
 

Vreemde tijden 
De Nationale Veiligheidsraad van 15 april 2020 heeft beslist 

dat we nog even in ons kot moeten blijven. Het SARS-CoV-2 

virus is misschien op de terugweg, maar een heropflakkering is 

het laatste dat een ieder van ons wenst. Grote manifestaties 

en concerten zijn al verboden tot en met 31 augustus. 

Het KWB bestuur heeft in die lijn beslist om onmiddellijk alle 

geplande activiteiten tot en met 29 augustus 2020 te annule-

ren. Leden die zich reeds inschreven voor het Teerfeest zullen 

hun geld terugbetaald krijgen. Hetzelfde geldt voor de quiz-

ploegen die zich hadden ingeschreven voor onze KWB-quiz. 

Het is bovendien nog niet zeker of de fietsrally van 30 augus-

tus en het Mossel– en visfestijn van 12 en 13 september kun-

nen doorgaan. De beslissing hierover valt nog voor de zomer-

vakantie. 

KWB Peizegem laat zich evenwel niet door dit virus verslaan. 

Net zoals het virus passen wij ons aan, als we worden aange-

vallen. Charles Darwin citeerde ooit: “Het is niet de sterkste 

van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel de-

gene die zich het beste aan veranderingen kan aanpassen”. Als 

bestuur zijn we achter, digitale, schermen druk  in de weer ons 

programma aan te passen voor het najaar. Sommige activitei-

ten zullen mogelijk worden heropgevist in het najaar, andere 

activiteiten zoals het Teerfeest zullen dit jaar spijtig genoeg 

niet meer kunnen doorgaan.  

Vandaar dat we toch deze Kleine Raak uitbrengen waarbij we 

jullie op de hoogte willen houden van verdere activiteiten in 

het najaar, maar ook enkele weetjes met jullie willen delen. 

Veel leesplezier!  

Het bestuur. 

Agenda  
(onder voorbehoud) 

30 aug  Fietsrally 

4 sep   Breughelcafé 

12-13 sep Mossel– en visfestijn   

2 okt   Breughelcafé 

14 okt  Filmavond “Torpedo” 

30 okt  Gezinsweekend 

6 nov   Breughelcafé 
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Even omkijken ... 
Het zal niemand ontgaan zijn, 2020 is voor KWB een jubileumjaar.  KWB bestaat immers 75 jaar en men 

is zinnens dit op allerlei manieren te vieren.    

De coronacrisis steekt allicht stokken in de wielen. Massa-evenementen worden tot nader order niet 

meer toegelaten en zullen bijna zeker later op het jaar wel kunnen worden georganiseerd maar het zal 

toch altijd onder bepaalde voorwaarden zijn.  Meer nog er zal  bij velen onder ons de schrik blijven be-

staan voor het virus tenzij men 

ertoe komt een afdoend vaccin 

te ontwikkelen. 

KWB afdeling Peizegem is 

intussen nog eens gaan grasdui-

nen in de intussen toch al aar-

dig wat aangedikte archieven 

en kon ontdekken dat wij in-

tussen ook zovele jaren be-

staan! 

Inderdaad het oudste docu-

ment dat kon worden terugge-

vonden dateert van 7 april 

1952!  Deze 75 jaar van kwb-

nationaal is ook voor onze af-

deling niet zover meer af! 

Let wel op 7 april 1952 werd 

een verslag gemaakt van een bestuursvergadering (ten huize van de voorzitter) maar het lijkt er niet op 

dat dit de eerste vergadering was. Het is best mogelijk dat KWB in Peizegem eerder actief was.  We ne-

men ons voor nog verder te zoeken in andere verslagen van vergaderingen.  Wat vinden wij: de statutaire 

jaarvergadering van 5 november 1952 waar het gaat over het “spaarwezen” van de leden er onder meer 

vermeld staat : 

• 1946: aantal sparende leden 15;  

• 1949: aantal sparende leden 46. 

Of toen al de naam KWB werd gebruikt staat er niet duidelijk bij vermeld. Ook is er geen verslag uit die 

periode terug te vinden. 

Besluit zou kunnen zijn: KWB Peizegem, als beweging, bestaat al in 1946.  

2021 zou op die manier, ook voor ons Peizegemnaren, een reden tot vieren kunnen zijn: 

75 jaar jong! 

Terug in de tijd 



Terug in de tijd 

 Kwb Peizegem anno 1957 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto van het Peizegems KWB-gezelschap uit 1957, genomen ergens in Peizegem.  Deze foto werd 

nagelaten door Jef Vanbuggenhout.  De vlag die erop prijkt bestaat heden nog steeds. Wie herkent hier 

wie op de foto? Van L naar R zittend / staand eerste rij / staand 2de rij en volgend.  Ook als je maar een 

deel van de groep kent is je  antwoord welkom bij Julien.robberechts@telenet.be 



Mijn gevoel 

 Een verhaal voor jullie geschreven 
Vrijdag 6 maart, Rake vrijdag. We hebben gekaart met ‘n nieuwkomer in ons groepje: de Voorzitter, en 

hij heeft ons goed geplunderd. Hij werd de winnaar, wij waren al onze centjes kwijt. Maar, wij hebben 

veel gelachen en een leuke, fijne, amusante kaartavond gehad. Gelukkig, want hier achter was het gedaan 

met lachen. De wereld stond op zijn kop, en wij bleven is ons kot. 

Zondag zagen wij witte vlokjes naar beneden dartelen, spelend met de zure wind, maar het was maar 

voor even. Toch hadden Isabelle en ik het gezien! Eind maart, een mens verschiet in deze bizarre, rare, 

triestige tijd van niks meer. Zelfs vind ik de seizoenen ook niet meer gelijk ze vroeger waren, alles is aan 

het veranderen. 

Vandaag hoor ik op de radio dat het een koude nacht met lichte vorst gaat worden. Het zal oppassen zijn 

voor de uitbottende, mooie, bloesems en de jonge bloemplantjes, zeker de viooltjes en groenschuitjes 

die komen piepen zouden zicht beter verschuilen. 

Deze ochtend kwam ik langzaam tot leven, de lucht zag er ook bleek en kleurloos uit, het begint zwaar 

door te wegen, maar wij doen wat wij moeten doen, wij blijven in ons kot. Ik vind wel iedere dag iets 

nieuws om mij mee bezig te houden. 

Mijn creativiteit gaat zachtjes, diep in mij, op zoek naar nieuwe dingen. 

Als een poes die ligt te spinnen, genieten van het leven. 

Ontwaak, lieve aarde, met een nieuwe lente dag. 

Laat je prachtige kleuren bewonderen, breng vreugde, geluk,,  

en een kommerloze tijd in de harten van de medemensen. 

Mooie woorden, prachtige bloemen en een glimlach 

van een kind ontroeren mij tot in het diepste van mijn hart. 

En plots is daar een warm gevoel van binnen, het overvalt me, 

met stilte, op het ritme van vertrouwen in mijzelf.   

Ik laat me leiden door mijn inspiratie en mijn gevoel. 

Het gevoel, de dagen zijn nu rusteloos. 

Alle dagen zijn allang dezelfde, ik weet dikwijls niet welke dag wij leven. 

En de weken duren langer naar mijn gevoel, veel langer.  

Mijn zintuigen staan gespannen, de wereld staat op zijn kop.                                                                            

Niemand had dat verwacht, 3 weken geleden, nog dagelijks opstap.              

      

Na de onheilsboodschappen op TV en radio wil ik mij aan de regels houden. Ik blijf stilletjes, zonder mor-

ren, thuis in mijn kot. Soms denk ik, met de beelden uit de media in mijn hoofd, al die vreselijke beelden: 

ziekenhuisbedden met pompen, waar patiënten in liggen, getroffen door die vreselijke ziekte. Als of wij in 

sciencefiction film zitten, was het maar waar! 

Maar de aarde ontwaakt, de lente is in ‘t land en alles zal terug groeien en bloeien.  

Ik tover een glimlach op ieder zijn snoet, bescherm je, en hou jullie zeker gezond.  

Ouderdom is geen gevangenis, maar een balkon van waarop men op het leven kijkt! 
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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 mei 2020 in de bus bij een 

bestuurslid, of mail het naar:     

stefanvandevenster@scarlet.be.     

Je kan ook op onze website te-

recht: http://

www.kwbpeizegem.be/?q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Elektronisch toetsinstrument. 

2. En andere – Precieze, juiste – Energie. 

3. Stuk ongebruikt DNA – Gem. in Waals-

Brabant. 

4. Klein ventje – Sleutelfunctie in de GDPR – 

Grootmoeder. 

5. Bron – Tijdperk – Watering. 

6. Financieringskosten voor een ontdekkings-

tocht. 

7. Ambtshalve – Opinie – Stad in Brazilië. 

8. Voorbeeld – Stekte – Emeritus. 

9. Olievetstof – Boodschapper. 

10. Ironie – Tafelgast – Door middel van. 

11. Rolsteen – Afstandsmaat – Ellende. 

12. Kluizenaar – Bergtop in Zwitserland. 

13. Europese munten – Stad in Frankrijk. 

VERTICAAL : 

1. Westerse replica van een origineel Islami-

tisch gebedshuis. 

2. In werking – Tentoonstelling – Land in        

Z-Amerika. 

3. Voorjaarsbloem - Eigeel. 

4. Productnaam – Larve van de langpootmug – 

Molybdeen. 

5. Bouillon – Nobele – Maak sissend geluid. 

6. Gemeente in prov. Luik – Honingbij. 

7. Da Capo – Ziek persoon – Tegenover. 

8. Duitse keizer – Bezet, gebruik. 

9. Mannetjeshond – Deponeert – Mager, ijl. 

10. Scheepsterm – Laagwater – Vordering 

(omg). 

11. Kortstondig – Griekse letter. 

12. Gezangen – Russische jongensnaam. 

13. Voorzetsel – Regenmeters. 
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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 vanaf           

1 maart 2020 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

LENTEKRIEBELS 

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Bie De Roover 

Proficiat!  

 

 

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

1 Z E B R A   P A N E N K A 

2 W R I E M E L I N G   O P 

3 IJ K   C I T E R   D E M O 

4 M E N U   E I   R E I M S 

5 E R E   A N N I E   N E T 

6 L   O E T S   W A N D R E 

7 W I N T E R S   L E E   L 

8 IJ S   A L E S S I   R E V 

9 N R C   I S   T A U   P O 

10   A R I E T T A   T R O G 

11 Z E E K R E E F T   E P E 

12 A L M A   N A   E D I E L 

13 P I E T A   M E R I T E S 


