
Amateur ornitholoog 
Ook nog nooit van ornitholoog gehoord. 
Geen probleem, Kleine Raak sprak met   
Jurgen Sarens.  

Augustus 

Juli met zijn 40 graden. Onze treurende bloemen die kreunen van de 
droogte en de hitte.  
En veel puffende, dorstige mensen,” klaagden”! Oppassen! Zoiets is 
besmettelijk. Probeer van de zonnige warmte met zijn vuurstralen te 
genieten, ze doen de planten groeien en de mensen openbloeien. 
Aanvaardt wat de natuur laat zien en verstop je waar het koel is, als 
het onder je voeten te warm wordt. 
Augustus met zijn donder-, bliksem-, regen-, hagel- en stormdagen. 
Naar het einde toe kregen wij ook nog een hittegolf. Iedereen blij 
met de laatste vakantiedagen. Tot de dagelijkse sleur terug bezit nam 
van ons leven. En wij terug aan het werk moeten, om centjes te ver-
dienen, daar kan een werkman of eender wie niet aan ontkomen. Ik 
als gepensioneerde moet daar niet meer wakker van liggen. Ik krijg mijn 
centjes van de Pensioenkas, waar ik dan ook 40 jaar hard voor ge-
werkt heb.  
De wielerclub is in diepe rauw na het tragische overlijden van Bjorg 
Lambrecht zo een talentvolle jonge kerel. Zo triest dit tragisch ver-
lies voor ouders, familie en vrienden. De toekomst lachte hem toe, 
maar het mocht niet zijn, het noodlot besliste anders. Wij delen ook 
mee in dit groot verlies, dat mensen zo kwetsbaar en angstig maakt. 
Vandaag is het wakker worden met dreigende regenwolken. De zon 
is blijkbaar spoorloos verdwenen, uit de wolken komt alleen gedrup-
pel, het regent! Regenblaasjes hoor ik zeggen. Mijn terras oogt nat 
en mijn bloempotten druppelen van genoegen, die konden het water 
goed verdragen. Ik ga naar buiten onder een grote paraplu mijn kip-
pen hun vers gelegde eitjes rapen. In de vooravond hoor ik het ritse-
len van de bladeren het ruisen van de wind, tere zonnestralen ko-
men piepen, ik hoor vogeltje zingen en een hond bassen, de dag is 
weeral voorbij gevlogen, nu is het tijd om nog wat te ontspannen en 
daarna ons bedje opzoeken. De laatste dagen van de maand. Ons 
dorp maakt zich klaar voor een echt Muzikaal dorpsfeest. Music Ti-
me viert zijn honderdste verjaardag samen met de verengingen van 
Peizegem. Tenten verrezen vrijdag op het plein, iedere vereniging 
wou er bij horen en waren druk bezig met instaleren. Iedereen was 
bezig om er het beste van te maken en hun steentje bij te dragen, 
om er een bangelijk Muziekfeest van te maken. Muzikaal waren er 10 
optredens van Fanfares, Big Band, Brassband, Harmonieën en  Or-
kesten. Als apotheose een concert met bijna honderd muzikanten. 
De feestelijke avond werd afgesloten met een coverband uit Peize-
gem van “Prozak De Kreuners Tribute Band. 
De fietstocht van K W B was een dikke meevaller met meer dan 75 
deelnemers. 33km langs landelijke wegen met 3 culinaire pauzes. De 
weg was voor sommigen een probleem want ze belanden op de 
Brouwerij Bosteels in Buggenhout waar Gert Horio K 
W B Lid ambiance onder de kwakstappers aan het 
brengen was.  

Agenda 
6 sep   Dictee café 

14-15 sep Mossel– en visfestijn 

27 sep   Bedrijfsbezoek 

4 okt   Dictee der Nederlandse taal 

16 okt  Filavond - Girl 

1– 3 okt  Gezinsweekend 
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Klimaat 

Jurgen, stel je eerst kort even voor 

Ik ben Jurgen, 50 jaar, ik ben sinds 1997 samen met Va-
nessa en in 2013 zijn we getrouwd. Ik heb een opleiding 
elektricien gevolgd en heb sinds april 1997 mijn eigen 
bedrijf, hier in Peizegem. We concentreren ons ook op 
onze gemeente, rond de spreekwoordelijke kerktoren, 
er is werk genoeg hier. Ik ben tot volgend jaar zo goed 
als volgeboekt Ons bedrijf was gespecialiseerd in dak-
werken, maar dat is in de loop der tijd wel geëvolueerd. 
In 2009 zijn we bijvoorbeeld begonnen met de installatie 
van zonnepanelen. We doen zelfs zo goed als geen dak-
werken meer: 50% van ons werk bestaat nu uit de instal-
latie van zonnepanelen, de an-
dere 50% zijn groendaken, 
platte daken enz. Als dakwer-
ker én als elektricien moet je 
je constant bijscholen of je 
loopt hopeloos achter. Wat de 
toekomst brengt is nog koffie-
dik kijken, ik vermoed dat het 
batterijopslag en laadpalen zul-
len zijn. (Batterijopslag is nuttig 
bij zonnepanelen wanneer je je 
eigen energieverbruik wil opti-
maliseren door overdag, de 
energie die je niet verbruikt, 
op te slaan in je batterij, om ‘s 
avonds te gebruiken. Je kan 
dan ook bij een stroomonder-
breking nog bepaalde toestel-
len gebruiken. Het laat ook toe om zo te besparen op 
het prosumententarief. De energieopslaglocaties worden 
dan energieproducenten wanneer de vraag naar elektri-
citeit groter is. NVDR) Hoe het er echter in de toe-
komst zal uitzien voor ons weet ik niet. Er bestaat op dit 
moment geen wetgeving over wie deze installaties zal 
mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden. Wor-
den het elektriciens? Moet je een cursus volgen? Geen 
idee, we zien het wel. In afwachting van die reglemente-
ring worden er wel opleidingen voorzien door de fabri-
kanten. Omscholen blijft in deze sector heel belangrijk 
en het interesseert me ook echt. Er is de laatste 10 jaar 
trouwens meer veranderd dan in de 30 jaar daarvoor, 
bijvoorbeeld op gebied van isolatie en ventilatie. Maar je 
mag niet alleen mikken op isolatietechnieken, ook 

groendaken zijn nuttig, ze verhogen de isolatiewaarde 
van het dak. In de zomer houdt de groene dakbedekking 
de warmte buiten en in de winter houdt het de warmte 
binnen. Groendaken verlengen ook de levensduur van 
normale dakbedekking. Een gewone dakbedekking gaat 
ongeveer twintig jaar mee, een groendak is wel zestig 
jaar houdbaar. Wel vergt de vegetatie enig onderhoud: 
controle van de waterafvoeren is nodig en een spontaan 
opschietende paardenbloem of distel kan maar beter 
verwijderd worden. Groendaken dragen bij aan de biodi-
versiteit in de gebouwde omgeving en vormen een ideale 
waterbuffer. Planten nemen zo’n 50 procent van de re-
gen op en het resterende water wordt langzaam aan de 

omgeving afgegeven. Dit 
voorkomt de overbelas-
ting van afvoeren en rio-
len. Daarbij zuiveren 
groendaken de lucht, 
bijvoorbeeld als het gaat 
om fijnstof. Groendaken 
worden aangelegd op 
een wortelwerende dak-
bedekking, waarop een 
waterkerende laag wordt 
aangebracht en een sys-
teem voor drainage. Het 
gewicht van een groen-
dak is afhankelijk van het 
type beplanting. Zo hoop 
ik ook mijn steentje bij te 

dragen aan een betere natuur. In Schotland zijn ze veel 
meer bezig met de natuur en hebben ze bijvoorbeeld 
een heel andere manier van tuinieren. Ze rijden daar 
natuurlijk ook het gras af maar laten zijkanten en andere 
stukjes afwisselend lang en geven zo de kans aan inheem-
se bloemen en insecten zoals bijtjes en vlinders. 

Je vind de natuur wel belangrijk? 

Ja, enorm! In mijn vrije tijd trek ik er dan ook graag op 
uit, in bossen, door velden, je kan er me steeds met een 
verrekijker aantreffen. Ik ben namelijk wat je noemt een 
amateur ornitholoog. (Een ornitholoog is een beoefe-
naar van de ornithologie. De ornithologie of vogelkunde 
komt uit het Oudgrieks: ornithos, "vogel"; en logos, 
"kennis". 

Kleine Raak sprak met  Jurgen Sarens 



Het is een specialisatie van de universitaire studie zoölo-
gie die zich inlaat met de bestudering van vogels. Het 
omvat de classificatie van soorten en observatie van ge-
drag, trek, zang en vliegwijze. Om onder andere meer te 
weten te komen over het trekgedrag en leeftijd worden 
vogels geringd. Een amateur-ornitholoog noemt men ook 
wel een vogelaar. NVDR) Ik denk dat ik de microbe al 
van jongs af heb. Mijn peter had een volière en speelde 
ook met de duiven. Ik mocht die als klein manneke dan 
vasthouden en helpen ringen. Ook van de vogels in de 
volière was ik zot, maar het liefst zag en zie ik ze nog 
steeds in de vrije natuur. Ik zit ook in een kerkuilen-
werkgroep. In onze 
streek komen 4 
soorten uilen voor: 
de ransuil, de bos-
uil, de steenuil en 
de kerkuil. De laat-
ste 3 hebben baat 
bij een nestkast en 
die plaatsen we dan 
ook. Onze plaatse-
lijke kerkuilenwerk-
groep plaatste 
reeds meer dan 100 
kerkuilenkasten in 
de ruime omgeving, 
in kerken, boerde-
rijen, kastelen… 
Als er jongen zijn 
kijken we hoe oud ze zijn en worden ze geringd. We 
worden vaak al geïnformeerd door passanten dat er jon-
gen aanwezig zijn. Met de vogelwerkgroep van Noord-
west Brabant ga ik regelmatig op stap. Zo weet ik dat er 
in de omgeving een nest haviken zit, de juiste plaats kan 
ik niet zeggen want jammer genoeg zijn er ook mensen 
met slechte bedoelingen. Ze bevinden zich in een ontoe-
gankelijk gebied van het bos. Haviken verdragen geen 
passanten, van zodra er iemand door het bos loopt zal je 
er geen nest meer vinden. We leggen ook nestvlotjes 
voor de visdiefjes en zwarte sternen. Door de vervuiling 
komen er minder waterplanten voor en hebben ze het 
moeilijk om te nesten en dus helpen we ze een handje. 
Veldvogels hebben het moeilijk nu, heel moeilijk. Waar ik 

over 20 jaar nog makkelijk een tiental zangposten op-
merkte, prijs ik me al gelukkig als ik 2 veldleeuweriken 
zie of hoor! (een zangpost is een plaats waar een manne-
lijke vogel zijn deuntje zingt om territorium af te bake-
nen en/of een vrouwelijk exemplaar te lokken.) Bosvo-
gels doen het wel relatief goed. Bert (Van Gestel) komt 
trouwens af en toe mee met zijn fototoestel en dat re-
sulteert in prachtige foto’s. 

Blijft er nog tijd voor een andere hobby? 

Goh, vogelspotten is mijn grote passie maar ik klim ook 
graag. Ik heb eerst een klimvaardigheidsbewijs indoor 

gehaald en samen met 
een paar vrienden ga ik 
op maandag klimmen, 
meestal in de klimzaal 
in Puurs. Nadien heb ik 
ook een cursus gevolgd 
om buiten te kunnen 
klimmen dus eens het 
weer het toelaat klim-
men we liever buiten. 
Mijn mooiste klimerva-
ring is wel in La Berar-
de, een klein bergdorp 
in de Franse gemeente 
Saint-Christophe-en-
Oisans in de Alpen. (Op 
1727 meter hoogte in 

het dal van Vénéon gelegen ligt het dorp in het midden 
van de Massif des Ecrins in de streek Oisans. Het dorp is 
een startpunt voor vele alpinistische en klimroutes. 
NVDR) In België is Marche en Famenne in de provincie 
Luxemburg een prachtige plaats om te klimmen. Er zijn 
16  rotsmassieven bekend in de streek van Marche-en-
Famenne, dus er is altijd wel iets nieuws te ontdekken. 

Jurgen, vul aan voor volgende maand “de Kleine 
Raak sprak met…” en waarom? 

Wel, ga es praten met iemand die niet alleen in Peizegem 
zijn weg kent maar ook in een ander werelddeel! 



Mossel- en visfestijn 

Praatcafé   



Bedrijfsbezoek 

Albertstroom Grobbendonk - Laatste kans 
Energieproducent uit organische afvalstromen 
De klimaatsverandering, opwarming van de aarde, aandacht voor het leefmilieu, … dit zijn thema’s die de laatste 
maanden nooit uit de actualiteit waren. En iedereen geraakt er stilaan van overtuigd: de productie van energie zal 
hierbij een cruciale rol spelen. En energie is voor iedereen een stevig hap in het gezinsbudget. Een evenwicht vinden 
tussen een schone planeet en betaalbare energie is één van de uitdagingen voor de komende decennia. 

Peizegemnaar Stijn DE RIDDER, zoon van… en nu woonachtig in Buggenhout, is bedrijfsleider bij BIO GAS TEC, 
een studie- en engineeringsbureau. Op het vlak van alternatieve energiewinning is dit bedrijf niet aan haar proefstuk 
toe.  

Momenteel wordt er door deze ambitieuze onderneming werk gemaakt van de aanbouw van een nieuw energie pro-
ject: ALBERTSTROOM in de Industrieweg in Grobbendonk. De vergisting van organische afvalstromen zal in 
de toekomst ongeveer 25.000 gezinnen van energie kunnen voorzien. Methaangas zal omgezet worden in elektrici-
teit en warmte. Via het gangbare elektriciteitsnet zal de opgewekte stroom in bedrijven en huiskamers terecht ko-
men. De opstart is voorzien voor de tweede helft van juni. 

Stijn biedt ons de mogelijkheid om met deze primeur kennis te maken!  

Op VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019 krijgen we de kans om met KWB Peizegem (leden, partner, gezinsleden, fami-
lie en vrienden) een bezoek te brengen aan Albert Stroom. Het bezoek is gepland om 19 u. Daar we de Antwerpse 
Ring moeten trotseren komen we bijeen op het kerkplein om 18 u stipt. 

Volgend programma wordt voorzien: 

Uiteenzetting over doelstelling en functioneren van Albert Stroom aan de hand van een presentatie. 
Rondleiding in kleine groepen. 
Afsluiter op het bedrijf. 

Alles bij elkaar rekenen wij op een duurtijd van 2u30, zodat wij om 21u30 huiswaarts kunnen keren. 

Voor de verplaatsing zijn er twee mogelijkheden: 

Bij voldoende deelnemers organiseren wij de reis per autocar (8 EUR per persoon). 
Ofwel organiseren wij een carpooling. 

Als je dit uniek aanbod niet wil missen, bevestig dan zo spoedig mogelijk je deelname aan Fons De Potter (e-mail 
a.depotter@telenet.be of tel 052 371557 of gsm 0475 292591) met opgave het aantal en de naam van de deelne-
mers. . INSCHRIJVEN VERPLICHT uiterlijk 16 september 

Hartelijk welkom en ondertussen een fijne vakantie! 



Gezinsweekend 

Filmavond 

Girl 
Ondertussen kunnen we stilaan spreken van een traditie. Wanneer de avonden beginnen te lengen nodigt KWB 
Peizegem jullie uit voor een gezellige filmavond in Ons Parochiehuis. Ook dit jaar kiezen we opnieuw voor een  
Belgische kaskraker. En niet zo maar eentje! 

GIRL laat ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader 
trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen. 

Op 9 oktober 2018 opende de film de 45e editie van Film Fest Gent 
onder luid applaus en met lovende recensies. Sinds de wereldpremière 
in Cannes, waar Girl naar huis ging met vier prijzen waaronder de     
Caméra d’Or voor beste debuut, is de film aan een indrukwekkende 
internationale festivalcarrière bezig – met een lange reeks van filmprij-
zen en nominaties. In december werd het speelfilmdebuut van Lukas 
Dhont nog bekroond met de European Discovery Award voor het bes-
te Europese debuut. Daarnaast was de film bij de vijf genomineerden 
voor de Golden Globe voor Beste Buitenlandse Film. 

Woensdag 16 oktober om 20u 

In “Ons Parochiehuis” Peizegem 

Inkom: gratis - iedereen welkom! 

Regie: Lukas Dhondt 

Duur:  105 minuten 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                           

2     3                     

3                         9 

4                       8   

5                           

6                         2 

7                           

8                           

9               5           

10     1                     

11                   7       

12                         4 

13 6                         

Win deze maand een            
verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummer-
de vakjes in dezelfde volgorde over 
naar het trefwoord (vakje met nr. 
1 is de eerste letter, …) en be-
zorg het trefwoord vóór vrij-
dag 27 september 2019 in de 
bus bij een bestuurslid, of mail het 
naar:     stefanvandeven-
ster@scarlet.be.     Je kan ook op 
onze website terecht: http://
www.kwbpeizegem.be/?q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 
vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Stoomschip - Wijn door gisting uit honing, water 
en rozijnen verkregen. 

2. Betitelen – In orde. 

3. Beeldschone jongeling – Nobel. 

4. Dynamic Data Exchange – Logé – Zijdekapok. 

5. Een beetje – Fries riviertje – Vrouwelijk –      
Het Romeinse Rijk. 

6. Dorp in Oost-Vlaanderen – Opgerold stuk vlees. 

7. Moeder – Klankkleur, toon – Spuugzat. 

8. Zelfhulpgroep voor alcoholisten – Deelstaat van 
India – Internationale organisatie. 

9. Vertolkster van bepaalde muziekstijl. 

10. Correctere, juistere – Smulle. 

11. Bolgewas, eslook – Het aantal bepaald. 

12. Gelofte – Tafelgasten – Jongensnaam. 

13. Bouwstelling of –steiger – Lol, fun. 

 

VERTICAAL : 

1. Ontwikkelingsfase – Grondslagen. 

2. Zoetwatervis die stroomstoten kan geven – 
Straalvliegtuig. 

3. Deel van een piano – Muzikale ochtendhulde. 

4. Punt in honkbal – Tennisterm – Edel. 

5. Smeervloeistof – Strandmeubel. 

6. Fijngesneden schil van citrusfruit – Schouderstuk 
van bisschoppen. 

7. File (omg.) – Deugdzaam, keurig – Akkersleep. 

8. Naar omlaag – Ondernemingsraad – Schrijft  
boeken voor een ander, ghostwriter. 

9. Einde – Zuchtje, zweem – Loofboom. 

10. Egelse titel – Luizenei. 

11. Nevelmassa - Persoon die hulp verleent bij abor-
tus. 

12. Keurmerk – Regelmaat – Drents vliegveld. 

13. Fake news – Haarwrong. 



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      
stefanvandevenster@scarlet.be 
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: Johan Guns, Kaat Vanhoucke  

en Lily Horio  

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 

Oplossing kruiswoord 271 

Het sleutelwoord van de voorbije 
maand was:  

Als ik zou willen dat je het begreep 
zou ik het wel beter hebben uitge-
legd! 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 C M   R E C H T D O O R Z E E   W I N T E R D I P 

2 H O V E N I E R   O R K E S T B A K   A G O E T I 

3 A M I   G P   A R I A   E C   L I A A N   E L A N 

4 R U S H   R A C E   T A M A R A   T R I T S   L D 

5 L   I M K E R   S T O K   P U T T   T G O   D I A 

6 O D E   I S A R   U R   K A B O E K I   F R E E S 

7 T A   U T   G U U R   P O D E N   E S P   U M   L 

8 T R A N S P O R T K O S T E N   N G   L A W A A I 

9 E T U I   I N A   S A V E   S T O E T E N   G I N 

10 R E   T O L   A R E S   M T V   O L E N   B O R G 

11 U L A A N   B L O   E B   A R I D E   S F   G   E 

12 S   L I   I O   T D   A P S O S   N O   A R I E R 

13 S I E R E N   D O U A N E   U R L   M A N U E L   

14 E N E   E T T E R I G   L S W   O S S   A I   I K 

15   T R O N I E S   M A Q U I   B U C K E T L I S T 

16 M E   B   E L K E   R   W E D U W E   X I   A I R 

17 U R K   O M B   S P   A   R O G   N O   C I T E   

18 S I N A A S A P P E L C A K E   M E N S U R A   P 

19 E M E R   T A R   R O T A N   B A   C A S A   E O 

20 U   T E E   R I T U S   Z O M E T E E N   D A R M 

21 M S T   A L   M E   S B   O A S I S   D I E R   O 

22 S T E K   E T A G E   R A P S   N A B I L   A A D 

23 T E R R E U R   A T L A S   A C E   R E U K   G O 

24 U N   A C T I V A   O V A A L   E N I G   E M I R 

25 K O M B U   M A R I B O M B A S   B O O G A L O O 


