
Passie!        
Kleine Raak sprak met Jozef.  

Na een rijk gevulde carrière als chef-kok 
werden wandelen en sculpteren zijn nieuwe 
passies.  

 

 

 

 

 

 

Maart lente maand 
We hebben er alweer enkele drukke weken opzitten met topactivi-
teiten zoals de infoavond over de bemesting van onze bodem van 
groentetuinen en gazons. Velen onder ons hadden een bodemstaal 
afgeleverd en kregen een uitgebreid rapport met de zuurtegraad en 
graad van bemesting. Sommigen onder ons moesten tot hun ont-
zetting vaststellen dat er nog heel wat werk staat te wachten.    
Enkele dagen later waren we met meer dan 70 deelnemers present 
op de Whiskyavond. Een vol huis en 4 uur later alleen maar geluk-
kige mensen.   De werkgroep had zichzelf opnieuw overtroffen. 
Top whisky’s werden afgewisseld met heerlijke proevertjes. 

Ook de komende weken hebben we enkele activiteiten om naar uit 
te kijken. Femma-KWB Quiz en de daguitstap naar Keukenhof en 
Leiden. De afwezigen hebben uiteraard ongelijk. Meer informatie 
vind je verder in dit boekje. Vergeet ook jullie meststoffen niet op 
te halen op 19 maart ten huize Fons De Potter. Voor de laatbloei-
ers onder ons, de groepsaankoop van meststoffen is nog steeds 
open. 

En we wensen dit voorwoordje af te sluiten met een ode  aan 
Maart van onze weervrouw … 

Agenda 
19 ma. Ophalen meststoffen 

24 ma. Femm a - KWB Quiz 

7 apr.  Praatcafé 

8 apr.  Femma - KWB daguitstap 

5 mei  Praatcafé 

21 mei Vogelspotting 

31 mei Afsluiter meimaand  
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Welkom Maart lente maand 

Langzaam waait de winter aan ons voorbij 

En al is de lente in zicht,  

de wintertruien zijn nog niet verdwenen  

De zon komt al eens gluren en piepen 

Elke straal zonneschijn die ze ons geeft,   

omarm ze met open armen.  

Want die warmte doet 

deugt en geeft hoop 

in het leven. 

 

Lily 



Stel je kort even voor. 

Ik ben Jozef, maar iedereen kent me als Jef (Jef “de kok 
van De Heide” of Jef “die getrouwd is met een Poolse”, 
want weinig mensen kennen precies mijn familienaam 
grapt hij). Ik ben geboren in Elsene in 1945, ik ben een 
echte Brusseleer. Als kind groeide ik op in het voorna-
melijk Franstalige Elsene. Er was daar maar één school 
waar je Nederlandstalig onderwijs kon volgen, 2 klasjes 
in een grotere Franstalige school. Mijn ouders wilden 
absoluut dat wij Nederlandstalig onderwijs kregen en 
bleven het Nederlands stimuleren. Eenmaal de lagere 
school afgelopen moesten we naar de rijksmiddelbare 
school in Sint Gillis, te voet hé, een half uur stappen, 
want mijn ouders hadden geen geld voor de tram. De 
jeugdbeweging deden we wel in het Frans, er was    
simpelweg geen andere optie. Ik ben mijn ouders nog 
steeds dankbaar om ons die tweetaligheid bij te     
brengen. 

Ik ben getrouwd met Nina en we hebben 2 kinderen: 
Nathalie is 45 en heeft zelf een dochter, Maaike (18). 
Onze zoon Janusz heeft een tweeling van 11, Hannah en 
Anis. We wonen sinds 1973 in Peizegem. We wilden 
absoluut in een dorp wonen en ik moet zeggen dat het 
dankzij de KWB is dat we hier zijn geïntegreerd. 

Hoezo? 

Wel Louis Van Ransbeek was toen voorzitter van 
KWB, die een eigen voetbalploeg had. Ik was doelman, 
ze hadden er 1 nodig en hij kwam bij mij aankloppen. 
Hij kwam toen ook te weten dat ik kok was en heb dan 
vele jaren op de teerfeesten gekookt. Ook gaf ik kook-
lessen aan de mannen van de KWB, in de keuken boven 
het café. 4 à 5 avonden leerde ik hen koken. Zij moch-
ten zelf kiezen wat ik hen de volgende les zou aanleren. 
Op het einde maakten ze dan een 3-gangen menu en 
mochten de vrouwen hun voetjes onder tafel schuiven. 
Het was heel plezant. Verschillende mannen hebben die 
menu 's dan klaargemaakt op communiefeesten van hun 
kinderen hé ! 

 

 

Hoe heb je Nina eigenlijk leren kennen? 

In Las Vegas, niet in Amerika maar een dancing in hartje 
Brussel (grapt hij). Het was een zondag. Ik kwam met 
mijn kozijn terug van het voedingssalon, zo rond een 
uur of 4 in de namiddag. We gingen dan naar de dancing 
en daar was ze.  Ze wilde hier blijven, maar om een 
paspoort te krijgen of een visum had je een job nodig. 
Ze was hier eerst op bezoek bij familie, daarna is ze 
beginnen werken als au pair. Weet je, Nina is pas     
teruggekeerd naar Polen toen we getrouwd waren. Dat 
land was toen nog communistisch en ze had schrik dat 
ze niet meer terug zou kunnen komen. 

Je was kok vroeger? 

Ja, na de middelbare school wou ik kok worden en ben 
dan naar de  hotelschool in Anderlecht gegaan, het 
COOVI (ook gekend als CERIA). 

Toen ik 16 jaar was ben ik beginnen werken als hulp-
kokje in de Innovation, in de Nieuwstraat in Brussel. 
Ook tijdens mijn legerdienst was ik kok, bij de marine. 
Ik heb daardoor veel van de wereld gezien, het verst 
waren de Nederlandse Antillen. In Napels heb ik de 7de 
Amerikaanse vloot gezien, op weg naar Vietnam. Dat 
was echt impressionant ! Er is veel veranderd sindsdien. 
Eén van de etappes die we deden was Gran Canaria, 
daar was toen een marinebasis van de NATO. Het zicht 
van toen staat in schril contrast met dat van nu: vroeger 
was het er wild, met  enkel kleine dorpjes, nu … 

En na je legerdienst? 

Dan ging ik terug naar de Innovation. We begonnen 
toen met de allereerste commerciële selfservice. Ik was 
verantwoordelijk voor de koude keuken, de slaatjes, 
oeufs à la russe... Ik was ook aan het werk op de      
bewuste 22 mei 1967. 

Kleine Raak sprak met Jozef 

Interview 



De dag van de brand? 

Ja, klopt. Zoals gezegd was ik verantwoordelijke van de 
koude keuken en had 2 leerjongens in mijn team. Eén van 
hen was iets gaan halen en zei toen hij terug kwam dat er 
brand was. Hij zag ook een lichte zwarte rook die langs 
het plafond rees. Dan ging de bel. Het was toen heel 
druk in de keuken, we zaten namelijk midden in “de ser-
vice”. Ik zei toen tegen mijn jongens, laten we weg gaan 
en plaats maken voor de brandweer. Ik heb dan mijn an-
dere collega ’s verwittigd dat zij beter ook zouden evacu-
eren, maar zij dachten dat ik een grap maakte. Ik ging 
naar de trap met mijn twee commis , ONZE trap, de trap 
die we altijd gebruikten om naar onze vestiaire te gaan 
en zo naar buiten. Ik had gelukkig altijd een handdoek bij, 
zoals de meeste chefs, en hield die voor mijn gezicht 
want er was heel veel rook in dat trapgat. Toen we be-
neden kwamen zagen we mijn collega ’s die niet waren 
mee gegaan uit de vensters springen, zij vielen op vracht-
wagens die daar stonden en waren op slag dood. We 
liepen verder  tot aan het Rogierplein en zagen torenho-
ge vlammen, het was verschrikkelijk, Wij dachten dat half 
Brussel in de vlammen zou gaan, zo hevig was die brand. 

Later vernamen we dat er meer dan 300 doden waren, 
de meesten kwamen om in de selfservice. Op 22 mei dit 
jaar zal het 50 jaar geleden zijn dat ik getuige was van de 
grootste brandramp in ons land. 

Nadien werkte ik als kok in het Westbury hotel (het 
eerste grote Amerikaans hotel in Brussel, aan het Cen-
traal station waar nu de gebouwen zijn van de Nationale 
Loterij NVDR). De keuken bevond zich op de 23ste ver-
dieping. Als ik  uit het raam keek zag ik … de ravage van 
de Inno daar beneden in de Nieuwstraat. 

In 1968 ben ik dan heel toevallig als kok aangenomen 
voor Euratom (voorloper van de Europese Gemeen-
schap (EG). Ik ging namelijk regelmatig iets drinken in 
een café waar alle koks van Brussel kwamen. Eigenlijk 
was het ook het officieuze plaatsingsbureau voor koks. 
De chef van Euratom zocht een kok en voila, mijn carriè-
re bij de Europese instellingen was gelanceerd. Ik heb er 
alles gedaan, van de selfservice tot het koken voor minis-
ters en hun genodigden. Ik had bijvoorbeeld een goede 
band met Karel Van Miert. Toen hij kabinetschef was bij 
Simonet, vóór hij bekend werd, kwam hij regelmatig een 
spaghetti eten in de selfservice. Ik ben pas veel later amb-
tenaar geworden. Ik besefte dat de chauffeur, een ambte-
naar, die ons eten rond bracht veel meer verdiende dan 
de chef koks en besloot om examens mee te doen. Ik 
was ook actief bij de vakbond van de EEG en we werk-

ten nauw samen met ACV openbare diensten. Als amb-
tenaar mocht ik geen chef kok zijn, maar ik bleef toch in 
de buurt. Ik werd uiteindelijk vicevoorzitter van het per-
soneelscomité. In één keer was ik verantwoordelijk voor 
het personeel van de 7 selfservice restaurants en 30 cafe-
taria's in de meer dan 70 gebouwen. Het was een full 
time job. Ik heb ook in de jury gezeten bij rekruteringen, 
zowel intern als extern. In 2003 ben ik dan met pensioen 
gegaan, als voorzitter van de Christelijke Vakbond van de 
Europese Ambtenaren. 

Toch niet in het beruchte “zwarte gat” gevallen 
na zo 'n goedgevulde carrière? 

Nee hoor, onze dagen zijn nog steeds goed gevuld. We 
zingen allebei in het koor, al sinds een paar jaar na het 
begin van Cum Decore. Ik zwem ook wekelijks mijn kilo-
meter. Sinds december doe ik ook het “schriftuurtje” op 
Ten Bos. Daar begeleiden we kinderen bij hun huiswerk. 
Sommige ouders lukt dit niet, omdat ze bijvoorbeeld een 
andere taal spreken. En we hebben 3 kleinkinderen waar 
we met veel plezier occasioneel op passen. 

Ik sculpteer ook graag. Buiten aan onze deur staat een 
kapelletje met een replica van het Mariabeeld van de 
kerk in Peizegem, dat ik zelf gemaakt heb (zie foto p. 4). 

Een andere hobby die veel tijd in beslag neemt is wande-
len. Ik ben aangesloten bij de Vossen in Buggenhout. Elke 
week ga ik stappen. Ik ben ook al 15 keer mee gegaan 
naar Scherpenheuvel, dit vanuit Merchtem. Nu zijn we 
bezig om de bedevaart van Peizegem naar Halle voor te 
bereiden, voor de 11de editie. Het is echt een heel mooi 
parcours, met veel veldbaantjes, prachtige uitzichten en 
weinig grote wegen. We vertrekken rond 8 uur. We 
pauzeren een paar keer onderweg en 's middags stoppen 
we aan een cafeeke waar we ons bokes kunnen opeten. 
We komen aan in Halle rond 16 uur. Een uurtje later is 
er de eucharistieviering en daarna brengt de bus ons te-
rug naar Peizegem. Weet je, we hebben zelfs al compli-
menten gekregen van “de Vossen” uit Buggenhout voor 
de goede organisatie van onze bedevaart. Geïnteresseer-
de bedevaarders kunnen met mij contact opnemen (voor 
meer info zie pagina 4) 

Jef, vul aan voor volgende maand : “De kleine 
Raak sprak met ...” en waarom? 

Wel, die persoon zit altijd naast mij bij de repetities van 
ons koor, hij was ook bedevaarder, zowel naar Scher-
penheuvel als naar Halle en hij heeft al een paar grote 
marathons gelopen... 



Prikbord    

Op zondag 28 mei 2017 organiseert onze parochie haar 11de voetbedevaart van Peizegem naar Halle. De terug-
weg gebeurt per bus. 

Waarom doen wij dat te voet op bedevaart gaan naar Halle? 

Sinds de schenking van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw in 1267 groeide Halle uit tot een internationaal 
bedevaartsoord, zelfs het Engels koningshuis kwam daar meermaals op bedevaart. De Sint-Martinusbasiliek waar het 
beeld van de zwarte Lieve Vrouw staat kreeg de voorbije jaren een grondige opknapbeurt en is terug open tijdens 
het weekend in Mei. Onze bedevaart van uit Peizegem is nu officieel opgenomen in de Broederschap van  Onze-
Lieve-Vrouw van Halle samen met verschillende bedevaart ‘s  

groepen die vooral uit Oost en West Vlaanderen en ook uit Wallonië komen, uit onze streek is Peizegem de enige 
georganiseerde voetbedevaart. 

Als je ook wil deel nemen om samen met een leuke groep op stap te gaan en die broederschap te 
voelen die er spontaan ontstaat tijdens de tocht wil beleven, aarzel dan niet om je in te schrijven.    
De tocht loopt voor 85% over kleine veldwegen met verschillende mooie veldkapelletjes.  

De bedevaarders worden om 7.45u verwacht in de kerk voor een korte bezinning. De picknick wordt in de volgwa-
gen gelegd en het vertrek volgt om 8u. 

Wij plannen: 

 bij één of twee van die kapelletjes even te stoppen om een kort gebed of een mooi Marialied te brengen. 
 twee eet- en drinkpauzes van +/- 30min in een café waar het toegestaan is een eigen picknick te gebruiken. 

Het is vanzelfsprekend dat een drankje wel wordt besteld. 
 één kortere drinkpauze. 
 16.15u aankomst aan de basiliek en ontvangst door de Broederschap van O-L-V van Halle  
 17.00u bijwonen van de eucharistieviering in de Sint-Martinusbasiliek 
 18.30u terugreis per bus, rechtstreeks naar Peizegem. 

 

De deelnemingsprijs bedraagt 10 euro en omvat de bus terugreis en de verzekering, om gedekt 
te zijn door  deze verzekering is men verplicht zich op voorhand in te schrijven . 

Inschrijving en betaling dienen ten laatste op zondag 21 mei 2017 te gebeuren: 

per kerende e-mail en een overschrijving op bankrekening BE44 0355 672176 45  
van Bedevaart Halle met de mededeling: bedevaart Halle + naam en voornaam,  

 

Voor meer informatie over deze bedevaart gelieve contact op te nemen met: 

 Etienne Batselé   De heide 30          tel. 052 37 21 29   e.batsele@skynet.be 
 Louis Vanderstraeten  Nieuwbaan 20          tel.052 37 15 93 
 Theo De Maeyer  De heide 55             tel.052.37.00.89  theo.demaeyer@skynet.be 
 Jef Vanhellemont   De heide 43           jefvanhel@skynet.be 
 Victor Meersman       Peizegemstraat 40/A tel.052.37.16.49 

                                                                                                                          



KWB -  Femma daguitstap 

 

Met Femma en KWB op bezoek bij onze noorderburen!  
Bloemenpark ‘Keukenhof’ Lisse en stadsbezoek Leiden 

zaterdag 8 april 2017 
Programma:  

7.30u   Vertrek met de bus op het kerkplein 

10.00u  Aankomst: koffie met iets zoets    

10.15u  Bezoek van de tulpentuin ‘Keukenhof’ te Lisse, het grootste bloemenpark ter wereld! 
           Vrij bezoek van het 32ha grote park 
             Het thema dit jaar is: ‘Dutch design’.   

             Meer informatie lees je in de brochure die je ontvangt op de bus.  

13.00u  We nuttigen onze picknick in de cafetaria of kopen een broodje ter plaatse.   

14.00u  Vertrek naar Leiden 

14.30u  Keuze 1: vrij stadsbezoek 
              Mogelijkheden: bezoek aan musea, historische gebouwen 
              Winkelcentrum: 13 winkelstraten waarvan de belangrijkste zijn de Haarlemmerstraat, de Breestraat  
              en de Botermarkt 
              Keuze 2: geleide stadswandeling ‘Broodje aap’ (1,5 uur) 
              Je gaat op pad met een gids, een geboren verteller, die bij een aantal locaties een verhaal vertelt.   
              Telkens wordt dat verhaal besloten met de vraag: Is dit waar gebeurd of niet? Het is dan aan jou om  
    te besluiten of het te gek was voor woorden of dat er toch een kern van waarheid in zit. 
              nadien: vrij vertoeven in de stad 

               In de brochure vind je een beschrijving van een aantal bezienswaardigheden in de stad. 

18.00u  Vertrek huiswaarts 

20.30u  Voorziene thuiskomst in Peizegem 
We voorzien een plaspauze  tijdens de heenreis en de terugreis 

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

Femma en KWB leden zijn verzekerd met hun lidkaart. 

 

Inschrijven en betalen voor 25 maart 2017 
Via mail: KWB en Femma robberechts.rita@telenet.be 
Info: 0475/29 25 91  (Fons ) 0473/66 08 37 (Rita) 
Naam: ……………………………………………………………………GSM of tel: ……………………………….. 
…………………………volwassenen  x 20€ =…………………………. Euro 

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

Nemen deel aan de reis  en storten ………………………………€  op KWB Peizegem BE55 7755 9596 0644 

Om organisatorische reden (reserveren gids) graag al uw keuze:   
O  Vrij stadsbezoek in Leiden 

O  Geleide wandeling ‘Broodje aap’ met ….. personen 



Groepsaankoop meststoffen 

De gelukkigen onder jullie hebben ondertussen de resultaten ontvangen van het bodemonderzoek. Op basis van de 
resultaten werd er persoonlijk advies gegeven. Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert KWB Peizegem een 
groepsaankoop van meststoffen in samenwerking met Horta Tuincentrum De Neef. Dankzij deze groepsaankoop 
kunnen we samen een mooie korting bekomen. Je kan je bestelling nog altijd binnenbrengen bij Marc Van Herp of 
Dirk Casier en dit tot en met 12 maart. Het afhalen van de meststoffen gebeurd bij Fons De Potter op zondag 19 
maart vanaf 10u30. 



Kruiswoord 251 

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 tref-
woord vóór vrijdag 24 maart 2017 
in de bus bij een bestuurslid, of mail 
het naar: stefanvandeven-
ster@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. Autostalling – Chef-lichttechnicus van filmploeg. 
2. Fr. Meisjesnaam – Zelf (Lat.) – Zangstuk uit ope-

ra. 
3. Sufferd – Evenredig deel (omg.) – Bedrijfsvorm. 
4. Coupe voor koud dessert – God van de Hin-

does. 
5. Dwaling – Eiland in Indonesië. 
6. Klein ventje, jonkie – Kijkkast – Griekse berg. 
7. Verorberde – Iep – Landbouwwerktuig – 

Grondtoon. 
8. Handschrift - Het maken van afbeeldingen door 

chemische inwerking van licht. 
9. President van Syrië – Prinses – Betovering. 
10. Antwerpse winkelstraat – Ondergrondse lijnen 

voor openbaar vervoer. 
11. Elektronische post – Eenkleurig. 
12. Oprecht, serieus – Bestaat – Nonkel. 
13. Sikkepitje – Ontvang- en zenddraad. 

VERTICAAL : 

1. Eb en vloed – Oosterse badhuizen. 
2. Licht oorlogsvaartuig – Plaats in Vlaams-Brabant – 

Voegwoord. 
3. Wildgerecht – Stad in Toscane. 
4. Zuivelproduct – Amerikaanse landbouwer. 
5. Deel van een mast – Israëliet – Plaats in prov. Luik. 
6. Europees Parlement – Larve van de langpootmug – 

Verkeerd. 
7. Indisch vrouwenkleed – Knippatroon, grondvorm. 
8. Slobkous – Heilige – Harde delfstof – Binnen. 
9. Spaanse wijn – Toestand zonder activiteit. 
10. Egyptische koning – Land in West-Afrika. 
11. Francium – Nieuwe Lerarenopleiding – Soort vaan-

del, bataljonsvlag. 
12. Afloop – Bouwval – Niet deelbaar door twee. 
13. Gekruide eiersaus – Amerikaans tijdschrift. 

  

 

Vogelspotting  
Zoals de traditie het wil trekken we er met de fiets op uit voor een tocht 
van ongeveer 20km. Jurgen Sarens is opnieuw onze gids. We spreken 
af op zondag 21 mei om 9u aan ’ons Parochiehuis’. Onderweg zullen 
we stoppen op een tiental plaatsen. We zullen terug zijn voor de middag.     
Vergeet jullie verrekijker en fototoestel niet. 
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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 
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 

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 250 

Het sleutelwoord van de voorbije maand 
was: CARNAVALSGROET 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       
bezorgd aan Gilbert De Baerdemaeker. 

 

Proficiat!  

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

1  E  R  E  L   O  O  N     B  O  N  G   O 

2     A  R  E     P  O  M  E  L  O     M 

3  B  A     A  R  E  N  A     I  M  M  E 

4  U  N  I     E  N     T  O  E     A  R 

5  L     R  A  I     M  I  O     P  A  T 

6  T  R  A  A  N  G  A  S     R  A  N  A 
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