
 Jong en gedreven!  
Kleine Raak sprak met Eva Mertens.       
Oud-KAJ kernlid, lid van de jeugdraad en 
leerlingenbegeleidster in de                  
Tuinbouwschool. 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma 2017 - 2018 
Beste KWB'er, 

Het werkjaar 2017-2018 is al op een schitterende manier gestart. 
Wij mogen terugblikken op een geslaagd mosselfeest. De eters  
hebben de weg beter op zondag naar onze zaal gevonden dan op 
zaterdag. Een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die voor 
het welslagen gezorgd hebben. 

Dit werkjaar wordt er een van 16 maanden. Wij sluiten het        
komende werkjaar af op 31 december 2018. Vanaf 2019 zal KWB 
zijn programma gelijk lopen met het kalenderjaar. KWB Nationaal 
doet dit al enkele jaren, planning parochiezaal werkt volgens       
kalenderjaar en ook Femma werkt met het kalenderjaar. 

Het komende werkjaar vind je de traditionele activiteiten terug met 
af en toe eens een verrassingselement, bekijk onze jaarfolder die 
eerstdaags in je bus valt. Een grote verschuiving vindt plaats voor 
ons teerfeest. Gezien de mensen de laatste jaren nogal een zware 
januarimaand kennen aan recepties en 5-gangen menu's hebben wij 
er voor gekozen ons teerfeest/ledenfeest te verschuiven naar maart 
2018. 

Het komende werkjaar wordt er werk gemaakt van de toekomst. 
Naast het plannen van de activiteiten wil het bestuur ook zorgen 
dat jonge mensen KWB leren kennen en verder zetten. Alleen  
kunnen wij dit niet, ken jij jonge mensen in jouw buurt die sociaal 
meevoelen geef ons de naam en wij maken er verder werk van.  
Onze droom is om naast de bestaande KWB een jonge dynamische 
ploeg hun eigen weg te laten zoeken. 

Wij hopen je te mogen verwelkomen op een of meerdere         
activiteiten het komende werkjaar. Heb je daarnaast ideeën of zin 
om aan iets mee te werken  van harte welkom.           
              

                    Luc   

 

 

Agenda 
18 okt  Filmavond 

3 nov   Praatcafé “vakantieverhalen” 

10-12 nov KWB gezinsweekend 

1 dec   Praatcafé “schone kleren” 

4 dec   Kookavond met Stefaan Acke 

16 dec  Kinderkermis 

61ste jaargang 
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Uitgi edatum: 

6/10/2017 

Oplage: 135 ex. 



Eva, stel je kort even voor. 

Ik ben Eva Mertens ik ben 24 jaar. Ik heb 2 jongere zus-
sen, Paulien (21) en Noor (14) en ik woon op de Kou-
ter in Peizegem. Sinds ongeveer een jaar ben ik samen 
met Jorn.  Ik heb de lagere school hier in Ten Bos 
doorgelopen en heb daarna Latijn-wiskunde gevolgd in 
Sint-Donatus in Merchtem. Latijn vond ik heel tof, maar 
in het 5de kwam er dan wiskunde bij en dat was toch 
niet zo mijn sterkste kant. Ik heb blijkbaar niet zoveel 
wiskundig inzicht en heb dus hard gezweet.  Mijn     
ouders hebben mij daarin wel een beetje gepusht en  
vonden dat ik niet de gemakkelijkste weg moest kiezen. 
Dat harde studeren heeft mij in mijn latere studies   
eigenlijk wel geholpen, ik KON studeren. Toen ik 8 jaar 
was ben ik begonnen met notenleer in de muziekacade-
mie van Buggenhout. Ik heb daarna piano gekozen en 
dit blijven spelen tot in het 6de jaar secundair. Het was 
altijd veel oefenen, er altijd mee bezig zijn (maar het 
vormt wel mee je algemene ontwikkeling zegt mama 
Anne Lies die net binnenkomt). Naar het einde toe was 
ik het eigenlijk wel een beetje beu en wilde ik liever 
stoppen met het volgen van de pianolessen. Ons moeke 
heeft mij dan wel zo ver gekregen om toch het diploma 
hogere graad te behalen. Ik heb dat diploma nu, maar 
heb sindsdien de piano amper aangeraakt. 

Na het secundair, studeerde ik Pedagogische Weten-
schappen aan de KU Leuven. De eerst vier jaar zat ik 
op kot. Het laatste jaar heb ik dat niet gedaan. Ik had 
namelijk veel stage en die deed ik in het CLB in Asse. 
Het had dus niet veel zin om mijn kot te houden. In juni 
2016 ben ik afgestudeerd en ik had geluk, want in sep-
tember van datzelfde jaar kon ik al beginnen in de   
tuinbouwschool. 

Wat doe je daar? 

Ik sta er in voor leerlingenbegeleiding. Om eerlijk te zijn 
heb ik het werk een beetje onderschat, het is VEEL 
werk. Je wordt ook geconfronteerd met moeilijke situa-
ties. En je wil zo veel doen, maar ergens stopt het,   
ergens moet je kunnen loslaten, ergens moeten mensen 
buiten de schoolmuren verder doen, ergens… 

Is er een groot verschil leerlingen begeleiden in 
een school of vanuit het CLB? 

Ja toch wel. In een school ben je gebonden aan die 
school. Het positieve is dat je je leerlingen dan goed 
leert kennen, een actieplan kan opstellen en dit ook kan 
opvolgen. Anderzijds ben je ook gebonden aan de visie 
van de school.  In een CLB is het iets oppervlakkiger. Je 
bent verbonden aan veel scholen en je hebt daardoor 
minder tijd om je leerlingen goed te leren kennen.  
Maar beide zijn fascinerend en interessant. Ik besef ook 
dat ik veel geluk heb gehad: afstuderen in juni en al   
direct  een baan hebben in september. Op de koop toe 
is die heel dichtbij, ik kan alle dagen met de fiets (of 
zelfs te voet) gaan. Naast mijn werk op de tuinbouw-
school, studeer ik ook nog. Ik volg een specifieke     
lerarenopleiding in het volwassenenonderwijs in       
Mechelen. In september start het 2de en laatste jaar.  De 
reden dat ik de lerarenopleiding aan het volgen ben, is 
enerzijds omdat ik mezelf in de toekomst misschien wel 
voor de klas zie staan. Ik mag bijvoorbeeld het vak   
gedragswetenschappen geven in de richting Humane 
Wetenschappen en dat spreekt mij wel aan. Ook aan 
hogescholen waar studenten in pedagogische richtingen 
zitten, zou ik terecht kunnen. Anderzijds is het diploma 
ook nuttig om andere functies in het onderwijs op te 
nemen. Als je een diploma ‘leraar’ hebt, is het voor 
scholen makkelijker om je aan te nemen dan wanneer 
dit niet zo is. Ik sluit ook een terugkeer naar het CLB 
niet uit. Mijn stage daar is zo goed meegevallen dat ik 
geloof dat ik daar graag zou werken. 

Je bent ook heel actief met jeugd bezig in je vrije 
tijd. 

Ja, klopt, al is het nu verminderd. Toen ik kleiner was, 
ben ik eerst naar de Roodkapjes gegaan in Buggenhout.  
Maar toen ik ouder werd, had ik steeds meer het     
gevoel dat ik er niet echt bij hoorde omdat we niet in 
Buggenhout woonden.  

Kleine Raak sprak met  Eva 

Interview 



Uiteindelijk heb ik dan beslist om volledig voor de KAJ te 
gaan. Toen ik naar het 5de middelbaar ging, vroegen ze 
mij om kernlid te worden. Dit heb ik gedaan tot vorig 
jaar. We zijn dan met een aantal kernleden uit de leiding 
gestapt. Dit jaar hebben we de nieuwe kernleden wel 
nog wat geholpen aangezien zij nog heel jong zijn en nog 
maar net nieuw zijn in de kern.  Ik ben samen met een 
paar meisjes van de oud-leiding nog meegegaan op kamp 
maar zag daar dat alles goed ging en we echt afscheid 
konden nemen. Weet je, de KAJ is in dat opzicht iets 
anders dan de klassieke jeugdbewegingen. Het is meer 
een vriendengroep, het verschil in leeftijd tussen leiding 
en de meisjes mag niet te groot zijn. Nu zat er 10 jaar 
tussen en dat was nooit zo. Dus ik vond dat het goed 
geweest was.  Ik heb dan met een gerust hart afscheid 
genomen, ze gaan dat supergoed doen. 

We hebben wel woelige tijden achter de rug, voorname-
lijk met de verhuis van ons lokaal. We deden de nodige 
eetfestijnen om geld in te zamelen om de verbouwingen 
te doen. We hebben veel hulp gehad van Jeugdhuis 
Tronk. Zij hebben veel stielmannen in hun bestuur en we 
kunnen goed samenwerken. We organiseren nog steeds 
activiteiten om de lening van het gebouw af te betalen. 
En geef toe, we zitten daar toch veel beter dan in die 2 
kleine lokaaltjes op ons vorig adres. 

Wat ons ledenaantal betreft hebben we het ook niet  
gemakkelijk gehad. We hebben de laatste jaren echt wel 
veel energie gestoken in het werven van nieuwe leden. 
En met succes! Want nu ben ik wel fier op hoe we   
daarin gegroeid zijn! Sorry voor de sluikreclame: alle 
meisjes vanaf het zesde leerjaar mogen gerust een kijkje 
komen nemen bij ons! (Ik ga het waarschijnlijk nooit afle-
ren) 

Nu zit ik enkel nog in het bestuur van de jeugdraad in 
Merchtem. Met de jeugdraad, vergaderen we 1 maal in 
de maand. Alle jeugdverenigingen van Merchtem zijn 
hierin vertegenwoordigd. Het bestuur zelf telt ongeveer 
7 leden en Tom (Vastenavondt NVDR) de jeugdconsu-
lent van de gemeente, is ook altijd aanwezig op de verga-
deringen (Hij maakt ‘officieel’ geen deel uit van het bestuur). 
De jeugdraad is een adviesraad, een gemeentelijk advies-
orgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij 
het gemeentebestuur. Het is een verzameling jonge  
mensen die zich willen bekommeren om wat het       
gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor     
kinderen en jongeren. Jongeren kunnen op die manier 
hun mening over het jeugdbeleid te kennen geven. De 
jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeente-
bestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jongeren 

en jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeug-
draad het beleid beïnvloeden. Dat advies kan gaan over 
subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate
-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden en 
aanplakborden. De samenstelling en bevoegdheden van 
de jeugdraad worden geregeld door het decreet van 14 
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stim-
ulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en het 
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid (Hoofdstuk III). In 
de algemene vergadering zetelen afgevaardigden van jeug-
dwerkinitiatieven en geïnteresseerde jongeren uit de ge-
meente. (NVDR, info op de officiële site van Merchtem) 

Wat hebben jullie verwezenlijkt? 

Goh, dat is niet zo gemakkelijk om op te antwoorden, 
uiteindelijk blijft het een ADVIESraad. Maar we doen wel 
veel acties. Zoals vorig jaar de actie voor Haïti, het Pro-
ject van Lore (Van Schuerbeeck NVDR) waar we toch 
wat geld verzameld hebben. We organiseren ook cursus-
sen over hoe je een fuif organiseert bijvoorbeeld, wat 
daar allemaal komt bij kijken en hoe je wettelijk alles in 
orde moet maken. We hebben dit jaar ook de verant-
woordelijke mobiliteit van de gemeente uitgenodigd om 
vragen te beantwoorden die onze jeugd heeft in verband 
met het beleid op dat gebied (die dame is serieus op de 
rooster gelegd grinnikt ze). De zwerfvuilacties in goede 
banen leiden is ook iets waar we ons elk werkjaar mee 
bezig houden. En op de dag van de jeugdbeweging in  
oktober geven we sinds een paar jaar gratis koffiekoeken 
aan iedereen die in uniform op weg is naar school.         
’s Avonds is er dan een fuif, het ene jaar in de IFI, het 
andere in den Tronk. De zondag daarna is er dan de 
speel-op-straat-dag. Op het einde van het werkjaar    
bieden we een BBQ aan de leiding of de                    
verantwoordelijken van de jeugdbewegingen aan, om hen 
te bedanken voor de inspanningen van het afgelopen jaar. 
De jeugdraad is vooral een platform om de             
jeugdbewegingen de kans te geven elkaar te leren      
kennen. 

Eva, vul aan voor volgende maand: “De Kleine 
Raak sprak met...” en waarom 

Wel ik zou niet graag ver willen verhuizen, ik ben te zeer 
gehecht aan mijn familie en vrienden, maar de persoon 
aan wie ik denk woont eigenlijk nog niet zó lang in     
Peizegem. Hij is redelijk nieuw in het dorp en kent hier 
nog niet zo veel mensen. Ik ben benieuwd hoe hij ons 
dorp ziet. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met… 



Filmavond 

Een film van Hilde Van Mieghem  

met Hilde Van Mieghem, Stany Crets, Viviane De 
Muynck, Rik Van Uffelen, Marie Vinck                

Flor Decleir en Hans Kesting  

 

woensdag 18 oktober 2017 

Ons Parochiehuis Peizegem 

om 20 uur 

inkom is gratis 

 

Naar jaarlijkse gewoonte brengt KWB Peizegem opnieuw 
een film van eigen bodem.  

Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman 
wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn moeder on-
verwachts een beroerte krijgt. Zijn flamboyante en leven-
dige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar spraak 
wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal.  
 

Jan worstelt in deze moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe roman. De confrontatie die Jan moet aan-
gaan met zijn moeder dwingen hem om alles in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.  

Ze verloor eerst haar spraak, dan haar waardigheid, dan haar hartenklop.” Met die woorden balde Tom Lanoye het 
tragische levenseinde van zijn moeder in één zin samen, op de eerste pagina van Sprakeloos. Hilde Van Mieghem en 
coscenarist Bert Scholiers gingen de uitdaging aan om deze koppige roman, met zijn complexe structuur en zijn me-
anderende vertelling, te vertalen naar beelden. Ze bewaarden het skelet van het verhaal, en daarmee ook de pak-
kende essentie: de relatie tussen de schrijver, hier Jan Meerman genaamd (rol van Stany Crets), en zijn aftakelende 
moeder (grande dame Viviane De Muynck).  

 



 

 

Muziek maakt gelukkig 
 
Muziek met veel emoties kan je laten horen, als je verdrietig bent 
Muziek met heerlijke speelse klanken maakt je hart blij 
Zing je doffe noten dan hoor je dat je hart vervuld is met pijn 
Zing met vrolijke noten, dan komt het plezier naar boven 
Vrolijke noten maken je hart zo blij 
Muziek geneest de wonden 
Vrolijke noten zijn mijn favoriet dat maakt mij gelukkig, 
en geluk vervult mijn hart met plezier,  
Daar kan ik van genieten en niemand moet mij storen 
Ik ontspan mij en alles word soepel en vrij 
 
Lily 
  

 

 

Op 3 november 2017 om 20u staat het praatcafé volledig in het   
teken van vakantieverhalen. Wij nodigen iedereen uit om zijn verhaal 
en een aantal foto’s te delen met de andere aanwezigen. Dit kan 
door afgedrukte foto’s mee te brengen maar ook de beamer en een 
computer zullen ter beschikking staan. Je moet dus absoluut geen 
professionele collage in elkaar steken. Laat ons weten welke leuke 
plekken jullie de laatste maanden hebben ontdekt en laat de goesting 

van de andere aanwezigen opborrelen. Graag een seintje aan Johan (0486/72.79.10, jguns@telenet.be) indien je iets 
bijzonders nodig hebt of alvast de foto’s wenst door te sturen.  

Iedereen welkom vanaf 20u. 

Bezinning 

 

Winnaar prijsvraag Mossel– en visfestijn 
Het antwoord op beide stellingen wast “juist”. Zeer veel van onze        
bezoekers hebben dit correct beantwoord en dus moest onze            
schiftingsvraag de winnaar aanduiden. Tijdens het afgelopen festijn       
konden wij rekenen op niet minder dan 81 vrijwilligers. Van alle          
deelnemers die beide stelling juist beantwoordden benaderde             
Marc Vandeperre het aantal vrijwilligers het korst met 79.  

Van harte proficiat Marc! 

Vakantieverhalen 



 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

  We rekenen opnieuw op een grote opkomst! 

Gezinsweekend 

10 tot 12  

november 

2017 

 KFH  
Pyramide 

Maasmechelen 

18u 

Inschrijven 

Julien Robberechts  

052/34.22.98  

julien.robberechts@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + weekend 

Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs 

Prijs vol pension 

Kinderen tot 2 jaar:  gratis 

Kinderen 3-6 jaar:   65 Euro 

Kinderen 7 –12 jaar:  75 Euro 

Kinderen 13—18 jaar: 85 Euro 

Volwassenen:    95 Euro 

Inbegrepen: vol pension, lakens, zwembad 

de weervrouw 

De normale maandelijkse waarden van de maximumtemperatuur liggen tussen 10°C op de hoog plateaus van de 

Ardennen en 15°C in Laag-België. De normale neerslaghoeveelheden variëren tussen 60 mm en 120 mm,          

naargelang van de plaats. De dagen worden snel korter in de loop van deze maand: Tijdens een goeie maand       

 Is oktober warm en droog, het zal een scherpe winter 

zijn  

Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel 

en koud.  
 In wijnmaand zon, kent de winter geen pardon 
Zon in oktober, maakt het allemaal wat minder somber  
Blinkt oktober in het zonnegoud, de winter volgt snel 

en koud  
 

Als de R is in de maand, is het weer niet altijd mee-
gaand 

Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel 
en kou. 
Warme oktober dagen daarna veel vlagen 

Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en 
februari zeer mild. 
In oktober veel regen, komt er altijd zegen 



Kruiswoord 257 

Win deze maand een            
verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummerde 
vakjes in dezelfde volgorde over 
naar het trefwoord (vakje met nr. 1 
is de eerste letter, …) en bezorg 
het trefwoord vóór vrijdag 27  
oktober 2017 in de bus bij een 
bestuurslid, of mail het naar:     
stefanvandevenster@scarlet.be.     
Je kan ook op onze website te-
recht: http://www.kwbpeizegem.be/?
q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 
vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Speciaal uitgeruste ziekenwagen. 

2. Senioren – “De zenuwen betreffende” (Grieks 
voorvoegsel). 

3. Universitair ziekenhuis – Sterk smakend, vies – 
Doorzichtig. 

4. Bouwplaats – Felle woordenstroom. 

5. Hebreeuwse jongensnaam – Keukengereedschap – 
Regel, voorschrift. 

6. Snor – Niet-gouvernementele organisatie –      
Drietenige luiaard. 

7. Kleine beetje – Stroomt door Lier – Majesteit. 

8. Medisch – Soort drank – Castiliaanse held. 

9. Elektrisch huishoudelijk apparaat. 

10. Plaats in Limburg – Meervoud – Van een zekere. 

11. Het Romeinse Rijk – Soort slak – Schrijft boeken 
die op naam van iemand anders verschijnen. 

12. Voorafgaand – Fries riviertje. 

13. Lap bij het wielrennen – Rivier in Oostenrijk. 

VERTICAAL : 

1. Gevoelloos persoon (2w). 

2. Soort veevoeder – Poolse tv-serie (team). 

3. Hetzelfde – Soort zangvogel – Dwarsmast. 

4. Bladader – District van Antwerpen. 

5. Iers bevrijdingsleger – Wichelroedeloper. 

6. Wat met het denken en voelen te maken heeft,   
geestelijke – Palestijnse bevrijdingsorganisatie. 

7. Dwaze, domme praat - Driehoekig bovenstuk van  
een gevel. 

8. Ingenieur – Land in Azië – Landcode van Bangladesh. 

9. Entree – Actinium – Ontkenning. 

10. Fries riviertje – Papieren bak met deksel –            
Niet beschadigd. 

11. Babyartikel – IJshockeyterm. 

12. Frans eiland - Vlees en of wild een tijd in een         
gekruide vloeistof zetten. 

13. Frisdrank – Niemand uitgezonderd. 
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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 
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 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 
Stefan Van de Venster 
 
Financiën en verzekeringen 
Hubert Vrijders 
 
Lokaal, materiaal, T-shirts 
François Horio 
 
Website (www.kwbpeizegem.be) 
Tijs Van De Venster, Johan Guns  
 
Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke 
en Marc Mertens  

Distributie: Marc Van Herp 
 
En natuurlijk de vele helpers in de  
werkgroepen 
 
Badminton op maandag om 20u30 in 
de sporthal van de tuinbouwschool 

Oplossing kruiswoord 256 

Het sleutelwoord van de maand       
september was:                            
COMPUTERSCHAKEN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       
bezorgd aan Goedele Thomas. 

 

Proficiat!  

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

1     A  A  R     E  G  O  I  S  T  E  N 

2  M  P     O  F  F  E  R     T  A  R  N 

3  O  P  P  E  R     N  A  P     L  U    

4  O  L  A     I  N  S     I  B  I  Z  A 

5  R  E  M  I  S  E     S  N  E  E     T 

6  D     P  H     G  R  O  O  T     C  A 

7  M  E  U  B  E  L  O  N  T  W  E  R  P 

8  A  L  S     P  I  T  A     E  V  A    

9  C  B     D  O  G     R  I  T     S  E 

10  H  A  L  O     E  B     R  E  C  H  T 

11  I     O  O  M     A  P  E  R  O     A 

12  N  E  E  R  S  L  A  A  N     L  E  G 

13  E  L  F     N  I  K  K  E  L  T  J  E 


