
Oktober 
September zit er alweer op en dat hebben we geweten bij KWB 

Peizegem! Na lang twijfelen hakten we de knoop door om geen klas-

siek mosselfestijn te organiseren. De regels veranderden zo dikwijls 

dat we er horendol van werden en ook het maximaal aantal perso-

nen in de zaal nodigde niet uit om een klassiek mosselfestijn te orga-

niseren. Het werd dus het eerste Take Away Mosselfestijn in de ge-

schiedenis van KWB Peizegem, en hopelijk ook ons laatste!  

Niet omdat het een catastrofe was, integendeel zelf. We misten 

evenwel de menselijke interactie en net deze menselijke interactie 

kenmerkt KWB Peizegem. Toch willen we via deze weg onze meer 

dan 200 eters van harte danken en hopelijk heeft het jullie evengoed 

gesmaakt als ons. Afspraak volgend jaar September in de Parochie-

zaal. 

Het Mosselfestijn was nog maar net opgeruimd en daar was alweer 

het fantastische dorpsfeest ‘150 jaar Parochie Peizegem’. Het ideale 

moment om nog eens in ons aanzienlijke KWB-archief te duiken. Je 

zou verrast zijn wat er toch nog allemaal bewaard is gebleven. Affi-

ches van het Mosselfestijn en het toneel van meer dan 30 jaar oud. 

Hoog tijd voor ons bestuur om eens na te denken hoe we dit KWB-

erfgoed gaan archiveren zodat we ook in de toekomst met verwon-

dering kunnen terugkijken naar ons dorpsverleden. 

De tijd staat evenwel niet stil en ook de komende maanden staan 

heel wat activiteiten op het programma. Onze maandelijkse praatca-

fés op de eerste vrijdag van de maand zijn weer heropgestart. 16 

oktober kruipen we opnieuw met onze voeten onder tafel want dan 

staat ons Teerfeest op het programma en daarna gooien we voor-

zichtig onze voetjes nog eens los op de dansvloer. Hoe lang is dat 

alweer geleden? 

Onze 10de KWB Den Boskant Quiz gepland voor 22 oktober moe-

ten we spijtig genoeg even uitstellen. Deze zal doorgaan vrijdag 25 

maart 2022. 

Op 17 november om 20u  staat onze filmavond gepland. Dit jaar 

brengen we voor jullie de film ‘A Beautiful Boy’ van Felix van Groe-

ningen. Naar goede gewoonte is de toegang gratis dus schrijf alvast 

de datum in jullie agenda.  

                   Johan 

Agenda  

16 okt  Teerfeest 

5 nov   Praatcafé  

17 nov  Filmavond 

3 dec   Praatcafé 

11 dec  Kinderkermis 
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Een duik in ons archief 

  

Wie was Jozef Van Ginderachter? 
Een Merchtemnaar die de naam Van Ginderachter hoort denkt automatisch aan GINDER-ALE.  Op zich niet zo 

vreemd hij had er ook alles mee te maken.  Maar naast dat bierbrouwen heeft die man toch nog een en ander gere-

aliseerd. 

Het was zijn vader die in 1888 een brouwerij overnam van F. DE BOECK (vader van 

August DE BOECK).   Zo werd hij een van de vele brouwers die Merchtem rijk was. 

De brouwerij draaide voor lokale consumenten, zoals trouwens alle brouwerijen 

toen.   In 1928, nam zijn zoon, die intussen aan het roer stond, deel aan een nationaal 

congres dat plaats vond in Antwerpen en waar men de invloed (en dus ook import) 

van vooral Duitse bieren wou tegengaan.   Er werd een amberkleurig bier voorgesteld 

als de “Spéciale Belge” dat zou moeten optornen tegen de buitenlandse concurrentie. 

Vanuit dat idee bracht Van Ginderachter zijn GINDER-ALE op de markt met het ge-

kende succes.  Hij wist namelijk de nieuwste publiciteitstrends handig te gebruiken 

met als topevenement de aanwezigheid op de wereldtentoonstelling 1958 met een 

zeer grote GINDER-ALE stand.  Hierna was de opmars niet meer te stuiten. De slo-

gan ‘Ginder-ale dat is géén klein bier” werd een literair aanvaarde spreuk. In 1958 vol-

tooide men de nieuwe gebouwen die netjes een metertje (of twee) kleiner bleven dan 

de Merchtemse kerktoren. Kortom hij zette Merchtem op de kaart en bepaalde 2 

generaties lang het gezicht van de gemeente, door o.m. : 

Sport 

Het was  J. Van Ginderachter die ervoor zorgde dat in 1960 een etappe van de Ronde Van Frankrijk Merchtem als 

keerpunt gebruikte.  Het werd een tijdrit Brussel- Merchtem – Brussel. Winnaar werd Roger Rivière (Fra). 

Hij was, via de brouwerij, de drijfveer achter HO Merchtem de voetbalploeg die het meerdere malen tot de 3de nat. 

Afdeling bracht met spelers zoals de gebr. Van Gucht, M. Sablon, Leo Vander Elst, Gillis De Bilde enz. 

Muziek / feestelijkheden 

Bij de Muziekvereniging Concordia was de brouwer en zijn 

bedrijf nauw betrokken.  In die jaren werkte het merendeel 

der muzikanten in de brouwerij.  In de zaal (oorspronkelijk 

filmzaal) Concordia oefenden de muziekliefhebbers.  Later 

werd deze omgebouwd tot feest(bal)zaal waar alle toenma-

lige nationale toppers van de muziek één of meerdere ma-

len optraden.  Ook tal van internationale vedetten stonden 

er op de planken. 

Werkgever 

De brouwerij was veruit de grootste werkgever in de omgeving.  Op een gegeven ogenblik telde zij 180 werkne-

mers. Er werd bij aanwerving steeds naar de sociale situatie van de familie gekeken met een voorkeur voor de loka-

le families. Je werd als het ware aangezocht om in de brouwerij te komen werken.  Zo kwamen heel wat Peizegem-

naren in de brouwerij terecht. 

 



 

 

Sociaal leven 

J. Van Ginderachter steunde het Merchtems sociaal leven. Wel vergewiste hij zich regelmatig of de vereniging hem 

en zijn bedrijf voldoende waren genegen.  KWB Peizegem ontving zo jaarlijks een financiële steun die hij persoonlijk  

bij de voorzitter bracht.   Een gegeven jaar kreeg de toenmalige voorzitter J. De Block het bericht om de steun zelf 

te komen halen op het bureel in de brouwerij.  Dat bleek een teken dat er iets geweest was dat de brouwer niet in 

dank kon aanvaarden… 

De brouwer had het wel voor Peizegem.  Hij steunde (financieel) de Peize-

gemse pastoor bij diens initiatief om een parochiecentrum en school te bou-

wen.  Het werd een succes waarvan wij, Peizegemnaren vandaag nog steeds de 

vruchten plukken. 

Aan de Dooren had J. Van Ginderachter een fruitcultuur opgestart. In het do-

mein werd ook een ontspanningstuin aangelegd.  Hier ging destijds de jaarlijkse 

“Vlaamse kermis” door waar alle sympathisanten van Ginder-ale  niet konden 

ontbreken. 

Politiek 

25 jaar lang (van 1933 tot 1959) is J. Van Ginderachter burgemeester van 

Merchtem geweest.  Daarnaast was hij ook provincieraadslid. 

Het intussen afgebroken OCMW rustoord aan de Gasthuisstraat werd naar J. Van Ginderachter genoemd.  

J. Van Ginderachter overleed, in de topjaren van zijn brouwerij, in 1959. Het bedrijf werd nagelaten aan zijn enige 

dochter en haar echtgenoot. 

Julien 

Bron: Soetendaelle  

 

 

 

 

Onze ploeg van de kinderkermis is er alweer aan begonnen. Luc, Patrick, Daniel, Henk, Gert en Geert hebben er 

serieus goesting in. De zotste ideeën komen naar boven maar je mag er zeker van zijn dat die mannen ook die zot-

te ideeën kunnen realiseren. Dat is uiteraard fantastisch nieuw voor alle kindjes die jaar na jaar hun hartje kunnen 

ophalen tijdens de kinderkermis. Dit jaar organiseren we al voor de 19de keer de Kinderkermis. Misschien een 

goed onderwerp voor Herman zijn volgende boek? Elk spel heeft zijn eigen verhaal.  

Noteer alvast in jullie agenda: De Kinderkermis gaat dit jaar door op zaterdag 11 december om 13u45 in 

onze vertrouwde parochiezaal. Uiteraard rekenen we op jullie aanwezigheid. Maak alvast jullie kinderen, kleinkin-

deren, buren en verre neven en nichten warm voor de activiteit van het jaar. 

We zijn ook steeds op zoek naar helpende handen. Woensdag 8 december om 20u zetten we de kinderkermis op. 

Die avond kunnen we heel wat hulp gebruiken. Zaterdag hebben we ook heel wat helpende handen nodig om de 

spelletjes te begeleiden. Geïnteresseerd? Aarzel niet om iemand van de werkgroep te contacteren. 

Een duik in ons archief (vervolg) 

Kinderkermis 



Filmavond 

Op 17 November 2021 om 20u brengen we Beautiful Boy in Ons Parochiehuis 

Toegang GRATIS 

Met zijn eerste Engelstalige film schiet Felix van Groeningen meteen in de roos: niet alleen is Beautiful Boy een op-

recht en emotioneel drama over hoe drugs een heel gezin ontwrichten, de film draagt ook uitdrukkelijk van Groe-

ningens artistieke stempel.  

Wie geen kinderen heeft, zal Beautiful Boy wellicht als een pakkend drugsdrama ervaren, maar voor elke ouder is 

het een regelrechte horrorfilm. Want hoezeer je je kroost ook met liefde en materieel comfort overlaadt, zo 

toont Felix van Groeningen in zijn Amerikaanse debuut, op een dag kan je kinderdroom in een stikdonkere nacht-

merrie omslaan. En sta jij als ouder machteloos aan de zijlijn toe te kijken. Van Groeningen ging aan de slag met de 

autobiografieën van topjournalist David Sheff en zijn zoon Nic (hier briljant vertolkt door Steve Carell en Timo-

thée Chalamet, allebei Oscarwaardig), waarin ze elk hun kant van het verhaal vertellen. Dat verhaal, dat is Nics 

worsteling met drugs. Wat begint met een onschuldig jointje, “om het randje een beetje van de dagelijkse werke-

lijkheid af te halen”, ontaardt in een allesverwoestende verslaving aan methamfetamines – u misschien beter be-

kend als crystal meth, het duivelse goedje waarmee Walter White in Breaking Bad goed zijn kost verdient.  

We zien hoe Nic doorheen de jaren probeert om nuchter te worden, en toch telkens weer zwicht voor de verlei-

ding van de roes. Maar de focus ligt vooral op vader David, die er alles aan wil doen om zijn lieve zoon te red-

den. Beautiful Boy is het portret van een spartelende papa: de journalist in David wil de toestand van zijn zoon on-

derzoeken en met statistieken staven, de opvoeder in hem wil een oplossing vinden. Maar steeds meer groeit het 

besef dat hij een mission impossible najaagt, en dat hij niet Tom Cruise is. Nee, dit is geen geruststellende feelgood-

film. Wel een oprecht en volwassen drama, zoals er in Amerika te weinig gemaakt worden. 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

Een oversteek naar de VS is nooit zonder gevaar, maar 

van Groeningen laat zich niet fijnmalen in de Holly-

woodmachine. Integendeel: de film draagt uitdrukkelijk 

zijn stempel, zowel in de thema’s als in de vorm. Zo 

blijven de regisseur en zijn vaste monteur Nico Leunen 

– misschien wel meer dan ooit goochelen met chrono-

logie en emotionele contrasten. En durft van Groenin-

gen net zoals in zijn Vlaamse films te tonen hoe zelfs 

de meest intieme menselijke relaties heel complex 

kunnen worden. Beautiful Boy is een prachtige ode aan 

de (ouder)liefde, maar wijst ook op de grenzen daar-

van. 

Ook zijn verrassende muzieksmaak – wij genieten nog 

altijd na van Lasgo’s ‘Something’ in Dagen zonder lief – 

heeft van Groeningen in Amerika niet afgezworen. 

Nummers van John Lennon, David Bowie, Neil Young 

en Nirvana sieren de soundtrack van Beautiful Boy. Ze 

zijn veel meer dan peperduur behangpapier: de muziek 

is zodanig met de beelden verweven, dat je je op som-

mige momenten in een videoclip waant. Lichtjes aflei-

dend soms, maar vaak ook verbluffend knap. Wij zullen 

nooit meer naar Sigur Rós’ ‘Svefn-g-englar’ kunnen 

luisteren zonder op het moment suprême een naald in 



Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Ik heb gelijk gekregen met mijn voorspeling dat de zon in september 26 graden ging brengen. 

Het was één week van puffen en zweten. Maar niet zagen of klagen, het weer kan alle kanten op in dezer dagen. Geniet ge-

woon van de warme, mooie dagen. Aanschouw het geluk dat naar beneden komt en dans op de warme zonnestralen. 

Vandaag de eerste schooldag! Ieder kind kijkt ernaar uit om normaal naar school te gaan. Nog even geduld, alles komt goed. 

Maar voor hoelang kan niemand ons zeggen. Zodus, start de school met een blij weerzien van de vele vriendjes, kameraadjes 

en de lesgevers. Eens heb ik gelezen dat een kind vliegt als een vlinder in de wind, de ene hoog de andere wat lager, ieder op 

zijn manier. Geloof me, ieder kind is speciaal op zijn manier. Het leven van een kind mag geen wedstrijd worden, het moet zelf 

zijn eigen weg stilletjes vinden. Met of zonder mondmasker! 

Het take away mosselfestijn, in vervanging van het jaarlijkse mossel- en visfestijn, is prima verlopen. Het KWB bestuur heeft 

hard zijn best gedaan om iedereen een volwaardig diner aan te bieden, inclusief het recept voor de bereiding. Het was dan ook 

zeer leuk dat we per mail een aantal dankjewel mochten ontvangen. “Dikke pluim  aan het bestuur.” Lekker, alles met smaak 

verorberd. Nu hopen dat 2022 een topjaar zal worden in onze vertrouwde Parochiezaal. 

Joepie, wij mogen terug zingen zonder mondmasker. Onze eerste repetitie post-Corona. 18 maanden geleden hoorden wij op 

tv, radio ”Blijf in u kot” Van onze eigen minister van volksgezondheid: Maggie De Block. 18 maanden hebben bij gedaan wat ze 

vroeg. Nu kunnen wij terug  normaal ademen en onze vrijheid stilletjes erwinnen, maar nog altijd met de nodige aandacht voor 

onze omgeving en het Coronabeest. Het was een blij weerzien met onze dirigente Eliane, onze begeleide pianist Johan en onze 

koorleden. Zij waren paraat en wij konden veilig in een grotere ruimte met de nodige afstand repeteren. Daarna werd er bij-

gepraat met een drankje en het nodige blije nieuws van het voorbije jaar. 

De herfst is geland. De planten en de bomen maken zich klaar voor de winter. De kleur van de blaadjes aan de bomen veran-

deren langzaam van groen naar geel of rood en vallen langzaam naar beneden. Hevige herfststormen en windstille dagen wisse-

len elkaar af. Het kan grijs en kil zijn met dreigende onweersbuien. Hopelijk krijgen wij nog vele nazomerse dagen!   

150 Jaar Peizegem vierden wij op 24, 25 en 26 september 2021 en het weer was ons welgezind. De weergoden lieten het kwik 

stijgen tot 24 graden! En wij waren klaar om de zon te ontvangen en de terrasjes buiten te openen.  Iedereen was uitbundig.  

De in Peizegem geboren Herman Larivière, die jaren lang aan zijn boek “Een dorp met een geschiedenis” werkte, met de steun 

van zijn vrouwtje Felicienne, had nog zoveel meer te vertellen over Peizegem. Daarom werd het ook een rijk geïllustreerd 

boek van liefst 332 pagina’s. Wij zijn superblij voor onze vrienden. Zij verdienen alle waardering! Het boek had ook ver buiten 

ons dorp succes. Het oorspronkelijke plan was om louter over de geschiedenis van de parochie te schrijven, maar het boek is 

uitgegroeid tot een allesomvattende schets van de laatste 150 jaar leven in Peizegem. We zijn allemaal trots op Herman zijn 

werk. 

Het waren 3 zomerse feestdagen, inclusief een minikermis, een jubileumcafé, een tentoonstelling door de Peizegem verenigin-

gen, een optreden van Muziek Plastiek, een klassiek concert met Jole De Baerdemaecker en een geleid bezoek in en rond de 

kerk. Honderden personen bezochten onze kerktoren. Daar boven hoog en droog konden zij ook nog genieten van een 

prachtig, overweldigend panorama, van alle gemeenten in de omliggend omgeving. Merchtem, Steenhuffel, Buggenhout en Op-

wijk. 

Ik wens jullie hoop vandaag en in de toekoms. Ik wens jullie licht in het donker. Ik wens jullie warmte in koude winterdagen. Ik 

wens jullie rust als het werk teveel wordt. Ik wens jullie stilte als het te lawaaierig is… 

Ik geef jullie een bloem om jullie dagen op te fleuren. Ik wens jullie zachtheid als de woorden hard worden. Ik geef jullie een 

plekje om als het regent om te schuilen. Ik geef jullie een hand en een stralende glimlach. Leef tevreden met jezelf, dan komt 

alles goed! 



KWB Peizegem bestuur 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 
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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                  
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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 


