
Luc en Dominique 
Kleine Raak sprak met Luc en Dominique, 

de nieuwe uitbaters van ‘De Nieuwen Hoek’.  

Oktober 

Oktober mijn verjaardag! Rozenmaand.  

Een nieuwe dag brak aan, maar geen zonnig moment te bespeuren. 

Alleen maar druilende, pletsende regen op mijn raam, brr precies of 

de hemel weende. 

Wakker worden was de boodschap: “welkom nieuwe dag” weeral 

een nieuwe morgen. Iedere morgen open ik mijn ogen en hoop ik 

dat levende krachten mij zullen helpen. 

De herfstdagen doen ons voelen dat de winteravonden naderen.  

De najaarszon straalt rood en de gouden herfstrijkdom overheerst 

het bos met zijn beukennootjes, paddenstoelen, zijn reuzig prachtig 

kleurentapijt: “Machtig”! De schoonheid van de herfst is vergankelijk, 

daarom ervaren wij wellicht al dat moois.  

Ik kijk naar de bomen hun bladeren vallen speels en kleurig naar be-

neden, ze ritselen en ruisen zoals de wind, ze zoeken een rustplaats 

en wachten op de laatste tere zonnestralen.  

Zoals een verhaal dat niet voor eeuwig kan duren. Het blad ver-

kleurt en valt! De takken worden kaal, de dagen korten en de nach-

ten lengen, zo gaat het al eeuwen lang. 

Onze KWB vrijdagavond “kaartavond!” Winnen is tof en belangrijk 

in het leven, maar een avondje gezellig kaarten met vrienden en zich 

goed amuseren is veel belangrijker dan te winnen. In je bedje krui-

pen met een glimlach en in slaap vallen met een zalig gevoel. Je brein 

en je hersenen gelukzalig uitgeschakeld om aan je slaapritueel dro-

merig te beginnen. Sttt een deugddoende nachtrust in het dromen-

land..… 

De Film ‘Girl’ bracht de mensen bijeen, om gezellig te genieten van 

een ontroerd verhaal.  

Een beeld van een jongen die moet worstelen met zijn geaardheid. 

Altijd een zoektocht naar je zelf. En een moeilijk beslissing moeten 

nemen om het duidelijk te maken aan familie en vrienden. Ik vond 

het één van de betere films die ik al gezien heb Een film die de wer-

kelijkheid in de wereld eens onder de ogen brengt. Prachtige film! 

De afwezigen hadden weeral ongelijk! 

We streven er zo graag naar. Perfectie. Alles moet goed en perfect 

zijn, van je werk tot je sociale leven. Je bankrekening moet er netjes 

uitzien en elke avond op tijd naar bed, want morgen moet je weer 

een perfect zelfportret  tonen aan de buitenwereld! Laat staan dat je 

ook nog eens een perfect lijf moet hebben! Vergeet niet te “diëten” 

is het enige spel waarbij je zowel wint als verliest! Als dat niet posi-

tief is? 

Agenda 
19 nov  Infoavond dementie 

6 dec   Praatcafé 

14 dec  Kinderkermis 
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Interview 

Stel jullie eerst kort even voor 

Ik ben Luc De Ganck, 57 jaar ik ben afkomstig van Kob-

begem en woon in Opwijk. Ik ben getrouwd met Domi-

nique Van Eeckhout en samen hebben we 5 kinderen en 

ook 5 kleinkinderen. Ik heb een diploma A2 mechanica 

maar heb er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik heb 37 

jaar gewerkt voor Delhaize. Ik werkte niet in de winkel, 

wel in het depot. (in Zellik ligt het distributiecentrum, 

net als het aankoop- en kwaliteitsdepartement van Del-

haize, net naast Kobbegem.NVDR) Als bereider sta je in 

voor het aanvullen en afwegen van de grondstof, pro-

duct toevoeren in de afvulkuip, gewichtscontrole aan de 

hand van de display, programma selecteren en opstarten, 

visuele kwaliteitscontrole en dergelijke meer. Ik heb me 

stilletjesaan opgewerkt; na een tijdje werd ik bijvoor-

beeld chef van de kaasafdeling en zo ging het verder tot 

ik een kaderfunctie had. Een paar jaar geleden kwam er 

een reorganisatie. Wegens te oud en dus te duur, werd 

ik ontslagen. 

Ik ben Dominique, afkomstig uit Meise en ik heb hotel-

school gevolgd in Wemmel. Ik volgde er een opleiding 

om in de zaal te werken. Als jong meisje vond ik het 

echter maar niets om ook in het weekend en op feest-

dagen te moeten werken dus ik gaf er al snel de brui 

aan. Ik vond dan een job bij een koerierdienst, reed dus 

constant rond en ja ook in het weekend en op feestda-

gen (lacht ze). Later ging ik daar de bestellingen coördi-

neren en de facturatie verzorgen en had dus meer ge-

wone uren zeg maar. Ik heb dit voor verschillende be-

drijven gedaan. 

Jullie zijn afkomstig uit Kobbegem en Meise, hoe 

kunnen de Boskanters jullie dan kennen? 

Luc: Wel wij zijn de uitbaters van De Nieuwen Hoek en 

dat was ook voor ons eigenlijk een beetje een verras-

sing. Ik was een jaar werkloos, 

Dominique: en met een moraal onder nul! 

Luc: inderdaad! Vermits ik in een café opgegroeid ben is 

het idee gegroeid om zelf een café te openen. We kwa-

men hier op een avond eten en we zagen wel iets in de-

ze zaak. Op het moment dat we er waren was het al een 

kleine dood aan het sterven. Ik zei tegen de bazin dat als 

ze het ooit wou overlaten ze zeker aan ons moest den-

ken. De verrassing was dan ook groot toen ze zei: “jullie 

mogen morgen al beginnen!”  Zo snel gaat het natuurlijk 

niet, maar op 6 juli 2018 zijn we open gegaan. 

Dominique: Dat hebben we deze zomer gevierd. In het 

begin was het serieus aanpassen. Vermits er toch altijd 

iemand in het café aanwezig moet zijn, eten we bijvoor-

beeld weinig samen. Dat was ook voor onze enige nog 

thuiswonende dochter niet makkelijk, maar goed, we 

hebben ons snel aangepast. Veel mensen zeiden ons dat 

we moesten oppassen, dat café houden slecht is voor 

een relatie maar het lukt goed, we doen het ook echt 

graag! 

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 

Dominique: We bezochten hetzelfde stamcafé, maar Luc 

was nog in een relatie toen we elkaar leerden kennen. 

Die eindigde en een tijdje later kreeg ik een SMS’je of ik 

niet iets wou gaan drinken met hem, elkaar beter leren 

kennen. Het klikte meteen en we zijn nu 8 jaar samen en 

3 jaar getrouwd. 

Wat soort café is “De Nieuwe Hoek?” 

Luc: een bruin café, een plaats waar iedereen wil komen, 

jong en oud, mannen en vrouwen. 

Dominique: absoluut geen saai café, waar je niet enkel 

een pint komt drinken, maar waar je ook iets kan doen.  

Luc: Vandaar dat we een paar volksspelen geïntrodu-

ceerd hebben zoals bakschieten, meetschieten maar ook 

vogelpik en tapbiljart.  

Kleine Raak sprak met  Luc en Dominique 



Bakschieten is een Vlaamse volkssport waarbij de spelers 

een aantal schijven (of stuivers) proberen te werpen in 

een opening, die in het midden van een houten bak zit. 

Soms staan er bruggetjes, of zelfs een metalen kikker 

(dialect puit) boven de openingen. NVDR 

Dominique: Het meetschieten is een folkloristische 

volkssport die historisch sterk verbonden is met het 

Land van Asse. Asse was de bakermat maar de uitstra-

ling reikte tot in de aangrenzende gemeenten. Deze ou-

de volkssport is intussen in vrije val. Bij het meetschie-

ten wordt met een zware koperen stuiver van op 7,10 

meter naar een kleibak gegooid. In het midden van de 

kleibak is horizontaal een koord - de 'meet' - getrokken. 

Wie de stuiver op of onder de meet gooit, krijgt twee 

punten, tegen de meet levert één punt op. 

Luc: We willen een competitie organiseren tussen ver-

schillende gemeentecafés,  in het biljarten of het vogel-

pikken. Met tapbiljart willen we graag een koppelcompe-

titie organiseren, waarbij dus 2 koppels tegen elkaar 

strijden. 

Tapbiljart, ook wel golfbiljart, topbiljart of toppenbiljart 

genoemd, het is een biljartvariant die gespeeld wordt 

tussen twee individuen of twee ploegen van twee spelers 

met vijf rode en vijf witte ballen. Daarbij pogen de spe-

lers om het eerst en om beurt alle eigen speelballen in 

het doel te stoten. NVDR  

Dominique: Zoals gezegd vinden wij dat een café niet 

voor mannen is, maar ook vrouwen moeten het hier fijn 

vinden. Vandaar dat we ook, op vraag van de klanten 

trouwens, de traditie voortzetten die de vorige uitbaat-

ster startte: 1 keer per maand organiseren we een leuke 

avond. En dat kan je heel ruim nemen, onze karaoke 

avonden zijn een groot succes, maar ook de optredens 

van bijvoorbeeld Stephen Mc-Queen, hij is naast zanger 

ook dj en kan dus een volledige avond vullen met afwis-

selend zingen en plaatjes draaien. Ook bij Madame Zaza 

met haar travestietshow was er veel ambiance. 

Luc: In september hebben we een countryavond georga-

niseerd en je moet het de Boskantenaars nageven: ze 

smijten zich volledig, tot aangepaste klederdracht toe! 

Net als vorig jaar trouwens, dan hadden we een Spaanse 

avond en ook toen was iedereen verkleed. In oktober 

hebben we ons winteruur ingehuldigd. Op de parking 

stond een tent, er was eten en drinken zijn en om het 

nog gezelliger te maken was er muziek met de groep 

TELL MAMA. 

Hebben jullie nog tijd voor hobby’s? 

Luc: niet zo veel meer. Vroeger speelde ik voetbal, in 

Kobbegem maar ook in Asse en Mollem. In Mollem ben 

ik trouwens lang jeugdtrainer geweest. 

Dominique: Ik hield van paardrijden vroeger maar nu, op 

onze vrije dag kunnen we enorm genieten van fietsen. 

We gaan ook graag naar zee, wandelen met onze hond-

jes, die krijgen dan ook wat meer aandacht. We zijn ge-

sloten op maandag en dinsdag en bij goed weer zijn we 

snel weg. In september waren we een week gesloten en 

kon je ons aan de kust vinden. 

Luc: We gaan ook graag lekker eten, wat we tijdens de 

openingsuren niet samen kunnen doen. Daarna zoeken 

we ook leuke cafétjes op. Beroepsmisvorming zeker? 

Dominique: Veel gaan we niet uit, alhoewel we het heel 

graag doen lukt dat niet meer. Als we echt ergens naar 

toe willen, een trouwfeest of zo dan springt onze zoon 

in. Als die niet kan dan sluiten we een avond maar dat 

wordt dan wel tijdig aangekondigd. 

Luc en Dominique, vul aan voor volgende maand 

“ de Kleine Raak sprak met…” en waarom? 

We zie hem hier vaak passeren en hij zal het nu best wel 

druk hebben maar we zijn ook benieuwd hoe dit verhaal 

zal aflopen. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt 

met … 
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Infoavond 

Dementie 

Dementie 

KWB Peizegem organiseert in samenwerking met Femma Peizegem en Samana Peizegem een infoavond rond     

dementie.  

Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie 

prioriteit nummer 1. De algemene kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5. Het aantal personen met dementie in 

België wordt geschat op 202.000. In het Vlaamse gewest kunnen er maar liefst 131.181 personen met dementie ge-

teld worden, waarvan ongeveer 1.800 mensen met jongdementie. Verwacht wordt dat er hier een stijging van maar 

liefst 42,7% zal plaatsgrijpen, wat het totaal brengt op 188.183 tegen 2035. Hiervan woont ongeveer 70% thuis, al 

dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levens-

verwachting neemt het aantal personen met dementie voortdurend toe, met voor Europa een geschat aantal van 

maar liefst 21 miljoen mensen met dementie tegen 2050. Bij dementie denken we bovendien in de eerste plaats aan 

geheugenproblemen, maar het is echter meer dan alleen vergeten. Deze infoavond zal een beter begrip van de aan-

doening geven en gaat in op vragen als: wat is dementie nu eigenlijk, wat is de oorzaak, hoe herken je het, kun je 

dementie behandelen, ...    

Gastspreker: Freddy Annaert 

Dinsdag 19 november om 20u 

Ons Parochiehuis Peizegem 



Gezinsweekend 

KWB ledenbijdrage 2020 

Het gezinsweekend in Goes zit er alweer op. Voor diegene die spijtig genoeg niet aanwezig konden zijn enkele 

sfeerbeelden van deze prachtige streek, met al zijn lekkers! 

De lidkaarten voor 2020 zijn in onze afdeling aangekomen. Eerstdaags komt je wijkmeester langs of vind je het 

overschrijvingsformulier in je Kleine Raak. De ledenbijdrage voor 2020 bedraagt 30 euro. Leden die het financieel   

moeilijk hebben kunnen voor 20 euro lid worden. Deze maatregel is een solidariteitsmaatregel binnen KWB.  

Je kan je lidgeld cash betalen aan je wijkmeester of bij voorkeur overschrijven op rekening van KWB Peizegem                     

BE55 7755 9596 0644 met vermelding van je naam. 

Mogen wij je vragen je lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen en dit ten laatste voor 15 januari 2020. 

KWB is een beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen. De partners en thuiswonende meerderjarige kinderen 

van de leden kunnen zelf ook aan sluiten bij KWB. Dit is gratis! Dankzij de inspanningen van vele bestuursleden telt 

KWB nu reeds 20.000 partners en 4.000 meerderjarige kinderen. 

Met een gezinslidmaatschap doen alle leden hun voordeel. Iedereen kan overigens een persoonlijke kwb-lidkaart 

verkrijgen. 

Wanneer meerderjarige kinderen een eigen beroepsinkomen hebben, worden ze uitgenodigd om betalend lid te 

worden. Ze worden dan lid of lid met verminderde bijdrage als hun financiële toestand het niet mogelijk maakt de 

volledige bijdrage te betalen. 

Allerheiligen 

“Ik ben niet dood, ik leef verder in gedachten en herinneringen, op een zucht van de wind, reis ik verder naar   

nieuwe horizonten.” 

Afscheid nemen is moeilijk, wetende dat woorden alleen niet volstaan. 

Wij smachten op deze momenten als mens naar warmte, begrip en meegevoelens.  

Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven, over de persoon die je mist over het verdriet de pijn en de 

troost die je zoekt. 

Een mens hunkert op droevige dagen naar een liefdevol gebaar, een warme charme die troost brengt bij je verdriet. 

Op het kerkhof waar zoveel bloemknoppen bloeien, als tranen van verdriet. 

Een verbondenheid met herinneringen, met geduld die de pijn om het verdriet zal verzachten. 

“Ik stuur je stralen van de zon om je te koesteren met de warmte van mijn hart”.  
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Win deze maand een            

verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummer-

de vakjes in dezelfde volgorde over 

naar het trefwoord (vakje met nr. 

1 is de eerste letter, …) en be-

zorg het trefwoord vóór vrij-

dag 29 november 2019 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. Ruwe, borstelige gezichtsbeharing. 

2. Medische specialisatie – Kier, naad. 

3. Oorlogstuig – Herrie, opschudding – Meester. 

4. Dwarsmast – Geld – Oerdieet in een modern  

jasje. 

5. Zeewier – Gindse – Hoge Europese bergtop. 

6. Dus (Lat.) – Niet reagerend, traag. 

7. Hautaine houding – Bokspodium – Beryllium. 

8. Onbesuisder, gewaagder – Miskleun. 

9. Graangewas – Cilinder – Confer (afk). 

10. En omstreken – Grieks wijsgeer. 

11. Deelgemeente van Oostende – Begrip uit de   

Chinese filosofie – Int. Arbeidsorganisatie (omg). 

12. Tennisterm – Deel van het geraamte – Soort  

computernetwerk. 

13. Alvorens – Teste, probere. 

  

VERTICAAL : 

1. Romige Italiaanse kaas – Gebaar. 

2. Mondeling – Volstrekte dwaasheid. 

3. Dameskleding – Spleet, kier – Hoog aanzien. 

4. Soort vaartuig – Land in Azië. 

5. Kansspel – Aardewerk, kiezelzandsteen – Tijd-

perk. 

6. Landbouwwerktuig – Zelfzuchtig vrouwmens – 

Hetzelfde. 

7. Slingerplant – Deel vd bijbel – Belgische politieke 

partij. 

8. Bijbels figuur – West-Afrikaans land. 

9. Toegankelijk – Frivole kunststijl. 

10. Zwaardwalvis – Getij – Lutetium – Frans lid-

woord. 

11. Frans eiland – Huisgoden – Hoeveelheid vlas. 

12. Larve van langpootmug – Ronde lichtopening. 

13. Galg – Buitenspel in voetbal. 
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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 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke  

en Lily Horio  

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 10u aan         

ons Parochiehuis Peizegem 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

KLIMAATBLIND 

 

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 M O D E L B O E R D E R IJ 

2 T R O P E   I N   R I T Z 

3   E L I T E   G O E S   E 

4 T O E R   L I   D G   V R 

5 R   N U M I D I E   M I S 

6 A L T S A X O F O N I S T 

7 P I E   C E   T N O   B E 

8 E G   B U R S A   O V E R 

9 Z A B E L   E R O T I E K 

10 E M I   A P P   H   S N   

11   E N D   A T O M E N   T 

12 I N D E N K E N   V E T O 

13 S T I L E T T O K A T E R 


