
Kantelpunt 
De weg naar het nieuwe normaal, of het oude normaal, loopt via 

omwegen. Zo ook bij KWB Peizegem. De afgelopen 2 maanden heb-

ben we onze activiteitenkalender nieuw leven ingeblazen met een 

zeer geslaagde vogelspotting. De opkomst was in jaren niet zo 

groot. Daarna volgde een voorzichtige heropening van het praatcafé. 

De vaste habitués waren direct van de partij en er werd sinds lang 

nog eens een kaartje gelegd. Ons praatcafé van 2 juli werd gekaapt 

door de voetbalgoden maar 6 augustus zijn we weer paraat. Tussen-

door konden de petanquers onder ons een balletje rollen en ging 

onze ledenbarbecue door onder een stralende avondzon. Fabian, 

onze slager van weleer, verzorgde het buffet en alle aanwezigen kon-

den zonder zorgen met de voeten onder tafel schuiven en sinds lang 

nog eens gezellig tafelen. Naar goede, oude gewoonte, werd er bij 

het afsluiten verzameld aan de bar voor een gezellige afsluiter.  

En toch was het nog niet hetzelfde als voorheen. De aperitief en het 

tafelen gebeurde in groepjes van 4. Wanneer we ons begaven naar 

het buffet gingen de mondmaskers weer op en werd die verduivelde 

afstandsregel weer van toepassing. En of we het nu leuk vinden of 

niet, het Coronaspook blijft onze activiteiten beïnvloeden. De regels 

uitgevaardigd door onze overheid blijven voor verwarring en ook 

een beetje onbegrip zorgen. In juli kunnen we niet veel meer dan 

120 mensen welkom heten in de Parochiezaal. Niemand die goed 

weet of dit zal veranderen in september. Dit legt uiteraard een zeer 

grote hypotheek op ons Mosselfestijn. Maar één ding is wel zeker. 

Ons Mosselfestijn gaat door op 11 en 12 september 2021. Dit jaar 

wordt het een TAKE AWAY versie. Neen, dit is niet de keuze van 

ons hart maar nog een jaar overslagen was geen optie. Ons Mossel-

festijn is namelijk niet alleen een activiteit om de kas te spijzen. Het 

is voor ons KWB een gezellig samenzijn, waar we mensen kunnen 

ontmoeten, een babbeltje slaan. En ook voor helpers is het niet al-

leen de armen uit de mouwen slaan, maar ook een moment van ple-

zier. De maaltijden kunnen gekoeld worden afgehaald aan Ons Paro-

chiehuis met een duidelijke bereidingswijze. We hopen jullie bestel-

lingen massaal te mogen ontvangen. Meer informatie vind je in deze 

Kleine  Raak. Bestelling kunnen digitaal worden geplaatst via de web-

site of via het bestelformulier tegen ten laatste 3 september. 

Smakelijk! 

                    Johan 
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Prikbord 

10 de  Den Boskant Quiz 
Een ploeg mag uit 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 20 € . Het aantal deelne-

mende ploegen wordt, conform de op dat moment geldende covid-19 normen beperkt. 
 

WANNEER ?  op vrijdag 22 oktober 2021 om 20u (deuren 19u30) 

WAAR ?          in zaal ‘Ons parochiehuis’te Peizegem - Merchtem  

        (aan het kerkplein van Peizegem) 
 

Inschrijven kan op het volgende adres: julien.robberechts@telenet.be. 
 

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het deelnemingsgeld van 20 euro op rekening 

nr. BE41 8335 7284 7510 van de organisatie ‘DEN BOSKANT quiz’. Vermeld duidelijk je naam, de 

naam van je quizploeg en een telefoonnummer voor eventueel contact. 

 

 

 Bestelformulier Mosselfestijn 



Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Wij zijn geland in de helft van het jaar, en het Coronabeest word kleiner en kleiner. Zijn mijlpaal is bijna bereikt. 

Iedereen rond mij is ingeënt. Terug naar mijn normale leven, iedere dag zie ik iets mooi, ik doe af en toe iets wat 

niet mag, en ik drink wijn in plaats van water, ... maar niet elke dag.  

Wie positief in het leven staat bereikt meer dan mensen die zeuren. Door het leven te accepteren, met haar 

mooie en minder mooie kanten, wordt je leven leuker. 

Het is zoals de warmte van de zon. Die ga je meer waarderen, na het trotseren van een paar weken regen en 

storm. Of als je nooit ziek bent geweest, zal je je gezondheid ook nooit in vraag stellen of er dankbaar voor zijn.   

Vervelende dingen die je overkomen hebben soms een positieve kant. Het is aan jou om deze positieve elementen 

te vinden. Dit bied je houvast in moeilijke tijden en het helpt je te accepteren dat het leven loopt zoals het loopt. 

Je hebt het niet allemaal zelf in de hand, maar je kunt er wel steeds het beste van maken. 

In het leven wisselen mooie en minder mooie dingen elkaar af. Het ene moment voel je je gelukkig, het andere mo-

ment gebeurt er iets waardoor dit gevoel direct verdwijnt. Dit is de natuurlijke ‘flow’ van het leven, en door dit te 

accepteren maak je je leven leuker en eenvoudiger. 

Vandaag zijn wij vrolijk, wij vieren feest. Vaderdag een feestdag ter ere van vaders. Hip Hiep hoera! Ik tover uit 

mijn mond de mooiste spreuk voor jou. Hierbij een dikke knuffel voor alle lieve vaders.  Proost op het leven én op 

een leuke Vaderdag!   

Deze week was emotioneel voor ons. 3 vrienden overleden. Monique. Zaterdag hadden we afgesproken om op de 

koffie te komen met Lea en maandag bericht gekregen dat ze onverwacht is heengegaan. Mijn goede, lieve buur 

Peter, 62jaar. Ondanks zijn slepende ziekte is hij voor ons toch nog onverwacht overleden. Robert op zijn 76ste 

vertrokken op een onbekende verre reis, waar wij eens allemaal naar toe gaan. Maar waar niemand weet van heeft 

waar het zal zijn? 

De zomer is in land gekomen, maar na die paar hete zwoele dagen heb ik niets anders dan zware regenbuien zien 

neervallen met als gevolg dat mijn mooie bloeiende bloemen gesneuveld zijn. Het positieve eraan, mijn regenwater 

put loopt over met zacht water. Goed voor de was, met de nodige filters.  

Om het zomerse gevoel vast te houden, luister ik naar het tjilpen van de vogels! Een bij die rond mijn oren zoemt! 

Fladderende vlinders! Geurende kleurrijke bloemen, en de paradijselijke tuinen op mijn dagelijkse wandelingen. 

Zonder zon geen zomer! Ik vraag niet veel, straal je warme stralen naar de aarde, meer moet je niet doen. Alles is 

dan fijner en de problemen worden kleiner! 

Hoera! Eindelijk is het zover, de mannen van KWB mogen hun jaarlijkse barbecue voor hun leden voorbereiden. 

Hoe tof was dat, terug mensen ontmoeten en gezellig samen zijn, met respect voor de nodige coronaregels. Met 

vier aan tafel en je mondmasker opzetten als je naar het buffet of bar liep. Al moesten wij onze gedachten erbij 

houden om het niet te vergeten. Dank aan de mannen, alles was pico bello in orde. Het eten was perfect! En de 

rest van de avond verliep veilig, met de nodige moppen door de man die ze sappig kwam vertellen. 

Mijn wens is: wees lief voor je medemens, er zijn voor elkaar al is het met een klein gebaar, een glimlach, of een 

knuffel, niet omdat het moet, maar omdat dat een medemens goed doet. Simpelweg er zijn voor elkaar! 

 



Een duik in ons archief 

  

Wie was Maurits Sacre? 
Iedereen die in Peizegem of Merchtem woont kan niet voorbij de naam Maurits SACRE.  Eerst is er, gelegen aan de 

Korte Ridderstraat het statige dorpswoning, in de gevel ervan prijkt een foto van diezelfde Maurits SACRE. Dan 

kunnen we niet voorbij de Maurits SACRE-straat, ter hoogte van het Sint-Donatus instituut vinden we er de druk-

kerij/winkel van jawel opnieuw Maurits SACRE.    

Wanneer je inwijkeling bent of je lagere school niet in Merchtem zelf hebt gevolgd dan zal het niet verwonderlijk 

zijn dat je je afvraagt:  Wie was die Maurits SACRE eigenlijk wel? 

Intussen zo’n 88 jaar geleden op 24 maart, overleed hij te Merchtem. Toen was hij al wereldberoemd in Merchtem 

als drukker, geschiedschrijver, letterkundige en geleerde. Hij werd er geboren op 10 oktober 1883. 

Reeds in zijn schoolgaande jaren ontdekte hij een archief over Merchtem en zijn eigen voorouders. Dat was met-

een de aanzet tot een levenswerk van grasduinen in het verleden.   

Op 20-jarige leeftijd schreef hij zijn “Geschiedenis van Merchtem”, een degelijk werk maar wat te oppervlak-

kig.  Met de jaren echter verscherpte zijn studiedrift en ging hij meer weterschappelijk te werk, gepaard gaande met 

een fijner taalgebruik. De appel viel evenwel niet ver van de boom: Mgr. SACRE, aalmoezenier der Pauselijke Zoea-

ven; Antonius en Jan-Frans SACRE, beroemde horlogemakers; Dr. Jozef Willem SACRE, heelkundige, lid van de 

Koninklijke Academie van België. Maurits’ vader was bouwmeester. 

SACRE volgde lager onderwijs te Merchtem, middelbare leergangen in het Ste-Barbara-gesticht te Wetteren en in 

de kostschool Lindemans te Opwijk.   

Zijn beroepsleven startte hij als toezichter bouwwerken in dienst van de provincie Brabant en als bibliothecaris van 

de Belgische Touring Club. 

In 1911 richtte hij een drukkerij op in Merchtem, in de ouderlijke woning. Hij gaf snel kort opeenvolgend een 40-tal 

boeken en brochures uit. Hij schreef honderden artikels voor alle mogelijk dag- week en maandbladen. Hij schreef 

vooral ook over familiekunde, dorpsgeschiedenis, plaatsnaamkunde…. Zo was hij uitgever van het weekblad “De 

zondagsklok” en “De Gazet van Wemmel en omliggende”. Hij was uitgever van “De Belgische Verzamelaar” een tijd-

schrift voor verzamelaars van munten, postzegels, boeken… Hij was medewerker aan het tijdschrift “Eigen Schoon”.  

In 1913 werd hij bureeloverste bij het ministerie van Justitie en werkte mee in de strijd voor de vervlaamsing van 

de Gentse Universiteit. In 1922 richtte hij in zijn woning een volksbibliotheek op. In 1926 werd hij medestichter en 

drukker van “Eigen Schoon” en “De Brabander”. 

In 1984 (50 j. overleden) werd zijn bekendste boek “ Geschiedenis van Merchtem” heruitgegeven door de familie. 

In 1888 richtte bouwmeester, vader Jozef SACRE, de woning aan de Korte Ridderstraat, op.  In 1911 bouwde Mau-

rits SACRE in de tuin van de woning een drukkerij. Beide zijn tot op heden bewaard gebleven en gelden vandaag als 

een zeldzaam voorbeeld van een kleine, nog volledig uitgeruste drukkerij/woning. 

Sinds 2004 zijn de woning en drukkerij aan de Korte Ridderstraat gekend als beschermd monument. Sinds 2009 

aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. 

Het bas-reliëf van de buste van Maurits SACRE boven de poort van het gebouw is een gift van de Vlaamse Toeris-

tenbond ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn overlijden. Deze verjaardag werd te Merchtem trouwens 

uitbundig gevierd op 13 september 1959, met aanwezig o.a.  de NIR (Vlaamse Televisie); Ernest Claes; Emiel Hulle-

broeck… 

Julien 

Bron: “de middenstand leeft” nr 22 – sept 59 .  
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 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       45             43     30                 1     

2 5                                 4               

3                             2                     

4         7                         31               

5                   48   41         6                 

6               22           13                       

7                                                   

8     8                                       51     

9                       46               9           

10   10                         34     11               

11                                             47     

12         12                 14       38               

13                                         15       3 

14               16                                   

15                                               52   

16                       39                   17       

17               18                     53             

18                       32     19                     

19 49                                 33               

20                   20         35                     

21           42               21                   23   

22   24                         36       44       25     

23                                                 26 

24           27               28     37                 

25                         29   50         40           

Vul de letters in de overeenstemmende vakjes in, en je bekomt een doordenker van William Shakespeare. 

                          

 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 26  27 28  29 30 31  32 33 34 35 36 37     

       ,                                    

                          

 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48  49 50  51 52 53       

                                          



KWB-ZOMERKRUISWOORDRAADSEL 

    

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, …) en bezorg de 
slagzin vóór vrijdag 20 augustus 2021 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze web-

site terecht: http://http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak   Vergeet je thuisadres niet te vermelden. 

 
   

1. Hondenras - Uitsluitingen als actiemiddel, embargo's - Hel-
dere ster in het sterrenbeeld van de Maagd. 

1. Aansporing voor paarden - Broek met heel nauwe pijpen - 
Makkers, maten. 

2. Planeet - Broodje uit de Z.-Amerikaanse keuken gevuld met 
vlees en groenten - Nederlandse havenstad. 

2. Fijne geur - Nederlans Cobra-schilder - Wereldtaal (volgens 
zijn stedelingen toch) - Rijstbrandewijn. 

3. Grootvader - Stembus - Sprookje van de houten pop met de 
lange neus - Oke! 

3. Interlandselectie - Halfgod met hoorns en bokspoten - Be-
voorrecht - Roos (Lat. omg.) - Tantalium. 

4. Namiddag - Ronde van Italië - Knaagdier - Kritische risico-
indicator - Onevenwichtig, wankel. 

4. Knabbelaar - Begrip, besef - Commercieel mediabedrijf - 
Wapenuitrusting. 

5. Vruchtbare plaats in de woestijn - Opvoedkundige - Ge-
meente in prov. Luik - Int. Speech Test Signal (afk). 

5. Rijksuniversiteit - Elk - Schovenbinder - Afrikaanse muziek-
stijl - Ierse verzetsbeweging. 

6. Operalied - Dun, vluchtig - Oude Hongaarse munteenheid - 
Europese taal. 

6. Onrechtmatig bezitnemer - Laagste zangstem - Het allerlaat-
ste - Ondergetekende. 

7. Stuk hout - Gravure - Lidwoord - Rivier in Duitsland - Lieflijk 
tafereel, herdersdicht - Compagnie. 

7. Strafwerktuig - Groep van zeven muzikanten - Van geringe 
diepte - Aanliggend. 

8. Ontsluiten - Nederlands - Droeg bij, geriefde - Spaanse 
voetbalclub. 

8. Jap. munt - Bovenbeen - Wapenvereniging (USA) - Granaat 
- Landcode Kirgizië - Deel vd bijbel - Onheilsgodin.  

9. Iem. die zich luidruchtig verzet tegen gang van zaken en 
oproept tot verzet - Bloedvatverwijderaar - Bloem. 

9. Groene edelsteen - Gebogen priem - Universitair docent - 
Italiaans scootermerk - Beest; 

10. Duitsland (interenetafk.) - Telegraaf restant - Hoeveelheid - 
Inviteert - Ezelgeluid - Rotterdamse Lloyd. 

10. 
Elpee - Zilver - Finish - Bloedworst - Ooievaarachtige vogel - 
Nieuw Testament. 

11. Zoetwatervis - Beryllium - Tweewielig vervoermiddel - Meis-
jesnaam - Perziklikeur. 

11. Draagbare computer - Feestmaaltijd - Sappig en zacht -  
Plaats in Indonesië. 

12. Muziekterm voor "gebonden" - Automerk - Biljartstok - Stad 
in Iran - Zangvogeltje. 

12. Nikkel - Soort papegaai - Duidingsprogramma op VRT - Ho-
listische levensbeschouwing. 

13. Internetprotocol - Verbrandinsgrest - Vlaag - Bierglazen - 
Rustteken - Nieuw-Zeeland. 

13. Feestvierend, vertoevend - En dergelijke - Extra beveiliging 
op het slot van een autodeur - Deel van de hals. 

14. Eenjarig dier - Openstaand verlaten werk - Italiaans conser-
venmerk (o.a. tomaten) - Donkere Spaanse wijn. 

14. Geur, reuk - Met zijn drieën - Vlaktemaat - Plaats in Turkije. 

15. Soort school - Schunnig - Aromatische rijst uit Thailand - 
Langst bestaand - Oersted. 

15. Japans kipgerecht - Allergieveroorzakende graanproducten - 
Geluid van een bel - Voegwoord. 

16. Town en county in de Am. staat Virginia - Kunstprooi - Deel-
gem. van Tongeren - Kras, keep. 

16. Hij - Europese taal - Oude lengtemaat - Oom, nonkel - Kip-
penlegsel - Binnen. 

17. Consumenten, verteerders - Redenaar - Vervelends. 17. Sterrenbeeld - Ontvangt - Leidster, voorvrouw - Eenkleurig, 
effen. 

18. Regeringsreglement - Rivier in de Ardennen - Zeptosecon-
de (afk) - Ambtsaanvaarding, apparaat. 

18. Opeenvolging van toonafstanden - Euro - Afslagplaats bij 
golf - Godsdienstig gebruik. 

19. Bierstijl - Portugese omroep - Jongensnaam - Loenste, blik-
te - Bestemming - Ruthenium. 

19. Heilige - Behoudens weglatingen (afk) - Japanse munteen-
heid - Plaats in Californië - Groep jachthonden. 

20. Bepaling van het goud- of zilvergehalte - Ongeveer, zo 
goed als - Rivier in Utrecht - Afstandsmaat. 

20. Puntje op de i - Buldere, florere - Kleine kledingmaat - Volk 
in Eritrea. 

21. Het Oosten - Hebreeuws voor "land" - Daar - Buitenaards 
wezentje - Buitenkant. 

21. Plaats in Mozambique - Landcode Sierra Leone - Slede - 
Lactose Tolerantietest - Overal - Groot winkelcentrum. 

22. Ingewand - Moeder - Gelijkspel - Turkse eretitel - Deel van 
een schp - Watering. 

22. Het te-goeder-trouw-zijn, integriteit - Kunstleer - Vulkaan-
mond - Muziekterm. 

23. Erbium - Ajuin - Liefkozing - Schransen, smullen - Betaald 
bedrag. 

23. Arabische jongensnaam - Buurvrouw, graveerstift - Vlijtig, 
naarstig - Aangeboren gave. 

24. Naaktrecreanten - Bespottelijk, dol - Ruimte tussen twee 
regels. 

24. Kandidaat-officier - Belcentrum, servicedesk - Godin van de 
vrede - Gebalk. 

25. Kenmerkende eigenschap - Beengewricht - Ploeg voetbal-
lers. 

25. Gehucht van de gemeente Bilzen - Griekse anijsdrank - Spe-
ciaal soort aromatisch zeezout. 
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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 2021 

 
Oplossing kruiswoord 286 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

 

Terrasoverkapping 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Hilde Van der Hasselt. 

 

Proficiat!   

 

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

1 M A S T E R M I N D   U N O   

2 E M A I L   A E R O D R O O M 

3 M I S   A R K   T O R   T R I 

4 O   A R N H E M   S A A I   K 

5 R A K I   E R O S   A R E K A 

6 Y D   E P A   N A A K T   E D 

7   O T T O   B O L A   H A L O 

8 T R I V I A L P U R S U I T   

9 R A N I   B O O T   A R   E A 

10 I T   N O   G L   K P   B N B 

11 C I R K E L   Y E N   K O   A 

12 T E A   R A S   R A G E B O L 

13 R   D E   S L A A G   B   D O 

14 A N A N A S IJ S   E T A L O N 

15 C L U E D O   S C R A B B L E 


