 

Soort stoornis of een Engelse ezel. 
13. Goudland, paradijs – Aan de achterzijde van. 

14. Ultra light – Europees land – Aanduiding van 
het schaakniveau. 

15. Steekschuim – Opschepperig, snoevend. 

VERTICAAL : 

1. Zware, dikke handschoen – Ensemble van 
twee personen. 

2. Stembuiging – Besmettelijke tropische ziekte. 
3. Neodymium – Zandheuvel – Ingedikt 

kruidendrankje. 

4. Rangtelwoord – Japanse vechtsport – 
Vrouwenkledingstuk uit India. 

5. Brandgang – treurnis – Windrichting – 
Feestkleding. 

6. Azijn – Kortaf en scherp – Loopvogel. 

7. Dwarsmast – Uitroep van pijn of schrik – 
Dweepzieke Engelse chauvinist – Megabyte. 

8. Projectiel – Duitse mousserende wijn – 
Fijngevoelig. 

9. Een zekere – Harde slag (sport) – 
Kaapverdische muziekstijl. 

10. Lange reeks – Onder leiding van – Paleis van 

een sultan. 
11. Vogelaarsstok – Broodsuiker – 

Gevangeniskamertje. 
12. Naschrift – Zuivere – Egyptische god. 

13. Landcode van Peru – Slaghout – Gymnaste. 

14. Inlevingsvermogen – Geslacht van 
kruidachtige vaste planten. 

15. Tortillachipje – Pannenlap, vod – Zeevis. 
 

 

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 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was: DROOGTEPERIODE.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Bruno Jacquemijn. 

 

Proficiat!   

 

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

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

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

 


