
December 
We durven het bijna niet meer te schrijven maar de 4de Corona-

golf heeft ons goed te pakken en heeft opnieuw een grote impact op 

onze geplande activiteiten. Als bestuur hebben we beslist om zowel 

ons praatcafé - Scholen in de Jungle - als de Kinderkermis te annule-

ren in December. We kunnen gewoonweg niet de veiligheid van 

onze leden verzekeren en willen als gezinsvereniging het komende 

Kerstfeest niet compromitteren.  Uitstel is evenwel geen afstel. We 

zijn voor beide activiteiten op zoek naar een nieuwe datum in 2022. 

De afgelopen maand ging onze filmavond door. Beautiful Boy stond 

op het programma. De opkomst was spijtig genoeg zeer klein en 

daar zullen de vele hoog risicocontacten en daaropvolgende quaran-

taineperiode wel een rol in hebben gespeeld. Toch zouden we via 

deze weg François en Johan Lemaire en François Horio willen be-

danken voor de zeer goede organisatie. De aanwezigen hebben kun-

nen genieten van een mooie prent. En niet getreurd. De leden die 

deze prachtige film alsnog zouden willen zien mogen ons altijd een 

seintje geven. Wij zorgen er dan voor dat de DVD tot bij jullie raakt.  

Onze volgende activiteit - de nieuwjaarsreceptie - staat gepland op 

vrijdag 14 januari om 20u. Die avond presenteren we ons vernieuwd 

jaarprogramma met zowel enkele gekende topactiviteiten, als enkele 

nieuwe blikvangers. En hier en daar halen we zelf een activiteit uit de 

oude doos. Wil je meer horen over het jaarprogramma dan is er 

maar één adres: het Parochiehuis. En natuurlijk zijn we de innerlijke 

mens niet vergeten. Naast de klassieke bubbels worden jullie verrast 

met een ruim assortiment aan pizza’s en Focaccia-broodjes. En nog 

belangrijker, gewoon een goed babbel. 

Tot slot rest mij enkel nog het genoegen om jullie een zalig      

Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Ik hoop van 

harte dat we met zijn allen gezond en wel uit deze moeilijke periode 

kunnen klauteren. Dat we mogen genieten van de nabijheid van kin-

deren, kleinkinderen, van ouders en van grootouders. Dat we op het 

nieuwe jaar kunnen klinken met vrienden, buren en KWB. En ik had 

nooit gedacht dat ik zou zeggen, maar ik kijk ook uit om opnieuw 

wat vaker naar het werk te trekken. 

Prettige Feesten en een Gelukkig Nieuwjaar 

                    Johan 

Agenda  

14 jan  Nieuwjaarsreceptie 

28 jan  Dropping 

4 feb  Electrische auto als thuisbatterij 

11 feb  D’Ieteren Gallery 
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KWB lidgeld 2022 

Er staat het komende jaar heel wat te gebeuren bij KWB Peizegem. We hopen om ons normale ritme terug op te nemen en 

hopen om meer en meer activiteiten opnieuw in vrij normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Er wordt meer dan ooit 

naar het verenigingsleven gekeken om mensen terug buiten en terug samen te brengen. KWB Peizegem zal het komende jaar 

alles op alles zal zetten om elkaar te ontmoeten. Want in ‘bubbeltijden’ hebben we gemerkt dat het heel fijn is om mensen in 

je buurt te kennen, en laat dat nu net onze specialiteit zijn. Een eerste stap moet nu gezet worden: het lidmaatschap moet 

vernieuwd worden. KWB Nationaal heeft de ledenbijdrage voor 2022 opnieuw vastgelegd op 30 Euro per lid, inwonende ge-

zinsleden inbegrepen. Je lidgeld betalen via overschrijving kan op rekening nummer BE55 7755 9596 0644 of bij een van onze 

bestuursleden. De contactadressen vind je op de achterflap van deze Kleine Raak.  

We begrijpen dat het betalen van het lidgeld niet voor iedereen vanzelfsprekend is, zeker na 2 magere KWB-jaren. Daarom 

sommen we met plezier nog eens 9 goede redenen op om toch lid te worden of te blijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch nog wat twijfels? Aarzel niet om een van onze bestuursleden aan te spreken.  

 

Grote Raak 

Jaarlijks krijg je als lid tien edities 

van het kwb-ledenblad Raak in de 

bus, met nieuws over andere afde-

lingen en de grote kwb, artikels 

over wat er in de wereld leeft, een 

kruiswoordpuzzel, reportages, doe

-ideeën en recepten ...  

Kleine Raak 

Jaarlijks krijg je als lid tien edities 

van onze eigenste Kleine Raak in 

de bus, met nieuws over onze ko-

mende activiteiten, terugblikken 

op de afgelopen maand, nieuwtjes 

uit KWB Peizegem, een kruis-

woordpuzzel, ... 

Groepsaankoop 

In februari 2022 organiseren we 

opnieuw onze groepsaankoop 

meststoffen. Dit laat ons toe om 

voor onze leden een mooie korting 

te versieren en toch ecologische 

kwaliteitsproducten aan te beiden. 

Jaarprogramma 

We hebben voor het komende jaar 

weer een zeer mooi programma in 

elkaar geknutseld. Voor elk wat 

wils.  Met enkele nieuwe topaffi-

ches. Leden kunnen veelal gratis 

deelnemen of aan sterk vermin-

derde prijs. 

Voordelenboekje 

Alle leden krijgen een voordelen-

boekje met tal van mooie kortin-

gen. Zo is kwb'er zijn ook financieel 

interessant! Bovendien vallen er 

doorheen het jaar extra aanbiedin-

gen te ontdekken en prijzen te 

winnen.  

Veiligheid 

We nemen de veiligheid van onze 

leden steeds ter harte. Indien er 

dan toch eens iets misloopt zijn al 

onze leden goed verzekerd tijden 

de KWB activiteiten, voor zowel 

lichamelijke ongevallen als burger-

rechtelijke aansprakelijkheid. 

KWB pur sang 

Je behoort tot een hechte vrien-

dengroep. Samen met je ons zorg 

je voor een warme en solidaire 

buurt en leg je nieuwe contacten. 

Maandelijks ontmoeten we elkaar 

voor een gezellige babbel op het 

Praatcafé. 

Uitstappen 

In 2022 trekken we er meerdere 

keren op uit. We bezoeken onder 

andere D’Ieteren Galery, het Zwin 

en Sluis en gaan eens kijken hoe 

het er aan toegaat in een lokale 

plukboerderij, ... 

Ecologie 

We kunnen het niet langer ontken-

nen, onze leefmilieu verandert niet 

ten goede. In 2022 leren we hoe 

wij ons steentje kunnen bijdragen. 

Electrische wagens en thuisbatte-

rijen hebben meer met elkaar te 

maken dan we denken! 



 

Dropping - Vrijdag 28 januari om 19u  

Zoals beloofd halen we in 2022 enkele leuke activiteiten terug van onder het stof. Eentje daarvan is onze dropping. 

Het is ondertussen al een paar jaar geleden dat onze laatste dropping doorging in de buurt van de Abdij van Af-

ligem. Dit jaar hebben David en Berten opnieuw een pittoreske omgeving gevonden, alleen zullen jullie hiervan wei-

nig waarnemen want het zal donker zijn. Zeer donker! De maanstand zit die dag namelijk in zijn laatste kwartier. 

Maar dat maakt het juist leuk natuurlijk. Daarbij komt dat onze dropping naar goede gewoonte niet alleen een on-

bekend vertrekpunt, maar ook een onbekende aankomst heeft. Een snelle thuiskomst kan dus niet worden verze-

kerd ... 

We spreken af om 19u aan Ons Parochiehuis. Jullie worden geblinddoekt naar een onbekende bestemming ge-

bracht voor een tocht van ongeveer 6km. Vergeet zeker jullie zaklamp en fluohesje niet, zodat we het veilig hou-

den. We sluiten de avond af met een lekkere pint. Om voldoende vervoer te kunnen inplannen zouden we jullie 

willen vragen om zo snel mogelijk in te schrijven. Deze activiteit is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 

Breng dus gerust vrienden of familie mee. 

Inschrijven: www.kwbpeizegem.be of via mail naar jguns@telenet.be met vermelding van het aantal deelnemers.  

 

 

Het bestuur van KWB Peizegem nodigt jullie van harte uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Ons Parochie-

huis. We klinken het glas op een gelukkig en gezond Nieuwjaar en hopelijk kunnen we elkaar het komende jaar op-

nieuw wat meer ontmoeten. De avond wordt opgefleurd met een woordje van de voorzitter en we nemen ook 

uitgebreid de tijd om ons nieuwe jaarprogramma voor te stellen. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten! 

Noteer de datum alvast in jullie agenda. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen! 

 

Top activiteit 

Niet  te missen  

Vrijdag 14 januari om 20u 



Een duik in ons archief 

 Adelijke familie in Merchtem: Peytier 

Je zou het niet voor mogelijk houden maar onze gemeente heeft een wel rijkelijk verleden.  Zo was het ooit tot 

stad verheven.  Dat was hoofdzakelijk te wijten aan de bloeiende handel en ijverige middenstanders die tot ver in 

de buurt hun producten kwijtraakten.  Zeer tot ongenoegen van anderen, zeg maar de Brusselaars, die om die re-

den er niet voor terugdeinsden naar Merchtem af te zakken en door aangestoken vuur de lakennijverheid te ver-

nielen maar tegelijk ook het dorp in brand te steken.  

De bloeiende handel trok ook de aandacht van welgestelde lieden.  Zo was het de familie 

PEYTIER die begin 18de eeuw vanuit Zuid-Frankrijk naar Oostende waren getrokken om er 

handel te drijven.  Het Oostenrijkse bestuur in onze contreien zorgde voor grote welstand.   

Rond 1730 verhuisde vader Andreas met de familie naar Antwerpen waar ze hun vloot nog 

beter konden laten renderen. In die hoedanigheid werd hij o.a. schepen van de stad.  Hij 

zorgde meerdere malen voor de nodige fondsen tot steun aan de staat waarop de keizer hem 

in de adelstand verhief. Andreas huwde de Merchtemse M. Th. PEETERS. Hierdoor verkreeg 

hij de titel “heer van Merchtem” van de fam. Peeters. Zij vestigden zich op het kasteel. In 

1768 bouwden ze er een nieuw kasteel op de motte dat via een dreef met het oude kasteel was verbonden. André 

overleed te Merchtem en werd in de kerk begraven, voor de trap van het altaar.   

De zoon, edelman Jan André geboren in 1754, zou zijn werk dusdanig goed voortzetten. Als keizerin Marie There-

sia aantrad, aarzelde Jan niet deze financieel te steunen in de oorlog tegen o.a. de Fransen.   Lodewijk XV bezette 

intussen onze contreien.    Merchtem had het onder deze bezetting, we schrijven 1745, zeer zwaar te verduren. 

Jan huwde in 1791 Maria Verstraete. In 1792 werd Joannes PEYTIER geboren. Bij hun huwelijk in 1791 hadden de 

PEYTIERS ruimschoots voldoende inkomsten om de nodige uitgaven als edelman te dekken. 

Intussen hadden de fransen die een tweede maal waren binnengevallen alle (financiële) voorrechten die de familie 

genoot volledig afgeschaft waardoor in 1790 beslag werd gelegd op de roerende goederen.  De inkomsten waren 

dus grotendeels weggevallen.  De edelman paste evenwel zijn levensstijl niet aan -het personeel bleef voltallig in 

dienst- hij rekende op een spoedige terugkomst van de Oostenrijkers. Tot overmaat van ramp werd het kasteel 

ook nog geplunderd door een lokale bende “de binders” die niets achterlieten buiten het ondraagbare. Alles werd 

vernield.  Men was daardoor dus verplicht de ramen en deuren te vernieuwen.   

Het hoofd van deze “binders” was gekend: een genaamde Parmentier uit Buggenhout.  Ook een handlanger was 

gekend nl. ene Mertens van de Hunsberg. Na te zijn aangehouden kon Parmentier toch ontsnappen uit de gevange-

nis maar werd later op de Merchtemse woensdagmarkt herkend door een vrouw die hij voordien zwaar had mis-

handeld.  Hij vloog opnieuw de gevangenis in en werd samen met 15 van zijn kompanen te Brussel onthoofd. 

In 1797-1798 deed een rooftocht door de  “sansculotten” de streek behoorlijk opschrikken.  De heer van 

Merchtem werd opgejaagd als schuldige samenzweerder.  Hij moest met het hele gezin het kasteel verlaten. Een 

jaar later werd zijn onschuld aanvaard maar werd het kasteel voor het grootste deel verwoest door een aangesto-

ken brand. Al zijn eigendomstitels en papieren van heerlijkheid gingen in de vlammen op.  De Peytiers waren ver-

plicht allerlei (eigendom) rechten te gelde te maken maar gezien de oorlogsomstandigheden kon dit slechts zeer 

onder de reële waarde. In die barre omstandigheden werd de edelman bovendien nog dodelijk ziek.  Hij overleed 

in 1804. Zijn zoon Patricius geboren Merchtemnaar huwde met Anna Joos en bleef  te Merchtem wonen tot zijn 

dood in 1844.  In Merchtem bleef men hem zijn hele leven “Meneerke” noemen. 

De engel die verbeeld staat op het schilderij van de H. Petrus in de Merchtemse kerk is het eigen portret van de 

dochter Cecilia-Maria. Zij week uit naar Frankrijk. 

                                Julien 



Blikvanger - D’Ieteren Galery 

  

Inderdaad het is ons gelukt!  Wij hebben een afspraak met het verleden van een der oudste bedrijven in ons land: 

autobouwer D’Ieteren heeft ons een rondleiding toegezegd in hun exclusief privé museum te Brussel.  Het verhaal 

van deze “koetsenbouwer” begint in de glorietijd van de “postkoets” over de assemblage van Amerikaanse 

“Studebakers” en later de “Volkswagen” van bij het prille begin. Maar D’Ieteren heeft meer te bieden dan dat, maar 

daarvoor kom je  best met ons mee.  Wij nodigen je uit die 

Vrijdag11 februari 2022 - vroege avond  

Nicolaas baron D’Ieteren, de huidige voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf is de nazaat van een genera-

tie bedrijfsleiders die in het Brusselse haar activiteiten 

startte rond 1800. Alles startte met Jan D’Ieteren die 

vanuit het Nederlandse Schinnen naar Brussel trok 

om er als rijtuighersteller te werken.  Zijn zoon Jean-

Joseph stichtte in 1805 het huidige bedrijf met de 

bouw van koetsen en Berlines.  Hij leverde o.a. aan 

het hof.  Geleidelijk aan kon het bedrijf moderniseren 

en werd de nadruk op de bouw van auto’s gelegd ter-

wijl het koetsenbouwen snel terrein verloor.  Zo was 

de assemblage van Amerikaanse “Studebakers” een 

van hun hoofdactiviteiten. Na WO II kon Roland een 

contract met het Duitse VW versieren en werd hij de 

Belgische importeur van de succesvolle kever. Als de 

“kever” ’s wereld meest verkocht automodel is geworden kan men hier met fierheid zeggen dat een groot deel er-

van in de fabriek te Vorst werden gebouwd. In 2007 behoorde hij tot de 25 rijkste Vlamingen.  In 2009 bekwam hij 

de titel van baron. Hij stierf aan Covid in 2020. 

Dit kan je allemaal zien en horen die avond! 

Wij plannen het vervoer per bus indien er voldoende inschrijvingen zijn. Het museum beperkt het  aantal bezoe-

kers tot maximaal 45 personen. Snel inschrijven is de boodschap! We vragen een bijdrage van 15 Euro per persoon 

om de bus te vergoeden. Inschrijvingen zijn slechts geldig na overschrijving van het verschuldigde bedrag op reke-

ning nummer BE55 7755 9596 0644 of cash betaling bij een van onze bestuursleden.  

Inschrijvingen kunnen gebeuren via het inschrijvingsformulier op onze website of per mail naar                          

julien.robberechts@telenet.be.  

Het exacte vertrekuur wordt nog gecommuniceerd van zodra we zeker weten of we een bus kunnen inleggen. 

                                  Julien 

 

 



Mijn Corona sprokkels 

 November 
1 November! Allerheiligen!! Een gewone herfstdag en een feestdag voor de werkende mens, een dag voor vele om 

hun overleden familie of vrienden te herinneren. Op het kerkhof was het stil. Weinig volk! Dat zal wellicht te ma-

ken hebben met dat Coronabeest. Ik wandel langzaam rond en zie allemaal mooie bloemenkransen op de grafzer-

ken. Iemand schreef een mooie gedichtje op een mooie zwarte lei voor haar Oma. Het verwarmden  mijn hart. 

‘Waar jullie ook zijn, ik weet het niet, maar jullie vergeten doe ik niet!’ 

Elf november is de jaarlijkse herdenking van de Wapenstilstand van 1918, die het einde betekende van de Eerste 

Wereldoorlog. In Nederland (neutraal tijdens WO-I) spreekt over Wapenstilstandsdag. In België worden sinds 

1922 ieder jaar de slachtoffers van WO-I herdacht aan het Graf van de onbekende soldaat, in aanwezigheid van de 

Koning. Eerst om de slachtoffers van WO-I te herdenken, nadien ook die van WO-II en alle andere oorlogen in de 

wereld. Een blijvende herinnering. 

Ook in Peizegem wordt hulde gebracht aan de soldaten die sneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen. In Peize-

gem organiseert de Vriendenkring van Oud-Soldaten Peizegem al vele jaren deze plechtigheid. Dit jaar begon het al 

om 10 uur met een traditioneel ‘sossissenontbijt’. De saucissen lieten zich ook goed smaken. Nadien ging het in 

stoet naar de Stille Weide achter de parochiekerk. Daar werden toespraken gehouden en bloemen neergelegd. 

Schoolkinderen maken elk jaar deel uit van de delegatie die het monument bezoekt. Nieuw was dit jaar de stemmi-

ge muziek die werd vertolkt door negen muzikanten van Music Time. Na de plechtigheid, waarbij de namen van de 

gesneuvelden werden afgeroepen, werden de leden herbergiers bezocht. En in de namiddag startte het jaarlijkse 

eetfestijn waardoor een honderdtal leden met hun familie konden meevieren.  

Ik zet de radio aan om wat sfeervolle muziek te beluisteren. Al dagen hoor ik hetzelfde: “de besmettingen zijn ge-

stegen’. Vandaag 16100 besmettingen per dag, en in onze klinieken worden 3400 Covidpatiënten verzorgd. Waar 

gaat dit eindigen? In de kranten lees je ook niets anders dan dat Corona-gedoe. Zelf onze regering krijgt schrik. De 

virologen zijn uitzonderlijk stil. Marc Van Ranst voorspelt wel dat België op weg is naar een lockdown ‘light’ in 

strijd tegen een vierde golf. Het is ons leven ongevraagd binnen gekomen en lijkt niet van plan vanzelf naar buiten 

te gaan. Open je voordeur en zet je achterdeur wijd open. Hopelijk vliegt dat Coronabeest naar buiten! 

Vandaag een bezoekje gekregen van iemand die we al lang niet meer gezien hadden. Om een mooi kaartje af te 

geven. Iemand die ik graag had is heen gegaan, Ik herinneringen mij terug die toffe momenten, een aperitiefje gaan 

drinken en onze gezellige praatjes met ons drietjes, en nog  zoveel dat ik zo kunnen vertellen. Weeral een warm 

mens die ik nooit meer zal zien op deze Wereld! Deze herinneringen zullen voor altijd mijn hart verwarmen. 

Sinterklaas mag niet naar Peizegem komen voor al die lieve kindjes, Het kaas en wijnbuffet van de Landelijke Gilde 

is afgelast. En de KWB Kinderkermis moest tot hun grootste spijt voor de 2de maal op rij worden geannuleerd. Ze 

namen deze beslissing niet zo maar. Het aantal Covid-besmetting neemt spijtig genoeg weer sterk toe en onze vac-

cins blijken minder goed te werken tegen de Delta-variant dan gehoopt. Wij hopen nog altijd dat onze wereldbol 

voor iedereen een beteretijd in de toekomst gaat of zal brengen. 

Een zachte blik, een blij gelaat, een vriendelijk woord een goede daad, is goud waard. 

Al lijkt het weinig wat je schenkt, je geeft meer dan je denkt! Hou alle mooie dingen diep in je hart verborgen, dan 

kan je ze later ophalen in een dag met zorgen! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand_van_11_november_1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graf_van_de_onbekende_soldaat_(Brussel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_monarchie


 

Kruiswoord 290 

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 24 decmber 2021 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!  

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

1 
        1               12     

2 
                      2       

3 
        14                     

4 
                  3           

5 
      9                       

6 
              4       5       

7 
                              

8 
    8                         

9 
          6                   

10 
                              

11 
                        10     

12 
11                             

13 
                            7 

14 
                              

15                   13           

 HORIZONTAAL : 

1. Plotselinge golfbeweging – Ingekookte bouillon. 

2. Werpspies met weerhaken – Cursieve drukletter. 

3. Rooms-katholiek – Afdrukmachine – Weet. 

4. Elk – Dierentuin in Amsterdam – Zeehond. 

5. Oorlogsgod – Spil – Wegens – Onzes inziens. 

6. Kleurentelevisie – Futloos, flauw – In gevecht. 

7. Buiten – Europium – Aanlegplaats – Meester. 

8. Impermeabel. 

9. Landcode Peru – Pudding – Inleidend muziekje 
– Muzieknoot. 

10. Deel van een trap – Gesloten – Kippenlegsel – 
Engelse taxi. 

11. Behoorlijk, afschuwelijk – Gravure – Chassis. 

12. Brood – Grond om boerderij – Deel vd bijbel – 
Voor de middag. 

13. Binnen – Halt! – Gebruik – Been. 

14. Armoedzaaier – Neerstortende sneeuwmassa. 

15. Bierkraan – Overzicht van alle miskleunen in een 
project, bv. het Rekenhof over de begroting. 

 VERTICAAL : 

1. Zielenknijper (Eng.) – Positief denkend mens. 

2. Gebak – Deel van een geluidsinstallatie – Vroeger 
volk in Peru. 

3. Hoge Raad – Beeld van Michelangelo – Eikenschors 
– Eenheid van energie. 

4. Hooimijt – Magie – Landcode Somalië. 

5. Grein, bolletje – Oosterlengte – Gepieker. 

6. Scheepstouw – Briefje (Ind.) – Spoorstaaf. 

7. Niet dichtbij – Niet jong – Uitroep van opluchting – 
Europese Unie. 

8. Openbaar vervoermiddel – Grassoort – Grafvaas. 

9. Rijwiel – Deel van het gelaat – Int. Noodsignaal. 

10. Oplosmiddel – Gezondheid – Fijn weefsel. 

11. Muzieknoot – Zonnegod – Bereidwillig – Plaaggeest. 

12. Bunzing – Cubaanse dans – Dwarsmast – Wetboek. 

13. Insect – Papegaai – Wissel(brief). 

14. Cycloop – Eerste man – Een, Hit van U2. 

15. Te koop – Eetgerei in een specifieke eetgelegen-
heid. 

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen! 

Koen De Coninck    Bart De Greveleer 

Fons De Potter     Luc Van Ranst 

Philippe Vanschel 

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak
http://www.kwbpeizegem.be/?q=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      

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 

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           

1 maart 2022 

 
Oplossing kruiswoord 289 

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

1 H E L L A S   P O D C A S T   

2 U I T E R A A R D   U L T R A 

3 I G   U I   S O O R T   A A L 

4 D E S S E R T   L E T S   A I 

5 H E K   L E E K   G E V A N G 

6 O L I E   B R E K E R   B   O 

7 N   E I R E   R A N   P R E T 

8 G A R N A L E N S C H U I T   

9 E G   D I S K   B A A L   U K 

10 R A K E L   S L A P   S A D O 

11   P O R   N T O   E B   B E O 

12 B E S   T O E T S   O N E   I 

13 O   T R A   R I E M   E L B A 

14 O P E E N S   O K I D O   L A 

15 G O R D I A A N S E K N O O P 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

 

LANGETENENVREES 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Gilbert De Baerdemaeker 

 

Proficiat!   


