62ste jaargang

Novembermaand

Nr. 7
December 2019
Uitgiftedatum:
8/12/2019
Oplage: 90ex.

Competitiebeest
Kleine Raak sprak met Gilbert De
Baerdemaeker, een competitiebeest pur
sang, met een groot hart voor honden.

Agenda
14 dec

Kinderkermis

10 jan

KWB Nieuwjaarsreceptie

7 feb

Praatcafé

6 ma

Praatcafé

21 ma

Teerfeest

27 ma

10de Den Boskant Quiz

De allerheiligendagen zijn voorbij, onze dierbaren zijn herdacht met een
bezoekje aan het kerkhof. Graven met bloemen versierd, chrysanten in alle
kleuren, een prachtcombinatie. Het geeft rust en doet mij nadenken: “is er
nog leven na de dood?” Het ritselen van de gevallen bladeren, het ruisen
van de wind, de tere zonnestralen, de donkere wolken die veranderen van
vorm, ze vertellen ons allen het wonderlijk verhaal dat niets eeuwig duren
kan. De herfst van het leven: Het blad verkleurt en valt, de takken worden
kaal, de dagen korten en de nachten lengen, het weer is wisselvallig tot een
heldin met haar gouden zonnestralen de wereld verrassend kleurt.
3 november, verjaardag van SINT-HUBERTUS, waar is de tijd! De man
wordt speciaal herdacht omdat hij iemand van hondsdolheid genas. Toen
wij jong waren moesten wij op deze dag naar de kerk en daar deelde de
priester gezegend hubertusbrood uit.
Op vele plaatsen wordt die dag nog herdacht en brengen de mensen hun
eigen brood mee om het te verdelen aan familie of buren.
Wapenstilstand! Op 11 november is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918 die het einde betekende van de Eerste
Wereldoorlog.
Op deze dag is het ook de feestdag van SINT-MAARTEN! Kindervriend en
patroonheilige van de kleermakers. Sinte-Mette zoals ik het hoor uitspreken stierf in 397. Het was vele jaren een bedelfeest voor de arme burgers.
Pas in de jaren ‘20 en ‘30 van de 20e eeuw veranderde deze houding. Het
Sint-Maartenfeest werd toen juist gezien als een mooie eigen traditie, die
behouden moest worden. Bij ons vieren wij dat niet, maar in vele andere
gemeenten is het traditie. In veel kerken wordt er dan wijn door de pastoor gezegend. Er zijn ook veel kerken en kapelletjes naar hem genoemd
onder de naam Martinus.
Al 25 jaar bestaat Cum Decore onder de leiding van Eliane en zoon Johan.
Cum Decore vierden hun Zilveren Jubileum en hun Sint-Ceciliafeest
(patrones van koren, fanfares, en muzikanten en muziekliefhebbers) met
een plezant onderonsje samen met de partners. Het ging er gezellig aan
toe. Er kwam zelfs een groep fietsers met gele hesjes langs. Een had de
moed om binnen te rijden op zijn fiets maar was weer snel naar af. Hij verraste ons met een lied, waarna zijn ploeg verder reed met bellen en toeters. Hoe tof was dat.
Zingen verbindt je met andere mensen, zorgt voor samenzijn, zingen geeft
je energie, en zelfvertrouwen, leeftijd is niet zo belangrijk, wij zingen luid,
zacht, onder pianobegeleiding, a capella, overwinnen drempels en veel
meer.
Eén lied, iedereen kan het zingen, is de essentie van het leven, de kracht die
ons in beweging en bijeen houdt. Wat houdt er jullie tegen om mee te zingen.

Interview

Kleine Raak sprak met Gilbert De Baerdemaeker
Gilbert stel je even kort voor
Ik ben Gilbert, 63 jaar. Ik ben geboren in Merchtem
maar heb eigenlijk altijd in Peizegem gewoond. Ik heb 3
broers, waarvan er jammer genoeg al 1 overleden is, en
1 zus. Annemie is reeds 41 jaar mijn vrouw en we hebben 2 kinderen, Kim en Sara en 1 kleindochter Remi. De
kinderen zijn al lang uit huis maar we genieten nu van
het gezelschap van onze hond, Emma. Emma is een Australian Labradoodle, een kruising tussen de labrador retriever en de Franse poedel.
In de jaren ‘70-’80 ging men in Australië op zoek naar
een hulphond geschikt voor een blinde vrouw met allergische klachten, de man die dit begeleidde heette Wally
Conran en noemde de kruising Labradoodle. NVDR.
Ik heb een A2 diploma mechanica maar ben eigenlijk
altijd spoorman geweest. Ik kwam
er binnen als werkman maar heb
mij via interne examens kunnen
opwerken tot onderbureauchef
seininrichting bij Infrabel, de post
waar ik de laatste 12 jaar gewerkt
heb, want sinds 2016 ben ik gepensioneerd.
Heb je hobby’s?
Oh ja, ik ben héél sportief! Mijn
sportief verhaal is eigenlijk begonnen bij de allereerste uitgave van de
20 km van Brussel.
Op 8 juni 1980 verzamelde de eerste 20 km door Brussel zo’n 4.659
deelnemers. Het secretariaat van
de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel
werd overspoeld met duizenden inschrijvingsformulieren. Uiteindelijke stonden 4.179 deelnemers op de
Heizel Esplanade klaar voor de start. NVDR

ken! Het gewone lopen is dan rond mijn 40ste veranderd
in canicross.
Canicross is ontstaan in Canada in de vroege jaren 1900.
De sledehonden werden, als er geen sneeuw lag, al lopend getraind. In Frankrijk kende men de sport vanaf de
jaren negentig. In België werd een eerste wedstrijd georganiseerd eind jaren tachtig. NVD
Ik ben altijd heel competitief geweest en dus ook met
mijn honden deed ik aan wedstrijden mee, zo’n 10 jaar
ongeveer, tot mijn beestjes te oud werden om op dit
niveau mee te kunnen. Het ging wel heel hard en ik
stond ook regelmatig op het podium. Rond mijn 50ste
heb ik dan het fietsen ontdekt, de competitiekant ervan
dan. Ik heb nog lang wedstrijden gereden. Nu niet meer,
ik fiets nu bij de Bosbeekste trappers. In de fietsclub zijn
er 2 groepen: de rustige, recreatieve
groep (Bosbeekse Touring) en de
jonge gasten (Bosbeek Trappers).
De eersten streven een gemiddelde
snelheid van ongeveer 27 km/u na.
De anderen doen daar een 4 à 5
km/u bij. Raad eens bij welke groep
ik fiets? (grinnikt hij) Verder gaan we
ook elk jaar wintersporten, Annemie skiet maar ik ga liever (aan hoge
snelheid) op het snowboard naar
beneden. Tja, je krijgt de competitiegeest er niet uit hé!
Nog iets naast sport?

Ja, ik ben de voorzitter van “De
Roedel”. We hebben ongeveer 300
leden, een goed draaiend bestuur en
met 16 instructeurs leiden we de lessen in goede banen.
We hebben 2 disciplines: gehoorzaamheid en agility. Agility betekent letterlijk: behendigheid. De meeste hondenliefhebbers kennen deze hondensport wel: de hond
Mijn vader en ikzelf deden dus mee aan die eerste 20 km legt een bepaald parcours af met verschillende hindernisdoor Brussel, ik had de microbe te pakken. Er was zelfs sen. Dit parcours moet zo snel mogelijk, op een correcte wijze en in de juiste volgorde afgelegd worden, waareen periode dat ik alle dagen liep, het was een verslabij de hond door de begeleider geleid of gestuurd wordt.
ving. Bijvoorbeeld ik ging na het werk de kinderen van
Enkele van de hindernissen zijn: de hoogtesprong, de
school halen. Annemie had al eten voor hen klaargebreedtesprong, de tunnel, de slurf, de kattenloop, de
maakt voor zij ging werken, dus ik gaf hen dat snel en
wip, de slalom e.d.
ging lopen! Ik hoor de kinderen nog zeggen “papa waar
ga je naar toe” (lacht hij). Ja, ik had het serieus te pak-

Voor de geschiedenis van deze hondenschool verwijs ik
graag naar De Kleine Raak van maart 2018 met Bert Van
Gestel. Je kan alle artikels nog vinden in het archief op de
website. NVDR

geen sanitair, geen cafetaria. Allemaal zaken die voor onze werking essentieel zijn. De cafetaria hebben we trouwens broodnodig om onze kosten te dragen: de verlichting, de toestellen… Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze vierDe honden kunnen zich fysiek enorm uitleven en stralen
voeters. En eerlijk gezegd, om helemaal opnieuw te moevan zelfvertrouwen wanneer zedeze behendigheidsport
ten beginnen, ik weet niet of ik daar de moed nog voor
uitoefenen. Het spreekt vanzelf dat ook de band tussen
heb. We zijn dus nog in onderhandeling. De gemeente
hond en baasje hierdoor verbetert, het is dan ook een
heeft ons toen gevraagd wat we nodig hebben qua opplezier om deze honden bezig te zien. Bij gehoorzaampervlakte, containers en dergelijke. We moesten even
heid zijn er verschillende klassen: in de Puppy-klas (van 8
afwachten. Er was veel onzekerheid en wij van het beà 12 weken tot 6 maanden) worden alle basisoefeningen
stuur van de hondenschool waren bang. Maar nu is er
aangeleerd en ingeoefend. In
toch goed nieuws. De Roedel
de A-klas worden alle basiszal waarschijnlijk toch op deoefeningen verder uitgewerkt.
zelfde locatie mogen blijven!
In de B-klas wordt de vaste
We hebben een nieuwe afwandeling uitgebreid met slaspraak met de gemeente op 4
lommen tussen kegels en verdecember. Alles gebeurt nog
schillende wendingen. De oesteeds in samenspraak met Nafeningen van de C-klas zijn
tuur en Bos. De bomen moeten
voornamelijk gericht op het
sowieso gerooid worden. Ze
slagen in de socialisatietest en
zullen herplant worden maar
daarna het behalen van het
het zou meer een park worden.
Brevet Gehoorzaamheid. In
Veel weten we nog niet, maar
de Debutantenklas kent de
misschien komt er ook een
hond alle oefeningen maar
hondenlosloopweide? We hebworden deze moeilijker geben er nog geen in Peizegem,
maakt.
wel in Brussegem en
Merchtem, dus wie weet?
De vorige maanden waren
Wordt dus vervolgd.
niet gemakkelijk voor de hondenschool hé?
Inderdaad, we kregen begin dit jaar een uitnodiging van
de gemeente: “voorstel tot herlokalisatie van de hondenschool”. We vielen uit de lucht! Tijdens de vergadering
kregen we het voorstel om te verhuizen naar de terreinen van de Tuinbouwschool. Op zich geen slechte locatie want dit past ook in de visie van die school. Maar het
deel van de school dat voor ons voorzien was bevindt
helemaal achteraan, dus geen parking, geen verlichting,

Gilbert, vul aan voor volgende maand “de Kleine
Raak sprak met…” en waarom:
Ga eens spreken met een goede kameraad van mij, ook
geboren en getogen in den Boskant.
Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt
met…

10de Boskant Quiz

Tiende
Den Boskant quiz!
Een ploeg mag uit maximaal 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld
van 20 Euro. Er kunnen maximaal 42 ploegen deelnemen.
Praatcafé

WANNEER ? op vrijdag 27 maart 2020 om 20u (deuren 19u30)
WAAR ? in zaal ‘Ons parochiehuis’ te Peizegem - Merchtem
(aan het 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.

We kijken er naar uit om jullie op onze quizavond te mogen begroeten,
KWB Peizegem

Info

Mosselfeest 2019—Prijsvraag
Onze prijsvraag op het mosselfeest anno 2019 heeft heel wat mensen diep doen nadenken hoelang het wel geleden
kon zijn dat het eerste kwb-mosselfeest werd georganiseerd. De antwoorden varieerden van 1302 tot 2015 als eerste jaar van het mosselfestijn.
Wij van onze kant zijn in onze
archieven gedoken en konden
er terugvinden dat het allereerste mosselfestijn plaatshad in
1959 !
Op zondag 30 augustus 1959
werd de eerste “mosselsoupé”
georganiseerd, voorafgegaan
door een kaatslutte tussen
3 Peizegemse wijkploegen.

Er was één deelnemer aan de wedstrijd die niet alleen het juiste
jaar van deze organisatie wist te raden maar evengoed de schiftingsvraag, hoeveel juiste antwoorden er zouden binnenkomen,
juist wist te raden. 5 maal werd het jaar 1959 als antwoord gegeven.
Proficiat aan de (jeugdige) winnaar Michiel Van Herp! De volle
mand werd hem bezorgd!

Hierboven zowel het verslag van de vergadering augustus 1959 waarop de organisatie
werd beslist als de daaropvolgende “kleine
raak” waarmee iedereen werd uitgenodigd.

Nieuwjaarsreceptie

KWB-bestuur nodigt jullie van harte uit :

NIEUWJAARSRECEPTIE

VOORSTELLING JAARPROGRAMMA 2020
Vrijdag 10 januari 2020 In het café van Ons Parochiehuis
Deuren open vanaf 20u00
Het bestuur zorgt voor een natje en een hapje

Infoavond dementie

Dinsdag 19 november jongstleden organiseerde KWB samen
met Femma en Samana een
infoavond over dementie, een
ziekte die steeds meer mensen
onder ons treft. Met niet minder dan 36 aanwezigen zat onze zaal goed vol. De belangrijkste les die we met z’n allen
leerden was dat we mensen
met dementie gewoon moeten
behandelen zoals voorheen,
een kleine attentie, knuffel en
bezoekje doet wonderen!
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Win deze maand een
verrassing.
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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 20 december 2019 in de bus
bij een bestuurslid, of mail het
naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op
onze website terecht: http://
www.kwbpeizegem.be/?q=raak
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Vergeet je naam en adres niet te
vermelden!

HORIZONTAAL :

VERTICAAL :

1.
2.

1.

Verkoper met beperkte technische kennis.

2.

Plaats in prov Luik – Klank – Tijdperk.

3.
4.

Dwingeland – Huilebalk.
Plaats in Nederland – Plantengeslacht –
Compact Disc.

Amoureus afspraakje – Soort bladgroente.
Wegens – Insect – Vorm van geweldloos
protest.

3.

Zitmeubel – Kalm, rustig – Onmeetbaar getal.

4.

Bijbels figuur – Gestapeld – Soort doping.

5.

Zigeunervolk – Gluren.

5.

Overal – Onbepaald lidwoord – Binnenkort.

6.

Bekrompen – Vlaktemaat – Ogenblik.

7.

Muziekinstrumenten.

6.
7.

8.

Stop! – Helium – Via, volgens.

Dwarsmast – Even, stel – Hoog aanzien.
Plaats in Vlaams-Brabant – Luxemburgse omroep
– Griekse letter.

9.

Watergeest – Engels bier – Uiting van verbazing.

8.

Helderziende – Lage druk.

10.

Rijksstudie (afk) – Evenredig aandeel – Handvat.

9.

Rivier in Italië – Gestorte geldsom.

11.

Boerderijdieren – Beroering – Eetketeltje.

10.

Duivenhok – Verdieping – Jap. Parelduikster.

12.

Dopheide – Vleierij.

11.

Heilige – Ned. Schrijver – Belgisch biermerk.

13.

Deel van Nederland – Rijstbrandewijn.

12.
13.

Deel van Puurs-Sint-Amands – Juichkreet.
Negatief geladen deeltje – Elegant.

KWB Peizegem bestuur

Ook hard nodig

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@gmail.com

Beheer ledenbestand
Stefan Van de Venster

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

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

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

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
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Fietsen op zondag om 10u aan
ons Parochiehuis Peizegem
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Het sleutelwoord van de voorbije
maand was:
DOORDOENER
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(nieuwe term voor 50+er)
De prijs wordt door de wijkmeester
bezorgd aan Marie-Thérèse Robberechts.
Proficiat!

