
Gezondheid 
Beste KWB'er, 

Het blijven vreemde tijden. Februari is ook in ‘normale’ tijden een 

donkere maand, maar meestal is het ook een moment dat we met 

zijn allen vooruitkijken naar de lente. Dit jaar is dit toch even anders. 

Exact een jaar geleden kwamen de eerste onheilsberichten binnensij-

pelen, een aanzet tot de eerste Coronagolf. Een jaar later en 2 gol-

ven verder hebben we nog altijd weinig duidelijke vooruitzichten. 

Ook voor ons als KWB bestuur is dit niet makkelijk. Veel ideeën 

blijven dode letter. Omwille van de onduidelijke vooruitzichten heb-

ben we beslist om dit jaar onze tuinvoormiddag met de groepsaan-

koop van meststoffen niet te organiseren. Onze infoavond beleggen 

voor KWB dummies gaat wel door, maar dan wel digitaal via Teams. 

Een link naar het seminarie krijgen jullie via mail toegestuurd. 

We hopen met het voltallige bestuur dat de vaccinatiecampagne bin-

nenkort een vliegende start neemt. Wij, Merchtemnaren, worden 

verwacht in Asse. Ieder van ons zal hiervoor ruimschoots op voor-

hand worden uitgenodigd. Nog even geduld dus. 

Op 25 februari organiseert onze moederorganisatie, Beweging.net, 

hun jaarlijkse trefmoment, maar dan wel digitaal. Het toepasselijke 

thema, ‘Zorg in onze gemeente’, is vandaag zeer actueel. Jullie 

vinden meer informatie voor deelname verder in de Kleine Raak. 

En dat we met z’n allen bezorgd zijn over uw en mijn gezondheid 

blijkt ook uit het initiatief van onze gemeente: ‘Tour mee minera-

le’, een gezondheidswandeling met 10 haltes met QR-code over de 

bestaande wandeling “Callarispad”. Achter elke QR-code vind 

je info, een ludiek audioverhaal en tips rond alcoholpreventie. 

Je kan het overzicht (kaart) of 

het roadbook (meer detail) downloaden, 

naast het gpx-bestand. Of scan de QR-

code hiernaast (met je smartphonecamera) 

en de route opent onmiddellijk op je 

smartphone. 

 

Het bestuur 

Agenda  
(onder voorbehoud) 

11 feb   Infoavond beleggen 

9 april   Pralines maken 

2 mei    Vogelspotting 

3-10-17 juni Petanque 

18 juni   Barbecue 
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Uitgiftedatum: 

07/02/2021 

Oplage: 75 

Wat betekent KWB in het leven van onze le-

den? Je kan het rapport downloaden op de 

website van KWB: 

https://www.kwbeensgezind.be/ 

https://www.merchtem.be/product/299/fiets--en-wandelroutes


Beweging.net 

  



Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Een nieuwjaar is terug gestart met de beste wensen aan ieder die ze wil horen. 

Wij zullen het afgelopen jaar nooit vergeten, wij zaten met ons handen in het haar. 

2020 was een beestig moeilijk en troosteloos coronajaar. 

Maar de veelbelovende coronavaccins van Pfizer zijn 90% doeltreffend, en AstraZeneca en Johnson & Johnson zijn 

ook op de goede weg om iedereen te helpen..  

Wij starten het nieuwe jaar met een vleugje hoop, moge alles tegen het einde van het jaar 2021 toch een beetje 

normaal verlopen. 

Dat wij met allen gaan voor een gezond, gelukkig warm en hoopvol nieuwjaar 2021. 

 

De nieuwjaarreceptie van K W B was super. Het bestuur bezorgde aan ieder lid een kwaliteitswijntje met een uit-

nodiging om via Teams op het nieuwe jaar te klinken. Ze waren aangenaam verrast dat er zoveel volk op de pc te 

zien was en elk van hun had goede commentaar en klonken al lachend, sommigen grappig op het jaar 2021! Zij al-

len houden de moed erin en wij ook! 

 

Januari onvoorspelbaar, storm en regen niets houd hem tegen. Door het raam zie ik de kale boomtakken heen en 

weer slingeren, enkele bladeren die de stormt overleefd hebben klampen zich tenger vast om de storm te trotse-

ren en wachten op de lente! 

Hoera! Mijn krokussen staan al in bloem, zelfs de zon verschijnt af en toe tussen een wolkeloze, zachte, grijze 

lucht. Deze morgen zag ik zelfs paasbloemen komen piepen. Ocharmen, wat gebeurd er met onze seizoenen? 

Nu ik toch aan huis gekluisterd zit en geniet van dit kleurig plaatje, bekijk ik mijn droevige wintertuin. Die beleeft 

stilletje zijn winter slaap. 

Maar wat zie ik daar opeens weer tevoorschijn komen? Een hoop verse grond. Het gras wijkt opzij en het hoopje 

grond wordt groter. Een dier, genaamd “mol” begint te woelen,  het gazon wordt omgetoverd in een veld met al-

lemaal molshopen. 

En zo kan onze François zich bezig houden met  de tuin proper te krijgen voor de lente, die in aantocht is. 

Ik herinner mij nog die koude winters met veel sneeuw, overal zag je een sneeuwman pronken, de pracht van de 

met rijm bedekte bomen, een lage zon over een blinkend sneeuwwit wintertapijt, de ijskegels aan de dakgoten, de 

ijsbloemen op de vensterramen, het was bibberen van de kou! En wat een feest? Wij gingen schaatsen op de dicht-

gevroren beken en vijver,  hand in hand gleden wij over het ijs, om daarna met blozende kaakjes naar huis te ren-

nen, moe maar voldaan, achter de Leuvense stoof om onze voeten te warmen en warme chocolademelk te drin-

ken! Wat een tijd en toch waren wij met weinig gelukkig en blij. 

Onze kinderen en kleinkinderen zien vandaag de winter helemaal anders, geen gezellige verjaardagen, geen uitstap-

pen, geen feestjes of bubbels. Ze moeten  hun contacten beperken, en van veel dingen afstand houden. En toch 

houden velen het vol. 

 

Ik ben één boom enkel alleen één boom 

Ik zing en ruis  al duizenden jaren het zelfde waaierige lied 

De jaren die voorbij zijn tel ik niet, ik leef van de verleden herinnering.  

Ik geniet van vele geuren, veilige bossen, een vlucht van ganzen boven mij. 

Maar bovenal van de stilte van de nacht, die ik alleen kan horen.  

Warme groetjes! 

 

 



Een duik in ons archief 

  

Peizegem, 4 januari 1959 
Voor de gelegenheid gaan we even terug in de tijd. Dankzij de archieven die ons werden bezorgd door o.m.  Jef 

Van Buggenhout kunnen we inderdaad eens terugblikken hoe het eraan toe ging bij KWB Peizegem in het jaar laten 

we zeggen 1959. De expo-drukte was net achter de rug. De rust was teruggekeerd in het dorp. Je kon terug best 

een uur lang op de straat wandelen zonder een auto of moto te bespeuren. Met het expo-gebeuren reden bij mo-

menten de auto’s in rijen achter elkaar. Maar goed, dat was anno jan 1959 alweer voorbij. 

4 januari 1959 wijkmeesters vergadering KWB Peizegem ten huize van de voorzitter Judo De Block.   

Onder begeleiding van de proost EH Van Steenhuyse werd de vergadering aangevat met een gebed. 

Iedereen was aanwezig, de voorzitter wenste de aanwezigen uiteraard het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Belangrijkste agendapunt was de voorbereiding voor het jaarlijkse teerfeest.  

De verantwoordelijkheden waren hier vrij vlug verdeeld onder de aanwezigen: 

Opmaken van een uitnodiging: Joannes De 

Smedt; 

Versturen van de uitnodiging: Jules Robbe-

rechts; 

Opmaken van de spijskaarten: Jozef Van 

Buggenhout en Louis Hellinckx; 

Ontspanning:  ontspanningsgroep 

(toneelgroep); 

Drank : Paul De Hauwere en Cyriel Saerens; 

Vleeswaren: Judo De Block; 

Legumen (groenten): Joannes De Smedt; 

Sigaretten : Albrechts ?; 

Prijs voor de tombola: de vrouwen; 

Afgesproken werd om 4 u  zaterdagnamiddag 24 januari in het patronaat om alles in orde te brengen. 

De deelnameprijs was 50 fr.  

De proost dankte nog iedereen voor de inzet en moeite die aan de dag werd gelegd om van teerfeest een feest te 

maken waar arbeiders en hun familie zich konden vermaken. Hij belichtte de grote nood bij onze mensen en wees 

erop dat “de arbeidersstand alleen rijk kon worden gemaakt met God.  Hoe meer de arbeider God bezit, hoe rij-

ker hij zich voelt” “onze proost spoort ons gedurig aan naar meer levensverdieping” 

Er werd afgesloten met opnieuw een gebed en toch ook met “een klein glaasje met iets goeds erin”. 

De ontspanningsgroep “de vrolijke tisten” 
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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 26 februari 2021 in de bus 

bij een bestuurslid, of mail het 

naar:     stefanvandeven-

ster@scarlet.be.     Je kan ook op 

onze website terecht: http://

www.kwbpeizegem.be/?q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Atletiekonderdeel. 

2. Blauwgrijs metaal – Korte filmverschijning –  

Middeleeuwen. 

3. Toespraak – Achterbuurt. 

4. Vogelproduct – Terugtrekking. 

5. Gek (Engels) – Kunstmatige wereldtaal. 

6. Hoofdstad van Texas – Hindere, passe. 

7. Punt(je), spat(je) – Soort rolschaats –                

In memoriam. 

8. Verbod – Hoofdstad van Italië. 

9. Koppel, paar – Broodsuiker – Oersted. 

10. Onafgebroken – Zeemeeuw. 

11. Priem – Raak gewoon – Soort verlichting. 

12. Namiddag – Maretak. 

13. Emotie, gewaarwording – Beslissende pass. 

VERTICAAL : 

1. Bittere vloeistof – Kort tekstbericht – Benauwd. 

2. Verdovend middel – Aarzele, drentele. 

3. Vrouwelijk rund – Bezeten, satanisch. 

4. Duitse rivier – Hechtmiddel – Onderwijsvorm. 

5. Honderdste deel van een munt – Smeermiddel. 

6. Bestaand, eerlijk – Piepschuim – Suo Loco. 

7. Deel van een kast – Rolschaatspiste – Peulvrucht. 

8. Schandelijke belediging – Paling – Bijbels koning. 

9. Voorzetsel – Handvuurwapen – Deelgemeente 

van Gembloers. 

10. Windrichting – Aanvankelijk – Toets alleen. 

11. Bedrog, foefje – Jongensnaam. 

12. Loopvogel – Inwoner van Timor. 

13. Bedrog – Bittere ernst, serieus. 

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

1     6                     

2                   11       

3           10         7     

4                           

5     5         13           

6                           

7             9             

8           3               

9                           

10   1                     4 

11                           

12 12                   8     

13     2                     
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mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
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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 

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 2021 
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Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

GEZONDHEID  

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan Veerle Hermans. 

 

Proficiat!   

 

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

1   A A R   E G O I S T E N 

2 M P   O F F E R   T A R N 

3 O P P E R   N A P   L U   

4 O L A   I N S   I B I Z A 

5 R E M I S E   S N E E   T 

6 D   P H   G R O O T   C A 

7 M E U B E L O N T W E R P 

8 A L S   P I T A   E V A   

9 C B   D O G   R I T   S E 

10 H A L O   E B   R E C H T 

11 I   O O M   A P E R O   A 

12 N E E R S L A A N   L E G 

13 E L F   N I K K E L T J E 


