
Nieuwjaarswensen 
Beste KWB'er, 

Het is niet makkelijk om een nieuwjaarsbrief dit jaar te schrijven. 

Andere jaren zijn wensen en verwachtingen die uitgesproken wor-

den te realiseren, maar wat brengt 2021? 

2020 kunnen wij met één woord verbloemen : CORONA of CO-

VID-19. 

Ik en het voltallig bestuur hopen dat in 2021 de KWB-bubbel stilaan 

kan groeien. 

Wij gaan er als ploeg alles aan doen om een fantastisch werkjaar te 

creëren. Het zal zeker nog geen gewoon jaar worden maar wij gaan 

alleszins de uitdaging aan om er iets moois van te maken. 

De eerste maanden zullen waarschijnlijk nog in kleine bubbels dienen 

door te gaan. Het zal wat gemaakt overkomen maar willen wij de 

draad terug opnemen zal het zo moeten gebeuren. Grootse activi-

teiten zullen nog enige tijd op zich laten wachten alsook het spon-

taan ontmoeten in ons KWB-café. Wil je terug je KWB-vriend ont-

moeten zal dit gebeuren door je vooraf in te schrijven zodat wij een 

zicht op het aantal deelnemers hebben. Wij zullen in deze periode 

mensen moeten teleurstellen maar het zal niet anders kunnen. 

Voor het plannen van onze activiteiten dienen wij vooreerst de 

richtlijnen van regering en gemeente na te leven. Er zullen in de Klei-

ne Raak activiteiten aangekondigd worden maar je mailbox of chat-

box zullen naast de Kleine Raak in 2021 een belangrijke rol spelen. 

Zijn deze boxen niet aan jou besteed laat het ons zeker weten en 

wij zorgen dat je via papier of telefoon van de laatste aanpassingen 

op de hoogte wordt gebracht. 

Wij wensen jou en je familie en al wie je een warm hart toedraagt 

een goede gezondheid en veel geluk toe. Hou het veilig en respec-

teer ieders wensen zodat wij begin 2022 kunnen zeggen : in 2021 

hebben wij toch weer dat KWB-gevoel mogen ervaren. 

Luc 

Digitale nieuwjaarsreceptie: 12 januari om 20u 

Microsoft Teams meeting link wordt u per mail doorgestuurd! 

Agenda  
(onder voorbehoud) 

12 jan   Digitale nieuwjaarsreceptie 

11 feb   Infoavond beleggen 

9 april   Pralines maken 

2 mei    Vogelspotting 

3-10-17 juni Petanque 

18 juni   Barbecue 
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Activiteit 

 Beleggen voor Kwb-dummies 
Beste kwb-lid, 

Is beleggen voor jou een exotisch begrip? Wees gerust, je bent niet alleen. Beleggen kan nochtans een uit-

stekend alternatief zijn voor sparen. Het is een beetje zoals reizen naar een onbekend exotisch land. Je 

hoeft geen avonturier te zijn om het te doen maar een beetje hulp is aangewezen. Je kunt kiezen voor een 

georganiseerde reis, volledig voor jou uitgestippeld. Met beleggen is dat net hetzelfde, je begint hier best 

niet onvoorbereid aan.  

 

KWB Peizegem organiseert op 11 februari om 20u een infoavond over beleggen. 

 

We vragen een antwoord op vier essentiële vragen rond beleggen aan Frank De Leeuw: 

Wat is beleggen?  

Waarom zou je beleggen?  

Hoe groot is het risico van beleggen?  

Wat is ethisch beleggen? 

 

De infoavond gaat onder voorbehoud door in ons Parochiehuis, uiteraard Coronaproof! Indien de veiligheidsmaat-

regelen nog niet toelaten onze bubbel te verlaten zal de infoavond digitaal worden georganiseerd via Microsoft 

Teams. U wordt hiervan op voorhand via mail op de hoogte gebracht. 

 

https://www.argenta.be/nl/argenta-informeert/beleggen-voor-beginners.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=421115907825&utm_campaign=beleggen&s_kwcid=AL!10973!3!421115907825!b!!g!!%2Bbeleggen%20%2Bvoor.dummies&gclid=EAIaIQobChMIh6KGhc7_7QIVCOJ3Ch1
https://www.argenta.be/nl/argenta-informeert/beleggen-voor-beginners.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=421115907825&utm_campaign=beleggen&s_kwcid=AL!10973!3!421115907825!b!!g!!%2Bbeleggen%20%2Bvoor.dummies&gclid=EAIaIQobChMIh6KGhc7_7QIVCOJ3Ch1
https://www.argenta.be/nl/argenta-informeert/beleggen-voor-beginners.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=421115907825&utm_campaign=beleggen&s_kwcid=AL!10973!3!421115907825!b!!g!!%2Bbeleggen%20%2Bvoor.dummies&gclid=EAIaIQobChMIh6KGhc7_7QIVCOJ3Ch1
https://www.argenta.be/nl/argenta-informeert/beleggen-voor-beginners.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=421115907825&utm_campaign=beleggen&s_kwcid=AL!10973!3!421115907825!b!!g!!%2Bbeleggen%20%2Bvoor.dummies&gclid=EAIaIQobChMIh6KGhc7_7QIVCOJ3Ch1


Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Wij zijn beland in de laatste maand december 2020!  

Kwb-Vrienden, het bestuur zit ook met hun handen in hun haar, zij willen niets liever dan jullie eens goed verwen-

nen.  

Ze doen Teams-vergadering, en hebben vele plannen, helaas komt er nietszeggend van hogerhand, geen regels die 

hun wensen kunnen waar maken.  

Laten wij samen ik, gij, hij, zij, wij en jullie, in deze rare tijden ondanks  het coronabeest hopen op betere tijden en 

duimen voor de Kwb-mannen.  

Laten wij eens lachen en vrolijk zijn, dan worden jullie zorgen een stukje kleinen, want lachen is gezond, het maakt 

je aantrekkelijker en geeft zelfvertrouwen.  

Wij gebruiken 20 spieren als wij lachen en 40 als wij boos kijken, zodus iedereen, lachen ... dan wordt je minder 

moe of troosteloos! 

En kunnen de Kwb-mannen een planning met succes maken voor elk van jullie. 

Sinterklaas en zijn Pieten zijn vrijdagnacht met de stoomboot in Antwerpen aangekomen, er was een groot pro-

bleem, want België kleurt rood door het Coronabeest! Ze mochten niet bij de kindjes komen. De slimme Sint had 

een goed gedacht. En kwam met paard en koets op veilige afstand in de nacht.  

En zo werden de kindjes ‘s morgens wakker met een vrolijke snoet en smulden zij chocoladeventjes en speelden 

ze met hun geschenkjes. 

De kerstdagen laten zich triestig horen, het zullen eenzame dagen zijn. Warme familiefeestje zullen er niet bij ho-

ren in deze coronatijd. 

Kerst het gezelligheidsfeest die wij al jaren vieren.  

Wie had ooit gedacht dat het nu verschrikkelijk anders zou zijn. 

Want zeg nu zelf: een kerstfeest zonder familie is een “regenboog zonder zijn kleuren”. 

Maar laten wij ons hart zelf onder onze riem steken, en enkele pogingen ondernemen om er het beste van te ma-

ken en hopen dat alles komt goed, onze moed niet verliezen.  

Misschien flakkert er ergens een klein lichtje die de feestdagen draagelijker zullen maken in deze donkere tijden. 

Plaats toch maar een kerstboom, en versier hem met een warm gevoel. 

Alles is welkom, sterren die veel betekenis hebben, doen wij flikkeren gelijk lichtjes die smachten naar warmte en 

vrede. 

Met onze slingers geven wij een witte kleur, als vervanging van een wit sneeuwtapijt waar veel kinderen van dro-

men. 

De hele wereld treurt. Wij kunnen er niet naast kijken, iedereen wil niks liever dan vieren, maar laat alles stillekes 

verlopen dan moeten wij er niet te hard voor boeten. 

Ik wens jullie voor de kerstdagen een warm gevoel en één prettig moment.  

Bewaar in je hart wat fijn is hoe klein het ook mag zijn. 

Hou goed vast wat je geraakt heeft, en laat alles los wat jou niet gelukkig maakt. 

Ik heb voor jullie een speciaal doosje ingepakt met veel warmte, vriendschap, liefde en een goede gezondheid. Geef 

het ook door aan jullie familie vrienden.  

 

Warme groetjes!! 
 

 



Beweging.net 

  

 

 

 

 

 

Corona citaten  

Een moeilijke tijd 

creëert geen helden. 

Het is tijdens moeilij-

ke tijden dat we een 

held in onszelf      

ontdekken 

Bob Riley 



Kruiswoord 282 

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 januari 2021 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 – Verdie-

ping. 

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

1 
            1             

2 
                          

3 
                          

4 
                      3   

5 
          2               

6 
6                         

7 
              5           

8 
                          

9 
      10                   

10 
                      7   

11 
                    4     

12 
    8                     

13 
          9               
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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 

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 

 
Oplossing kruiswoord 281 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

MASKERWEIGERAAR  

 

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 S O R B O N N E   D O U R 

2 H E L I O S   M E E   P O 

3 A V   E G   H O T L I S T 

4 K E L K   T E   E E N   O 

5 E L I   H U M O R   G B R 

6 D   B O O M E R   I E R   

7 O L I E B O L L E N K A R 

8 W I E   B R I E S   E N E 

9 N B   T Y   N A   R E D E 

10   E P O   E G A L E R E   

11 B L A K E R   N O E D E L 

12 R   R I N G O   R E   N E 

13 A U T O G E N E   L E D A 


