
150 jaar parochie Peizegem 
Dag KWB'er, 

Dag Peizegemenaar, 

Dag nobele onbekende, 

Naar aanleiding van 150 jaar parochie Peizegem brengt KWB een 

speciaal nummer van zijn ledenblad Kleine Raak uit. KWB maakt al 

jaren deel uit van het Peizegemse parochieleven. Als KWB proberen 

wij mensen bijeen te brengen en dit aan de hand van diverse activi-

teiten. Waar KWB in de beginjaren een mannenvereniging was, pro-

fileren wij ons de laatste jaren als gezinsvereniging. 

Een volgende uitdaging is het verjongen van onze groep en deze een 

volwaardig bestaan te geven naast de bestaande groep. Wij zijn mo-

menteel een groep van +50-ers maar wil KWB blijven deel uitmaken 

van het Peizegemse parochieleven is nieuw bloed meer dan welkom.        

In deze Kleine Raak vinden jullie een bloemlezing van activiteiten uit 

het verleden die met de regelmaat van de klok  terugkeren. Zin om 

KWB te leren kennen altijd welkom. Meer info vind je terug op onze 

website www.kwbpeizegem.be  

 

Met vriendelijke groeten 

Luc 

Voorzitter KWB Peizegem 
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KWB filmavonden 

Onze gekende, gratis filmavonden gaan wellicht nog geen 150 jaar terug. Maar een blijver zijn ze alvast. De film kiezen lijkt niet 

zo moeilijk, al is het toch niet elk jaar even makkelijk om een Belgische kaskraker te selecteren voor het Peizegemse publiek.. 

De jury bestaande uit de filmrecescenten van het KWB bestuur kunnen hier elk jaar toch een boompje over opzetten. Geluk-

kig we al vele jaren rekenen op onze filmpploeg die instaan om het materiaal op te halen, te plaatsen, de zaal klaar zetten, de 

film laten afdraaien daarna alles terug afbreken en zorgen dat alles veilig terug op tijd terug  gebracht is. 

Een kleine rapportage van de filmen die we sinds 2012 voor jullie afspeelden. Onze vaste klanten zullen onze 9 filmen nog wel 

erkennen. 

Wij beginnen op 22 november 2012 met GROETEN UIT BALEN, een Vlaamse langspeelfilm uit 2011 van Frank Van Mechelen 

naar het gelijknamige toneelstuk van Walter van den Broeck geadapteerd door Guido Van Meir en de schrijver zelf. Deze film 

vertelt het verhaal van Germaine, 18 jaar in 1971. Ze woont in een arbeiderswijk in de Kempen en droomt van een beter le-

ven. Dan breekt een wilde staking uit op de fabriek van haar vader die 9 weken zal duren en het leven van alle betrokkenen 

drastisch zal veranderen. Er was een korte inleiding door de voorzitter Alfons De Potter!  

Op 16 december 2013 brachten wij het dramatische, mooie verhaal van twee verliefde mensen! The Broken Circle Breack-

down. De film vertelt het verhaal van twee tegenpolen, Didier (Johan Heldenbergh) en Elise (Veerle Baetens): hij is rationeel 

en gereserveerd, zij is emotioneel en impulsief ... de tegenpolen trekken elkaar aan en het tweetal begint een passionele rela-

tie. Didier moet wennen aan de gewoonte van Elise om haar hele levensgeschiedenis op haar lichaam te tatoeëren, maar ze 

blijkt ook een mooie zangstem te hebben en wordt daarom zangeres in zijn blue Grass band. 

 

Op 15 oktober 2014 konden we met zijn allen meezingen met de film MARINA. Gedurende 120 minuten nam deze film ons 

mee in het leven van Rocco Granata. Als 10‐jarige groeit hij op in een bergdorp in Calabrië. Tot zijn vader op een dag beslist 

om op zoek te gaan naar een betere toekomst voor zijn gezin. Zoals zovele Italiaanse werklozen, en beïnvloed door de toen 

het propaganda over ons “Beloofde Land” vertrekt hij naar België om daar op korte tijd veel geld te  verdienen in de steen-

koolmijnen. 

In 2015 bracht KWB 'FLYING HOME', een romantisch drama waarin Colin, een jonge, bikkelharde Amerikaanse investerings-

bankier en Isabelle, een Vlaamse studente  centraal staan. Een rijke sjeik uit Dubai wenst de Vlaamse wedstrijdduif Wittekop te 

kopen. Wittekop is eigendom van duivenliefhebber Jos Pauwels. Hiervoor schakelt hij als tussenpersoon Colin, een vlotte 

Amerikaanse gezant in. Maar Jos Pauwels denkt niet aan verkopen. Zijn kleindochter Isabelle is wel geïnteresseerd in Colin. 

Op 18 oktober 2016 brachten we een van de grootste Belgische kaskrakers van de afgelopen jaren. In het kader van het natio-

nale KWB jaarthema ‘KWB onbegrensd’ hadden we dat jaar gekozen voor een ietwat controversiële prent BLACK van het 

meest aanstekelijke regie duo Adil El Arbi  en Bilall Fallah. Zij brachten "Romeo en Julia in de getto’s van Brussel. 

Sprakeloos volgde in 2017. Een film van Hilde Van Mieghem met Hilde Van Mieghem, Stany Crets, Viviane De Muynck, Rik Van 

Uffelen, Marie Vinck Flor Decleir en Hans Kesting. Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven 

gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt. Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar spraakver-

mogen. Haar spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal.  

Dan volgende in 2018 de film “Fuocoammare” Samuel is 12 jaar en woont op een eiland in de Middellandse Zee. Zoals alle 

jongens van zijn leeftijd, wil hij zich amuseren, op de rotsen klimmen en wat rondhangen in de haven. Maar zijn eiland is niet 

zoals de andere eilanden. Het is Lampedusa, dat de Europese bestemming geworden is van de mannen, de vrouwen en de kin-

deren die de Middellandse Zee oversteken in veel te kleine en schamele bootjes. Deze mensen zijn op zoek naar vrede, vrij-

heid of gewoon geluk, maar vaak is het hun lichaam dat uit de zee opgevist wordt.  

De voorlaatste film op 16-10-2019 was “ Girl” Ondertussen kunnen we stilaan spreken van een traditie. Wanneer de avonden 

begonnen te lengen nodigde KWB Peizegem jullie uit voor een gezellige filmavond. Een Belgische kaskraker. En niet zo maar 

eentje! GIRL liet ons binnenkijken in het leven van de 15-jarige Lara, die het wil maken als ballerina. Samen met haar vader 

trotseert ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want Lara is geboren als jongen. Op 9 oktober 2018 

opende de film de 45e editie van Film Fest Gent onder luid applaus en met lovende recensies. Sinds de wereldpremière in 

Cannes, waar Girl naar huis ging met vier prijzen waaronder de Caméra d’Or voor beste debuut! Daarnaast was de film bij de 

vijf genomineerden voor de Golden Globe voor Beste Buitenlandse Film.  

 

                                 



KWB filmavonden 

In 2020 selecteerden we “Torpedo” van regisseur Sven Huybrechts met onder andere Koen De Bouw, Sven De Ridder en Vic 

De Wachter. Het is was een Vlaamse cocktail van Basterds, The Dirty Dozen en Das Boot. 1943, te midden van WOII, krijgt 

een groep geharde Vlaamse rebellen een geheime missie. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-Boot helemaal van Congo 

naar de Verenigde Staten varen. Aan boord van de onderzeeër een topgeheime lading waarmee de geallieerden de oorlog wel 

eens zouden kunnen winnen. Hun aartsmoeilijke en levensgevaarlijke missie kan de uitkomst van de oorlog bepalen.  

Ook dit jaar nodigen we jullie allemaal uit om samen met ons te genieten van een Belgische kaskraker.  

Op 17 November 2021 om 20u brengen we Beautiful Boy in Ons Parochiehuis 

Met zijn eerste Engelstalige film schiet Felix van Groeningen meteen in de roos: niet alleen is Beautiful Boy een oprecht en emoti-

oneel drama over hoe drugs een heel gezin ontwrichten, de film draagt ook uitdrukkelijk van Groeningens artistieke stempel.  

Wie geen kinderen heeft, zal Beautiful Boy wellicht als een pakkend drugsdrama ervaren, maar voor elke ouder is het een regel-

rechte horrorfilm. Want hoezeer je je kroost ook met liefde en materieel comfort overlaadt, zo toont Felix van Groeningen in 

zijn Amerikaanse debuut, op een dag kan je kinderdroom in een stikdonkere nachtmerrie omslaan. En sta jij als ouder machte-

loos aan de zijlijn toe te kijken. Van Groeningen ging aan de slag met de autobiografieën van topjournalist David Sheff en zijn 

zoon Nic (hier briljant vertolkt door Steve Carell en Timothée Chalamet, allebei Oscarwaardig), waarin ze elk hun kant van het 

verhaal vertellen. Dat verhaal, dat is Nics worsteling met drugs. Wat begint met een onschuldig jointje, “om het randje een 

beetje van de dagelijkse werkelijkheid af te halen”, ontaardt in een allesverwoestende verslaving aan methamfetamines – u mis-

schien beter bekend als crystal meth, het duivelse goedje waarmee Walter White in Breaking Bad goed zijn kost verdient.  

We zien hoe Nic doorheen de jaren probeert om nuchter te worden, en toch telkens weer zwicht voor de verleiding van de 

roes. Maar de focus ligt vooral op vader David, die er alles aan wil doen om zijn lieve zoon te redden. Beautiful Boy is het por-

tret van een spartelende papa: de journalist in David wil de toestand van zijn zoon onderzoeken en met statistieken staven, de 

opvoeder in hem wil een oplossing vinden. Maar steeds meer groeit het besef dat hij een mission impossible najaagt, en dat hij 

niet Tom Cruise is. Nee, dit is geen geruststellende feelgood-

film. Wel een oprecht en volwassen drama, zoals er in Ame-

rika te weinig gemaakt worden. 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

Een oversteek naar de VS is nooit zonder gevaar, maar van 

Groeningen laat zich niet fijnmalen in de Hollywoodmachine. 

Integendeel: de film draagt uitdrukkelijk zijn stempel, zowel in 

de thema’s als in de vorm. Zo blijven de regisseur en zijn 

vaste monteur Nico Leunen – misschien wel meer dan ooit 

goochelen met chronologie en emotionele contrasten. En 

durft van Groeningen net zoals in zijn Vlaamse films te tonen 

hoe zelfs de meest intieme menselijke relaties heel complex 

kunnen worden. Beautiful Boy is een prachtige ode aan de 

(ouder)liefde, maar wijst ook op de grenzen daarvan. 

Ook zijn verrassende muzieksmaak – wij genieten nog altijd 

na van Lasgo’s ‘Something’ in Dagen zonder lief – heeft van 

Groeningen in Amerika niet afgezworen. Nummers van John 

Lennon, David Bowie, Neil Young en Nirvana sieren de 

soundtrack van Beautiful Boy. Ze zijn veel meer dan peper-

duur behangpapier: de muziek is zodanig met de beelden 

verweven, dat je je op sommige momenten in een videoclip 

waant. Lichtjes afleidend soms, maar vaak ook verbluffend 

knap. Wij zullen nooit meer naar Sigur Rós’ ‘Svefn-g-englar’ 

kunnen luisteren zonder op het moment suprême een naald 

in een arm te zien gaan. 



Whisky proeverij 

 Whisky proeven en hoe het begon ... 
Op een dag kreeg ik telefoon. Een belletje van een vriend om mee te gaan naar een degustatie van whisky. Een actie van de 

Bond van Grote Gezinnen die doorging boven het politiekantoor van Baardegem. Ik zei dat ik geen liefhebber was en was niet 

geneigd om mee te gaan. Om een lang verhaal kort te maken, met vier vrienden daarheen en op die avond heb ik mijn eerste 

keer leren whisky drinken. 

Omdat de degustatie goed bevallen was besloten we met die 

vrienden om eens samen te komen om het geestrijke vocht 

wat beter te leren kennen en zo ontstonden onze proeverijtjes 

binnen een groepje geïnteresseerden. Nadat we enkele degus-

tatie hadden meegedaan, her en der in ons belgenland werd er 

al eens gesuggereerd dat wij, met KWB dit misschien ook wel 

zouden kunnen.  

Het eitje was gelegd en na een tijdje broeden begonnen we aan 

onze eerste KWB whisky tasting. Deze ging door in het paro-

chie café van Peizegem. Wat we niet verwacht hadden gebeur-

de. Een stormloop om in te schrijven op onze éérste degustatie 

op 20 maart 2009. Daar er maar 35 proevertjes uit één fles 

gaan, hebben we dan ook verschillende mensen moeten weigeren. Het café zat afgeladen vol en onze eerste proeverij was een 

geweldig succes.  

Daarmee hadden we de smaak te pakken en besloten om deze 

om de twee jaar te herhalen maar dan in de parochiezaal waar 

we meer mensen kunnen zetten. Met ons groepje vonden we 

dat we de mensen kwaliteit en waar voor hun geld moesten 

geven. Dus zorgden we voor een gastspreker, een gedocumen-

teerde fotoslide reportage en bijpassende hapjes. Wat met zich 

meebracht dat we een keukenteam hebben opgericht die ons 

steunen met het culinaire aspect en die van groot belang zijn 

om van onze degustatie net iets meer te maken.  

Zeker niet onbelangrijk, en waarvoor we dankbaar zijn, is de 

sponsoring van de lokale drankencentrale “De bierschuur”, die 

er steeds voor zorgde dat we op een mooie bijdrage in natura 

konden rekenen.  

Nu na al deze jaren mogen we spreken van succesvolle degustaties die elke keer opnieuw volzet zijn. Dat houdt in dat we 

steeds met een 70 tal proevers zijn en daarmee mogen we zonder blozen zeggen dat we één van de grootste proeverijen van 

ons land zijn. Ook in 2022 staat er een Whisky proeverij gepland. Meer nieuws volgt! 

 



Proeverstocht 

  

Van gezinsrally tot proeverstocht 
Eind augustus is weer voorbij! Dit jaar helaas zonder onze proeverstocht. Misschien wel het moment om eens terug te blikken 

op de meer dan 30 jaar geschiedenis van dit evenement. Zowel de naam als het concept zijn door de jaren heen geëvolueerd. 

Vroeger hadden we de gezinsrally, nadien de gezinsfietstocht en de laat-

ste jaren de proeverstocht. Ons parcours liep steeds over de landelijke 

en vaak onbekende wegen van onze buurgemeenten. Onderweg kwamen 

we telkens andere bezienswaardigheden tegen die dan deel uitmaakten 

van een fotozoektocht. Of in de vroegere jaren een wedstrijd met vra-

gen. Ook praktische proeven hoorden bij het hele concept.  

Het kostte elk jaar heel wat moeite om het parcours feilloos te beschrij-

ven zodat niemand verloren reed.  Daarom kozen we er enkele jaren 

geleden voor om over te gaan tot een bepijlde rit, met enkel nog een 

fotozoektocht. De quizvragen, die soms heel wat discussie uitlokten, 

werden stapsgewijs vervangen door enkele gastronomische hoogstandjes. 

Daar werd dan graag een minder bekend biertje bij geserveerd. Ook een 

lekker dessertje hoorde er steevast bij.  

Wat echter nooit veranderde is dat IEDEREEN met een prijs 

naar huis ging . Die werd de laatste jaren aangeboden in de 

befaamde zwarte emmers. Er waren ook telkens enkele ge-

luksvogels die er met een mooiere prijs vandoor gingen. Op 

de eindbestemming boden we altijd nog een lekkere versnape-

ring aan terwijl de jury zich boog over de antwoorden. In de 

vroegere jaren was dat friet met stoverij. Nadien passeerden 

croques, panini’s en hotdogs de revue… Met deze activiteit 

sloot KWB jaarlijks de zomer af ! 

 
 

 

 

 

KWB Peizegem organiseert al bijna 25 jaar elke maandagavond badminton in de sporthal van de tuinbouwschool en 

dit van 20u30 tot 22u30. Je hoeft al helemaal geen badminton specialist te zijn. Goesting is ruim voldoende om je te 

meten met andere KWB sportievelingen en dit in een ontspannen kwb sfeer. Iedereen telt mee en is welkom. We 

vragen aan iedere deelnemer elke keer dat je langskomt een kleine bijdrage voor de verzekering en huur van de 

sporthal (2 euro). 

 

 

Badminton 



to  Quiz or not to Quiz 

 

Iedereen kent de quiz of kwis (kwis mag ook volgens het groene 

boekje) als het spel waarbij één of meerdere spelers binnen een 

bepaalde tijd vragen moeten beantwoorden en/of opdrachten uit-

voeren.  

Je komt hem tegen onder de vorm van gezelsschapsspellen, op ra-

dio en tv en uiteraard in zalen voor een gevarieerd deelnemersveld 

van meestal vaste ploegen. 

 

De oorpsrong van het woord is onduidelijk. 

Het verhaal gaat dat het voortkwam uit een weddenschap in 1791 

door Richard Daly, manager van het Theatre Royal in Dublin. Daly 

wedde met zijn vrienden dat hij binnen 48 uur in heel Dublin een 

onzinwoord zou kunnen laten spreken - met name een woord zon-

der betekenis of afgeleid van een bekende taal. Zijn vrienden na-

men hem op de weddenschap.  

Diezelfe avond stuurde Daly zijn werknemers er na de voorstelling 

op uit om het woord "QUIZ" in krijt op deuren, ramen en muren 

overal in Dublin te schrijven. De verschijning van dit mysterieuze woord werd het gesprek van de volgende dag;  

heel Dublin vroeg elkaar: “wat is dat toch, quiz?”   

Daly won zijn weddenschap. Het woord 'quiz' werd populair. En het bleef een raadsel. 

 

Feit is dat het woord quiz in het Engels reeds voor die tijd bestond. Een andere theorie houdt het daarom simpel-

weg op een afleiding van Quies? – Wie ben jij? – de traditionele openingszin bij mondelinge examens Latijn. 

 

De zaalquiz ontstond  in de jaren vijftig en zestig in het kielzog van populaire televisiequizzen. In Merchtem krreg 

dit aan het eind van de jaren zeventig navolging met eerst de fusiekwis, later de Cultuurkwis, ... , en de laatste jaren 

een Merchtem Quizt. 

Tal van Peizegemse verenigingen streden voor de beker en de eer. De oppergaai ging onder meer naar KSA-

Peizegem, Davidsfonds Peizegem en uiteraard KWB-Peizegem. 

 

De laatste jaren bleef dit niet beperkt tot een deelname aan een quiz, maar ging men ook zelf organiseren. Succes-

volle initiatieven gingen uit van o.a. Tronk, Music Time, VOSP, ... 

In 2011 startte KWB in samenwerking met de toenmalige KAV, nu Femma, haar eigen kwisevenement uit de 

grond.  Wij zijn heel tevreden dat we mogen terugblikken op geslaagde organisaties met telkens een volle zaal en 

een uitermate gevarieerd aanbod aan vragen. 

 

En nu maar hopen dat de Covid-pandemie en bijhorende ongemakken niet te veel roet meer in de kwisbreinen en 

–bijeenkomsten strooit!  

KWB Quiz 



Wie werpt de eerste... 
 

Het argument dat elke rechtgeaarde Fransman petanque speelt, blijkt in onze contreien niet meteen respect af te 

dwingen voor dit spel. Wie we ook voor onze kar spannen, het heeft geen effect op de onwetende toehoorder. 

Dan maar de grove middelen. Volgens de neurofysioloog William Calvin heeft het gericht gooien met voorwerpen 

naar een doel een gunstige invloed op de ontwikkeling van de menselijke hersens. Met andere woorden, petanque 

is hersengymnastiek. 

Petanque is niet zomaar het lichtzinnig met die gekleurde, klotsende, plastic ballen gooien in het zand. Pointeren, 

plomberen, tirer(en)? Het echte jeu de boules heeft alles te maken met beheersing, techniek en – jawel hoor – 

strategie! 

Petanque, een sport!  

Hoe vaak moet een speler niet herhalen dat hij niet met de stalen ballen de deur uitgaat als alibi om te gaan pinte-

lieren. Er wordt bij petanque wel eens een glaasje gedronken, maar dat heeft dan meer te maken met de klimatolo-

gische omstandigheden die het spel omringen, dan met de hang van de spelers naar de consumptie van alcohol. De 

discussie hieromtrent leidt echter alleen maar de aandacht af van de hoofdzaak: het spel zelf! 

Gooien is een mooie manier om de herens te verjongen. De precisieworp is namelijk één van de belangrijkste ge-

gevens die de mens van de aap onderscheidt. Eindelijk hebben we een grondig en steekhoudend argument om ie-

dereen het spelen van petanque aan te praten. Of tenminste een verdediging om op te werpen tegenover alle critici 

die het heen en weer scharrelen rond de stalen bollen toch maar een loos gedoe vinden. Voortaan zal het heten 

dat het jeu de boules onze hersenfuncties lekker gemeerd houdt. De petanquespeler kan niets meer gebeuren. De 

armbeweging die hij maakt is gesacraliseerd tot een heilige boog, tot poëzie in beweging! 

Uiteraard zijn een aantal van de genoemde  principes eveneens van toepassing op het KUBB-spel. 

Laat dit alles nu echt iets zijn voor KWB’ers ! 

Petanque 



Fietsen met Kwb Peizegem 

 

Het fietsen met KWB Peizegem werd een aantal jaren geleden opgestart. Dit kende in het begin een groot succes. 

Je hoeft er geen wieleratleet voor te zijn. Het is niet de bedoeling om een wielerclub te vormen, maar eerder een 

gezellig tochtje onder vrienden. 

Hierbij wordt er altijd eens halt gehouden in een gezellig caféetje om de batterijen wat op te laden en de dorst te 

lessen.  

De lengte van een fietstocht varieert, gaande van 30 tot 50 km. Het vertrek is aan Ons Parochiehuis te Peizegem. 

Het vertrekuur hangt een beetje af van het seizoen. In het voor- en najaar is dit 10u. In de zomermaanden is dat 9u. 

En we proberen altijd ten laatste tegen 13u terug te zijn aan de kerk in Peizegem. 

We maken tijdens onze fietstocht kennis met onze buurgemeenten. Je zou verschieten hoeveel kleine en leuke 

baantjes er voor fietsers in de streek nog zijn. Voor het vlakkere gedeelte nemen we de route richting Buggenhout, 

Malderen of Londerzeel. Voor het meer heuvelachtige gedeelte rijden we richting Brussegem, Kobbegem of Asse. 

Soms zoeken we het al eens wat verderop en nemen we een kijkje langs de boorden van de Schelde, richting Sint-

Amands en Weert of de andere richting naar Vlassenbroek. Een overzet naar Moerzeke en Hamme behoort ook 

tot de mogelijkheden. De apps van Strava of Komoot en de Fietsroute knooppunten helpen on ook bij het uitstip-

pelen van fantastische routes.  

Ook trekken we er met de fiets op uit om deel te nemen aan de jaarlijkse vogelspotting of de fietsrally van KWB 

Peizegem. Hier leer je de omliggende natuur op een andere manier kennen en bezoek je plekken waar je nooit eer-

der bent geweest. 

 

Weet je op zondagvoormiddag nog niet goed wat doen en wil je wat werken aan je fysiek, aarzel dan niet om ons eens te ver-
gezellen. Samen fietsen is zoveel leuker ! 

 

Fietsen 



Mossel– en visfestijn 

 
Corona heeft in 2020 voor het eerst in de geschiedenis voor een onderbreking gezorgd. Maar tot en met 2019 had 

jaarlijks het KWB-Mosselfeest plaats. De laatste jaren zelfs met een uitbreiding naar “mossel- en visfestijn”. 60 jaar 

lang werd de traditie in ere gehouden: tijdens het tweede weekend van september worden leden en sympathisan-

ten uitgenodigd in Ons Parochiehuis, voorheen “zaal Libanon”. 

Doorheen de jaren heeft de setting van het mosselfeest een hele evolutie doorgemaakt. Tot eind de jaren 80 wer-

den er enkel op zondag mosselen geserveerd. De combinatie lijkt misschien wat eigenaardig, maar je moet alles in 

zijn tijd plaatsen. Tot dan werd het eetfestijn gecombineerd met een duivenvlucht-wedstrijd. Als de eerste gasten 

aanschoven aan tafel, verlieten de laatste duivenmelkers de zaal, niet zonder eerst halt te houden aan de toog voor 

een “zeske” of een “export”. 

Stilaan werd de capaciteit van de zaal te klein. En daarom werd er overgeschakeld van een zondag naar een zater-

dag/zondag evenement. Want de topjaren zorgden voor meer dan 600 bezoekers tijdens de twee dagen. 

Ook al zorgt KWB voor nevengerechten (stoofvlees, vol-au-vent, vis, kaas- en garnaalkroketten, scampi’s…), mos-

selen blijven het grote publiek beroeren. Meer dan drie vierde van de omzet gaat naar de zwarte weekdiertjes. De 

kwaliteit van de mosselen maakte ook een ganse evolutie door. Van een gerecht voor “de man in de straat” tot een 

culinair hoogstandje. In de beginjaren was er trouwens werk aan de winkel om ze proper en zuiver op tafel te krij-

gen. Ze werden in trossen geleverd met veel kalkafzet. Dus kuisen maar. En die traditie is gebleven. Ook al worden 

de Zeeuwse Jumbo-mosselen vandaag mooi verpakt in zakjes van 15 kgr aangeleverd, KWB wil niet het risico ne-

men dat er ook maar 1 zandmossel in de ketels geraakt. Daarom worden elk jaar de een 10-tal KWB’ers opge-

trommeld om op zaterdagmorgen de 600 kgr mosselen één voor één te inspecteren om ze daarna een grondige 

wasbeurt te geven. 

Uiteraard zorgt de opbrengst van het mosselfeest voor de financiering van de KWB werking in Peizegem. Maar het 

gaat over meer dan een financiële actie: in de eerste plaats mensen samenbrengen. In familiekring, met vrienden, 

een verjaardag vieren, vanuit een andere beweging deelnemen, samen KWB maken. Want 60 à 70 medewerkers 

geven ieder jaar het beste van zichzelf om dit feest naar een succes te loodsen. De bar, opdienen, serveren, mosse-

len kuisen en klaar maken, het dessert, afruimen, de afwas, zaal klaar zetten en opruimen… vele handen zorgen 

ervoor dat dit eetfestijn telkens een feest wordt. 

Dank aan al deze medewerkers doorheen de vele jaren en ook een dikke merci aan de vele bezoekers die telkens 

weer op onze uitnodiging ingaan en op deze wijze de KWB-werking steunen. 

En ook nog dit: corona zou ook in 2021 stokken in de wielen steken. Ook nu blijft KWB niet bij de pakken zitten: 

2021 werd een take-away editie. Hopelijk de eerste en de laatste keer. Wij kijken nu al uit naar de editie 2022 ! 

Mosselfeest 



Even er tussenuit ... 
 
Het is intussen een jaarlijks terugkerend initiatief geworden: erop uit met het gezin. KWB reserveert dan voor de 

geïnteresseerden enkele verblijven voor een weekend waar we met de gezinnen  deelnemen aan de beschikbare 

activiteiten zoals o.m. het verkennen van de streek.   Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die mee zijn wordt 

het programma aangepast. 

Het gezinsweekend van KWB is een evenement voor jong en oud waar het niemand aan iets mag ontbreken ! 

We hebben op die manier reeds verschillende streken bezocht 

 

De KWB-formule voor een geslaagd weekend is : 

 

 

 

 

 

 een volpension verblijf 

 voor elk wat wils, ook voor de kinderen 

 schijnt de zon? Dan is het barbecue-weer! 

 zin om te fietsen? Ook dat kan! 

 en nog zoveel meer 

 

 

 

 

 

Ons motto getrouw zorgen we voor heel democratische prijzen.  De prijzen voor deelname worden inderdaad zo 

laag als mogelijk gehouden, zodanig zelfs dat de allerkleinsten gratis mee mogen. 

 

KWB-ers die elkaar ontmoeten in gezinsverband, dat schept pas echt een samenhorigheidsgevoel.  Alle gezinnen 

zijn bovendien welkom… zowel gezinnen zonder, met jonge of al wat oudere kinderen vinden elkaar op ons gezins-

weekend. 

Opdat iedereen zich zou kunnen regelen om mee te gaan op ons weekend, proberen we de datum zelfs een jaar op 

voorhand aan onze leden te laten weten. Want het zou zonde zijn om dit te missen ! 

Gezinsweekend 



Kinderkermis 

 

De ‘Kinderkermis van KWB Peizegem’ zoals we die vandaag kennen is een uniek concept dat je nergens an-

ders in onze streek terugvindt. Je kan het nog het best vergelijken met een indoor pretpark met een vleugje 

Vlaamse kermis. Ondertussen zijn er al 18 edities doorgegaan, maar onze kinderkermis heeft er niet altijd zo 

uitgezien. De eerste edities vonden soms op verplaatsing plaats of in een circustent, maar de laatste 10 jaar heeft 

zich een ware metamorfose voorgedaan. Een aantal ingenieuze KWB leden hebben ondertussen meer dan 35 at-

tracties uitgedacht, op maat gemaakt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Dezer dagen is het dan ook niet mak-

kelijk om 18 attracties uit te kiezen, zeker als je weet dat er ieder jaar een tweetal nieuwe attracties worden ont-

worpen. 

Jaarlijks mogen wij rond de 100 kinderen, met 

hun ouders, grootouders, familie en vrienden 

verwelkomen. De deuren gaan steeds open 

om14u met een gastoptreden van een goo-

chelaar of clown voor onze allerkleinsten. 

Vanaf 15u opent dan onze kinderkermis. Tij-

dens het spelen verzamelen de kinderen pun-

ten. Tussendoor hebben we nog een ballon-

kunstenaar die op vraag van de aanwezige 

kindjes de gekste creaties tevoorschijn tovert. 

En uiteraard kan onze schminkster niet ont-

breken. Zij zorgt er voor dat de kindjes er 

bijzonder uitzien. Op het einde van een toffe 

namiddag kan ieder kind bovendien één of 

meerdere leuke prijzen uitkiezen in onze speelgoedwinkel. En natuurlijk zijn we ook onze innerlijke mens niet verg-

eten. Elk aanwezig kindje krijgt een drankje en zakje friet. De toegang voor ouders en andere begeleiders is gratis. 

Voor de kindjes vragen we een toegangsprijs om de kosten van de zaal en het bouwen van de spelletjes te dekken. 

Dit alles is uiteraard niet realiseerbaar dankzij de jarenlange steun van onze vaste  sponsors en ongelooflijk veel 

helpende handen.  

 

Kids 



 

Sprokkels 



Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eer-

ste letter, …) en bezorg de slagzin vóór vrijdag 29 oktober 2021 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: ste-

fanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze website terecht: http://http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak   Ver-

geet je thuisadres niet te vermelden. 
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 VERTICAAL  HORIZONTAAL 

1. Kleine vis - Grap, lolletje (Eng.) - Luiaard - Kalmeringsmiddel. 1. Mondharmonica  (scherts.) - Aangenaam, smaak - Computer-

term, "spelpook". 

2. Druilerig - Steunweefsels - Deel van een kast - Heden. 2. Wielerbaan - Streep - Vertraging - Hijswerktuig. 

3. Rund - Spaanse uitroep - Vod - Vettig vuil - Loopvogel - Rein, 

eerbaar. 

3. Frans eiland - Spaanse rivier - Land in Azië - Tegenvaller - Bak-

toestel - Lutetium. 

4. Voedsel - Noord-Europeaan - Pinnen, prikken - Chinees wijsgeer 

- Sierlijk hert. 

4. Modificatie van zuurstof - Hostie - Verdelgingsmiddel - Bibber-

achtig. 

5. Deel van een koeienmaag - Gebruik - Strijdgewoel - Blaas, blein - 

Kerkelijke straf. 

5. Ogenblik - Klein kind - Godin van de twist - Woonboot - 

Dwarsmast - Cel - Uitroep van ontgoocheling. 

6. Vrouwelijk kledingstuk - Muzieknoot - Pan-Afrikaans Congres - 

Onmeetbaar getal - Deel van een opera - Grondsoort. 

6. Fris zuur - Silicium - Aandrang, aanleg - Gezamenlijke hoeveel-

heid - Grondtoon. 

7. Hoofdzaak, hoogtepunt - Glazen klok - Aanleg, gave - Aanduiding 

van roem - Operating system. 

7. Wisconsin (afk) - Boomfruit - Bontsoort - Niervocht - Verlich-

tingsmiddel. 

8. Derde persoon - Grasland - Spleet - Bijbelse vrouw - Selenium - 

Het grootste deel. 

8. IJshut - Hoofdslagader - Ontvluchting - Tantalium - Gespuis. 

9. Akkerpaardenstaart - Netto - Gereedschap - Boven - Slaapziekte. 9. Behoeftig - Pausennaam - Voorteken - Groep van stamverwante 

families - Doctor. 

10. Deel van een tekst - Hoofddeksel - Joods kerkkleed - Deel van 

een ui. 

10. Ratelpopulier - Selderij - Boksterm - Luxemburgse omroep - 

Bouwmateriaal - Slang. 

11. Neem beet - Sociaal-Economische Raad - Gehoororgaan - Gevoel 

(omgek) - Bedrog - Dessert. 

11. Cent - Bladgroente - Bakmengsel - Ondernemingsraad (afk) - 

Dergelijke. 

12. Smalle weg - Hetzelfde - Afslagplaats bij golf - Ndl tv-omroep - 

Evenredig aandeel - Scandium. 

12. Ontzag, eerbied - Muziekplaat - Daar - Palmmeel - Op welke 

wijze - Voltooid. 

13. Ben. Voor een lange vrouw met een kleine man - Geklapper, 

gewiek.  

13. Legermacht - Term uit de fotografie - Zinken kuip - Boomloze 

grasvlakte in Z-Amerika - Italiaanse stad. 

14. Niet even - Ontvlekkingsmiddel - Hoekzuil - Bedaarden - Eiken-

schiller. 

14. Bewijsstuk, doopakte - Locatie, ruimte - Gebrek - Gaandeweg, 

somtijds. 

15. Gravure - Huiselijk - Onderricht - Verenigde Arabische Emiraten 

- Feestkleding - Voertuig. 

15. Een smakelijke pint leidt niet zelden tot fameuze ruzies (5 woor-

den) - Nikkel. 

16. Dondergod - geheid, terstond - Mond (barg.) - Door middel van - 

Punt in het voordeel. 

16. Plaats in Rusland - Achter - Medeklinkers van liter - Van God 

(lat.) - Arabische vorst - Of dergelijke. 

17. Bijbels goudland - Europese taal - Echo - Stad in Henegouwen - 

Boom - Oude lengtemaat. 

17. Radiofrequentie - Dubbelkristal - Oosterlengte - Kijke aandach-

tig - Afval van koren - Bezinksel. 

18. Aansporing - Weg met bomen - Deel van een molecule - Deel 

van een toga - Heel vertrouwelijk. 

18. Slede - Achtpotig dier - Afloop - Timmermansgerei met wigvor-

mige snede (mv). 

19. Mondwater - Schriftteken - Tropische boom - Roofdier - Gibbon-

soort. 

19. Buitentoilet in kampementen - Marterachtig roofdiertje (omgek) 

- Vrije keuze - Dorp in Limburg. 

20. Niet weinig - Oppervlaktemaat - Metaalzout - Worp. 20. Niet echt - Riviertje in prov. Antwerpen - Aziatische uit het 

hooggebergte - Kleurling - Radium. 

21. Onvruchtbaar - Halfbloed - Soepschotel - Clan, volk. 21. Ten bedrage van - Laagwater - God van de liefde - Deel van een 

boom - Achteruit - Plankenkoorts. 

22. Indon. boer - Vleesstokje - Godsdienstoefening - Water - Eerste 

vrouw. 

22. Waterdoorlatend - Alpenweiden - Dieptemaat - Muzieknoot - 

Trekdier - Uitroep van afkeer. 

23. Ego - Japans bordspel - Griekse letter - Bladzijde - Voormiddag - 

Kelner - Rubidium - Kippenlegsel. 

23. Stembus - Engelse titel - Zwarte zoethoutsnoep - Keurgroep - 

Romeins Imperium. 

24. Gevangenis - Liefdesgod - Adelaar - Leerkracht. 24. Verbond - God van de dageraad - Vruchtbare plaats in de woes-

tijn - Deelteken - Wees gegroet. 

25. Blijspel - Muurtekeningen - Keukengereedschap. 25. Ouderwets exemplaar - Antilliaan - Slasoort. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
                                                34 

2 
      30       32           33               31       

3 
                                              29   

4 
28                     27                           

5 
                            26                     

6 
                                                  

7 
                                                  

8 
      25                                           

9 
                                                  

10 
                                                24 

11 
                        23           22             

12 
                21                                 

13 
    20           19           18                     

14 
          17                                       

15 
            16                                     

16 
                                                  

17 
        14               13         12               

18 
            11               15               10     

19 
                  9           8                   

20 
                                                  

21 
7                                                 

22 
    6           5                           4     

23 
                          3                       

24 
                  2                               

25 
1                                                 

                          

                          

                                                   

 1 2 3   4 5 6 7   8 9 10   11 12 13 14   15 16 17 18 19 20   

                          

                                 !         

 21 22 23   24 25 26   27 28 29 30 31 32 33 34           



 

 

 

Oplossing kruiswoord 287 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 J A C K R U S S E L L   B O Y C O T S   S P I C A 

2 U R A N U S   E M P A N A D A   R O T T E R D A M 

3   O P A   U R N E   P I N O K K I O   I N O R D E 

4 P M   G I R O   R A T   K R I   O N S T A B I E L 

5 O A S E   P E D A G O G E   T I N L O T   I S T S 

6 T   A R I A   IJ L   P E N G O E   A   E S T S   D 

7 L A T   E T S   D E   E D E R   I D Y L L E   C O 

8 O P E N D O E N   N D L   D I E N D E   E I B A R 

9 O P R O E R P R E D I K E R   S T E N T   T U L P 

10 D E   T R   T A L   N O D I G T   R   I A   R L   

11 B L E I   B E   S T E P   E L S A   P E R S I C O 

12 R   L E G A T O   R R   K E U   A H A R   K N E U 

13 O A I   A S   B U I   P I N T E N   S E L A   N Z 

14 E N T E R   O U D E M A N   E L V E A   T I N T O 

15 K T A   V U N S   P A N D A N   O U D S T   O E   

16   W I S E   D   V   L O E R   N E R E M   K E R F 

17 V E R B R U I K E R S   R E T O R   N A A R S   L 

18 R R   S   L E S S E   Z S   I N S T A L L A T I E 

19 I P A   R T P   P I M   L O N K T E   L O T   R U 

20 E S S A A I   N A G E N O E G   E E M   M E T E R 

21 N   O R I E N T   E R E T Z   E R   E T   R A N D 

22 D A R M   M A   D R A W   B E I   R U I M   L E E 

23 E R   U I   A A I   K A N E N   U I T G A V E   S 

24 N A T U R I S T E N   G E K   I N T E R L I N I E 

25   K A R A K T E R T R E K   K N I E   E L F T A L 

                          

                          
De doordenker van William Shakespeare : 

                          

 1 2  3 4 5  6 7 8 9  10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20  

 I K  Z O U  N I E T  E R G  G E L U K K I G  

                          

 21 22 23   24 25 26  27 28  29 30 31  32 33 34 35 36 37     

 Z IJ N , A L S  I K  K O N  Z E G G E N     

                          

 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48  49 50  51 52 53       

 H O E  G E L U K K I G  I K  B E N       

                          

Er bereikten ons helaas geen correcte oplossingen.              
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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 

 


