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Wat valt er in 2022

zoal te vieren?

De bruisende buurt, waar niks nog ver is!

J A A R P R O G R A M M A  2 0 2 2

MAG HET IETS MEER ZIJN

Na 2 jaar stilstand, en 4 Coronagolven, durft een mens

zich wel eens af te vragen of het niet net iets meer mag

zijn? Met dit jaarprogramma antwoorden we volmondig:

'Ja!' KWB Peizegem blaast namelijk 65 kaarsjes uit en dat

willen we vieren met een mooi jaarprogramma boordevol

activiteiten voor zowel leden als niet-leden, die eens

willen proeven van de sfeer bij KWB. Naast onze

klassiekers zoals het Teerfeest, den Boskant Quiz, de

Kinderkermis en de Fietsrally, pakken we uit met enkele

nieuwe toppers. We bezoeken het privémuseum D'Ieteren

Gallery die de allereerste koetsen en wagens

tentoonstellen die in België werden verkocht. We zoeken

ook uit hoe we onze elektrische wagen kunnen gebruiken

als thuisbatterij voor onze zonnepanelen. We bezoeken

een biologische plukboederij in eigen streek. En we

hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op ons

Mossel- en visfestijn op 10 en 11 september. Blader alvast

door ons jaarprogramma en vergeet de data niet te

markeren in jullie agenda. 

Tot gauw!
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Badminton

KWB Bestuur

Nieuwjaarsreceptie en voorstelling jaarprogramma

Badminton

Badminton

Dropping

Badminton

Praatcafé - De elektrische wagen als thuisbatterij

Badminton

KWB bestuur

Bezoek D'Ieteren Gallery

Badminton

Teerfeest

Badminton

Badminton

Whiskyproeverij

Recreactieve fietstocht

Badminton

KWB Bestuur

den Boskant Quiz

Recreatieve fietstocht

Badminton

Tuinvoormiddag

De paashaas is verdwenen (26/3 tot 24/4) 

Recreatieve fietstocht

Januari - Maart

Badminton

Al vele jaren komen we iedere maandagavond van 20u30 tot 22u30

samen in de sporthal van de Tuinbouwschool. Jong en oud geven elkaar

partij in enkele pittige badmintonwedstrijdjes. We spelen zowel enkel als

dubbelspel, in functie van het aantal aanwezigen. Wil je graag eens

proeven van de sfeer? Geen probleem, kom gewoon langs of neem

contact op met Marc Van Herp.
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D'Ieteren Gallery

Whiskyproeverij

den Boskant Quiz
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Praatcafés

Ook dit jaar gaan onze praatcafés door op de eerste vrijdag van de

maand om 20u. Elke maand kiezen we voor een ander thema. We leren

niet alleen hoe elektrische wagens dienst kunnen doen als thuisbatterij,

we openen ook de doos van Pandora en organiseren een heus repair

café, waar je kan langskomen om defecte apparatuur te herstellen. En

uiteraard is er ook plaats om een spelletje kaart te spelen!

Op vrijdagavond 11 februari bezoeken we het privémuseum van D'Ieteren,

de in 1805 opgerichte Brusselse importeur van oa. Volswagen, Audi en

Porsche. We krijgen uitleg over de mooiste paardrijtuigen en wagens van

de merken Studebaker, Auburn, Packard, VW, Porsche, Audi, Bentley,

Lamborghini, Bugatti, Yamaha, MBK en Piatti. Er zijn slechts 45 plaatsen

beschikbaar op de bus. Inschrijven is verplicht.

Op vrijdagavond 4 maart organiseren we voor de 4de maal onze

Whiskyproeverij. We hebben opnieuw 7 unieke en verrassende whisky's

uitgekozen. Tussendoor serveren we de lekkerste Schotse amuses. Onze

gastspreker zal ons meer vertellen over de herkomst, de soort en de

ingrediënten van elke whisky, aangevuld met een vleugje geschiedenis. 

Inschrijven is verplicht.

Onze den Boskant Quiz is niet langer weg te denken uit het programma.

Op vrijdagavond 11 maart krijgen jullie een nieuwe kans om jullie actuele

en minder actuele kennis te testen. De den Boskant Quiz is een

toegankelijke quiz met vragen voor eenieder. De ideale gelegenheid voor

een avondje uit met vrienden en niemand gaat met lege handen naar

huis. Inschrijven is verplicht.

De elektische auto

We kunnen er niet naastkijken. Ons milieu verandert! En daar zijn we met

z'n allen verantwoordelijk voor. We kunnen ons steentje bijdragen door

elektrisch te rijden. Stan De Potter komt ons meer vertellen over de vele

voordelen van een elektrische wagen. En wist je dat de autobatterij van

je elektrische wagen ook dienst kan doen als thuisbatterij? Op 4 februari

kom je hierover alles te weten!
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Praatcafé - Pandora box

Gezinsuitstap - Het Zwin en Sluis

Recreatieve fietstocht

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

KWB bestuur

Recreatieve fietstocht

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

Repair café

Recreatieve fietstocht

KWB bestuur

Vogelspotting

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

Kubb en petanque voormiddag

Badminton

Bezoek plukboerderij Robberechts

Recreatieve fietstocht

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

KWB bestuur

Recreatieve fietstocht

Barbecue

April - Juni
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Het Zwin en Sluis

Repair café

Plukboerderij
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Vogelspotting

Naar goede gewoonte trekken we dit jaar op vogelspotting. Dit gebeurt

opnieuw onder de deskundige leiding van Jurgen Sarens. Op 15 mei

trekken we te voet of met de fiets de weide natuur in. Met gespitste oren

gaan we op zoek naar onze gevleugelde vrienden. Onze verrekijker is

nooit ver weg en ons fototoestel is klaar om het kiekje van het jaar vast te

leggen. 

Zaterdag 2 april trekken we er samen met de dames van Femma op uit.

In de ochtend bezoeken we het Zwin. Onder begeleiding van enkele

gidsen bezoeken we de slikken en schorren van dit uitzonderijk landschap

en laten we ons verrassen door de facinerende fauna en flora. In de

namiddag bezoeken we de oude vestingstad Sluis op de grens van

België en Nederland. Inschrijven is verplicht.

Vrijdagavond 6 mei organiseren we een heus repair café. Een mens

vraagt zich af waarom we dit niet eerder deden met zoveel technische

krakken onder onze leden. Als KWB-lid mag je die avond langskomen met

een defect apparaat waar je liever geen afscheid van neemt. Onze

elektriciens, mechaniekers, draaiers, lassers, loodgieters,... nemen de

uitdaging aan om een aantal apparaten terug aan de praat te krijgen.

Je hoort het wel vaker. De keten van de boerderij naar ons bord moet

korter! Te veel tussenschakels, die elk hun graantje willen meepikken,

zorgen voor duurdere producten en een onzekere herkomst. Het kan

nochtans anders. In de plukboerderij kan je zelf groenten oogsten op het

veld. Rechtstreeks van de boer naar je bord. Op 3 juni trekken we samen

per fiets naar plukboerderij Robberechts in Merchtem.

de Paashaas is verdwenen

Na het het succes van vorig jaar organiseren we van 26 maart tot 24

april de 2de editie van onze luistertocht de Paashaars is verdwenen.

Onderweg vind je 7 borden met twee QR-codes, die linken naar een 

 aangepast verhaal volgens leeftijd (-8 jaar of +8 jaar). Als je die scant,

krijg je een audiofragment van een knotsgek paashaasverhaal te horen

en een leuke opdracht. Smartphone met internet is noodzakelijk.
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Fietsrally

Badminton

Praatcafé - Vakantieverhalen

Recreatieve fietstocht

Badminton

Mossel- en Visfestijn

Mossel- en Visfestijn

Badminton

KWB bestuur

Recreatieve fietstocht

Badminton

Recreatieve fietstocht

Badminton

Badminton

Praatcafé - Scholen in de Jungle

Badminton

KWB bestuur

Badminton

Filmavond

Badminton

KWB gaat in gesprek - Speelpleintjes

Badminton

Augustus - Oktober

Recreatieve fietstochten

Als het weer het toelaat trekken we er vanaf 6 maart elke zondag-

voormiddag op uit voor een recreatieve fietstocht van een 2-tal uurtjes.

We bouwen de afstand zeer langzaam op zodat ook de niet-geoefende

fietser zonder probleem kan deelnemen. Iedere week plant een ander lid

de tocht zodat we alle leuke uithoeken in het ommeland van Peizegem

aandoen. We vertrekken klokslag 10u aan Ons Parochiehuis.
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Kinderkermis

Gezinsfietsrally

Mossel- visfestijn

Op 10 december nodigen we jullie allemaal uit in ons indoor pretpark

voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We starten om 14u met een spetterend 

 optreden van een clown of goochelaar. Daarna kunnen de kinderen zich

uitleven op 18 attacties. Ieder kind krijgt ook een drankje en een pakje

friet. Op het einde van een leuke namiddag mogen de kinderen een

prachtig cadeau uitkiezen in onze prijzenwinkel.

Zondag 28 augustus organiseren we onze gezinsfietsrally. Je kan vrij

vertekken tussen 12u30 en 14u aan Ons Parochiehuis. We maken een

tourtocht van 20 km langs autoluwe wegen. Onderweg organiseren we

een fotozoektocht voor de kleinsten en ook onze innerlijke mens wordt

regelmatig verwend met culinaire hoogstandjes. Op het einde van de

namiddag ontvangt iedere deelnemer een geschenk. 

Gezinsweekend

Ons gezinsweekend staat dit jaar gepland van 11/11 tot en met 13/11.

Onze locatie is nog niet gekend maar het zal alvast niet ontbreken aan

onze gekende KWB gezelligheid. Daarnaast staan er ook enkele

uitstapjes op het programma, een heuse KWB quiz en een trapisten

proeverij. Schrijf zo snel mogelijk in bij Julien zodat we onze accomodatie

kunnen reserveren (julien.robberechts@telenet.be).

Zaterdag 10 september om 18u en zondag 11 september om 11u30 nodigen

we jullie van harte uit op ons mossel- en visfestijn. De ideale gelegenheid

om samen met vrienden en familie te genieten van heerlijke mosselen,

een visschotel, scampi's of vol-au-vent. Hoewel onze take away een

succes was, hopen we van harte om jullie opnieuw welkom te kunnen

heten in Ons Parochiehuis.

KWB gaat in gesprek

Er beweegt wat in Peizegem! We kregen een gloednieuwe basisschool

en op de voormalige terreinen van de school ontluikt een nieuwe wijk

waar vele jonge gezinnen wonen. De gemeente knapte het speeltuintje

op in de Huibout en er kwam een nieuw speelbosje. We zijn evenwel

vergeten om onze tieners een plekje te geven! KWB wil samen met jullie

uitzoeken of we ook voor hen geen plekje kunnen voorzien.
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Praatcafé

Badminton

KWB bestuur

Gezinsweekend 11 tot en met 13 november

Badminton

Badminton

KWB gaat in gesprek - Speelpleintjes

Badminton

Kookavond

Praatcafé

Badminton

KWB gaat in gesprek - Speelpleintjes

Zaal kinderkermis opstellen

Kinderkermis

Badminton

KWB bestuur

November - December

KWB Peizegem bestuur

Julien Robberechts      

Fons De Potter   

Marc Van Herp

Francois Horio

Stefan Van de Venster

Luc De Dobbeleer

Gert De Block

Johan Guns

Patrick Segers

Geert De Block

052/34.22.98

052/37.15.57

052/37.07.54

052/37.05.15

052/33.76.05

052/37.46.60

052/34.15.68

0486/72.79.10

052/37.42.27

0479/81.75.66

julien.robberechts@telenet.be

a.depotter@telenet.be

vanherpmarc@gmail.com

horiofrancois@skynet.be

stefanvandevenster@scarlet.be

lucdd1963@gmail.com

lucdd1963@gmail.com

jguns@telenet.be

segers.p@telenet.be

gblock@scarlet.be
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