
Kwb blijft bewegen … 
 

Kwb Peizegem blijft bewegen ... 
Beste KWB-leden, 

Afgelopen maand hebben we het geluk gehad nog eens een activiteit 

te kunnen organiseren. We kunnen terugblikken op een veilige en 

geslaagde organisatie van onze filmavond. Een 30-tal filmfanaten kwa-

men in hun bubbel genieten van de Vlaamse duikboottriller 

“Torpedo”. Een dikke proficiat aan Johan en François voor de reali-

satie van deze filmavond. 

Het ziet er evenwel naar uit dat we opnieuw een tijdje, noodge-

dwongen, onze contacten tot een minimum dienen te beperken. 

Niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de gezond-

heid van onze ouders, familie en vrienden, kortom ieder rondom 

ons. Het is dan ook niet vreemd dat de overheid alle fysieke activi-

teiten in het verenigingsleven heeft lamgelegd. Als KWB staan we 

achter dit besluit.  

Het gevaar bestaat dat we ons met zijn allen gaan opsluiten in ons 

kot, zoals onze gouwgenoot zo mooi had verwoord. Toch moeten 

we blijven bewegen voor onze gezondheid. Daarom willen we als 

KWB-afdeling een aanzet geven om veilig in beweging te blijven. Via 

onze website en facebookpagina zullen we leuke fiets– en voettoch-

ten delen van andere kwb-leden. Dit kan via fietsknooppunten of gps

-tracks.  

Een activiteitenkalender opmaken voor de komende maanden is in 

deze tijden niet makkelijk. Alle onze geplande activiteiten voor het 

najaar zijn gesneuveld, denken we maar aan de KWB-kwis, het ge-

zinsweekend en de kinderkermis. Toch heeft het bestuur niet stil 

gezeten, aangezien er dra een nieuw werkjaar van start gaat. Een 

nieuw werkjaar gaat ook gepaard met de verlenging van het lidmaat-

schap. Het bestuur is zich terdege bewust dat dit niet zo vanzelf-

sprekend is nadat het vorige werkjaar bruusk werd afgebroken. 

Toch hopen we oprecht jullie opnieuw als lid te mogen inschrijven. 

Meer info over het lidgeld en de voorlopige activiteitenkalender 

2021 vind je verder in dit boekje. 

Warme groeten, 

Het bestuur 

Agenda  
(onder voorbehoud) 

11 feb  Infoavond ethisch beleggen 

5 maa  Whisky-tasting 

20 maa Teerfeest 

26 maa KWB-kwis 
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KWB lidgeld 

 Kwb-lidgeld 2021 
Beste kwb-lid, 

 

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het jaar waarin met de komst van de lente onze samen-

leving van de ene dag op de andere dag stilviel en onze kwb-afdeling niet meer kon doen waar het goed in is:   

buurten doen bruisen.  

 

Toch blijven we op je rekenen! Want kwb is natuurlijk meer dan activiteiten alleen. Als kwb-lid ben je aangesloten 

bij een vereniging die werk maakt van een warme en solidaire buurt. We zijn vrienden onder elkaar. En vrienden, 

die helpen elkaar.  

 

Onze kwb wil mensen samenbrengen. De afgelopen tijd ging dat wat moeizamer, maar met jouw steun komen we 

erdoor. Ons activiteitenprogramma zal heropgestart worden van zodra coronamaatregelen worden versoepeld, 

waardoor je binnenkort als lid weer ten volle van kwb zal kunnen genieten, in veilige omstandigheden. 

 

De ledenbijdrage voor 2021 werd net zoals vorig jaar vastgelegd op 30 Euro. Alle kwb-leden en hun inwonen-

de gezinsleden zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens kwb-activiteiten. Om het aantal con-

tacten tot een minimum te beperken zouden we u willen vragen om de ledenbijdrage te storten op rekeningnum-

mer BE55 7755 9596 0644 van kwb Peizegem met de boodschap “lidgeld naam en voornaam”. 

Als kwb-lid krijg je tien keer per jaar het ledenblad Raak in je bus, alsook onze eigen Kleine Raak, boordevol inte-

ressante artikels over kwb en alles daarbuiten. Je profiteert ook van tal van ledenvoordelen, die je vindt in onze 

nieuwsbrieven, het jaarlijkse voordelenboekje vol kortingen én de groepsaankoop van meststoffen. Kwb-lid zijn is 

ook leuk voor de portemonnee! 

Als vereniging beseffen we maar al te goed dat we onze rol in 2020 niet helemaal hebben kunnen invullen. Vandaar 

dat je als kwb-lid een activiteitenbon ter waarde van 5 Euro terugvindt in de grote Raak van januari 2021, als extra 

return op het lidmaatschap. Die kunnen jullie gebruiken voor elke activiteit naar keuze van onze KWB-afdeling en 

dit tot 1 juli 2021. Voorwaarde is wel dat je jouw lidmaatschap voor 10 december 2020 verlengt. 

 

Hopelijk mogen we je binnenkort terug verwelkomen op een van onze activiteiten. Van zodra het terug mogelijk is 

zullen we onze KWB praatcafés opstarten. Onderstaande  activiteiten staan reeds gepland, uiteraard onder voor-

behoud van de geldende coronamaatregelen. 

 

Met warme groeten, 

je kwb-bestuur 

 

11/02/2021 - Infoavond ethisch beleggen 

05/03/2021 - Whisky-tasting  

20/03/2021 - Teerfeest 

26/03/2021 - KWB-kwis 

25/04/2021 - Vogelspotting 

18/06/2021 - Barbecue 

 

05/09/2021 - Fietsrally 

11-12/09/2021 - Mossel- en visfestijn 

13/10/2021 - Filmavond 

22/10/2021 -  KWB-kwis  

11/12/2021 - Kinderkermis 

 



Mijn gevoel 

 Sprokkels uit mijn Corona-dagboek 
Een dikke pluim voor de  stoere mannen van de K W B kern. 

Van in maart om precies te zijn 13 maart zitten ze met de handen in het haar, altijd maar wachten op een positief 

antwoord, dat maar niet kwam van uit geen enkele hoek of kant! Geen activiteit voor hun leden.  

De kern neemt een besluit, wel tegen hun  goesting om alle activiteiten stil te leggen, niet omdat zij die grote 

sprong zelf beslisten maar omdat het een opdracht was van de overheid om de  verspreiding van het vieze ruige 

coronavirus tegen te gaan en het ernstig bij de hoorns te pakken, ook om hun leden te beveiligen van het Monster.                                                                               

Misschien herinneren jullie de uitspraak op TV van Maggie De Block toen nog Minister van Volksgezondheid. ”Blijf 

in je kot”. Toen  vonden wij dat allemaal een beetje dubbelzinnig, onnozel, maar wie kon toen geloven dat onze 

toekomst zo een gevaarlijke sprong in de tijd te gemoed ging. En nog gevaarlijk onmenselijk aan het worden is. 

Bijna 9 maanden hebben zij alles volgens de juiste regels uitgevoerd, Dikwijls, met een groot vraagteken, hebben zij 

alles wettelijk uitgevist of ze toch niets speciaals aan de leden konden overbrengen. Maar corona bleef maar dwars-

bomen, het ging zelfs van kwaad naar erger. En nu zijn wij oktober en het staat op het punt van nog erger te wor-

den. Wij werden ongenadig hard geraakt door de coronacrisis, honderdduizenden banen werden al geschrapt of 

staan op de tocht. Toch zagen de mannen van KWB een klein lichtpuntje! Activiteiten konden tijdelijk in beperkte 

kring doorgaan en zo konden ze de filmavond met de Belgische film “ Torpedo” in een veilige omgeving aan  hun 

leden presenteren . Ze hebben van alles gedaan om deze dag te laten doorgaan om speciaal te maken. En het was 

speciaal want iedereen had zijn coronamasker op en hield zich op 1,5 afstand van elkaar. Dikke merci aan de kern. 

En een pluim voor de mannen met hun inzet, en hun bezorgdheid om onze medemensen hun familie en vrienden..  

De 2de  Lock down is er toch gekomen, de finale uitslag! De situatie die iedereen wilde vermijden, en waartoe nu 

pas werd overgegaan, nu bepaalde ziekenhuizen het water al aan de lippen staat. Aan de virologen en de zieken-

huisdirecteurs heeft het niet gelegen. “Wij hebben genoeg gewaarschuwd”, zeggen die. Dus stelt zich de vraag: 

waar is het de voorbije maanden wel misgelopen? Ze kunnen niet meer vermijden dat we naar een volgende crisis 

afdrijven? 

“”Oktober!!! De herfst is al een tijdje in ons landje… 

Mistige ochtenden, en lange  donkere dagen komen eraan.. 

De herfstwind jaagt met felle stoten door de straten ons lijf en in de bomen. 

Hij roept en raast tegen bloem blad en mens “De herfst is in het land”. 

De blaadjes vallen mooi naar beneden waar ze een tapijt vertonen van prachtige kleuren rood, geel, bruin bijna 

goud, ze ritselen triestig rond in deze coronatijd.  

Was er maar een groot gevaar die hun kan komen storen. 

Ze blijven met tederheid de grond bekoren, fluisteren dat de warmte terug gaat komen. Onze zachte krachten 

zullen winnen, en onze liefde voor elkaar zal overwinnen.  

Zo walsen ze de herfst door en vliegen door verlaten weiden om rust te vinden. 

In het bos zie je ze vrolijk ronddartelen, ze vormen een prachtig tapijt.  

Het bos ruikt naar de herfst, met al zijn pracht straalt hij glorieus.  

Mijn rozelaar toont nog wat kleuren, de tuin oogt naar herfst. 

De notenlaar schudt zijn noten bewust naar beneden om van de zware last verlost te zijn, vele dieren vullen hun 

nest met noten en granen. 

Dieren voelen ook de herfst, alles zegt hun “Tijd om te rusten”. Kracht verzamelen. 

De eeuwige cirkel, herfst, winter, lente en zomer!!!  

Ochtend, dag, avond en nacht!! En hoop en een mooie nieuwe morgen. 

(het volledige dagboek kan je binnenkort terugvinden op onze website) 



In beweging 

Kwb blijft bewegen ... 

Zoals reeds in het voorwoord werd aangegeven moeten we opnieuw voor onbepaalde tijd in ons kot blijven, … of 

toch niet! Ja, we moeten onze nauwe contacten tot een absoluut minimum beperken met uitzondering van onze 

huisgenoten. Neen, we moeten daarom niet fysiek in ons kot blijven. Voor onze eigen gezondheid moeten we blij-

ven bewegen. We hebben het geluk om te wonen in een mooie omgeving en dit moeten we koesteren. Aangezien 

onze gezinsfietstocht in september niet is kunnen doorgaan hadden we het idee opgevat om fiets– en voettochten 

te delen met onze leden, bij voorkeur via autoluwe wegen en veldwegen. Dit zullen we doen aan de hand van fiets-

knooppunten en/of gps tracks. Je kan deze tochten raadplegen en downloaden via onze website of Facebook-pagina 

( www.kwbpeizegem.be en https://www.facebook.com/groups/193607137957451/ ). Indien ook jullie een leuk 

tocht kennen mag je deze altijd doorsturen naar jguns@telenet.be of als bericht delen op onze Facebook groep. 

Als aanzet delen we hier alvast een aantal leuke fietstochten: 

  

Schelderoute (46km) gedeeld door Johan Guns 

https://www.alltrails.com/explore/map/wed-04-nov-2020

-14-27-7c4bf50?u=m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene gordel via de Zenne (65km) gedeeld door Fons 

Fietsknooppunten - start in de Peisegemstraat 79: 

21 > 58 > 69 > 70 > 60 > 36 > 37 > 34 > 35 > 32 > 33 

> 14 > 13 > 18 > 16 > 75 > 10 > 59 > 90 > 79 > 78 > 

87 > 29 > 55 > 56 > 28 > 27 > 26 > 62 > 25 > 61 > 15 

> 21 (11km onverharde wegen) 

 

http://www.kwbpeizegem.be
https://www.facebook.com/groups/193607137957451/
https://www.alltrails.com/explore/map/wed-04-nov-2020-14-27-7c4bf50?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/wed-04-nov-2020-14-27-7c4bf50?u=m


Kruiswoord 281 

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 27 november 2020 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. Universiteit in Parijs – Festivalgemeente in Hene-

gouwen. 

2. Griekse zonnegod – Honingdrank – Italiaanse 

rivier. 

3. Als voren – Akkersleep – Lijst van bookmarks. 

4. Beker – Overdreven – Telwoord. 

5. Bijbels priester – Geestigheid – Groot-Brittannië. 

6. Ouderwets persoon (Jongerentaal) – Europeaan. 

7. Eetgelegenheid op de kermis. 

8. Vragend voornw. – Zacht windje – Een zekere. 

9. Nota bene – Dankjewel in sms – Later – Gezond 

verstand . 

10. Soort doping – Vlakkere. 

11. Kaarsenhouder – Oosters deegwaar. 

12. Drummer van de Beatles – Fr. eiland – Neon. 

13. Van zelf plaatsvindende – Geliefde van Zeus. 

  

VERTICAAL : 

1. Laatste tests van een F1-auto – Beha. 

2. Plaats in Antwerpen – Waterjuffer. 

3. Landcode Libanon – Land in Noord-Afrika – 

Deel. 

4. Zwijn – Tweeklank – Hoofdstad van Japan. 

5. Gezichtsorgaan – Vrijetijdsbesteding – Nauw. 

6. Naschrift – Kwaadaardig gezwel – Vreselijke. 

7. Engel van de tweede rang – Plaats in Luxemburg. 

8. Coole style – Natuurlijke roodoranje kleurstof. 

9. Tafelgast – Loofboom – Oude lap. 

10. Geve, halvere – Binnen – Werkelijk. 

11. Erg op zichzelf, in overpeinzing verdiept. 

12. Meevallers, ook koerierdienst – Vogel. 

13. Deel van een motor – Elegant dier – Bijbelse 

vrouw. 
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                15         
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9 
                          

10 
              2     6     

11 
      4                   

12 
    12                     

13 
13             8         14 

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak


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 2020 

 
Oplossing kruiswoord 280 

Het sleutelwoord van de voorbije 

maand was:  

niet mondmasker, maar            

MODEMASKER (volgens een bepaald 

design van mooie stoffen gemaakt mond

(neus)masker dat dient als modeacces-

soire).  

 

Geen juiste inzending. De prijs gaat naar 

het bestuur. 

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

1 S I T O S T I C K   P S A 

2 A N E M O O N   O B O O L 

3   T E A M   K L E I P U T 

4 B E L   B E T A   K A   O 

5 O N T Z E T   D E E R N   

6 T S   O R A K E L   T O D 

7 E I R E   N U   O P   T A 

8 R E I N I G I N G S B A K 

9 B   B E K   P E E   A B T 

10 L I E R   T E T   S T E E 

11 O N S   T U R B O   A L G 

12 E R   M E I   A F S N E E 

13 M I E R E N P L A A G   L 


