
Meester hij ...   
Kleine Raak sprak met François Le Maire. 

Als beginnende leerkracht stampte hij mee 

de tuinbouwschool uit de grond. 

 

 

 

 

 

Zahid en Hiba willen aan hun droom  werken! 
Ze waren te gast bij KWB en FEMMA Peizegem. 

Onder de deskundige leiding van Integratieconsulent van Merchtem 

hadden wij op 2 juni een gezellige huisbabbel met Zahid en Hiba.  

Om hun dromen in het leven waar te maken zijn ze de oorlog in 

Syrië ontvlucht en vonden zij in Merchtem een veilige thuishaven. 

Voor de aanwezigen werd het een leerrijke avond. Niet zozeer het 

verhaal van hun vluchtroute en de oorlog in Syrië waren het ge-

spreksonderwerp. Wel bleven wij met hen stilstaan bij het waarom 

van het vluchten, de maatschappelijke en culturele verschillen tus-

sen een Westers en een Moslimland en de plannen die ze hier wil-

len realiseren. 

Enkele citaten uit de boeiende gespreksavond: 

 De droom van Zahid bestaat erin om een competente techni-

cus te worden. Hij hoopt via een integratieprogramma deze 

droom waar te kunnen maken in België.  

 De drukte van Vlaanderen en het druk bezig zijn van mensen 

staat in schril contrast met de levenswijze van voor de oorlog 

in Syrië. Daar hadden de mensen veel meer tijd en leefden er 

veel minder geprogrammeerd. 

 Moslims in België zijn veel conservatiever dan de moslims in 

Syrië van voor de oorlog. 

 Het dragen van een hoofddoek is in de meeste gevallen de 

keuze van de vrouw. 

 De cultuur van “rijken helpen de armen” was zichtbaar aan-

wezig in het maatschappijbeeld van Syrië. 

 Vlaanderen is een vrij land met vrije meningsuiting. 

 Wie vooruit wil kan in België zijn leven opbouwen, in Syrië is 

het moeilijker om iets te bereiken in het leven. 

 Zahid en Hiba zetten zich in voor de gemeentelijke integra-

tiepolitiek. 

 Er is nood aan meer openheid onder de religies. Pas dan zul-

len we elkaar beter begrijpen. 

 Wij willen er alles aan doen om de Nederlandse taal te leren 

spreken. 

Agenda 
27 aug Gezinsfietstocht 

9-10 sep Mosselfeest 
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Gelijk hebben ze: met elkaar in debat gaan neemt angst, twijfel en onzekerheid weg. En daar heeft onze maatschap-

pij nood aan. Godsdiensten zijn er niet om mensen te verdelen, ze zijn er om mensen bij elkaar te brengen. Dat is 

één van de dingen die wij vanuit deze avond trachten te onthouden (zie ook de sfeerfoto’s). 

KWB en FEMMA wensen Zahid en Hiba een mooie integratieperiode! En … dromen zijn er om ze waar te maken ! 



Stel je kort even voor. 

Ik ben François Le Maire en ben geboren in 1940 in 

Strombeek-Bever. Mijn ouders waren boeren, ik heb 3 

zussen. Na de humaniora heb ik mijn legerdienst in 

Duitsland gedaan.  In 1962 ben ik afgestudeerd als re-

gent wetenschappen aardrijkskunde en heb ik het grote 

geluk gehad te kunnen werken in de tuinbouwschool 

hier in Peizegem. In 1964 ben ik getrouwd met Rika Van 

Hemelryck, zij is van Mechelen. We hebben 3 kin-

deren : Renhilde, Marc en Johan en ook al 7 kleinkin-

deren. We zijn in 1964 in Peizegem komen wonen, we 

waren hier allebei “vreemd”, maar iedereen kende ons 

(ik was de meester hé) en we integreerden snel. Vroe-

ger kwamen er gemiddeld 2 nieuwe inwoners per jaar 

in het dorp, dat is nu wel anders. 

Vertel eens over je carrière in de tuinbouw-

school. 

Wel toen ik daar in 1962 begon bestond de school am-

per 1 jaar en waren er 2 klassen en dus ook maar 2 

regenten. (In september 1961 werd de tuinbouwschool 

opgericht, maar… de uitbouw van de studierichtingen 

en de nodige infrastructuur moest nog beginnen. Hier-

voor was toenmalig directeur Larivière de juiste man op 

de juiste plaats. Bij de start werden de lokalen van de 

lagere school, later het kinderheil en de bibliotheek, als 

klaslokalen gebruikt. De schooltuin, de pastorietuin en 

de kloostertuin waren de proefvelden NVDR). Ik gaf de 

wetenschappelijke vakken, mijn collega nam de andere 

vakken voor zijn rekening. We deden  meer dan alleen 

lesgeven, we werkten ook op het veld, zorgden er voor 

dat de groenten klaar waren voor verkoop op de 

vroegmarkt. Ik was geregeld om 4 uur al op school te 

vinden. Ik ben sinds 1998 met pensioen, ik heb er dus 

38 jaar gewerkt en niet 1 dag tegen mijn goesting. Ik 

had dan nog het geluk vlakbij te wonen, stond dus nooit 

in de file en ben ook niet 1 keer te laat geweest. Ik heb 

heel fijne herinneringen, zeker aan die beginperiode. Zo 

waren er bijvoorbeeld Albert en Wiske van Delleke (ik 

ben niet zeker van de schrijfwijze). Zij hadden een 

schoenwinkel hier in het dorp. Ik kwam met de bus van 

Wemmel en Albert ving mij op aan de bushalte. Als we 

bijvoorbeeld op maandag een uur vrij hadden mochten 

mijn collega en ik daar ons boterhammekes opeten. Of 

op vrijdag, dan maakte Wiske voor ons frieten met 

zalm (als we daarna in de zetel in slaap vielen maakte zij 

ons op tijd wakker). 

Heb je hobby’s? 

Toen ik jong was speelde ik voetbal. Ik speelde in 

Strombeek-Bever, dat was 1ste provinciaal.  Ik deed dat 

tot mijn 31ste. Dat jaar brak ik mijn voet en het was ge-

daan met voetballen. Later heb ik ook nog in Peizegem 

gespeeld én was ik er trainer van zowel de eerste ploeg 

als van de jeugdploegen. Ook daar ben ik mee moeten 

stoppen na het scheuren van mijn kruisbanden. Ik loop 

er nog mank door, de medische verzorging was toen 

nog niet zo goed als het nu is.  

Een andere hobby was toneel, ik ben 40 jaar actief ge-

weest bij Lawerke,  als acteur en regisseur. Dat was een 

heel plezante tijd. Als ik het nu zo bekijk snap ik niet 

hoe ik het allemaal klaarspeelde :  alle trainingen bij de 

eerste ploeg, de trainingen bij de jeugd én dan nog 2 

keer in de week repetities. Mijn vrouw zal veel alleen 

gezeten hebben, maar toen besefte ik dat niet. In de 

jaren 90 organiseerden we om de 2 jaar Peizement , 

een soort bonte avond met, door en voor Peizegem-

naren. Muziek, dans, zang, woordkunst met andere 

woorden een avond amusement in Peizegem. 

Waar ik ook aan meegewerkt heb zijn de festiviteiten 

rond 110 én 125 jaar Peizegem. We hebben toen onder 

andere een stoet in elkaar gestoken, maar het hele jaar 

door waren er activiteiten. We speelden  “Pastoor Zali-

ger”, en de personages werden aangepast aan lokale 

mensen. Ik speelde de pastoor (dhr Daniëls was hier 

toen pastoor, hij 

mankte en hij 

stond model 

voor mijn rol. 

Ook de pastoor 

van “de Heren 

van Zichem” is 

trouwens op 

hem gebaseerd).  

Het is allemaal 

veel werk, je 

bent er constant 

mee bezig, maar 

het is zo plezant 

om te doen.   

Kleine Raak sprak met  François 

Interview 



In 2021 bestaat Pei-

zegem 150 jaar. Het 

zou fijn zijn mochten 

een paar Peizeg-

mnaars naar voor 

komen om iets te 

organiseren… Wie 

voelt zich geroepen ? 

Ik ben benieuwd…  

Nu ben ik vooral 

bezig met de paro-

chie. Enerzijds zit ik 

in het comité paro-

chiezaal. Het is een 

heel toffe ploeg en 

we hebben al veel 

verwezenlijkt. Waar 

we best wel trots op 

zijn is de nieuwe 

keuken én de nieuwe 

ontvangsthal. We hebben bijna alles zelf gedaan: Theo De 

Maeyer bvb stond in voor de elektriciteit en de techniek, 

François Horio is onze schrijnwerker. We mogen ook de 

vele helpende handen niet vergeten. We hebben het dak 

zelf gelegd, de Wc’s vernieuwd. Enkel het metsen werd 

gedaan door mensen van de VDAB. Er is al veel veran-

derd sinds de “Libanon” veranderd is in Parochiezaal. 

Waar die naam vandaan komt weet ik eigenlijk niet. De 

“Libanon” werd toentertijd vernieuwd door pastoor De 

Belder. Hij was ook eerder een bouwer dan een pries-

ter, letterlijk én figuurlijk. Ik herinner me dat hij bij ons 

op bezoek kwam bij de geboorte van Renilde. Er werd 

niet veel gesproken over de doop, maar hij wou wel we-

ten of onze verwarming werkte. Hij bakte frieten en ver-

kocht ijscrème, zorgde voor de speeltuin en het zwem-

bad die hier toen stonden. Echter door de verstrenging 

van de normen en het niet meer onderhouden is de 

speeltuin verdwenen. Pastoor De Belder heeft zich let-

terlijk kapot gewerkt. Eigenlijk zou hij een goede missio-

naris geweest zijn.  

Waar ik ook trots op ben is de herstelling van de kerk-

toren. Weet je, de kerktoren is de ziel van een dorp. Je 

ziet ‘m van ver staan en geeft je ergens een gevoel van 

daar is iets, daar wonen mensen. Onze kerktoren staat 

er al ongeveer 130 jaar en er was veel schade, vooral 

door duiven (en hun bemesting). We hebben ook van de 

stellingen gebruik gemaakt om de wijzerplaten te ver-

nieuwen. Het was te gevaarlijk geworden, er moest maar 

eens iets afvallen, op een auto, of erger nog, op een per-

soon. 

 

Een beetje geschiedenis : “Peizegem werd in 1233 al ge-

noemd als Pensenghem, later verbasterd naar de huidige 

plaatsnaam. Penso of Pantso was, volgens de Opwijkse 

geschiedschrijver Dr. Jan Lindemans, één van onze Fran-

kische voorouders. Zijn woonplaats (heim of heem) en 

die van zijn afstammelingen zou de naam Pensigaheim 

hebben gedragen.. Daarvan schijnt de naam Pensenghem 

afgeleid te zijn. De plaats is altijd gekoppeld geweest aan 

Merchtem. In de loop van de eeuwen werd ze zelfs een 

onderdeel van de plaats Merchtem. Samen met Ten 

Houte, Dries en Koekelberg werd Peizegem in 1871 

weer losgekoppeld van Merchtem, maar wel onderge-

bracht onder Merchtem-ten-Bosch of Boskant, gekop-

peld via parochie en kerk, in 1873 en 1879. In 1898 werd 

Peizegem met de bouw van het station weer een echte 

erkende woonkern. Het station werd in 1963 afgebro-

ken” (zie ook artikel in de Kleine Raak van  vorige 

maand). Bij het ter perse gaan van deze Kleine Raak is 

het bezoek aan de kerktoren reeds voorbij. François ver-

telde er met veel passie over de werkzaamheden (zie 

foto) 

Je bent heel sterk verbonden met Peizegem, de 

parochie 

Inderdaad. En eigenlijk zou ik hier nog een oproep willen 

doen. Op dinsdag en donderdag van 15:30 tot 16:30 is er 

het “schriftuur”. Samen met een paar vrijwilligers gaan 

we dan naar basisschool Ten Bos en helpen kinderen die 

het moeilijker hebben met hun huiswerk. De Pastorale 

Zone is daar mee begonnen en de hele parochieploeg 

heeft zich daar achter gezet. Het zijn eenvoudige dingen 

zoals leren lezen of schrijven, een paar rekensommen. Bij 

mij heeft het 2 jaar geduurd eer ik de beslissing genomen 

heb om mee te helpen. Eigenlijk moet je alleen kunnen 

lezen en schrijven bij manier van spreken, wel heb je een 

stevige dosis enthousiasme nodig. Het zijn vooral leer-

lingen van het eerste leerjaar. Nu zijn we meestal met 4 

personen voor 12 kinderen, maar ideaal zou zijn dat je 1 

op 1 kan werken. Ik vind het heel tof, niet altijd gemak-

kelijk, maar heel plezant om te doen. We zouden graag 

nog enkele vrijwilligers verwelkomen. Dus, wie komt er 

eens kijken? We zitten op voornoemde dagen in een 

lokaaltje boven in de oude pastorij. 

Je bent niet veel thuis, dan heb je een goede ge-

zondheid 

Ja, ik kom van een goede stam (lacht François), mijn ou-

ders hebben ook lang geleefd, mijn vader is 90 jaar ge-

worden hé. Hij heeft geen dag in de kliniek gelegen, het 

enige wat hij vroeg was thuis te mogen blijven.  

 



Gedichten 

Hij is er ook gestorven en is daar afgelegd. Het was 

heel mooi, heel sereen dat we daar afscheid van hem 

konden nemen. Mijn moeder is in het ziekenhuis ge-

storven en heeft veel pijn gehad.  

Ik kijk soms achteruit, om te zien hoe ik het gedaan 

heb. En ja, ik heb veel gedaan. Ik heb 3 huizen gezet, 

waaronder dit huis. Vroeger begon ik er aan na 16 uur, 

na de school. Nu stop ik er mee op dat uur.  

Ik heb ook een heel sterk geloof. Mijn vrouw en ik zijn 

al 50 jaar in een gebedsgroep, die eigenlijk ontstaan is in 

Frankrijk. Door de vernieuwing in de kerk kregen de 

mensen meer zeggenschap en werden groepen opge-

richt om te praten. Een vijftal gezinnen kwamen samen 

met een priester om te praten over gezins- of kinder-

problemen van de leden van de groep. Of we zochten 

antwoorden op de vraag hoe je moet leven als christen 

mensen. We komen elke maand nog steeds samen, met 

4 gezinnen uit de streek en een aalmoezenier. We zijn 

op zoek naar een andere God. We hebben een beeld 

van Hem, iemand die heel hoog staat.  Toen mijn 

schoondochter begraven werd stond op het altaar in de 

kerk in Londerzeel : “Ik zal er zijn voor U.”  Dan dacht 

ik, waar ben je nu? Hij was er, maar achter ons, in al die 

mensen die deelden in ons leed en verdriet. Zo ’n din-

gen, daar praten we dan over. 

Ik zou willen eindigen met een spreuk, om over na te 

denken: “Een mens lijdt dikwijls meest om het lijden dat 

hij vreest , maar nooit komt opdagen Zo heeft hij meer 

te dragen dan God te dragen heeft”. Het zegt eigenlijk 

dat je geen schrik moet hebben van zaken die misschien 

toch niet gaan gebeuren. 

François, vul aan voor volgende maand: “De Kleine 

Raak sprak met …” en waarom 

Wel deze persoon is denk ik door iedereen gekend in 

het dorp. Ze is heel begaan met alles wat leeft in de 

parochie en is altijd bezig. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met … 

Zomer 2017 

Vandaag is hij begonnen  

De Zonne stralen schijnen op mijn huid  

Ik zit hier in mijn tuin helemaal alleen 

Toch zie ik veel leven om mij heen 

De wind ritselt, fluistert en de blaadjes buigen 

De vogeltjes happen naar adem om lucht te krijgen 

Mijn plantjes hebben water nodig, maar mijn waterput 

is leeg  

En een ongekende Poes zit naar mij te gluren 

Een merel zit te zingen in mijn kersenboom ik sluit mijn 

ogen eventjes en ik geniet 

Helemaal alleen van deze warme stralende zomerdag              

Lily 

 

 

 

Vakantie 

Vakantie is... 

lekker niets doen 

uitrusten van het voorbije werken 

hoog dromen 

en nieuwe plannen maken. 

Vakantie is... 

een gloed ervaren 

die heel eventjes 

de andere zijde van ons bestaan raakt. 

Vakantie is... 

je eigen plannen terzijde schuiven 

en doen wat anderen je komen vragen. 

Vakantie is... 

veel mogen vertellen, 

maar ook anderen op verhaal laten komen. 
Vakantie is... 

woorden van vrede doen 

teken van hoop zijn 
vakantie is... 

met God op reis gaan ! 



 

 

 

 

 

 

  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 

Juli hooimaand 

Sterrenbeelden: Kreeft (tot 22/7), Leeuw (23/7-23/8)  

In juli mogen we genieten van gemid. 192 uren zonneschijn  

 

Als juli u niet ligt te heten, dan zal gans augustus u zweten. 

Zijn juli en augustus niet gunstig voor gewas en oogst, dan kan september dat niet meer goed maken.  

Juli helder en klaar, heet altijd een goed jaar.  

Wisselen in juli regen en zonneschijn, 't zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.  

Juli louter zonneschijn, zeker krijgen we gouden wijn.  

In juli de morgen rood, 's avonds verkeert het weer in nood.  

Fluit de merel heel de dag dan komt er wel een regendag.  

Als de mieren in juli hoge hopen opwerpen, dan zullen we dat in de winter merken.  Wanneer juli verkeert in 

gloed, dan worden vruchten goed.  



Prikbord 

Gezinsfietstocht 
Op ZONDAG 27 augustus 2017 

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?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


Sfeerfoto’s 
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1         46  35  57      3      40 

2 14   62                    50  

3   71   42        4            

4        17           18     9  

5    36            64          

6           19              53 

7  30                        

8        56  61           65    60 

9      20       32   73          

10  45         55            21   

11     15     6    16           13 

12                     5     

13        3                  

14                 10     33    

15   23         72      48        

16    38    25   7               

17 24    37               66      

18          49    27          22  

19     26  34        31       11    

20   51         59              

21     1      52     67  69      39  

22  63          70              

23              58          28  

24   2      43        44        41 

25 47 68  8         54   12     29     
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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 25 augustus 2017 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: stefanvande-

venster@scarlet.be. Je kan ook op onze website terecht: http://http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak   Vergeet je thuis-
adres niet te vermelden. 

 

1. Hoofdstad van Zweden - Hoofstad van Liechten-
stein - Grieks eiland. 

1. Hoofdstad van Bosnië-Herzegovina - Hoofdstad van Wit-
Rusland - Hoofdstad van Slowakije 

2. Aangename geur - Buideldier - Land in Azië - Vrou-
welijk - Laag karretje voor zware lasten. 

2. Brandgang - Dikhuid - Kroost - Los van elkaar . 

3. Spinnenweb - Barts, kloof - Al geruime tijd - Vrouw 
uit een Europese hoofdstad - Illinium (scheik). 

3. Opbrengst - Lagere Technische School - Vaarwel - 
Bouwmateriaal - Jongensnaam (Efteling). 

4. Deel van een grill - Binnenkort - Binnen - Eierge-
recht - Koolstof. 

4. Lengtemaat - Lendendoek - Indisch koord - Z-Ball Game 
- Iep - Bedaart, paait. 

5. Griekse letter - Gauw slijtend - Stad in Frankrijk - 
Hoeve - Wegens. 

5. Kleur van legeruniform - In conditie - Waterinkt - Grieks 
eiland. 

6. Oude lengtemaat - Voltooid - Deel van een fuik - 
Buislamp - Rubidium (scheik) - Muzieknoot - Hoog-

teveschil. 

6. Gravure - Deel van de koe - Diameter van een projectiel 
- Domkop - Rolls-Royce. 

7. Hoofdstad van Litouwen - Hoofdstad van Macedo-
nië - Barium (scheik) - Op dit ogenblik - Landcode 

van Roemenië. 

7. In orde - Oeverplant - Muurholte - Plaats in Nederland - 
Wijze van gaan. 

8. Dikwijls - Titanium (scheik) - Klankgeluid - Batterij - 
Duurzamer, forser. 

8. Hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk - Hoofdstad van 
Estland - Maaigereedschap. 

9. Droogoven - Bijbelse reus - Deel van de week - 
Bezield, levendig (muz) - Bergweide. 

9. Moeder - Kledingstuk - Landbouwwerktuig - Onder an-
dere - Selenium (scheik) - Hervorming.  

10. Mangaan (scheik) - Grasmaand - Buurman of -vrouw 
- Deel van een kast - Ween, jank. 

10. Niet vroeg - Boksterm - Gepoijste, af - Dwarsmast - Hei-
lig boek van de Hindoes. 

11. Latijnse bijbelvertaling - Grote dure auto - Soort 
naaktslak - Puntig uitsteeksel op een plant. 

11. Ondergang - Deel van een etmaal - Overdosis - Soort 
onderwijs - Eilandengroep in de Atlantische Oceaan. 

12. Computerschijf - Sneeuwhut - Zuiver, onbezoedeld 
- Halfaap - Amper. 

12. Chinese maat - Vinylplaat - Wollen stof - Stad in Dene-
marken - Defense Readiness Reporting System. 

13. Sneeuwlat - Bruinachtige verfstof - Kunsttaal - Mez-
zo forte (afk.) - Niets bevattende - Cerium (scheik). 

13. Godin van de jacht - Katachtig roofdier - Ierse meisjes-
naam - Godin van het vuur - Samarium (scheik). 

14. Grind - Deel van het dak - Soort zeevogel - Wild 
zwijn. 

14. Grafvaas - Wind in Zuid-Frankrijk - Bloedvergiftiging - 
Landstreek in Nederland - Cafébaas uit Allo Allo. 

15. Hoofdstad van Ierland - Hoofdstad van Griekenland 
- Italiaans eiland (bestemming voor immigranten). 

15. Hoofdstad van Kroatië - Hoofdstad van Wales - Hoofd-
stad van Zwitserland - Hoofdstad van Letland. 

16. Burgerlijke stand - Klapcilinderhoed - Vulkaan op 
Sicilië - Lichaamsbedekkende vrouwengewaden - 

Loofboom. 

16. Niet even - Vismand - Tin (scheik) - Frans eiland - Hevig, 
verschrikkelijk. 

17. Ndl. jongensnaam ('De gehoornde') - Stoomschip - 
Behaarde dierenhuid - Plaats in Duitsland - Illinium 

(scheik). 

17. Pers. voornaamwoord - Egyptische zonnegod - Rivier in 
Oostenrijk - Stad in Zuid-Frankrijk - Ultra Light - Schuch-

ter. 

18. Kleine crimineel - Brusselse gemeente - Rivier in 
Spanje - Soort papegaai. 

18. Stortbui - Kleineer, beschimp - Italiaanse omroep 
(omgek) - Afgeladen - Later. 

19. Gemeente in West-Vlaanderen - Nationaal Kampi-
oenschap - Voltooid - Broeiraam - Afrikaanse taal. 

19. Luide schreeuw - Lichttoetredingsfactor - Soort meubel - 
Grieks eiland. 

20. Agendapunt - Rivier in Duitsland - Snelle internet-
verbinding - Onder leiding van - Duitse admiraal 

WOII. 

20. Inwendig orgaan - Landcode van Ethiopië - Steekpaal - 
Domina - Noorse godheid. 

21. Japanse munt - Chinees in Indonesië - Bezorgt - 
Radon (scheik) - Girafachtig dier - Ezelgeluid. 

21. Network Directory Services - Bescheiden, gewoon - 
Dun lapje kalfsvlees - Oude lengtemaat. 

22. Frans lidwoord - Scandinavische zeetsraat - Italiaans 
automerk - Bedeesd - Elektrostatische eenheid. 

22. Beweging om een as - Arbeidsschuw - Gemalin van Zeus 
- Gelofte - Eenstemmig, gelijkluidend. 

23. Schots graafschap en vlees - Grieks eiland - Insec-
teneter - Franse NV - Hoofdstad van Noorwegen. 

23. Hectoliter - Vrouwelijk schaap - Belegsel - Uitzicht - Ja-
panse siervis - Bijbelse figuur. 

24. Bevroren water - Frans eiland - Plaats in Estland - 
Gitaaronderdelen - Deel van het parlement. 

24. Wielewaal - Negatieve economische groei - Titanium 
(scheik) - Stuk doek. 

25. Hoofdstad van Nederland - Hoofdstad van Italië - 
Frans overzees departement en eiland. 

25. Eiland in de Noordfriese Waddenzee - Eén der Balearen 
- Eén van de Canarische eilanden. 



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, Marc Mertens en 

Kaat Vanhoucke 

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 254 

Het sleutelwoord van de maand juni was: 

VAKANTIEDROMEN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       

bezorgd aan François Le Maire . 

 

Proficiat!  

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

1 V A A K   C H A M B O R D 

2 R A C E B A A N   E M O E 

3 O N E E R   A K E L A   S 

4 E V   L O E R   G G   L A 

5 G A L   O R D E   A S E   

6 V L O E D   P I K   T I P 

7 L   O N   I L   A R U B A 

8 I N F O R M A T I E D A G 

9 E E   R O M A A N S   N G 

10 G L O M   E T S   E N D E 

11 E S P   U R   M I M E   R 

12 R O O I T   K A M   E P E 

13   N E E   F A N F A R O N 


