
Mosselstress! 

Na 2 maanden vakantie zijn we er 28 augustus opnieuw ingevlogen met onze 

fietsrally. 39 moedige fietsers gingen de uitdaging aan onder een stralende zon 

en een zuchtje wind zorgde voor de nodige afkoeling. De fotozoektocht bleek 

niet de makkelijkste, toch slaagden 10 fietsers er in om de 12 foto’s in de juiste 

volgorde te plaatsen. Een onschuldige hand koos uiteindelijk onze 3 winnaars. 

Naar goede gewoonte ging evenwel niemand met lege handen naar huis. Onze 

gekende emmers wisselen naarstig van eigenaar.  

September is voor KWB Peizegem de mosselmaand bij uitstek. De voorberei-

ding neemt al gauw enkele maanden in beslag en dit jaar nog net dat tikkeltje 

meer! De zoektocht naar helpers werd een ware calvarietocht. Gelukkig kun-

nen we terugvallen op een zeer grote groep van gemotiveerde helpers en na 

wat puzzelen zijn alle postjes bezet.  

We zijn er klaar voor om jullie na 2 jaar opnieuw welkom te heten in Ons Pa-

rochiehuis op zaterdagavond 10 september vanaf 18u en zondagmiddag 11 

september vanaf 11u30 . Samen met familie, vrienden of buren de voeten on-

der tafel schuiven en genieten van een overheerlijke kom mosselen en een 

gezellige babbel. Zeg nu zelf, wie heeft dit niet gemist? 

Wij, als KWB Peizegem, hebben jullie zeker gemist! Voor ons is het Mosselfes-

tijn het ultieme moment om onze leden en sympathisanten nog eens allemaal 

samen te brengen, banden te hernieuwen, een herinnering op te halen, plannen 

te smeden en natuurlijk onze kas te spijzen zodat we er het komende jaar 

weer tegenaan kunnen. 

Dit jaar hebben we voor wat extra keuzestress gezorgd. Naast onze klassieke 

mosselen natuur en mosselen met Provençaalse saus kan je ook kiezen voor 

mosselen met room en knoflook en onze ‘KWB speciale’ die net iets pittiger 

is. Uiteraard staan ook onze lekkere scampi’s en vol-au-vent op het menu. Elk 

menu is verkrijgbaar in kinderporties en wie wil kan bij ons langskomen om af 

te halen.  

Ook de komende weken staat er heel wat op het programma. 7 oktober ko-

men we op het praatcafé te weten hoe het de Scholen in de Jungle is vergaan 

de afgelopen 3 jaar. Enkele jaren geleden stelde Pieter Robberechts het project 

bij ons voor en nu leek het ons tof om eens te horen wat er allemaal is gerea-

liseerd. 19 oktober staat opnieuw onze filmavond geprogrammeerd. Meer info 

vinden jullie verder in dit boekje. 

Veel plezier!  Johan   

Agenda  

2 sept.  Praatcafé—  

    Reisverslag Rwanda 

10 sept.  Mosselfestijn 

11 sept.  Mosselfestijn 

25 sept.   Fair Trade 

7 okt.   Praatcafé—Scholen 
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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 

 

 

 

 

Laatste kans om in te schrijven! 

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 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. 

Juli—Augustus –September 2022 

Dikke proficiat en doe er nog vele jaren bij! 

Juli 

EMMERECHTS Jos 

SARENS Jurgen 

VAN DE VENSTER  Stefan 

VERHASSELT Herman 

 

Augustus 

DE POTTER Jozef 

DELANOTE Steven 

HORIO   François 

NEIRINGS Dirk 

PARIJS Frans 

VAN ACHTER Gert 

WILLOCX Luc 

September 

BOGEMANS Dany 

DE CLERCK Gunther 

LE MAIRE François 

MERTENS Marc 

PLAS Patrick 

WILLOCX Rudi 

ROBBERECHTS Geert 

mailto:julien.robberechts@telenet.be
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Een duik in ons archief 

 
 

Wie de Merchtemse kaart een beetje kent zal je zeker haast onmiddellijk de Jan Maervoetstraat kunnen 

aanwijzen.   Deze straat is in feite de allereerste wijk met sociale woningbouw dat de gemeente heeft op-

gestart, toen met uitvoering door de bouwmaatschappij Providentia.  Deze wijk is gelegen achter het 

Merchtems kerkhof.  De oeroude baan naar Brussel 

(Puerstraete) klieft de wijk denkbeeldig in twee delen.(en is 

haast niet meer te zien).   

 

 

Wie is Jan Maervoet blijft dan de hamvraag.   

Jan werd geboren te Merchtem 15 april 1907 als oudste van 8 kinderen, zoon van Laurent  (St Jans Mo-

lenbeek 29 jan 1879 -  † Merchtem 1 jul 1987) Marie Rosalia De Meersman (Merchtem 1878 – 1958).  

Vader Laurent was onder-stationschef te Merchtem.  

Jan volgde lager onderwijs aan de dorpsschool en het middelbaar volgde hij aan “Collège St. Louis” te Brus-

sel.   Middelbaar onderwijs volgen in de Nederlandse taal was toen nog quasi uitgesloten alhoewel toen 

de eerste bescheiden schreden al waren gemaakt. 

Na deze middelbare studies ging Jan aan de slag bij de firma Et Gosset  een tabaksproducent (St Michel). 

Hij zou er zijn volledige loopbaan blijven werken. Nog op jeugdige leeftijd kwam hij, door lezing van de 

Pauselijke encyclieken Rerum Novarum (Leo XIII - 1891) en Quadragesimo Anno (Pius XI - 1931), in aan-

raking met de Kristelijke Arbeidersbeweging. Jan werd door deze beweging compleet gefascineerd en zou 

zich volledig storten zonder enig voorbehoud of berekening.   

Hij werd achtereenvolgens voorzitter en erevoorzitter van de maatschappij voor onderlinge bijstand “De 

Eendracht”; bestuurslid van KWB en van het St. Vincentiusgenootschap.  Zijn belangstelling richtte zich 

niet zozeer op het louter syndicale vlak.  Jan was meer iemand die belangstelling had voor sociale voor-

zorg; het sociaal dienstbetoon en de vorming van de arbeidersstand.. 

Jan was veeleisend voor zichzelf en zijn medewerkers.  Hij was een rechtschapen man met een gezonde 

honger naar rechtvaardigheid. Hij aanvaardde enkel vrijwillige en onbaatzuchtige medewerkers bij de uit-

voering van zijn taken als sociaal werker.  Jan wilde in de eerste plaats een stichtend voorbeeld zijn.  In 

die context was Jan een ware weldoener voor ontelbare mensen.  Het was zijn diepchristelijke overtui-

ging die de drijfveer vormde voor dat initiatief.  Dezelfde energie stak hij ook in het parochiaal gebeuren 

waar hij een sterke steunpilaar was.  

Jan overleed te Ukkel 25 mei 1956 op 49-jarige leeftijd. 

Bekende Merchtemnaren : 

Jan MAERVOET 

 

 



Scholen van de Jungle 

Scholen van de Jungle -  Online met Argentinië 
Je leest het goed hoor!  Die vrijdagavond trachten we een rechtstreekse verbinding met een Peizegemnaar 

in Argentinië te realiseren. 

Wat is de bedoeling? 

Pieter woont sedert een tiental jaar in Argentinië en is als vrijwilliger betrokken bij o.a. met het onderwijs van 

kinderen (ook volwassenen) uit achtergestelde gebieden in dit Zuid-Amerikaanse land.  Het project werd ge-

doopt als “Scholen van de jungle” 

Hoe doet hij dat?   Waar haalt hij de middelen vandaan?  Wat zijn de realisaties tot vandaag? Wat zijn de plan-

nen voor de nabije toekomst?  Op langere termijn? Waarom doet hij dat? Welke voldoening ervaart hij met dit 

werk?  En nog vele andere vragen (ook die van jou)  die we hopen te kunnen stellen die avond om direct een  

antwoord hierop te krijgen.  Sneller en doeltreffender kan het niet, toch? 

We starten ter introductie met een interview / film gemaakt door een Argentijns Tv-zender! 

De enige boodschap: die avond aanwezig zijn, bij een natje en een droogje zoals altijd trouwens! En uiteraard 

zullen we ook een kaartje leggen. 

Start : vrijdag 7 oktober 2022 in het café van het parochiecentrum vanaf 20 u.  

 

 



Mijn sprokkels—Juli en Augustus 2022 

De maand juli is genoemd naar de legendarische Romeinse veldheer en staatsman Julius Caesar. Hij vernoemde in 

44 voor Christus zijn geboortemaand naar zichzelf. Juli wordt ook wel de hooimaand genoemd, maar vooral de 

Vakantiemaand! 

Vele jaren geleden was de maand juli de maand waar ik naar uitkeek omdat ik dan 3 weken verlof had en heerlijk 

kon genieten van niets te moeten  doen. Gewoon relaxen, genieten van de omgeving en de vakantiesfeer ten volle 

beleven. Ook in mijn tuin genoot ik van mijn verlofdagen; daar lag ik te genieten van de vogels die vrolijk zingend of  

fluitend een serenade gaven. De bloemen zien bloeien, de warme zonestralen die mijn huid strelen en de zalige 

rust momenten waar ik mijn favoriete boeken uitlees. En dan de avondrust, genieten van vliegende wolken, die ba-

dend in de avondzon genoten van het avondrood. Zoveel schoonheid en verwondering elke avond weer, dan voel 

je de rust in je lichaam komen, en laat je de zorgen los, tijd om naar je bedje te gaan. Morgen een nieuwe dag, wat 

gaat hij mij brengen? De maand juli is al voorbij, maar niet getreurd: er blijft nog een hele maand augustus over! 

Tijd genoeg om te genieten van zomerse uitstapjes en als het te warm is duik je ergens waar er een zwembad is in 

het water. Voor mij gaan probleem. Mijn geburen en vrienden hebben een heerlijk zwembad om af te koelen. 

Lang geleden, op 21 juli 1831 legde Leopold I, de eerste Koning der Belgen, de eed af op de Belgische grondwet. 

Deze dag geldt sedertdien als nationale feestdag. Het grootste feest op 21 juli vind je natuurlijk in Brussel, onze 

hoofdstad. Dat begint al aan de vooravond van de Nationale Feestdag, met het Bal National op het Vossenplein: 

geniet de hele avond van gratis concerten en heel veel ambiance. Op de hoogdag zelf is er in Brussel natuurlijk het 

defilé, maar ook een groot volksfeest in het Warandepark en 's avonds een hele reeks concerten in het Jubelpark, 

En vuurwerk om af te sluiten. 

31 juli 2022 viel op de laatste zondag van de maand. Deze dag was de 212e dag van het jaar. Ben je op deze dag 

geboren dan is je sterrenbeeld Leeuw. Wij sluiten de maand af met warme en zwoele dagen. Naast soms brede 

wolkenslierten ontstaan er langdurige zonnige momenten bij dagtemperaturen tot 28 graden. De lucht was iedere 

dag anders gekleurd, het was een prachtig schouwspel. De maand augustus was zweten: de temperatuur steeg tot  

31,6 graden en uiteindelijk werd het er 32,6 graden. Daarmee is het officieel de warmste 25 augustus sinds het be-

gin van de metingen in 1901. Het vorige record voor deze datum was 31,3 graden en werd gemeten in 2019. 

Eet nooit meer appels ! Grappig  gedichtje. 

Adam leefde lang geleden, eenzaam in de tuin van Eden, met de zegen van de Heer, wat verlangt een mens nog 

meer. Hij liep lekker in z’n blootje, baadde in de zon en baadde pootje, in het water van de beek, zeven dagen van 

de week. 

Adam leefde zonder zorgen, totdat hij op zekere morgen, plotseling ontdekte dat ieder dier een vrouwtje had ! Hij 

zei: 'Heer, ik wil niet klagen, maar ik zou U willen vragen onderdanig en beleefd, of U ook voor mij een vrouwtje 

heeft.'  

'Goed,' zei God, 'ik zal mijn best doen,  maar dan moet jij zelf de rest doen. Ik zal zorgen voor een vrouw, die haar 

leven deelt met jou'. Adam liep van pret te zingen, hij kocht verlovingsringen. Prijs de Heer, ik krijg een wijf, al kost 

't me een rib uit 't lijf.' 

En toen Adam lag te slapen, heeft de Heer de vrouw geschapen, 't Was een droom van elke man,  alles d'r op en 

alles d'r aan. En ze leefden heel tevreden, samen in de tuin van Eden. Tot dat op zekere dag, Eva de boom met ap-

pels zag. Eva dacht: 'Wat kan het schaden aan zo'n boom zo volgeladen. Ofschoon de Heer het mij verbiedt, mist 

men een, twee appels niet’. Eva brandde van verlangen toen zij al dat fruit zag hangen, Ze nam een hap terwijl ze 

zei: An apple a day keeps the doctor away.   

Toen was 't gedaan het mooie leven, het paradijs werd opgeheven, Door een appel, zo ik weet,  werken wij ons nu 

in ’t zweet. Het is daarom dat ik beweer: snoep verstandig "eet een peer”! 

Warme, sportieve, kleurrijke, succesvolle, zonnige, vriendelijke, groetjes.      

    

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 30 september 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  4       8       

2                

3 13      12         

4                

5                

6          9      

7      1          

8    3            

9                

10  10       2       

11            6    

12 5               

13         14       

14        7     11   

15                

 

HORIZONTAAL : 

1. Middel, bv. geld, om iemand te doen zwijgen 

– Muzieknoot. 
2. Schouderbelegsel op uniform – Chinees 

online handelsplatform. 
3. Afspraakje – Buideldier – Geslepen, leep. 

4. Ezelgeluid – Aanplant – Eb en vloed – De 

Verenigde Staten. 
5. Alpenweide – Dochter van Cadmus – Fijn 

weefsel. 
6. Grote bijl – Wildebeest – Foedraal, koker. 

7. Indiaas brood – Laag gelegen – Gewezen – 

Nanofarad. 
8. In deze sport scoren de Red Flames. 

9. Selenium – In orde – Geladen deeltje – 
Waterbuffel. 

10. Bittere afgunst, haat – Vreemd – Voegwoord 
– Hetzelfde. 

11. Noorse godheid – Turkse titel – Halfbloed. 

12. Gehakt vlees – Ingenieur – Herkauwer – 
Nationaal Milieubeleidsplan. 

13. Herhaald zacht geluid – Een of ander 
persoon. 

14. Geestdrift – Duitse rivier – Levensgeest. 

15. Godsdienst – Risicodragend vermogen voor 
bedrijven in opstartfase. 

 

VERTICAAL : 

1. Middelste waarde van een groep getallen – 

Damesmanteltje. 
2. Edelgesteente – Voorzijde van een munt – 

Ieder. 
3. Vochtig – Echter, doch – Straatmuzikant. 

4. Muziekstuk voor twee stemmen – Been, bot – 

Afloop. 
5. Landcode van Sierra Leone – Vordering – Klein 

kind – Onheilsgodin. 
6. Sein, aanduiding – Sprookjesfiguur – Harde 

duw. 

7. Oorheelkunde – Liefkozing – Met Gods gunst 
(Lat. Afk.). 

8. Verorberde – Lijkzang, treurdicht – Mestvork. 
9. IJzeren pen – Uitstekende conditie – Tijdperk. 

10. Vervoering – Niet deelbaar door twee – End of 
message. 

11. Het Romeinse rijk – Bevroren water – Rivier in 

Friesland – Goudgehaltetest. 
12. Belgisch Staatsblad – Astronomisch hulpmiddel – 

Noord Nederlands Toneel. 
13. Begroeting – Broom – Land in Azië. 

14. Soort granaat – Eenparig – Moeder. 

15. Registratiemiddel voor de overlast van 
motorgeluid. 

 
 

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: BELASTINGDIENST.  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Dirk Neirings. 

 

Proficiat!   

 

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

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

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

 


