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Gezinsfietstocht 

28 augustus 

Vakantie 

Vakantie is eigenlijk best raar, 

Je wacht erop, het hele jaar. 

En ga je eens weg, 

Heb je alle pech, 

Of heimwee, en wil je terug, 

Of last van die irritante mug. 

 

Ben je thuis wil je weg, 

En op vakantie is het dezelfde die zeg: 

Ik mis thuis, ik wil naar huis. 

 

En ben je thuis, wil je terug. 

Heb je heimwee naar de camping, naar die mug. 

Naar de mensen, 

En wil je jezelf, terug wensen. 

 

De mensen die me hebben vermaakt, 

Hebben mijn hart geraakt, 

Ik mis ze, 

Ik mis je! 
 

      Uit 1001 gedichten 

 

 

http://www.google.be/imgres?start=126&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=-YRRWLpXc7JgOM:&imgrefurl=http://indeverte.nl/camping-info/fiets-huren-op-indeverte&docid=URT3M3aYZSO0nM&imgurl=http://indeverte.nl/wp-content/uploads/2012/03/fiets-huren1.gif&w=447&h
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Gezinsfietstocht 
Op ZONDAG 28 augustus 2016 

Vertrekplaats: "Ons Parochiehuis" Nieuwbaan 69  Peizegem 

Vertrek:  tussen 12h30 en 14h00 

Uitgepijlde tocht van ± 25 km. 

                            Landelijke wegen 

Iedere deelnemer 

krijgt een prijs 

U komt 

toch ook ?  

Met 

fotowedstrijd  en 

mooie prijzen 

Vrije deelname voor 

iedereen aan een  

democratische prijs 
 Onderweg 

word je verrast 

met  versnape-

ringen en een 

streekbiertje 

http://www.google.be/imgres?hl=fr&biw=976&bih=425&tbm=isch&tbnid=G0NyAL6SMuTkNM:&imgrefurl=http://kwbstgilliscenter.tripod.com/&docid=S0ToL8YrP7db9M&imgurl=http://kwbstgilliscenter.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/kwb-logo.gif&w=723&h=446&ei=
http://www.google.be/imgres?start=328&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=SLVg2XEyIkR6GM:&imgrefurl=http://keldonk.nl/2608/23-06--fietstocht-stichting-keldonks-belang&docid=WDcSSkavGNAVAM&imgurl=http://keldonk.nl/uploads/fotos/2175/fietsers_580_184.jpg&w=58
http://www.google.be/imgres?start=126&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=-YRRWLpXc7JgOM:&imgrefurl=http://indeverte.nl/camping-info/fiets-huren-op-indeverte&docid=URT3M3aYZSO0nM&imgurl=http://indeverte.nl/wp-content/uploads/2012/03/fiets-huren1.gif&w=447&h
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Een impressie, Lille 
Zaterdagmorgen 21 mei 2016 om 8.00 u stipt : iedereen, ja echt iedereen was op tijd voor de         

daguitstap naar Lille (Rijsel voor de Vlamingen).  Over de weergoden ook geen kwaad woord deze 

keer.  Integendeel, ze waren ons de ganse dag gunstig gezind.  Zou de zonnekoning Lodewijk XIV er 

misschien voor iets tussen gezeten hebben?  De voormiddag voelde nog wat fris aan en de zon       

ondernam enkele schuchtere  pogingen om door te breken, maar tegen de middag was zij daar in vol       

ornaat. 

De buschauffeur waarschuwde voor strenge controles aan de Franse grens, dus het was aangewezen 

de veiligheidsgordels vast te klikken over de buik en niet achter de rug.  De gendarmerie kent die    

truken van de foor ook wel.  Niet iedereen had zijn identiteitskaart bij zich (hoe onverantwoord kun je 

zijn als ouder), dus dat zorgde wel voor een lichte stress bij het naderen van Frankrijk.  Het is duidelijk 

dat ook bij onze zuiderburen de terreurdreiging nog niet voorbij is. 

Maar geen enkel probleem aan de grens en binnen de kortste keren stonden we in het centrum van 

Lille.  Nog even wachten tot 10 u voor de sanitaire stop (Fransen beginnen blijkbaar maar te plassen 

vanaf 10 u), een lekkere cake met koffie en we stonden er weer kloek op.  Hoe de andere groep de 

gids ervaren heeft, heb ik niet kunnen achterhalen, maar onze gids madame Cathérine Sintobin, was 

één en al passie.  Met iedere vezel in haar lijf bracht ze de liefde voor haar stad over op haar           

toehoorders.  Je kon als het ware danspasjes ontwaren tijdens haar betoog.   

Haar gidstalent was een streling voor het oog maar wel zeer efficiënt.  We hebben heel wat opgesto-

ken die voormiddag.  Lille heeft in de loop van zijn geschiedenis talloze  veldslagen en bezettingen 

moeten ondergaan.  Rijsel was in feite een Vlaamse stad die deel uitmaakte van het graafschap  

Vlaanderen, maar die uiteindelijk via een bruidsschat aan zonnekoning Lodewijk XIV en na talloze 

overnames en bloedbaden  in Franse handen kwam.  De ingeslagen kanonbal van de Oostenrijkse  

legers in de gevel van de lingeriezaak Morel & Fils is zelfs een toeristische trekpleister geworden (zij 

die hebben opgelet weten wel waarom…), en de Bourgondiërs en de Nederlanders hebben ook nog 

even hun stempel op de stad gedrukt.  Maar dat mag niet verbazen, waar kom je Nederlanders niet 

tegen…  Wist je trouwens dat in de jaren ‘80 twee van onze Rode Duivels bij Lille OSC de pannen van 

het dak speelden : Erwin Vandenbergh (goooooool !!!!) en Filip Desmet waren vaste waarden in het 

Rijselse team met als trainer Georges Heylens, ook een Belg!!  

Maar Lille heeft naast haar rijke geschiedenis nog veel meer te bieden : een qua bouwstijl                 

eigenzinnige kathedraal die aan de buitenkant amper de naam kathedraal waardig  is, maar eenmaal 

binnen haar ware grandeur tentoon spreidt.  En wie bouwt nu zijn klokkentoren naast zijn kerk?  Het     

beursgebouw zomaar neergepoot in het midden van de Place Général de Gaulle.  Stedenbouw-     

kundige voorschriften waren in die tijd blijkbaar nog dode letter…   Onze gids loodste ons subtiel  

voorbij Boulangerie Paul, Chocolaterie Meert en Café Méo, etablissementen die bij de zoetekauwen 

meer dan één belletje deden rinkelen, maar een tussenstop (lees proevertje) stond blijkbaar niet op 

het programma van madame Sintobin.  Geen paniek, we hadden nog de ganse namiddag om onze 

suikerspiegel de hoogte in te jagen.  

Voor we het goed en wel beseften was het al picnic-time.  De dekentjes werden gespreid en als dan 

de zon (met dank dus aan de zonnekoning) in je glas wijn schijnt dan voel je je als God in Frankrijk.  

Geluk schuilt in kleine dingen, en het is een levenskunst dat geluk in die kleine dingen te zien en te 

appreciëren.  
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Voor de meesten lag de namiddagactiviteit al min of meer vast.  Er zou en moest geproefd worden 

van de overheerlijke merveilleux : het typische Noord-Franse eiwitgebakje omhuld met die               

verleidelijke slagroom en dito chocoladeschilfers.  Een zoete zonde, maar we beloofden plechtig dat 

we zouden gaan biechten in de Notre Dame de la Treille.  Bij mijn weten is daar niemand achter de 

tralies gevlogen. 

Ook de shoppers kwamen ruimschoots aan hun trekken en enkele cultuurfanaten trokken naar het   

museum voor schone kunsten op zoek naar o.a. Rubens, Breughel, Monet en andere meesters.  Tip : 

het Palais des Beaux-Arts kan je gratis bezoeken in het weekend !! 

Om 16.30 u was ons bezoek aan Lille afgelopen, maar de dag was nog jong en we hadden nog een     

afspraak in Bachte-Maria-Leerne.  Dat de beroemde graanstokerij Filliers vanuit dat hol van Pluto haar 

assortiment moutwijnen, jenevers, gins en whisky’s over heel de wereld verdeelt, bewijst nog maar 

eens dat er hier in Vlaanderen echt ondernemerstalent aanwezig is.  Ook hier kregen we een inleiding 

in de geheimen van het distilleren.  Wist je dat de Arabieren deze techniek hebben uitgevonden?  Een 

tip voor de amateur-stoker : zorg ervoor dat je bij het distilleren de kop en de staart van je distillaat 

niet aan je huisgenoten aanbiedt, met risico op blijvende blindheid !!  De ziel (zo’n 97% van je          

distillaat) is het enige drinkbare.  En van die 97% hebben we ook enkele percentjes mogen proeven : 

een citroenjenever, een kaneel-appeljenever, een creamjenever, een advocaat.  Het waren allemaal   

spreekwoordelijke engeltjes die op onze tong pisten. Een geluk dat we de grens al over waren, want 

de Franse douane had anders heel wat euro’s aan verdoken accijnzen kunnen taxeren. 

Tot slot nog een venijnig vraagje : als je 40 personen bij elkaar zet in een bus, hoe groot is dan de kans 

dat er tenminste één verjaart?  Als volslagen leek in de kansberekening denk ik dat die kans minstens 

1 op 40 moet zijn, want die zaterdag was het bingo.  Greta Van Hoof was het feestvarken, en ze werd 

op de bus verrast door een meerstemmig gemengd Femma-KWB koor dat krachtig uithaalde met een 

eigen “Happy Birthday”-versie.  Toch verbiedt de beleefdheid om naar de leeftijd van een vrouw te 

vragen, dus we hebben ons dan ook strikt aan die regel gehouden. 

Het was goed vertoeven op het merveilleuse eiland, zeker voor herhaling vatbaar. En toch had ik het 

gevoel dat er nog iets ontbrak : waren het de 53 kaarsjes op de cake misschien? 

              Marc Mertens 
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Het sleutelwoord van de maand juni 
was : BARBECUEWORST. 
 
De prijs wordt door de wijkmeester 
bezorgd aan Mieke Mertens. 

 
Proficiat! 

1 B E H A  G E N I E P I G  
2 E  E V I A N  C R E D O  
3 L A D E  A G O O G  A A  
4 A R E  W I T L O O F  L  
5 G E N R E  E E N  E T S  
6 E A  U S B  N  D I S   
7 R  A S T E R  L O T U S  
8  Z A T  L O Z E N  N A  
9 O  P I P E T  K U R A S  
10 U K  E E G  T O T E M S  
11 W I S K E  D O L  C I A  
12 E L P  S E R R I S T  R  
13 L O E F  A S S E G A A I  
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1. Iets afkeuren en dat duidelijk laten merken (3w) - Snack 

die bestaat uit stukken gesneden en gefrituurde vis.

1. Op die manier - Verse room (Fr) - Draagbare 

werkbank.

2. Gewelddadige aanval - Voorteken - Bandiet - Luiaard. 2. Noest, vol werklust - Dieren op een boerderij - Soort 

dokter - Tropische hagedis.

3. Elektrotechnisch Ingenieur - Soort lama - Balsport te 

paard - Afkorting op vrachtwagens - Gelaatskleur.

3. Belgische rivier - Gehoorsteentje - Vloerkleed - Beleeft 

in zijn verbeelding.

4. Engerd - Behoeftigheid - Bruine kleurstof - Niet goed 

doorbakken - Neodymium.

4. Infectieziekte - Reeds - Trekschuit - Dunne velen 

plastic - Boom.

5. Het Romeinse Rijk - Motorpech - Zakgeld - 

Macedonische volksdans - Smoezig, groezelig.

5. Als voren - Schrede, zinsnede - Gedraaide haarlok -            

Read-Write Memory - De maat nemen.

6. Het ik - Spaans voor ja - Muziekgenre - Duikersgerei - 

Voormiddag.

6. Stuk stof - Nikkel - Mak, niet wild - Nijlreiger - 

Steekschuim - Halt!

7. Zak met draagriem - Tennisterm - Computer - Stad aan 

de Zwarte Zee - Oorlogsvaartuig.

7. Lichtgewapende ruiter - Luiaard - Bergweide - 

Asbestcementproduct - Bijbelse figuur.

8. Theorie over verloop en oorzaken van evolutie - Loon. 8. Langzaam sterker wordend (muz) - Atrecht - Lauwertak.

9. Hevig - Franse NV - Netto - Onruststoker - Traag, 

inactief.

9. Bit en leidsels - Geloofsafvallige vrouw - Slagaders - 

Speciaal Onderwijs.

10. Excursie, trip - Junior Telecom Officer - 

Beroepsvereniging - Regulerende Energiebelasting.

10. Samarium - Grootvader - Holmium - Muzieknoot - 

Bazel, bral - Cadmium.

11. Ieder - Papegaaiennaam - Frans modehuis - Wortel - 

Chinees in Indonesië.

11. Specerij - Landcode Peru - Poenige elite - Verzameling 

tekeningen waarin je figuren moet zien te vinden,

12. Tijdelijke werkkracht - Beetje - Proefversie - 

Pausennaam.

12. Internationale organisatie - Begeleider - Woorduitgang - 

Benedenwindse zijde - Fris - Deel van een kast.

13. Compagnie - Engels café - Meisjesnaam - Ambacht, 

handwerk - Gesneden stier - Rijkstelegraaf.

13. Gemene streek - Kleur - Germaanse godin - Muzikaal 

loopje.

14. Logementhouder - Smart, rouw - International Civil 

Airport Association - Ingang.

14. Ezau, broer van Jakob - Gemeente aan de Opaalkust 

(Oye-Plage) - Bijnaam van Eisenhower - Zilverstof - 

UFO.

15. Ontgonnen land (omgek) - Aangelegde weg - 

Altijddurend - Kippenlegsel.

15. Neon - Hondenras uit de groep herdershonden - Ketter 

- Ontkenning (Fr.).

16. Amsterdams Peil - Engelse titel - Bijbelse vrouw - 3 

letters uit 'kort' - Moerasland.

16. Krachtige - Dwarsmast - Kring, rondje - Ondergang - 

Vlaamse tv-zender.

17. Schokwerende baal aan de buitenzijde van een schip - 

Zich verrijken (3w).

17. Kanaalpeil - Geoxideerd - Plek waar vrienden 

samenkomen om zich "in te drinken" - Finse 

meisjesnaam.

18. Zijden ribweefsel - Betrekking hebbend op de 

leefomgeving (afk) - Bloeiwijze - Verheffing - Muzieknoot.

18. Een beetje - De lezer heil - Kleine teug - Plaats op Sri 

Lanka - Maalinrichting.

19. Rijksstudie - Sprei - Achting - Conflicten, blijvende 

ruzies.

19. Legerbed - Vale, grauwe kleur - Scheepvaartkunst.

20. Russische jongensnaam - Flink en doortastend - 

Gesloten - Ocharme.

20. Weddeschaal - Van de - Landbouwwerktuig - Verleden 

tijd - Zwaardwalvis - Rijksgrens.

21. Duits schilder - Moment van vraatzucht - Aluminium - 

Welriekende gomhars - Titanium.

21. Editie - Land in Oost-Afrika - Aankoopbewijs - 

Mannetjesduif - Op welke wijze.

22. Spaanse gemeente en wijn - Goede tijden, meevallers - 

Concertgebouw - Gebak - Van God (Lat).

22. Frans departement - Voorzetsel - Plaats in prov. 

Antwerpen - Desalniettemin.

23. Chinese leer - Spaanse rivier - Xenon - De Dato - Soort 

roofvogel - Berg Sinaï.

23. Aanmoedigen, bezielen - Munt in Iran - Tantalium - 

Boliviaans klarinettype.

24. Afkomstig uit een bepaald Zwitsers dal - Van klein 

formaat - Harde popmuziek.

24. Indische heilige stier - Aanspreektitel voor koning - 

Tijdmaat - Uitgekozen gezelschap.

25. Gravure - Egyptische zonnegod - Geheim dat iedereen 

kent.

25. Delfstof - Spokenjager en -opruimer - Zand- of 

Aziatische peer - Beheersmaatschappij Antwerpen 

Mobiel.

KWB-ZOMERKRUISWOORDRAADSEL Nr. 244

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 26 augustus 2016 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze 

website terecht: http://http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak   Vergeet je thuisadres niet te vermelden.
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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 32 31 6

2

3 37

4 27 1 2

5 13

6 11 35

7 3 24 9

8

9 19 4

10 7

11 40

12 23 22

13 33

14 28 21 12

15 38 36 26

16 8

17 5 34 25

18 10 41

19 18

20 17

21 14 39

22 30

23

24 20 15

25 29 16

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

. !

Naam :

Adres :



 

 

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 
lucdd@belgacom.net 

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            
hubert.vrijders@skynet.be 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                       
gertdeblock63@gmail.com 

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 
jguns@telenet.be 

KWB is één van de grootste volwassenbewegingen in Peizegem en biedt het gehele jaar door tal van             

activiteiten!  Voor 25 Euro ben je met je het ganse gezin lid van KWB voor het hele werkjaar 

Is deze Kleine Raak uitgelezen? Geef hem een nieuw tweede leven! 

We hopen dat je plezier hebt beleefd aan het lezen van deze Kleine Raak. Gewoontegetrouw gooi je 
deze nu bij het oude papier? Maar misschien kan je er nog iemand die (nog) geen KWB lid is een     
plezier mee doen? Een familielid, een vriend, een buur, … iemand voor wie deze Kleine Raak en KWB   
Peizegem misschien iets kunnen betekenen. 
Als je dit wil doen, kan je eenvoudig de Kleine Raak aan de betrokkene bezorgen en iemand van het 
bestuur of je wijkmeester op de hoogte brengen. Zo krijgt deze Kleine Raak nog een tweede leven en 
beleeft er nog iemand anders plezier aan! 

Ook hard nodig 
 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 
 

Financiën en verzekeringen 

Hubert Vrijders 
 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

Francois Horio 
 

Website 
(www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster 
 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns 

Distributie: Marc Van Herp 
 

En natuurlijk de vele helpers 
in de werkgroepen 

     28 aug  Gezinsfietstocht 

     2 sept   KWB Café 

     10-11 sept Mossel– en visfestijn 

     29 sept  Brexit en Europa 

     7 okt  KWB Café - Verkeersquiz 

     18 okt  Filmavond 

     28-30 okt KWB Gezinsweekend 

     4 nov  KWB  Café 


