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Nieuwjaarsreceptie 14 jan.

Agenda
14 jan

Nieuwjaarsreceptie (digitaal)

28 jan

Dropping

4 feb

Praatcafé Elektrische auto

11 feb

Bezoek D’Ieteren Gallery

19 feb

Teerfeest

4 maart Wiskyproeverij

Een nieuw jaar en een nieuwe golf
Kerstmis en Nieuwjaar zitten er spijtig genoeg alweer op. De semilock down liet ons gelukkig toe om de eindejaarsfeesten met familie
en vrienden door te brengen. Als gezelschapsdieren pur-sang hadden
we dit wel nodig. Hier tegenover stond dat de gehele cultuursector
opnieuw op slot ging. En spijtig genoeg vallen ook onze KWBactiviteiten hier onder. Een terugblik op december kunnen we het
best omschrijven als één groot zwart gat. Eens te meer zijn een paar
van onze topactiviteiten zoals de Kinderkermis moeten sneuvelen.
En nu maar hopen dat we met zijn allen klaar zijn om over de volgende Coronagolven te surfen.!
Het ziet er wel naar uit dat onze virologen en de regering in het bijzonder de gezondheidsrisico’s van de besmettelijke Omikron-variant
te hoog hebben ingeschat. Hopelijk gaan de deuren van de cultuursector gauw weer open zodat ook KWB Peizegem de kurken kan
laten knallen.
Spijtig genoeg komt onze nieuwjaarsreceptie te vroeg om fysiek te
laten doorgaan. Dit houdt ons evenwel niet tegen om het glas te
heffen op een gelukkig en gezond Nieuwjaar. In het weekend van 7-8
-9 januari komt het bestuur bij u langs met een nieuwjaarsgeschenk.
Op vrijdagavond 14 januari om 20u houden we onze nieuwjaarsreceptie digitaal. De avond start met een woordje van de nieuwe
voorzitter. U hoort het goed. Luc geeft na 8 mooie jaren de fakkel
door en daarbij hoort een woordje van dank. We maken uiteraard
ook van de gelegenheid gebruik om ons nieuwe jaarprogramma voor
te stellen. Hopelijk mogen we jullie in grote getalen verwelkomen.
De Teams-link om in te loggen vindt u terug op de website. Jullie
ontvangen ook nog een mailtje van ons met de link.
Ons programma zit de eerste weken boordevol met leuke activiteiten. 28 januari droppen we de moedigsten onder ons op een onbekende bestemming. David en Berten zijn alvast op zoek naar de donkerste hoekjes in onze streek. Op het praatcafé van 4 februari somt
Stan De Potter voor ons alle voordelen op van een elektrische auto
en op 11 februari trekken we met zijn allen naar het privémuseum
van de D’Ieteren groep. Het uitgelezen moment om onze jongensdromen weer heel even nieuw leven in te blazen. Meer informatie
vinden jullie verder in deze Kleine Raak. Vergeet niet op tijd in te
schrijven want vol is vol. Inschrijven kan via onze website of via een
bestuurslid. Johan

KWB lidgeld 2022

Er staat het komende jaar heel wat te gebeuren bij KWB Peizegem. We hopen om ons normale ritme terug op te nemen en
hopen om meer en meer activiteiten opnieuw in vrij normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Er wordt meer dan ooit
naar het verenigingsleven gekeken om mensen terug buiten en terug samen te brengen. KWB Peizegem zal het komende jaar
alles op alles zal zetten om elkaar te ontmoeten. Want in ‘bubbeltijden’ hebben we gemerkt dat het heel fijn is om mensen in
je buurt te kennen, en laat dat nu net onze specialiteit zijn. Een eerste stap moet nu gezet worden: het lidmaatschap moet
vernieuwd worden. KWB Nationaal heeft de ledenbijdrage voor 2022 opnieuw vastgelegd op 30 Euro per lid, inwonende gezinsleden inbegrepen. Je lidgeld betalen via overschrijving kan op rekening nummer BE55 7755 9596 0644 of bij een van onze
bestuursleden. De contactadressen vind je op de achterflap van deze Kleine Raak.
We begrijpen dat het betalen van het lidgeld niet voor iedereen vanzelfsprekend is, zeker na 2 magere KWB-jaren. Daarom
sommen we met plezier nog eens 9 goede redenen op om toch lid te worden of te blijven:

Grote Raak

Kleine Raak

Veiligheid

Jaarlijks krijg je als lid tien edities
van het kwb-ledenblad Raak in de
bus, met nieuws over andere afdelingen en de grote kwb, artikels
over wat er in de wereld leeft, een
kruiswoordpuzzel, reportages, doe
-ideeën en recepten ...

Jaarlijks krijg je als lid tien edities
van onze eigenste Kleine Raak in
de bus, met nieuws over onze komende activiteiten, terugblikken
op de afgelopen maand, nieuwtjes
uit KWB Peizegem, een kruiswoordpuzzel, ...

We nemen de veiligheid van onze
leden steeds ter harte. Indien er
dan toch eens iets misloopt zijn al
onze leden goed verzekerd tijden
de KWB activiteiten, voor zowel
lichamelijke ongevallen als burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Voordelenboekje

Groepsaankoop

Jaarprogramma

Alle leden krijgen een voordelenboekje met tal van mooie kortingen. Zo is kwb'er zijn ook financieel
interessant! Bovendien vallen er
doorheen het jaar extra aanbiedingen te ontdekken en prijzen te
winnen.

In februari 2022 organiseren we
opnieuw onze groepsaankoop
meststoffen. Dit laat ons toe om
voor onze leden een mooie korting
te versieren en toch ecologische
kwaliteitsproducten aan te beiden.

We hebben voor het komende jaar
weer een zeer mooi programma in
elkaar geknutseld. Voor elk wat
wils. Met enkele nieuwe topaffiches. Leden kunnen veelal gratis
deelnemen of aan sterk verminderde prijs.

KWB pur sang

Uitstappen

Ecologie

Je behoort tot een hechte vriendengroep. Samen met je ons zorg
je voor een warme en solidaire
buurt en leg je nieuwe contacten.
Maandelijks ontmoeten we elkaar
voor een gezellige babbel op het
Praatcafé.

In 2022 trekken we er meerdere
keren op uit. We bezoeken onder
andere D’Ieteren Galery, het Zwin
en Sluis en gaan eens kijken hoe
het er aan toegaat in een lokale
plukboerderij, ...

We kunnen het niet langer ontkennen, onze leefmilieu verandert niet
ten goede. In 2022 leren we hoe
wij ons steentje kunnen bijdragen.
Electrische wagens en thuisbatterijen hebben meer met elkaar te
maken dan we denken!

Toch nog wat twijfels? Aarzel niet om een van onze bestuursleden aan te spreken.

Top activiteit

Dropping - Vrijdag 28 januari om 19u
Zoals beloofd halen we in 2022 enkele leuke activiteiten terug van onder het stof. Eentje daarvan is onze dropping.
Het is ondertussen al een paar jaar geleden dat onze laatste dropping doorging in de buurt van de Abdij van Afligem. Dit jaar hebben David en Berten opnieuw een pittoreske omgeving gevonden, alleen zullen jullie hiervan weinig waarnemen want het zal donker zijn. Zeer donker! De maanstand zit die dag namelijk in zijn laatste kwartier.
Maar dat maakt het juist leuk natuurlijk. Daarbij komt dat onze dropping naar goede gewoonte niet alleen een onbekend vertrekpunt, maar ook een onbekende aankomst heeft. Een snelle thuiskomst kan dus niet worden verzekerd ...
We spreken af om 19u aan Ons Parochiehuis. Jullie worden geblinddoekt naar een onbekende bestemming gebracht voor een tocht van ongeveer 6km. Vergeet zeker jullie zaklamp en fluohesje niet, zodat we het veilig houden. We sluiten de avond af met een lekkere pint. Om voldoende vervoer te kunnen inplannen zouden we jullie
willen vragen om zo snel mogelijk in te schrijven. Deze activiteit is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Breng dus gerust vrienden of familie mee.
Inschrijven: www.kwbpeizegem.be of via mail naar jguns@telenet.be met vermelding van het aantal deelnemers.

Niet te missen

Vrijdag 14 januari om 20u (digitaal)

Het bestuur van KWB Peizegem nodigt jullie van harte uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die vrijdag 14 januari om 20u digitaal doorgaat omwille van de huidige Coronamaatregelen. Jullie zullen hiervoor een Teams-link ontvangen per mail om in te loggen. Jullie kunnen ook inloggen via de Teams-link op onze website
www.kwbpeizegem.be
We klinken het glas op een gelukkig en gezond Nieuwjaar en hopelijk kunnen we elkaar het komende jaar opnieuw
wat meer ontmoeten. De avond start met een woordje van de nieuwe voorzitter. U hoort het goed. Luc geeft
na 8 mooie jaren de fakkel door en daarbij hoort een woordje van dank. We maken uiteraard ook van de gelegenheid gebruik om ons nieuwe jaarprogramma voor te stellen. Hopelijk mogen we jullie in grote getalen verwelkomen. Noteer de datum alvast in jullie agenda.

Praatcafé februari

VALT JE KEUZE MORGEN OOK OP EEN ELEKTRISCHE
WAGEN? EEN GOEDE AANKOOP OF NET NIET?
Vrijdag 4 februari 2022 geeft KWB hierover een infoavond.
Vroeger was het simpel: je kon kiezen uit benzine of diesel. Of op LPG was ook nog een mogelijkheid. Vandaag
wordt een wagen aankopen heel wat complexer: hybride, plug-in hybride, elektrisch, waterstof… of toch maar blijven kiezen voor de vertrouwde benzine- of dieselmotor?
Op deze vraag bestaat geen eenzijdig antwoord. De soort aandrijving die voor jou de beste keuze is, is namelijk
afhankelijk van je noden, je gebruik van een wagen en je oplaadmogelijkheden. Daarnaast moeten we rekening houden met het leefmilieu en de alsmaar stijgende belasting die afhankelijk is van de uitstoot. En je kunnen verplaatsen
is belangrijk maar je doet dit liefst op een planeet die leefbaar blijft voor iedereen.
Is een elektrische wagen dan echt zo milieuvriendelijk? Het produceren van de batterij is ook erg vervuilend, om
nog maar te zwijgen van de arbeidsomstandigheden waarin de grondstoffen ontgonnen worden. Deze grondstoffen
zitten aan het begin van de productieketting en vandaag hebben de werknemers die bij deze ontginning betrokken
zijn nog ver van een aanvaardbare sociale bescherming. Vaak gebeuren deze activiteiten in mensonwaardige omstandigheden.
Daar tegenover staat het rijcomfort, het gezoem van de elektrische wagen en de verminderde uitlaatgassen.
Zou jij hierover graag wat meer te weten komen? Kom dan op VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022 om 20 u naar onze
infoavond over de elektrische wagen en de laadpalen en batterijen die hiervoor nodig zijn. STAN DE POTTER
WERKT REEDS 15 JAAR AAN DE ONTWIKKELING VAN HYBRIDE EN ELEKTRISCHE WAGENS BIJ TOYOTA
MOTOR EUROPE en zal ons die avond zijn kennis en ervaringen delen.
Hopelijk zorgen de coronamaatregelen ervoor dat we toch op een veilige manier elkaar kunnen ontmoeten. KWB
zorgt voor de reservatie van de KLEINE ZAAL in Ons Parochiehuis zodat we voldoende afstand kunnen garanderen. Breng jij je mondmasker mee? Samen maken wij er een leerrijke avond van.
Indien we toch niet mogen samenkomen gaat de activiteit zeker digitaal door! Hou onze website
www.kwbpeizegem.be in het oog voor de laatste informatie.
Iedereen van harte welkom !

Blikvanger - D’Ieteren Galery
Inderdaad het is ons gelukt! Wij hebben een afspraak met het verleden van een der oudste bedrijven in ons land:
autobouwer D’Ieteren heeft ons een rondleiding toegezegd in hun exclusief privé museum te Brussel. Het verhaal
van deze “koetsenbouwer” begint in de glorietijd van de “postkoets” over de assemblage van Amerikaanse
“Studebakers” en later de “Volkswagen” van bij het prille begin. Maar D’Ieteren heeft meer te bieden dan dat, maar
daarvoor kom je best met ons mee. Wij nodigen je uit die

Vrijdag11 februari 2022 om 17u30
Bezoek D’Ieteren Gallery
Nicolaas baron D’Ieteren, de huidige voorzitter van de
raad van bestuur van het bedrijf is de nazaat van een
generatie bedrijfsleiders die in het Brusselse haar activiteiten startte rond 1800. Alles startte met Jan D’Ieteren die vanuit het Nederlandse Schinnen naar Brussel trok om er als rijtuighersteller te werken. Zijn
zoon Jean-Joseph stichtte in 1805 het huidige bedrijf
met de bouw van koetsen en Berlines. Hij leverde
o.a. aan het hof. Geleidelijk aan kon het bedrijf moderniseren en werd de nadruk op de bouw van auto’s
gelegd terwijl het koetsenbouwen snel terrein verloor.
Zo was de assemblage van Amerikaanse
“Studebakers” een van hun hoofdactiviteiten. Na WO
II kon Roland een contract met het Duitse VW versieren en werd hij de Belgische importeur van de succesvolle
kever. Als de “kever” ’s wereld meest verkocht automodel is geworden kan men hier met fierheid zeggen dat een
groot deel ervan in de fabriek te Vorst werden gebouwd. In 2007 behoorde hij tot de 25 rijkste Vlamingen. In 2009
bekwam hij de titel van baron. Hij stierf aan Covid in 2020.
Dit kan je allemaal zien en horen die avond!
Wij plannen het vervoer per bus indien er voldoende inschrijvingen zijn. Het museum beperkt het aantal bezoekers tot maximaal 45 personen. Snel inschrijven is de boodschap! We vragen een bijdrage van 15 Euro per persoon
om de bus te vergoeden. Inschrijvingen zijn slechts geldig na overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening nummer BE55 7755 9596 0644 of cash betaling bij een van onze bestuursleden.
Inschrijvingen kunnen gebeuren via het inschrijvingsformulier op onze website of per mail naar
julien.robberechts@telenet.be.
We vertrekken aan het Kerkplein om 17u30.

Julien

Mijn Corona sprokkels

De aanloop naar Kerstmis is nu écht begonnen. Tijd dus om zondag 29 november de eerste adventskaars aan te
steken. Het is een traditie om in ere te houden, de adventstijd. Hierbij wordt op de laatste vier zondagen voor
Kerstmis een kaars aangestoken, omgeven door symbolen. Groen is de kleur van de hoop. De ronde vorm van een
krans staat symbool voor de Wereld. De vier kaarsen betekenen het einde van de vier jaargetijden, maar staan ook
symbool voor de verschillende windstreken.
De laatste maand van een bewogen jaar. Velen moesten thuiswerken, en misten hun collega’s. Ze werkten in pyjama, onderbroek of jogging. Dat kan wel tof en comfortabel zijn, toch denk ik dat je het meest productief bent als je
actief op het werk bent. Het vele thuiswerk begint toch wel door te wegen. Wij moeten blijven geloven dat er ooit
een einde zal komen aan deze zware tijden. Laten wij een warm hart geven aan onze mensen die zich ten dienste
stellen.
De toekomst blijft een groot vraagteken, want er is weer een nieuwe variant opgedoken. De in Zuid-Afrika ontdekte nieuwe Coronavariant veroorzaakte wereldwijd paniek. Ze hebben hem een naam gegeven ‘omikron’. In
ons land is hij alleszins ook al beland!! En het resultaat is triest, wij mogen terug weinig organiseren, niet meer repeteren met ons koor. Dit is natuurlijk niet tof want Kerstmis komt eraan. De kinderkermis waar zoveel kinderen
naar uitkeken werd al voor de 2de maal afgelast. Kaas en wijnavonden afgelast. Er gebeuren weeral veel droevig makende dingen, die je niet laten lachen. Altijd zal er iets gebeuren in de wereld, waar wij als gewone “Mens” geen
antwoorden op weten. Laten wij er het beste van maken, zonder veel te veel tamtam!
Maar echt vrolijk word je ook niet van dat “Beest”. Het was volle zon en ik dacht, dit is het moment om naar buiten te gaan. Zonder natuurlijk eens naar de buienradar te kijken. En ik op weg: Middelstraat, Peizegemstraat, Molenbaan. Kouter, Nieuwbaan en het Leireken op tot aan de apotheker. Ik voelde de eerste druppels vallen, Ik keek
naar omhoog en zag donkere, bijna zwarte wolken, snel naderen, Er is nog nooit iemand gesmolten door de regen,
dus ik stap snel door. Maar niets aan te doen. De regen viel met veel plezier op mij neer. De wind moedigde de
regen nog aan met als resultaat strontnat, mijn voeten doorweekt en mijn humeur om zeep. Dan maar de warmte
opgezocht, mij ontdaan van alle natte dingen, rustpauze genomen met zwarte koffie. Hoe stom moet je zijn om je
in een week 2 maal doornat te laten regenen. Ha, ha, ha.
De stille donkere dagen gaan eraan, tijd om even stil te staan.
Hopen dat het komende jaar, rijk mag zijn voor elke mens, met veel regenboog kleuren.
Laat de goede gezonde elementen op je afkomen.
En geef ze in deze tijd door aan mensen die ze hard nodig hebben.
Geniet van elke nieuwe dag, het zijn de kleinere dingen die je leven warm en vrolijk maken.
Ontdek elke dag iets moois, lach alle zorgen slim weg.
Voor het nieuwe jaar 2022! Aan de KWB vrienden.
Bruisend, zorgeloos, gezonder en vreugdevolle dagen!
Voor de laatste donkere dagen! Geniet van de schitterende sterrenhemel.
Laat deze sterren een boodschap zijn, naar een blinkend nieuwjaar.
Onze wensen! Aan iedereen veel warmte in koude dagen, en plezier met de pakjes.
Humor hoort er ook bij, om al wat triestig is weg te blazen.
Geef een klein gebaar een lieve lach aan iemand met een minder goede dag.
Voor de 365 dagen die volgen wensen wij veel geluk en weinig zorgen.
Hopelijk kunnen wij terug gewoon samen komen, zonder dat iemand ons komt storen.
Aan iedereen van mij een warme zoen, op jullie snoet.
Geniet van de komende Nieuwjaarsdagen!
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Win deze maand een
verrassing.

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 28 januari 2022 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
Vergeet je naam en adres niet te
vermelden!
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HORIZONTAAL :
1.
Onhoudbare tennisopslag – Door zwam veroor
-zaakte woekering in takken van gezonde bomen.
2.
Zandzakje – De eigen persoon.
3.
Voorteken – Soepgroente – Dicht op elkaar.
4.
Treurdicht – Voortdurend – Lage druk.
5.
Doctor – Laatste rustplaats – Onderwijs –
Borst.
6.
Boenmiddel – Laagwater – Akelig – Verbond.
7.
Loofboom – Knaagdier – Geestdrift.
8.
Kloosterling van een bep. contemplatieve orde.
9.
Gelijkmatig – Eendracht – Verlegenheid.
10. Mondzweertje – Europium – Gemeenschap –
Telegraaf restant.
11. Gebruik je bij sollicitatie – Meer dan normaal –
Op dit moment – Public relations.
12. Eikenschors – Muzieknoot – Klein kindje – Star,
stijf.
13. Langspeelplaat – Commando – Kippenlegsel.
14. Schouderbelegsel – Onprettige gewaarwording.
15. Op een ordinaire manier knappe vrouw – Oude
man die een gruwelijk misdrijf begaat.

VERTICAAL :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plechtigheid op vooravond van begrafenis – Beroemdheid (Eng.).
Fototoestel – Soort vetplant – Onmeetbaar getal.
Lusthof – Engel van de eerste rang – Koud en
vochtig.
Uniek – Addelijke hofstede – Engelse herberg.
Heer – Vlaktemaat – Ultra light – Kledingmaat –
Plaats in West-Vlaanderen.
Ivoor – Schuilhokje – Verdieping.
Glazen schenkkan – Hemelsblauw – Landcode van
Ethiopië.
Binnen de kortste keren – Voedsel – Alstublieft.
Redacteur, uitgever – Lange rij – Groep zangers.
Neon – Niet alledaags – Did not run.
Baksel van gerezen deeg – Leervak op school –
Zoen – Japans bordspel.
Naschrift – Via, naast – Fijngevoelig.
Grote watervlakte – Voedster – Ten eerste.
Landbouwwerktuig – Binnen, tussen (Lat.) – Amsterdam peil.
Hedendaags uitgaansattribuut – Am. gifslang.

Dikke proficiat en dat er nog veel mogen bijkomen!
Frans Annaert

Hedwig Diependaele

Jean Mertens

Bert Roelands

Ronny Sergoynne

Frans Vermeir

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
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En natuurlijk de vele helpers in de
werkgroepen
Badminton op maandag om 20u30 in
de sporthal van de tuinbouwschool
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Het sleutelwoord van de voorbije
maand was:

T

KLIMAATDRAMMER
De prijs wordt door de wijkmeester
bezorgd aan Dirk Neirings
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Kleine Raak

Fietsen op zondag om 10u aan
ons Parochiehuis Peizegem vanaf
1 maart 2022
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Website (www.kwbpeizegem.be)
Tijs Van De Venster, Johan Guns

Distributie: Marc Van Herp
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Lokaal, materiaal, T-shirts
François Horio

Redactie: Johan Guns

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
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Financiën en verzekeringen
Geert De Block
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Proficiat!

