
Kwb 65 jaar jong! 
KWB Peizegem is dit jaar 65 jaar jong en dat zullen jullie geweten 

hebben. Langzaam maar zeker trekken we ons op gang voor een 

bruisend jaar. Onze nieuwjaarsreceptie moest spijtig genoeg nog 

digitaal doorgaan maar dat hield een heleboel van onze leden niet 

tegen om elkaar digitaal te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te 

wisselen. We maakten van de gelegenheid gebruik om ons jaarpro-

gramma voor te stellen. Kon je er niet bij zijn? Niet getreurd, binnen 

enkele dagen krijgen jullie het volledige jaarprogramma in de bus. Je 

kan het ook altijd raadplegen op onze website. 

28 januari stond onze dropping gepland. Niet minder dan 17 leden 

gingen de uitdaging aan. David en Berten puzzelden een leuke drop-

ping in elkaar. Onze groepjes werden gedropt in Roosdaal, Dender-

leew en Schepdaal. Met niet meer dan een vage windrichting en een 

foto van een kerk werden de moedigsten onder onze KWB leden 

op pad gestuurd. Daarnaast kregen ze nog 4 gesloten tips mee. Maar 

na 2 uur hadden al onze groepjes hun eindbestemming in Sint-

Katherina-Lombeek bereikt. Sommigen hadden hiervoor slecht 1 

extra tip nodig. Een welverdiend glas was hun beloning. 

Ook de komende weken staat er heel wat op ons programma. Op 4 

februari komt Stan De Potter op ons praatcafé alles vertellen over 

de elektrische wagen. Vrijdag 11 februari trekken we in de vroege 

avond naar D’Ieteren Gallery om ons jongenshart nog eens te ver-

warmen aan al die prachtige oldtimer sportwagen die ooit op onze 

wegen rondreden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de bus dus aar-

zel niet om Julien te contacteren. We vetrekken ten laatste om 

17u15 richting Brussel.  

Op 4 maart staat dan weer een smaakmaker op het programma. 

Onze smaakpapillen worden uitgedaagd door niet minder dan 6 ver-

schillende Whisky’s. Tussendoor worden we verrast door de lek-

kerste amuses. 11 maart staat onze den Boskant Quiz geprogram-

meerd. Onze quizmakers zijn al volop bezig met de zotste vragen bij 

elkaar te sprokkelen om onze grijze hersenmassa te prikkelen. Ver-

geet alvast niet in te schrijven.  

In dit boekje vind je ook meer info over onze groepsaankoop mest-

stoffen. Naar goede gewoonte is Dirk voor ons gaan onderhandelen 

bij Horta – De Neef in Opwijk.  

Veel plezier!  Johan 

Agenda  

4 feb   Praatcafé Elektrische auto 

11 feb   Bezoek D’Ieteren Gallery 

4 maart  Whiskyproeverij 

6 maart  start fietstochten 

11 maart  Den Boskantquiz 

20 maart  Tuinvoormiddag 

26 maart  De paashaas is verdwenen 

 

 

65ste jaargang 
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Oplage: 75 

Februari 
 Is februari guur en 

koud, meestal een zo-
mer waar men van 
houdt.  

 
 Zoet weer in de korte 

maand, is niet gelijk 
betaamt. 



 

cht jaar en tachtig bestuursvergaderingen lang hebben wij plezier 

beleefd onder leiding van onze immer innemende voorzitter Luc.  

Een KWB verhaal pur sang, onderbroken door enkele Coronagolven en te 

volgen op de Peizegemse buurttelevisie. 

Het resultaat is dat vanaf 14 januari 2022 de genaamde Luc De Dobbeleer 

niet langer als voorzitter aangesproken hoeft te worden.  

Juister en eerbiediger is het om vanaf nu te zeggen: 

de meest aimabele man ter wereld! 

Quod erat demonstrandum. 

Met felicitaties van het KWB bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Een oude volkswijsheid leert dat goed materiaal onder een afdak(je) moet staan of hangen, al naargelang 

het materiaal. Helaas is dit slecht een halve waarheid. Materiaal moet ook goed onderhouden worden. 

Als je wil weten hoe de vork best aan de steel zit, en blijft, kan je hiervoor terecht op onze 

tuinvoormiddag op zondag 20 maart 2022. 

Je mag zelf je gerief meebrengen: spade, hak, snoeischaar, haagschaar, … 

Iedereen van harte welkom ten hove Fons De Potter, De Heide 69, om 10u. Uiteraard zorgen wok ook 

voor een natje en een droogje. 

A 

Oorkonde 

Tuinvoormiddag – 20.03.2022 

Dropping –28.01.2022 



Groepsaankoop meststoffen 2022 

  

Bestellingen kunnen binnengebracht worden bij Marc Van Herp of Dirk Casier voor vrijdag 11 maart 2022. 

Afhaling op de tuinvoormiddag van 20 maart 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam : …………………………………………………………………………….. 

 

Adres :  …………………………………………………………………………….. 

Naam Verpakking Normale prijs KWB prijs 
Bestelling 

Aantal Totaal 

Gazon anti-mos 20kg  59,95 € 50,00 €     

DCM Org. Gazonmeststof 20kg 31,50 € 25,00 €     

DCM Groenten - Fruit 20kg 32,25 € 26,00 €     

DCM Mix 1 (Moestuin) 25kg 29,95 € 25,00 €     

DCM Mix 2 (Bloeiende planten) 25kg 35,85 € 30,00 €     

DCM Koemest (Korrel) 25kg 20,85 € 17,00 €     

DCM Koe-Kip-Paardenmest 18kg 13,70 € 10,50 €     

DCM Bloedmeel 1,5kg 9,25 € 7,50 €     

DCM Turf 150l 14,95 € 12,00 €     

DCM Vloeibare meststof Tomaat 2,5l 14,10 € 11,50 €     

Gazon start 20kg 32,95 € 28,00 €     

      

Nieuw         

DCM Organische meststof gazon PUR 25kg 37,55 € 30,00 €     

DCM Vivimus Groeten/Fruit 60l 9,65 € 8,00 €     

Cyanamide Perlka 25kg 29,95 € 25,00 €     

Ijzersulfaat Technisch 25kg 19,95 € 17,00 €     

DCM Bodemactivator 10kg 14,95 € 12,00 €     

      

EXTRA KORTING OP HORTA PROMO'S         

Horta kalk (2de aan halve prijs) 2 x 25kg 13,45 € 11,50 €     

Horta Schors (5+1 gratis) 6 x 60l 52,75 € 48,00 €     

Horta potgrond (2+1 gratis) 3 x 70l 19,00 € 15,00 €     

      

Winkelprijs         

Horta kalk 25kg 8,95 € X     

Horta Schors 60l 10,55 € X     

Horta potgrond 70l 9,50 € X     

      

Rekeningnummer KWB Peizegem: BE55 7755 9596 0644 Totaal     

      

Andere meststoffen :      

      



   

  De block Gert- Bosdreef 11                  Segers Patrick- De Heide 71                    Van Ranst Luc- Nieuwbaan 5     

  Buggenhout/0476280718                          segers.p@telenet.be                            luc.van.ranst1@pandora.be 

Beste vrienden, 
 

op vrijdag 4 Maart 2022 te 20 uur organiseren we onze  
zevende KWB Whiskyproeverij  

 
en dit in samenwerking met onze vertrouwde partner 

`De Bierschuur Peizegem´  
Het gaat door te Peizegem in  

de zaal `ons parochiehuis´ 
Iedereen is van harte welkom!  

 

Vooraf  inschrijven is noodzakelijk 
Voor onze KWB leden is de inschrijvingsprijs 25€,  

voor niet leden 30€.  
 

Je kan inschrijven op onderstaande adressen.                                                                                             
Die inschrijving is geldig na betaling  

en bevestiging per mail. 
Betaling kan contant of  op rekeningnummer:                                                               

KWB Peizegem  BE55 7755 9596 0644 
met vermelding:  

KWB whisky, uw naam en aantal personen. 
 

De afwezigen zullen iets missen dus… 

kan je er maar beter bij zijn! Tot dan! 

Die avond zijn de geproefde whisky’s te koop 

aan democratische prijzen! 



 

Tiende Den Boskant quiz 
 
Een ploeg mag uit 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 20 €  

Het aantal ploegen zal bepaald worden door de op dat moment geldende coronamaatregelen. 

 

op vrijdag 11 maart 2022 om 20u (deuren 19u30) 

in zaal ‘Ons parochiehuis’ (kerkplein van Peizegem) 

 

Inschrijven kan op het volgende adres: julien.robberechts@telenet.be. 

De inschrijving is pas definitief na overschrijving van het deelnemingsgeld van 20 euro op rekening nr. 

BE41 8335 7284 7510 van de organisatie ‘DEN BOSKANT quiz’.  

Vermeld duidelijk je naam, de naam van je quizploeg en een telefoonnummer voor eventueel contact. 

 

 

 

 

Het  gezinsweekend staat dit jaar gepland van 11 tot en met 13 november. Onze locatie is nog niet 

definitief vastgelegd; de keuze valt voorlopig op Oostende of Houffalize. We laten zo snel mogelijk 

iets weten. 

Het zal alvast niet ontbreken aan onze gekende KWB gezelligheid.  

Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Julien - julien.robberechts@telenet.be. 

 

 

 

Het teerfeest stond oorspronkelijk gepland voor 19 februari. Omwille van organisatorische 

omstandigheden was deze datum echter niet haalbaar. 

Het teerfeest zal doorgaan op zaterdag 22 oktober 2022. Hou de datum vrij! 

 

 

Zij mogen er in februari een jaartje bijtellen: 

 

Kjent Bernaer  Johan Guns 

Robbie Borré  Sammy Thomas 

Ralf De Ridder  Geert Vrancaert 

 

Den Boskantquiz – 11.03.2022 

KWB-Weekend  

Teerfeest  



Mijn Corona sprokkels 

 

Bij een nieuw jaar horen wensen liefst vol kleur en ook vol licht, die breng ik je het beste met en blij gezicht. Heel persoonlijk 

en speciaal voor jullie 

Lieve mensen een jaartje zonder te zitten kuchen, maar wel af en toe rust om mooie warme  liedjes te zingen. Maak tijd voor 

elkaar want voor je het weet is het al te laat. 

Het was terug een bewogen jaar om het maar zachtjes te zeggen, ongerust makende grote sprongen en weinig goede voor-

spellingen zijn voorbij gedanst.  

Er kwamen veel beloftes, maar wij moesten zelf voor onze veiligheid zorgen.  

Maar of er nu iets moois of wat minder mooi bewogen is weet ik zelf niet. 

In deze maand hoop ik dat er weer en nieuw hoopvol jaar kan beginnen. 

Bij deze wens ik aan ieder van jullie een jaar waar de zwaarste bomen niet zullen wijken. En de goesting om onvermoeibaar op 

zoek te gaan naar hoop, moed, kracht, en enorm veel vertrouwen in je eigen zelf. Als dat moest lukken zal er terug veel open 

gaan! 

De nieuwjaarsreceptie op 14 januari was terug digitaal. We begonnen met een  toost op Luc De Dobbeleer die de fakkel van 

zijn 8 jaar voorzitterschap doorgaf aan Johan Guns, die een uitvoerig dankwoord tot Luc gericht  sprak. Hij maakte ook nog 

wat publiciteit voor de presentatie van vrijdag 4 februari rond “De elektrische wagen : een goede aankoop of niet”. Op  vrij-

dag 11 februari bezoeken we dan D’Ieteren Gallery, met vertrek om 17u15. 

Dag oude jaar! Blaas maar je laatste adem stilletjes uit. En laat ons verrassen in 2022 met zuivere luchten en gezonde spelende 

kinderen, laat ons terug genieten van het leven zoals bijna 2 jaar geleden. Om juist te zijn 12 maart 2020! In flitsen komen de 

herinneringen die tijdens het verlopen jaar plaat vonden voorbij. Drama’s, aardbevingen, bosbranden, manifestaties met zware 

rellen, overstromingen, moorden, aanrandingen, zandstormen, seksschandalen,  vulkaanuitbarstingen, vele natuurfenomenen. 

“Wat een jaar was dat”! 

 

Het nieuwe jaar is geland; dat betekentd elkaar gelukkige dingen toewensen.  

Er hangt een nieuwe jaarkalender in mijn huis, met 365 nieuwe dagen, wat gaan wij in het nieuwe jaar allemaal beleven of wat 

voor goeds of slechte dagen gaat het ons geven.   

Mijn wens is klaar en duidelijk. Aan iedereen opstaan met een glimlach dan kunnen wij samen vele nieuwe ontdekkingen op 

ons laten afkomen en mooie dingen beleven. 

 

Wij kunnen nu nog luisteren naar de zure winterwinden, die zingen om wat warmte. 

Laat de koude dagen achter u met veel warme woorden, zoals de oude vallende bladeren de wereld voeden. En bevroren har-

ten ontdooien, die wachten op warme zonnestralen. 

Het zal wel nog wat dagen duren eer wij van die warmte kunnen genieten. ”HOOP DOET LEVEN”. 

 

Voor vele mensen rondom ons stond het leven even stil, en moesten zij hun coronaziekte verwerken. Maar de wereld draait 

door, ook al zag je niets bewegen. En gelijk Urbanus zong “De Wereld is om zeep er gebeuren rare dingen rondom mij, hele-

maal om zeep en het laatste oordeel zal niet ver meer zijn” die rare dingen gebeuren wel, maar helemaal om zeep dat zou ik 

niet zeggen. Iedere dag zal het langzaam beter gaan, dan kunnen wij terug genieten en weer beter in onze eigen schoenen 

staan.  

Aan alle KWB leden en niet leden wensen wij veel goesting, energie en levensvreugde in het nieuwe jaar 2022! 

Het KWB-bestuur is vol enthousiasme en op zoek naar leerrijke avonden! 

Hopelijk in 2022 zorgeloze bijeenkomsten en samen een goeie pint kunnen pakken! 

Op de eerste rake vrijdag avonden, elke maand! Ik mis ook onze gezellige kaartavonden! 

“Deuren gaan open door ons ogen te openen naar betere dingen die op ons pad komen.” 

 

Lily 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15       

1  1               Win deze maand:  

een verrassing 
2             2    

3  9               

4                      

5     3    14       7  TREFWOORD:  

6                       

7            4          

8        5         NAAM:   

9                      

10                   

11      6           ADRES :   

12                       

13                8       

14                      

15  11       12    10  13        

 
 

HORIZONTAAL : 

 

1. Schorskever (leeft alleen op sparren) – 

Heilige. 

2. Petroleummagnaat – Voorwaarts (It.). 

3. Kapmantel – Leider van de Hunnen – 

Grafvaas. 

4. Karaat – Haarkrul – Bouwland – Warme 

kruidendrank. 

5. Maat, omvang – Woonboot – Strijdpaard. 

6. IJzerhoudende grond – Vrede (Russ.) – 

Brandgang – Alcoholische drank. 

7. Olm – Kippenlegsel – Nageslacht – Het 

Romeinse Rijk. 

8. Unplugged. 

9. Muziekgenre – Metalen ringetje – Huidsmeer. 

10. Redeloze dieren – Dwarsmast – In orde – 

Havendam. 

11. Serieus, kritiek – Tafelgast – Vertrek! 

12. Opstandeling – Binnenkort – Deel van een 

toga. 

13. Ingenieur – Echtgenoot – Franse vzw. 

14. Ambachtelijk suikersnoepje – Scheurbuik. 

15. Middel tegen gladheid op de weg – Grote 

moeilijkheid. 

 

VERTICAAL : 

 

1. Ingrijpende quarantainemaatregel – Sap van jonge, 

onrijpe druiven. 

2. Vervoering, verrukking – Franse rivier – 

Luitenant. 

3. Wenk, fooi – Fruitige alcoholische drank. 

4. Aanplant, kweek – Baskische verzetsbeweging – 

Stuurbekrachtiging. 

5. Laagwater – Muzikant – Commerciële tv-zender 

– En omstreken. 

6. Getroffen – Uitroep van verwondering – Bijbels 

priester. 

7. Beschonken – Strijdperk – Grappig voorval. 

8. Chemische verbinding – IJswoning – Testruimte. 

9. Schrijfvloeistof – Vrachtschip – Europese Unie. 

10. Babypoeder – Bleekrood – Fijn gebak. 

11. Eerste vrouw – Spoorstaaf – Argentijnse 

voetbalster. 

12. Dwarsmast – Japans bordspel – Deel van een 

motor – Tv-omroep van over het Kanaal. 

13. Engelse kinderjuf – Hoeveelheid – Krijs, huil. 

14. Gedorste halmen – Schouwburgplaats – 

Ruthenium. 

15. Belgeluid – Achtervoegsel. 

  

 
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 25 februari 2022 in de bus bij een bestuurslid, of 

mail het naar: svandevenster@gmail.com 

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

Kruiswoord 292    
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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      

svandevenster@gmail.com 

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: Stefan Van de Venster 

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 vanaf           

1 maart 2022 

 
Oplossing kruiswoord 291 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

 

VOORLEESOUDERS 

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 14 15 

1 A C E  H E K S E N B E Z E M 
2 V A D E R L A N D E R  E G O 
3 O M E N  P R E I  O P E E N 
4 N E N I A  A L T O O S  L D 
5 D R  G R A F  O N D  M E M 
6 W A S  E B  E R G  L I G A 
7 A  E S  R A T  E L A N  S 
8 K A R T U I Z E R M O N N I K 
9 E G A A L  U N I E  G E N E 

10  A F T  E U  S E K S  T R 
11 C V  E X T R A  N U  P R  
12 E E K  L A  U K  S T R A M 
13 L  L P  G E B O D  E I  A 
14 E P A U L E T  O N G E M A K 
15 B I M B O  H O R R O R O P A 

 


