
Een nieuw jaar! 

De feestmaaltijden zitten er op, onze zak met goede voornemens is strak ge-

vuld en we kunnen weer met zijn allen uitkijken naar een maand van 

nieuwjaarsrecepties. Naar goede gewoonte zal een aantal van deze goede 

voornemens nog deze maand in de prullenmand verdwijnen. Maar niet 

getreurd KWB staat klaar om dit hiaat in te vullen.  

We hebben opnieuw een mooi jaarprogramma uitgewerkt. De afgelopen jaren 

hebben we bijzondere aandacht besteed aan elektrische wagens en energie. 

Dit jaar gaan we ons meer toeleggen rond biodiversiteit. Sommigen zullen zich 

al afvragen wat KWB Peizegem in godsnaam kan betekenen voor biodiver-

siteit. Wel we zouden wel eens kunnen verschieten. Rond de jaarwisselingen 

verschenen een aantal interessante artikels die aantoonden dat het niet de po-

litiek is die de grondstroom in de samenleving stuurt. Neen het zijn de gewone 

man en vrouw in de straat die op een bepaald moment beslissen dat genoeg, 

genoeg is geweest. En blijkbaar moeten we daarvoor niet eens met zoveel zijn. 

Niet veel meer dan 10% van de bevolking is voldoende om het schip van rich-

ting te veranderen. Een mooi voorbeeld  is de maximum snelheid op 

autosnelwegen. De politiek denkt er niet aan om deze te verlagen hoewel dit 

een immense impact heeft op onze veiligheid, het milieu en ook voor onze 

portemonnee. Misschien is het je al opgevallen dat er een steeds grotere 

groep automobilisten is die nauwelijks sneller rijden dan 100 km/uur. Hun kri-

tische massa is ondertussen groot genoeg om een effect te hebben op de 

doorstroom van het verkeer en zet onbewust ook andere bestuurders aan 

trager te rijden. 

In ons komende jaarprogramma gaan we ons meer toeleggen op biodiversiteit, 

niet alleen met een specifieke infoavond, maar ook onrechtstreeks in andere 

activiteiten zoals homeopathie in de tuin, een daguitstap naar de Plantentuin 

van Meise en een bezoek aan het houtmuseum. Wil je hierover meer weten 

kijk dan alvast verder in dit boekje. Uiteraard zijn onze klassiekers ook weer 

van de partij. 

Op vrijdag 27 januari trekken we het programma op gang met onze dropping. 

David en Berten zijn alvast opzoek naar een onbekend stukje donkere natuur. 

Wie meewil mag vooral niet vergeten inschrijven zodat we over voldoende 

wagens beschikken.  

 

Veel plezier!   

Johan   
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Dropping  

Onze dropping van vorig jaar was een overweldigend succes. David en Berten hadden er iets zeer speciaals van 

gemaakt op maat van onze smartphonemaatschappij. Dit jaar wensen we minstens even goed te doen. De ingre-

diënten zijn dezelfde: een pittoreske omgeving waar je niets van ziet omdat het te zal donker zal zijn. Zeer donker! 

Maar dat maakt het juist leuk natuurlijk. Daarbij komt dat onze dropping naar goede gewoonte niet alleen een on-

bekend vertrekpunt, maar ook een onbekende aankomst heeft. Een snelle thuiskomst kan dus niet worden ver-

zekerd ... 

We spreken af om 19u aan Ons Parochiehuis. Jullie worden geblinddoekt naar een onbekende bestemming ge-

bracht voor een tocht van ongeveer 6km. Vergeet zeker jullie zaklamp en fluohesje niet, zodat we het veilig hou-

den. We sluiten de avond af met een lekkere pint. Om voldoende vervoer te kunnen inplannen zouden we jullie 

willen vragen om zo snel mogelijk in te schrijven. Deze activiteit is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 

Breng dus gerust vrienden of familie mee. 

Inschrijven: via mail naar jguns@telenet.be met vermelding van het aantal deelnemers.  

Dropping—Vrijdag 27 januari om 19u 



Teerfeest 

 

kwb 

Teerfeest 
 

Zaterdag 18 maart 

om 19u00 

Ons Parochiehuis 

 
Kom samen met je partner en andere KWB’ers genieten van een leuke avond!  
Samen met EetClusief bieden wij u een aperitief, buffet met aangepaste wijnen en dessert 
met koffie.  Zodra het menu bekend is mogen jullie van ons nog een persoonlijke uitnodiging 
verwachten. 
 
Na het eten is het party-time of tijd voor een gezellige babbel in fijn gezelschap bij een frisse 
pint aan democratische prijzen.  
Dit overheerlijke menu wordt u aangeboden aan de KWB-vriendenprijs van 45 EUR per 
persoon. 
Inschrijven doe je vóór 10 maart via overschrijving op rekening BE55 7755 9596 0644 met 
vermelding van het aantal personen. 



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           

maart 2023 

 

Oplossing kruiswoord 300 

Het kruiswoord 300 loopt nog steeds. 

Je kan de oplossing nog bezorgen tot 27 januari 2023. 


