64ste jaargang
Nr. 3
Maart 2021
Uitgiftedatum:
05/03/2021
Oplage: 75

Leven
Beste KWB'er,
Ik heb me voorgenomen om een bepaald woord, dat het afgelopen
jaar ons leven is gaan beheersen, niet langer in de mond te nemen. U
moet dit niet zien als een blijk van wantrouwen, evenmin als een
teken van opstand! Neen, u mag het eerder zien als een blijk van
hernieuwd vertrouwen in onze naasten, maar ook in de natuur, zeg
maar het “leven”. De ontluikende lente zal hier niet vreemd aan zijn.
Ook KWB Peizegem ontluikt stilaan uit een zeer lange en zware
winterslaap. Niet op onze gekende manier, maar we zijn er wel
weer. We organiseren opnieuw activiteiten. Denken we maar aan
onze digitale nieuwjaarreceptie, maar ook aan onze geslaagde infoavond beleggen, waar we 18 deelnemers konden verwelkomen.
Wel, we gaan door op dit élan! De komende maand, op 23 maart
om 20u, organiseren we een infoavond over “Donatie van weefsels
en cellen”. Orgaandonatie kennen we allemaal, maar wist u dat u
ook donor kunt zijn van weefsels en cellen? Als orgaandonor kunnen
we 6 mensenlevens redden, maar als weefseldonor is onze impact
zo veel groter. We kunnen tot wel 100 mensen hun leven redden of
sterk verbeteren. Als dat geen “leven” schenken is!

Agenda
23 maart

Infoavond weefseldonatie

1-30 apr

de Paashaas is verdwenen

2 mei

Vogelspotting

3-10-17 juni Petanque
18 juni

Barbecue

In april gaat onze aandacht naar de kleinsten onder ons. KWB Peizegem doet samen met 160 andere KWB-afdelingen mee aan de zoektocht “de Paashaas is verdwenen …”. We hebben een mooie wandeltocht uitgestippeld die vertrekt aan Ons Parochiehuis en in een
lus door het Buggenboutbos, de mooiste plekjes uit onze directe
omgeving aandoet. Onderweg staan 7 borden opgesteld met een
QR-code die de wandelaar leidt naar een audioverhaal. De tocht kan
met het eigen gezin worden gewandeld van 1 tot en met 30 april.
Op 2 mei staat dan, naar jaarlijkse gewoonte, onze vogelspotting op
het programma. Samen met Jurgen Sarens trekken we er opnieuw
op uit om gekende en minder gekende vogels te spotten.

Zeg nu zelf. KWB

Het bestuur

Peizegem leeft!

Donatie

Infoavond donatie weefsels en cellen
Wist u dat eenieder van ons bij overlijden niet alleen orgaandonor is maar ook donor van weefsels, en dit zowel
voor transplantatie als voor onderzoek?
Wist u dat u sinds 2020 vanuit uw luie zetel kan aangeven of u een donor wenst te zijn en uw wilsbeschikking op
ieder ogenblik kan wijzigen?
Wist u dat u ook bij leven weefsels en cellen kan doneren voor transplantatie en onderzoek?
Wist u dat u als orgaandonor 6 mensenlevens kan redden, maar als weefseldonor meer dan 100 levens kan redden
of verbeteren?
Weefseldonatie blijft tot op heden een moeilijk bespreekbaar onderwerp omdat dit automatisch met het levenseinde wordt geassocieerd. Het hoeft nochtans niet altijd te gebeuren na overlijden en het is van ‘levensbelang’ voor
zeer veel mensen.
Op 23

maart 2021 om 20u organiseert KWB Peizegem een infoavond
"Donatie van weefsels en cellen"

Gezien de huidige Covid-maatregelen zal de infoavond digitaal doorgaan via Teams. Alle KWB-leden zullen een link
ontvangen via mail. De link zal ook ter beschikking worden gesteld via de KWB website. Bent u geen lid van KWB
Peizegem? Geen probleem, stuur gewoon een mailtje naar jguns@telenet.be en de link wordt u toegezonden.

Wandeltocht

De paashaas is verdwenen’ is een wandeltocht georganiseerd door KWB Peizegem die start aan Ons Parochiehuis
in Peizegem met als rode draad twee ludieke kinderverhalen. Gezinnen kunnen elk in hun eigen bubbel deelnemen
van 1 tot 30 april 2021. De deelnemers vinden onderweg op zeven plaatsen een bord in paasthema. Daarop staan
telkens twee QR-codes: eentje voor het verhaal voor min 8-jarigen, en een voor de plus 8-jarigen.
Wanneer deelnemers met hun smartphone een QR-code scannen, kunnen ze een deel van het gekozen verhaal
beluisteren. Na elk audiofragment is er ook een opdracht. Op het einde van de tocht hebben de deelnemers het
hele verhaal gehoord.
De tocht van 8 km gaat via
autoluwe wegen en paden
door het Buggenhoutbos
en laten sommige van de
mooiste plekjes zien uit
onze directe omgeving. Je
kan de tocht aanvatten op
elk moment tussen 1 en 30
april. We willen wel vragen
om zich te houden aan de
op dat moment geldende
Corona-maatregelen en
ook geen afval achter te
laten onderweg. Veel plezier! Via onze website kan
je de route nog downloaden als pdf-bestand of gxpbestand. Veel plezier!

Mijn gevoel

Sprokkels uit mijn Corona-dagboek
Wij vieren Lichtmis op 2 februari. Er is “Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt haar pannetje warm”. Deze oude
spreuk wordt verwezen naar Maria Lichtmis, een feest exact 40 dagen na Kerstmis. De dagen zijn al veel lichter
geworden, de zonnestralen laten zich zien want de wintermoeheid loopt op zijn eind. Daarom gaan wij lekker
smikkelen en eten wij vandaag pannenkoeken om de aankomende lente te vieren.
Wij wachten altijd maar op een speciale dag, maar elke dag kunnen wij zelf iets moois ontdekken, kleine dingen die
ons raken, die het leven bijzonder maken.
Zondag 7 februari. Vroeg opgestaan om naar het onbevlekte witte tapijt te kijken! Een stevige zwarte koffie in de
handen, genietend van het prachtige zicht in de tuin, de stilte en het ongerepte dikke wintertapijt, dat glanzend zegeviert. Wegdromend, in alle kwetsbaarheid! Luisterend naar de krakende, vredige geluiden van het sneeuwtapijt.
Een stille andere taal, woordeloos, maar toch verassend! Luisteren naar mijn hartslag en mijn verstand! En ik hoorde de liefste, mooiste woorden, die vertelden mij wat ik voelde, wat ik dacht, het was een stil gesprek die alle
woorden overbodig maakten.
Ik liet mij door romantische Valentijn in stilte leiden, het heeft iets euforisch misschien, een stap naar wijsheid, iets
betoverend in deze onbehaaglijke, onveilig, ergerlijke, verdrietige tijden. Het ervaart alsof niets moet en alles kan,
ik kreeg een antwoord op al mijn stille vragen. Niet oordelen, alleen in stilte verder denken, iedere dag iets nieuws
zoeken. “Geluk zoeken naar een wereld die je doet zingen van vreugde”.
Niemand is helemaal perfect of volmaakt: zoek dus bij eenvoudige simpele dingen.
Ondertussen een jaar verder “13 maart 2020 moesten wij in ons kot blijven en nu 13 maart 2021 kan nog niet gevierd worden. De corona blijft zegevieren, ,geen knuffels, Valentijn laat zich weer storen! Geen romantisch etentje
met kaarslicht!
Aswoensdag! Katholieke kerktraditie, het begin van de 40 dagen durende Vastentijd. Veertig dagen vasten versta je
ook onder een betere omgang met je medemensen! Veertig dagen achter laten al wat waardeloos is, en zoeken
naar nieuwe kansen. Veertig dagen geven aan ieder die het nodig heeft in deze corona tijden, al is het nog zo klein
er zal altijd iemand dankbaar zijn.
Het klimaat verandert zienderogen.
De diamanten zon heeft de sneeuwkristallen laten smelten.
Het witte landschap komt tot rust.
De naakte bomen komen tot leven.
De eerst waaghalzen zoals paarse krokussen, alle kleuren van tulpen, gele narcissen, viooltjes breken de aarde
open en komen vrolijk piepen.
Nog een beetje genieten van warme winterse avonden, een schuilplaats tot rust.
Verwelkomen wij de lente zonder dat wij de winter goed gevoeld hebben.
Vind je geluk!
Deel het met anderen, het zit in kleine dingen.
Geef een vriendelijk woord, dat een lach laat horen.
Laat het geluk komen en koester het in je dromen!

Een duik in ons archief

Waar Merchtem- en Peizegemnaren ooit goed in waren

De kuiperij
Er bestaan geen precies gegevens omtrent het ontstaan van het beroep van kuiper. Zeker is dat de Romeinen destijds reeds houten vaten maakten.
Tijden de middeleeuwen kenden de kuipersgilden een grote bloei, vooral dan in de grotere steden zoals Gent en
Brugge. De kuipersstiel was een voornaam beroep. Er was immers werk te over: de houten vaten en kuipen werden voor alles en nog wat gebruikt. Eén sprong er wel bovenuit: de fabricatie van biervaten. Bier werd in houten
vaten bewaard en het werd getapt in de herbergen uit diezelfde houten vaten.
In de ons omringende landen, Duitsland, Frankrijk, Spanje waren
houten vaten ook een grote bedrijvigheid. Er bestonden hele dorpen
waar men enkel maar houten vaten produceerde. Die waren dan
dienstig als grote wijnvaten.
Ook Merchtem kende zo’n vatenmakerijtraditie en beschikte over
tientallen kuipers. Met allerlei gespecialiseerd materiaal werden de
eiken planken omgetoverd tot mooie gebogen latten die mooi in
mekaar pasten en werden samengehouden door metalen banden,
het inringelen.
Er waren verschillende soorten in gebruik, gaande van vaatjes van 40 liter over 75 liter naar 155 en 250 liter. Pijpen
gingen tot 600 liter terwijl liggers of staanders van 2000 tot 10000 liter inhoud konden hebben. Voor wijnproductie
bestaan nog andere inhoudsmaten.
De traditie van kuiperij heeft langer stand gehouden dan men zou vermoeden. De laatste familie kuipersproducenten waren Leyssens, De Proft, De Brandt, Cayet…. Of namen zoals Pië; Viktor; Fang ….
De kuipersstiel is wel geëvolueerd. Tot de 2de wereldoorlog waren houten vaten nog een heel normale zaak, plastic en metaal had nog niet zijn intrede gemaakt. Tijdens de oorlog steeg het gebruik van deze vaten bij gebrek aan alternatief. Maar na de oorlog veranderde de situatie heel snel en nam het gebruik
zienderogen af.
Sommige kuipers veranderden het geweer van schouder en bleven houten vaten
maken als decoratief gegeven, het siervaatwerk. De techniek bleef dezelfde en
tot vandaag bestaat er nog steeds een summiere productie.
Maar wie herinnert zich niet kuiper De Brandt die zijn siervaten op de wekelijkse markt aanbood? Wie heeft er niet de houten vaten weten rollen bij in de
azijnbrouwerij van De Pauw? Daar waren in de zestiger jaren toe gekomen om
hun bloemkolen en augurken bij wijze van proef op te leggen in metalen vaten.
Dat hebben ze één jaar gedaan en meteen werden de eigen vaten opnieuw aangewend. Het resultaat met de metalen vaten was immers slecht afgelopen…
Er worden nog steeds massaal eiken vaten gemaakt, meer en meer in de voormalige Oostbloklanden. Sommigen
onder ons hebben zeker bij ons nog kuipers actief bezig gezien. Een oude Merchtemse traditie…
Julien
Bron :Soetendaele 1974
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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 26 maart 2021 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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Win deze maand een
verrassing.
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HORIZONTAAL :
VERTICAAL :
1. Tussen oud en nieuw, een nieuwsbericht zonder al 1. Noorse strijdgodin – Engelse presentatrice bekend
te veel nieuwswaarde.
van kookprogramma’s (… Lawson).
2. Het vroegere Perzië – Toetseninstrument –
2. Operalied – Godin van de vrede – Bijgevolg, dus.
Rivier in Oostenrijk.
3. Schuif(bak) – Rode edelsteen – Wolpluis –
Japans bordspel.

3.

Nikkel – Visuil – Stoffelijk overschot – Toilet.

4.

Sluiting aan kledij – Familielid – Snavel.

4.

Kaartspel – Lieftallig persoon – Uitroep van afkeer.

5.

Voedsel – Bolgewas – Wereldkunsttaal.

6.
7.

Cilinder – Muurholte – Xenon – Land in Azië.
God van de liefde – Gravure – Stad in Brazilië –
Technische Universiteit.
Verschil in opvattingen en levenswijze tussen
mensen van verschillende leeftijden.
Neon – Plaats in Luxemburg – Kleefmiddel –
Sprookjesfiguur.

5.
6.

Toegankelijk – Benauwd – Kunstleer.
Deel van de borst – Orgaan in de buikholte –
Liefkozing – Hetzelfde.
Geologisch tijdperk – Gevangenenkamp –
Biljartstok.
Tweetenige luiaard – Wijze waarop men iets doet
– Jongensnaam.

8.
9.

10. Onwettelijk – Rechtlijnig, rigide.
11. Bevroren water – Zilver – Verorberde – Grote
ruimte.
12. Loofboom – Muzieknoot – Mangaan – Islamitische
schriftgeleerde.
13. De lezer heil (Lat. afk.) – Berkelium – Takelwerktuig – Los Angeles.
14. Luidruchtig – Open plek in een bos.
15. Bereiding met room en champignons –
Muziekgenre van het ruigere slag.

7.
8.

9. Met name – Watergeest – In memoriam – Tegen.
10. Graafschap in Engeland – Roem – Heilige –
Regiment.
11. Uitroep van pijn, schrik – Weefsel – Soort onderwijs.
12. Por, tik – Dwaling – Kroosvaren.
13. Meester – Explosief – Europees gebergte –
Verbrandingsrest.
14. Akkersleep – Ringvormig koraaleiland – God in de
Islam.
15. Beveiligingsinstallatie tegen brand.

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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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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Kleine Raak

En natuurlijk de vele helpers in de
werkgroepen
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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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Het sleutelwoord van de voorbije
maand was:

T

(= hond die je koopt of leent om een excuus te
hebben om tijdens de avondklok buiten te zijn).

De prijs wordt door de wijkmeester
bezorgd aan Roland de Baerdemaeker.

