
Piloot! 
Kleine Raak sprak met Jenny De               

Baerdemaeker. We kennen haar allemaal van  

de Bierschuur, maar Jenny heeft zoveel meer  

te vertellen! 

 

 

 

 

Pasen 

Herinneringen aan mijn jeugdjaren. 

Witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. 

Zondag Pasen feest ik mocht mijn mooiste kleedje aan doen. 

De klokken luidden met veel tamtam want heel het dorp moest het 

horen, ze waren vertrokken naar Rome.  

Naar… Rome of zijn die fabeltjes al lang vervlogen. 

En dan denk ik ook aan de Paashaas die ons chocolade eieren 

bracht, verstopt in het gras, bomen, klompen en bloempotten. 

Man man, als ik daar aan terug denk! Hoe plezant was dat. 

Waar de paashaas en zijn eieren precies vandaan komen? Wie zal er 

ooit achter komen, ‘t zelfde met het woord “Pasen”. 

Alles blijft een mysterie! Maar laat je paasweekend daar door niet 

storen. 

En laat de tragedie verder leven. “Jezus is geboren”. 

Pasen valt dicht tegen de start van de lente. 

Met Pasen zijn er al veel bomen bedolven met bloesems. 

Blije vogels hoor je musiceren daar kan een mens nog wat van le-

ren. 

Hoera, ik heb een krulwilg tak gekregen, hij was al geplant voor ver-

der te leven. 

Johan, heeft er voor mij 2 takken afgesneden. die heb ik versierd 

naar mijn eigen smaak, een lentetak van geloof, hoop, en vertrou-

wen. 

Vandaag betekend Pasen voor de meesten een periode van vakan-

tie. Pasen hangt aan elkaar met veel leuke verhalen. 

Maar waar ze ook vandaan komen, ze leveren veel goede suggesties. 

Dus of u nu geniet van een paasbrunch of een gezellig familie onder-

onsje, smakelijk en veel paasplezier.  

Ik wens aan ieder die het leest een zalig paasfeest.  

               Lily 

Kubb - avond  4 mei 
Wie neemt het op tegen de kampioenen van vorig jaar en stoot hen 

van de troon? 

4 mei 2018 vanaf 20u00 aan het café van Ons Parochiehuis   

KWB zorgt voor het materiaal en het nodige vocht. 

Meebrengen : je vrienden en je gezonde competitiegeest! 

Agenda 
20 apr  Geuzeproeverij 

29 apr  Vogelspotting 

4 mei   Kubb - avond 

5 mei   Femma-KWB uitstap Gent 

25 mei  Bezoek tuinbouwschool 

30 mei  Sluiting Meimaand 

4 juni   Petanque-avond bij Fons 

11 juni  Petanque-avond bij Fons 

18 juni  Petanque-avond bij Fons 

61ste jaargang 

Nr. 8 

Maart 2018 

Uitgiftedatum: 

6/04/2018 

Oplage: 135 ex. 



Jenny, stel je kort even voor. 

Ik ben Jenny De Baerdemaeker en ben 45 jaar. Ik ben 

de helft van een tweeling, samen met mijn zus Fanny 

(als 2 druppels water NVDR). Tot  ons 23ste  waren 

we onafscheidelijk: we zaten in dezelfde kleuterklas, 

ook in de lagere school en het middelbaar zaten we 

samen en hebben hetzelfde gestudeerd.  Ik ben ge-

trouwd met Christof en samen hebben we 2 kinderen: 

Lola van 16 en Andreas is 14. Ik ben geboren in Den-

dermonde maar opgegroeid in Peizegem. Ik was hier 

ook in de jeugdbeweging actief, er was toen nog een 

afdeling van de Chiro. Mijn middelbare school deed ik in 

Sint-Donatus. Daarna, samen met mijn zus dus, heb ik 

aan de VUB handelsingenieur gestudeerd. Mijn eerste 

job was bij Kredietbank, nu KBC. Ik kreeg er eerst een 

algemene opleiding, daarna werd ik verantwoordelijk 

voor beleggingen; ik ben ook nog een tijd adjunct-

directeur geweest in het kantoor in Waasmunster. Op 

het einde ben ik me echt gaan toeleggen op beleggingen, 

in het kantoor in Aalst. En dan was er de mogelijkheid 

om de zaak van mijn schoonouders over te nemen en 

zijn we gesprongen, zeg maar. 

Hoe heb je Christof leren kennen? 

Goh, we kenden elkaar eigenlijk altijd al. Mijn ouders 

hadden een naftestation waar zij al eens kwamen tanken 

en zijn ouders hadden dan de Bierschuur waar wij al 

eens iets kwamen kopen. Jaren geleden organiseerden 

wij samen het 21-jarigen feest en van het één kwam het 

ander; ik had geen lief, hij was  vrij…  Ook aan de VUB 

waar Christof communicatiewetenschappen studeerde 

zagen we elkaar vaak.  Echt beklonken was het op de 

Klakson reis. Dat was een reis die georganiseerd werd 

door Klakson,  waar de lezers voor konden inschrijven. 

Christof schreef toen ook in dat blad. 

Hoe lang hebben jullie de Bierschuur al? 

In 1999; Christof werkte toen bij Woestijnvis en dat 

was een heel leuke job (met leuke feestjes lacht ze er 

bij NVDR) maar hij zocht toch wat meer stabiliteit. We 

hebben de zaak overgenomen eind 1999 en zijn dus 

echt begonnen in het magische jaar 2000. We kwamen 

allebei uit een zelfstandig milieu en wisten dus goed 

waar we aan begonnen. Door de studies die we gedaan 

hebben hadden we eigenlijk vrij snel en automatisch een 

taakverdeling. Christof, die dus communicatieweten-

schappen gedaan had, houdt zich bezig met het sociale 

deel zeg maar en ik richt me meer op de boekhouding. 

Het enige wat we veranderd hebben toen we hier start-

ten was de voorkant van de winkel, er was toen niet 

echt een winkelruimte voorzien en die hebben we er bij 

gezet. Let op, toen was dat echt vernieuwend hé. Nu 

hebben we de zaak volledig veranderd, dat hadden we 

nog niet gedaan. Eigenlijk moet je een zaak om de 10 

jaar veranderen, ook om de klanten nieuwsgierig te 

houden. De winkelbeleving verandert ook constant, dus 

we blijven bij. Daarbovenop zijn we beide 45 en we wil-

den een nieuwe schwung. Helemaal klaar is het nog 

niet, boven komt er bijvoorbeeld nog een degustatie-

ruimte. Volgend jaar bestaat de winkel 50 jaar en dan 

zal alles klaar zijn voor een feestjaar. Christof ’s vader 

vindt het ook prachtig en was eigenlijk best wel emotio-

neel toen hij de veranderingen zag. Het is iets om echt 

fier op te zijn vind ik. Ook hebben we nu het gevoel dat 

het van ons is. Weet je, een winkel hebben is echt een 

fijne job. Je bouwt een band met veel klanten (ik heb 

soms ook het gevoel dat ik interviewtjes doe als ik mijn 

klanten uitvraag, grapt ze) en je leert ook relativeren. 

Als ik sommige verhalen hoor vind ik dat ik het recht 

niet heb om te klagen, wat te veel gebeurt in onze 

maatschappij. Blij zijn, positief zijn dat maakt het voor 

jezelf leuk maar je straalt het ook uit. 

De winkel is dus ook een beetje hobby, maar 

doe je nog iets daarbuiten? 

Ja hoor, ik wandel veel en loop graag. Ik ben wel spor-

tief, niet alleen sta ik de hele dag recht in de winkel, 

maar ik heb bijvoorbeeld ook al eens deelgenomen aan 

de 20 km van Brussel. Dat was een heel fijne ervaring. 

Lola en mijn zus Fanny zijn mij toen komen aanmoedi-

gen. Met de metro reden ze van punt naar punt om te 

supporteren.   

Kleine Raak sprak met Jenny 

Interview 



Samen met Lola bereiden we ons nu voor op de Doden-

tocht in 2018. We wandelen dus veel samen en dat cre-

ëert een toffe band. Mijn dochter zegt dat ik het haal met 

de vingers in de neus, puur op adrenaline en wilskracht. 

Ze heeft ergens wel gelijk, ik ben een doorzetter en een 

adrenalinejunkie. Vandaar dat ik 5 jaar geleden begonnen 

ben aan een opleiding vliegen. Toen ik klein was ging ik 

vaak met mijn ouders naar vliegshows en dat passioneer-

de mij mateloos. Het was een kinderdroom om piloot te 

worden. Studeren was het probleem niet, dat kon ik 

goed, maar voor de burgerluchtvaart was mijn zicht niet 

goed genoeg. Ik heb dat steeds jammer gevonden, maar 

goed, zeg nooit nooit hé. Ik was 40 en ik dacht “het is nu 

of nooit”. In de vliegclub in Grimbergen ben ik de oplei-

ding begonnen. Die bestaat uit 100 uur theorie. Ik zat 

dus elke zaterdag, van september tot juni in de klas. 

Daarna doe je dan examen bij het Bestuur der Lucht-

vaart. Je moet minstens 75% halen op elk van de 9 on-

derdelen. Je mag intussen ook al beginnen aan de prak-

tijk, maar een praktisch examen mag je pas afleggen als je 

voor het theoretische geslaagd bent. Op 28 december 

2016 slaagde ik voor dat praktijkexamen. Ik heb nu 2 jaar 

mijn licentie en ik probeer toch 1 keer in de week te 

vliegen, op dinsdagnamiddag. De kinderen hebben ook al 

eens meegevlogen, Christof nog niet. Er zijn periodes dat 

het niet lukt om veel te vliegen, zoals vorige maand met 

de verbouwingen, maar andere momenten heb ik dan 

weer meer tijd. Met de club vliegen we niet alleen in Bel-

gië, we hebben ook eens de TGV genomen naar Frank-

rijk en hebben er bijvoorbeeld boven de “pont d’ Avig-

non” gevlogen. Dat was zalig, omdat het een andere om-

geving is, maar ook al omdat je op reis bent met mensen 

die door hetzelfde gepassioneerd zijn.  Ik vlieg nu met 

een 2-zitter, een Cessna, maar vanaf maart komt er een 

4-zitter vrij en ga ik daar aan beginnen. Veel verschil is 

het niet, het toestel is een beetje zwaarder en er zijn 

toch een paar andere nuances, dat maakt het toch weer 

een uitdaging. Ja, ik heb mijn portie adrenaline nodig, 

Christof is iets rustiger dan ik. Op vakantie verveel ik me 

dan ook heel snel aan het zwembad. Ik hoef ook niet een 

op voorhand uitgestippeld programma te hebben. Het 

moet niet altijd gemakkelijk zijn, een beetje moeilijk mag 

ook. Als je moeite moet doen voor iets heb je er veel 

meer plezier van. We wisselen een verre reis af met klei-

ne tripjes. Elk jaar een grote vakantie is niet alleen finan-

cieel niet haalbaar, ook in Europa zijn er pareltjes. We 

boeken meestal een klein hotelletje in het begin van de 

reis en we zien wel waar we uitkomen. Dat is voor mij 

vakantie. Ik wil graag nog zo veel van de wereld zien, 

Zuid-Amerika bijvoorbeeld, dat staat toch nog op mijn 

verlanglijstje. Maar we hebben echt wel al heel leuke rei-

zen gemaakt, ook vóór de kinderen er waren. We heb-

ben mekaar daar heel snel in gevonden.  Zo hebben we 

in het begin dat we samen waren met de rugzak door 

Jordanië getrokken, prachtig was dat. Of toen de kin-

deren klein waren, onze reis naar IJsland: adembene-

mend! Het sterkst getroffen was Lola dan weer van Ca-

nada. Ze werd daar geconfronteerd met veel daklozen. 

Let op, hier heeft ze dat ook al gezien, maar niet in die 

mate, er waren er veel. Ook dat maakt deel uit van rei-

zen, de eventuele oogkleppen afzetten, een brede kijk op 

de wereld hebben, beseffen dat niet iedereen het even 

goed heeft als wij. Leven is meer dan materiële zaken, 

het is belangrijk stil te staan bij wat je hebt zoals familie 

en vrienden. Ik vind waarden zoals respect heel belang-

rijk om mee te geven. En niet te bezitterig zijn, noch op 

materieel gebied maar ook in relaties. En niet zagen, 

amuseer je, zowel op het werk als erbuiten, maak het 

leuk voor jezelf. 

Dat vind ik nu eens een mooie afsluiter!  

Jenny, vul aan voor volgende maand : “De Kleine 

Raak sprak met …” en waarom? 

Wel ik vind hem een heel aimabel persoon! 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met 

… 



Prikbord 



KWB -  Femma daguitstap 

Praatcafé   

 

Met Femma en KWB op stadsbezoek in Gent! 

zaterdag 5 mei 2018 

Programma:  

8u30  Vertrek met de bus op het kerkplein 

9u45   Aankomst: koffie met iets zoets    

10u   Stadsbezoek met gids            

 

12u30  We nuttigen ons middagmaal in de cafetaria van het ACV ‘Lekker Gec’, Poel 9, Gent.  

Dit vegetarisch restaurant biedt aan: wraps, broodjes, ciabatta, pastasalade 500 g,   

prijzen tussen 5 en 10 euro pp. Er is ook een grote variëteit aan dranken beschikbaar. 

 

14u   Boottocht op de Gentse binnenwateren – vertrek op de Korenlei.  

We varen door het Middeleeuws centrum 

14u45   Vrij stadsbezoek 

Mogelijkheden: bezoek aan musea, historische gebouwen, winkelcentrum  

 

  In de brochure die je op de bus ontvangt, vind je een beschrijving van een aantal bezienswaardigheden in de 

  stad. Wie nog een hongertje heeft, kan intussen ook nog een hapje eten - rond de Vrijdagmarkt zijn veel  

         eetgelegenheden 

 

18u45 We verzamelen aan de bus op de parking Dampoort 

19u   Vertrek huiswaarts 

20u   Voorziene thuiskomst in Peizegem 

 

PRIJS: 20 € volwassenen / 12€ per kind – 12jaar (inbegrepen: bus, fooi, koffie, gids, boottocht) 

 

Femma en KWB leden zijn verzekerd met hun lidkaart. 

 

Inschrijven en betalen voor 22 april 2018 

Via mail: KWB en Femma: annbocklandt@pandora.be   Info: 0486/89 12 18  (Ann) – Nieuwbaan 5  

Naam: ……………………………………………………………………GSM of tel: ……………………………….. 

…………………………volwassenen  x 20€ =…………………………. Euro 

…………………………kinderen   x 12€ =…………………………. Euro 

Nemen deel aan de reis  en storten ………………………………€  Femma Peizegem BE95 7755 9363 4058 

(opgelet, dit is een ander rekeningnummer dan vorig jaar!)  

mailto:annbocklandt@pandora.be


Vogelspotting 29 april  in Wintam 
Op 29 april trekken we er opnieuw op uit om vogels te spotten. Dit jaar  

pakken we het net iets anders aan. We trekken met z’n allen naar 

WINTAM, een gehucht van Hingene. In en rond de delta van  de 

Rupel en Schelde vinden we meerdere eilanden waarvan het noor-

delijke een prachtig natuurgebied is. Hier kunnen we naar hartenlust 

vogels spotten zoals de Wulp, Scholekster, Fuut, … We verzamelen 

om 8u15 aan de tuinbouwschool van Peizegem waar we met de wa-

gen vertrekken naar Hingene (Bornem). Onze gids is opnieuw Jur-

gen Sarens die ons zal helpen vogels te spotten en leren te herken-

nen aan hun zang en verenpatroon. 

KWB - Femma den Boskant Quiz 
Op vrijdag 23 maart ll. kregen we opnieuw een full house voor de 8ste editie van de KWB-Femma quiz, met de in-

schrijving van 41 ploegen van 5 deelnemers. Eens te meer mochten we nadien genieten van lovende commentaren 

voor organisatie, bediening en originaliteit in de vragenrondes.  

Wij wensen iedereen die heeft meegewerkt aan het welslagen van dit evenement hartelijk te danken! 

De focus is reeds gericht op 2019, maar ter informatie, en voor de statistieken, geven we hierbij nog de eindstand 

van de quiz 2018 ( op een totaal van 170 punten): 

Agenda 

Plaats  Ploeg        Punten 

1   La Piovra       153 

2   Kubelia       148 

3   Manuel       142 

4   Ajax        141 

5   Chemical Brothers    138 

6   Trebor Seam     137 

7   Den Boskant     134 

8   KWB Weerde     134 

9   Tafel Tsjeven     132 

10   Senseo       129 

11   Beatnik       129 

12   Chapeau       127 

13   Overstekend wild    127 

14   De Varelpissers     125 

15   Schtroumpf Grognon   125 

16   De Rode Lantaarn    121 

17   The sleeping Cocks   120 

18   Bruto        119 

19   Hacaju       117 

21  De Vangers      116 

Plaats  Ploeg         Punten 

22   Goegezind       115 

23   Ro & Co        114 

24   Hera         111 

25   The Magnificent Five    109 

26   KWB Merchtem     109 

27   De Lee Touwers     108 

28   Suske en Kwiske     107 

29   Discipelen van Zoltan    106 

30   Landelijke Gilde Peizegem  105 

31   KWB Cité       105 

32   V.O.S.P.        105 

33   De Zwarte Schapen    103 

34   Kip aan ’t spit      100 

35   De Bossteins        99 

36   De Gênes         96 

37   Groen Merchtem       96 

38   Kroeger          92 

39   De Prille 40-ers       90 

40  Den dwerg en zijn vrienden    86 

41   Music Time Peizegem      77 
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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 

april 2018 in de bus bij een be-

stuurslid, of mail het naar:     ste-

fanvandevenster@scarlet.be.     Je 

kan ook op onze website terecht: 

http://www.kwbpeizegem.be/?

q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Gymnastische oefeningen in het water. 

2. Soort frisdrank – Franse rivier – Ezelgeluid. 

3. Overdreven – Waterkant – Gesuikerd. 

4. Bolletje – Broeksluiting. 

5. Hoofdstad van Zwitserland – Boze geest –   
Landcode van Israël. 

6. Nauw – Loodverf – Turkse titel. 

7. Droombeeld – Bedrog. 

8. Soort woongelegenheid. 

9. Plaats in Frankrijk – Drietenige luiaard –    
Dwarsmast – De eigen persoon. 

10. Ingang – Tibetaans leeuwenhondje. 

11. Lengtemaat – Onmeetbaar getal – Heilige stad 
voor de moslims. 

12. Door water omgeven land – Muzieknoot –     
Begere. 

13. Soort kat (sfinx) – Gezichtsbeharing. 

VERTICAAL : 

1. Verdovend middel – Het carillon bespelen. 

2. Beroemd, geweten – Meisje uit de song van Gorky. 

3. Slede – Amandeldrank – Deel van een kast. 

4. Vleesvervangend product – Belachelijk kostuum. 

5. Zuivelproduct – Omslag – Gelaatskleur. 

6. Vioolspeler – Landcode Denemarken. 

7. Luid toejuichen – Band met gesp. 

8. Nageslacht – Inwendig orgaan – Verharde huid. 

9. Generale Staf – Sportbeoefenaar – Bazige vrouw. 

10. Huishouden – Een van de zintuigen. 

11. Deel van de bijbel – Onheilsgodin – Lendendoek. 

12. Stadsdeel van Fulda (D) – Muurholte –               
Op die wijze. 

13. Holte, opening – Hekkensluiter. 

Weerbericht Lily 

 April koud en nat vult zak en vat. 

 Een natte April belooft veel vruchten. 

 Een natte april dan hebben de boeren hun wil. 

 Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen. 

 Nooit is aprilletje zo zoet of het sneeuwt op de 

scheper zijn hoed. 

 Een droge april is niet der boeren wil.  

Maar aprilse regen daar is hen veel aan gelegen. 

 't Mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad zijn. 

 In april heldere maneschijn zal de bloesem schade-

lijk zijn. 

 Is april klaar en rein dan zal mei des te wilder zijn. 

 Is april mooi dan zal mei niet deugen. 

 Valt in april veel nat dan zwemmen de druiven tot 

in het vat. 

 Warme aprilregen is een grote zegen.  

 Ook na Pasen komt een jas van pas. 

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

1 
        3                 

2 
  1                       

3 
                  4       

4 
            7             
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7 
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8 
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10 
12             9           

11 
                          

12 
  8       10             11 

13 
                    14     

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
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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                        

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 
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Het sleutelwoord van de maand       

december was:                              

TOEKOMSTBEELD 

 

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 

1 D U N S C H I L L E R   M 

2 W R A K   E M O E   A R E 

3 A N T I E K   R I B B E L 

4 R E N   I S A R   U B   K 

5 S   E L S   P I T T I G   

6 K A K I   B O E R S   O P 

7 IJ L   V O O S   O K S E L 

8 K A B I N E T S L O T   A 

9 E R I N   G E T   P E D A 

10 R M   G E   L E K   N R S 

11   E A   T E   L I N G O T 

12 T R I A N G E L   I E M E 

13 T E S L A   S A M P L E R 


