
Teerfeest 21 maart 

Beste wensen 
In deze donkere dagen gaan we zeker niet klagen, want we hebben 

bijna ongemerkt weeral een jaar goed gewerkt! Een nieuwjaar een 

nieuw beging een frisse start en een hoopvol hart. Dankbaarheid 

voor de nieuwe kansen die zullen komen. Vertrouwen en welkom 

heten aan het jaar 2020. Nieuwe dagen komen eraan, tijd om even 

stil te staan om na te denken en te bezinnen, afsluiten of opnieuw te 

beginnen. 

Wat te doen met wensen of dromen, dingen die jou zijn overkomen. 

Maak een plaatsje vrij in je hart voor mooie dingen, maak ieder jaar 

een nieuwe start, begin met je oude te overlopen en laat nieuwe 

dromen op jou afkomen. Laat het leven komen zoals het is, heb het 

lief, bewonder en geniet. Denk aan je buur, vriend en familie. Wens 

ze gouden dagen, veel geluk en goede gezondheid, voor iedere dag 

een briljant moment … al is het nog zo klein, laat het een schitte-

rend lichtpuntje zijn.  

De wintertijd is aan gekomen, kijk naar de bomen! zie hoe het licht 

door de bladerloze takken glijdt.  De dagen beginnen te lengen, 

elke dag weer een klein beetje meer licht. Nog een klein maandje 

wachten  en je trekt s ’morgen je gordijnen open en lach naar de 

hemel. 

Voel je blij en besef dat je elk duister moment in het voorbije jaar 

over won. Elke dag meer licht om te leven, te lachen, iemand te 

helpen en zoveel mogelijk het beste te geven. In deze wintertijd kan 

het soms ook stormen en je een weg laten belopen die je vreemd 

is, zoek dan naar dat ene sprankje licht, het vlammetje van de hoop, 

dat tere vlammetje, bescherm het goed dat het niet helemaal duis-

ternis wordt, het geeft je licht naar de plaats te gaan waar het veilig 

is. 

Het oude jaar kreunt stervend weg zijn laatste adem blaast hij uit.  

In flitsen komende herinneringen die tijdens het verlopen jaar plaats 

vonden. Drama’s aardbevingen, overstromingen, onze regering zon-

der begroting én nieuw beleid met veel politiek spektakel.  

Het nieuwe jaar is geland dat betekend elkaar gelukkige nieuwjaar 

wensen, een eeuwen oude traditie.   

De recepties komen eraan met Champagne en calorierijke hapjes. 

Oei daar gaat mijn gewicht!.... Sst… stil! Leg  de calorieën voor deze 

tijd eens in de schuif, geniet van al dat lekkers, de uitnodigingen de 

geschenkjes, en de vreugde om fijne dagen  samen door te brengen, 

wat kan er gezelliger zijn, dan feesten met familie en vrienden. 

Laten wij klinken op een “Gelukkig voorspoedig 

Nieuwjaar” van 12 maanden vreugde, 52 weken ple-
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  Menu 
Vispannetje van Noordzeevis 

met saffraan 

 

Chateaubriand met primeur-

groenten en rode wijnsaus en 

aardappelkroketten 

 

Tarte Tatin met vanille-ijs 

 



Infoavond 

Stroom op je dak, alles wat je wil weten over zonnepanelen 
KWB Peizegem organiseert infoavond over zonnepanelen 
 

Door zonne-energie te gebruiken kun je besparen op je energiefactuur. Bovendien draag je je steentje bij aan het 

milieu en stijgt je huis in waarde. Maar wat brengt de toekomst voor zonne-energie? Dat ontdek je in een infosessie 

van KWB. 

De Belgische overheid biedt geen subsidies meer voor de aanschaf van zonnepanelen, maar ze zijn wel een pak 

goedkoper geworden en wekken meer energie op dan ooit te voren. Is de installatie ervan nog nuttig? 

Een deskundig spreker neemt je mee in het verhaal van zonnepanelen en zonne-energie, gebracht in klare taal.   

Zowel de technische kant van de zaak als opbrengst, rendabiliteit en digitale meters komen aan bod. 

Benieuwd of zonnepanelen iets voor jou zijn? De infoavond vindt plaats op donderdag 20 februari 2020 

om 20u in het Café van Ons Parochiehuis. 

 

Jurgen Sarens komt ons meer vertellen over: 

 

 Zonne-energie 

 Hoe werkt een zonnepaneel (kort, technisch) 

 Opbouw van een huis-installatie • Soorten zonnepa-

nelen 

 Wat doet de omvormer? 

 Invloed van oriëntatie, hellingsgraad van het dak, 

schaduwelementen …  

 Wat is een instralingsdiagram?  

 Bereken zelf de opbrengst van een installatie in 

kWh per jaar  

 Rendabel of niet ... en bereken zelf de rendabiliteits-

periode 

 Garanties op panelen, omvormer (... en de misleiding) 

 Prosumententarief ... en de elektriciteitsfactuur 

 Digitale meters ... en de gevolgen  



Info 

Prikbord 

Kwb gezinsweekend 2020 
Op 30, 31 oktober en 1 november 2020 organiseert KWB Peizegem zijn gezinsweekend. Om alles in goede banen 

te  leiden hadden we graag een indicatie gehad wie er mee op uit trekt. Ideeën rond verblijfslocaties, logementen en 

bezoeken zijn ook van harte welkom. 

Graag een seintje aan Julien Robberechts 052/34.22.98 of julien.robberechts@telenet.be 

 

 



10de Boskant Quiz 

Praatcafé   

  

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. 

 

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  



Kwb Teerfeest 21 maart 2020 om 19u30 
Het KWB-teerfeest gaat al  jaren mee in het                

jaarprogramma. In de beginperiode brachten de 

KWB-ers hun bestek zelf mee en werd er ge-

kookt door KWB-ers. Ons Parochiehuis zat 

stampvol (grote + kleine zaal). Doorheen de jaren 

werd de formule van goed eten en drinken en 

plezier maken behouden. De aanpak paste zich 

aan de tijdsgeest aan. Het koken werd aan trai-

teurs overgelaten en het aanwezige keukenmateri-

aal van Ons Parochiehuis werd aangesproken.  

Het teerfeest 2020 gaat door en dit op zaterdag 

21 maart in ons Parochiehuis te Peizegem. Er 

werd gekozen voor onze vertrouwde formule van 

de vorige jaren. Goed eten en drinken en dan als 

KWB-ers plezier maken. Dit alles wordt jullie aan-

geboden voor 45 Euro per persoon. Inschrijven 

kan door  het bedrag over te schrijven op reke-

ning KWB Peizegem BE55 7755 9596 0644 met 

vermelding van uw naam en het aantal personen 

en gewenste tafel. 

Wij hopen dat jullie in grote getallen naar het 

teerfeest komen.  

 

Teerfeest 2020 

  Menu 
Aperitief 

 

Vispannetje van Noordzeevis met saffraan 

 

Chateaubriand met primeurgroenten en rode 

wijnsaus en aardappelkroketten 

 

Tarte Tatin met vanille-ijs 

 

Koffie 

Net gemist! 

Sfeerbeelden Nieuwjaarsreceptie 2020 



Kruiswoord 276 

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 31 januari 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. Bloeiwijze – Zelfingenomen personen. 

2. Militaire politie – Gewijde gave – Streek in 

Frankrijk. 

3. Hooimijt – Drinkschaal – Lutetium. 

4. Roomijsmerk – Plaats in Zwitserland – Spaans 

eiland. 

5. Gelijkspel bij schaken – Diepe wond, inkeping. 

6. Maat voor zuurtegraad – Aanzienlijk – Circa. 

7. Model voor bep. soort huisinrichting. 

8. Indien – Uitheems opgevuld broodje –           

Eerste vrouw. 

9. Citizens Band – Hondenras – Etappe – Selenium. 

10. Lichtende kring om de zon – Laagwater – Billijk. 

11. Familielid – Aperitief. 

12. Doen zakken, vellen – Eierproductie. 

13. Sprookjesfiguur – Klein muntstukje. 

VERTICAAL : 

1. Tuig ontworpen om dood en verderf te zaaien. 

2. Computerfabrikant – Italiaans eiland – Oude 

lengtemaat. 

3. Eiland voor Amsterdam – Windzijde van een 

schip. 

4. Gard – In het bijzonder – Omwille van. 

5. Enigszins koud – Dopingproduct – Computer-

term. 

6. Beroepshalve – Nachtgewaad – Chinese maat. 

7. Oud-Romeinse familie(groep) – Bedorven – 

Merk in vaarwater. 

8. Bid (Lat) – Echopeiling – Kostuum. 

9. Druivensoort – Godin van de vrede. 

10. Heilige – Eigenwijs persoon, weetal. 

11. Scheepstakel – Eerstvolgend – Revolver. 

12. Bijtende, wrange (omg) – Beurscrisis – Gij (omg). 

13. De onbekende – Ind. Dakbedekking –           

Verdieping. 
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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 Oplossing kruiswoord 275 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

STEKKERAUTO 

 

De prijs wordt door de wijkmeester 

bezorgd aan de kruiswoordmaker 

Proficiat!  

 

 

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

1 D A T E   R A K E T S L A 

2 O M   D A A S   S I T I N 

3 Z E T E L   S T I L   P I 

4 E L I   O P E E N   E P O 

5 N   R O M A   L O E R E N 

6 S T A R   A R E   T E L   

7 C O N C E R T P I A N O S 

8 H O   H E   L A N G S   I 

9 U N D I N E   A L E   H E 

10 I   R S   R A T A   O O R 

11 V E E   R E L   G A M E L 

12 E R I C A   F L E M E R IJ 

13 R A N D S T A D   A R A K 


