
Artistiek!        
Kleine Raak sprak met Eliane en Bert. 

Muziekmicrobe, toneel spelen, volksinstru-

menten maken, dirigeren, ... Van een       

artistiek koppel gesproken! 

 

 

 

 

 

 

Simpelweg buitengewoon 
Was als we nu eens  

simpelweg 

geloven in mensen. 

In wat ze kunnen 

wat ze willen 

waarvan ze dromen. 

En vooral ook geloven 

in jezelf 

in je eigen mogelijkheden. 

Wat kan ik doen?  

Wat wil ik doen?  

om de dromen van anderen waar te maken.  

Simpelweg geloven… 

dat gewone mensen  

hand in hand 

schouder aan schouder  

buitengewone dingen doen. 

Vrij naar Barack Obama – uit ‘Inspirerende teksten’ WZZ 2016 

Agenda 
5 mei  KWB kermiscafé 

21 mei Vogelspotting 

31 mei Afsluiter meimaand 

2 juni  Praatcafé  

9 juni  KWB Kubb tornooi 

30 juni Afsluiter werkjaar - Barbecue 
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Vogelspotting  
Zoals de traditie het wil trekken we er met de fiets  op uit 

voor een tocht van ongeveer 20km. Jurgen Sarens is op-

nieuw onze gids. We spreken af op zondag 21 mei om 9u 

aan ’ons Parochiehuis’.  Onderweg zullen we stoppen op een 

tiental plaatsen. We zullen terug zijn voor de middag.      

Vergeet jullie ver-

rekijker en foto-

toestel niet. 



Stel je kort even voor. 

Bert : Wel, eigenlijk ben ik geboren in Brugge in 1947 

maar ik ben opgegroeid in Ukkel Kalevoet. Ik ben er 

kort na mijn geboorte gaan wonen. 

Eliane : Ik ben in Schaarbeek geboren in 1949 en ben in 

1958 verhuisd naar Ukkel Kalevoet. We woonden 

rechtover elkaar. We waren allebei bij de Chiro 

(leiding) en gingen samen naar de jeugdclub. 

Bert : In Kalevoet hadden we ook al een druk sociaal 

leven, we zongen er in het koor, hebben operette ge-

zongen, toneel speelden we in Ukkel, in “De Zonne-

bloem”.  We speelden kwalitatief hoogstaande stukken, 

onder leiding van een regisseur van de toenmalige BRT. 

Eliane : Na ons huwelijk hebben we even in Vorst ge-

woond, in 1973 verhuisden we dan naar Peizegem. 

Bert : Ik werkte bij Solvay als industrieel maquettebou-

wer. Ik bouwde dus fabrieken, maar in het klein. Ik be-

gon er als houtbewerker, maar binnen het bedrijf heb ik 

een opleiding kunnen volgen. Ik ben nu bijna 70 en dus 

al een tijdje met pensioen. 

Eliane : Ik werkte als directiesecretaresse in een filiaal 

van een Amerikaanse firma, maar ben dan 16 jaar thuis-

gebleven voor de kinderen. Ik zat wel in het ouderco-

mité van het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout. Er 

werd mij dan gevraagd of ik daar deeltijds wou werken 

in het secretariaat. De enige vereiste was dat ik moest 

kunnen typen. Let op, dat was toen geen evidentie hé, 

ik kwam van het typmachine secretariaat en moest di-

rect op PC beginnen. Ik heb er uiteindelijk 17 jaar ge-

werkt, steeds met veel plezier.  Ik ben nu 67 en dus 

ook al even met pensioen. 

Hoe ben je hier dan in de toneelvereniging te-

recht gekomen, Bert? 

Bert : Dat was in 1974. Op een avond kregen we be-

zoek van meester Larivière en Jef Thielemans. Deze 

laatste werkte toen bij Het Staatsblad en één van zijn 

collega's was van Ukkel. Zo had hij vernomen dat ik 

daar nauw betrokken was bij de toneelvereniging. Hier 

in Peizegem werd er bij de KWB al een tijdje geen to-

neel meer gespeeld en ze kwamen polsen of ik het zag 

zitten om te regisseren. Ik nam de uitdaging aan. Het 

eerste stuk werd enkel gespeeld door mannen, vrou-

wen mochten hier toen nog niet meedoen en dat 

bracht mij precies 20 jaar terug in de tijd. Uiteindelijk 

heb ik 13 jaar lang geregisseerd:  stukken gelezen, dan 

voorgelegd aan het bestuur. Eens de keuze voor een 

stuk gemaakt was kon ik beginnen met de regie, het 

decor, … enfin alles wat er bij een toneelvoorstelling 

kwam kijken. 

Speelde jij ook mee Eliane? 

Eliane : Ja, niet in alle stukken maar toch in verschillen-

de. Na 13 jaar zijn we dan inderdaad gestopt met to-

neel, omdat er andere interesses kwamen, zoals mu-

ziek.  Het is voornamelijk door onze kinderen dat we 

daarmee begonnen zijn. Johan, Henk en Iris waren en 

zijn nog steeds, fel gebeten door de muziekmicrobe.  

Alle drie gingen ze naar de muziekacademie in Buggen-

hout en op mijn 32ste ben ik daar ook naar toe getrok-

ken. Ik heb er uiteindelijk 17 jaar les gevolgd. Het begon 

met notenleer en muziekgeschiedenis, gevolgd door 

gitaar, luit en samenspel, daarna kwamen nog zang en 

samenzang. 

Bert : We zijn inderdaad allemaal gebeten door de mu-

ziekmicrobe. Johan speelt piano, blokfluiten en is orga-

nist. Henk is vrijetijd/cultuurbeleidscoördinator in De 

Pit in Buggenhout, hij speelt dwarsfluit en gitaar. Iris 

geeft les: ze heeft 50% haar eigen klas, maar de overige 

50% heeft ze een muziekklas. 

Zij speelt alle soorten blokfluit, 

piano en trekzak. Maar eigenlijk 

mag je haar om het even welk 

instrument in de hand geven, 

na 5 minuten speelt ze er op. 

Samen met de kinderen hebben 

we ook telkens meegewerkt 

aan Peizement, een tweejaar-

lijks spektakel in het dorp. Wij 

traden er op onder de naam 

'De Veldekens' met zelfge-

bouwde volksinstrumenten. 

 

Kleine Raak sprak met Eliane      
en Bert 

Interview 



Volksinstrumenten?   

Bert : Ja, het is een passie die een groot deel van mijn tijd 

inneemt. Het is allemaal begonnen met een bezoek aan 

de opendeurdag van het CMB in Puurs (Centrum voor 

Muziekinstrumentenbouw NVDR) Ik was direct gebeten 

en heb er 5 jaar cursus gevolgd. Ik heb de gitaren van 

Eliane gebouwd, een paar luiten en verschillende volksin-

strumenten. Ik heb een atelier en daar maak ik dus in-

strumenten. Wat ik zeker nog eens wil maken is een 

Amerikaanse mountain dulcimer (zie foto NVDR). 

In Gooik, het Mu-

ziekcentrum van 

Herman Dewit 

(bekend door oa 

“Het Kliekske” 

NVDR) hebben we 

samen verschillende 

jaren de 5-daagse 

stage voor traditio-

nele volksmuziek 

gevolgd: hommel, 

samenspel, volks-

zang, volksinstru-

mentenbouw, Kelti-

sche harp maken. 

Het waren fantastische dagen. Trouwens bij KWB heb ik 

ooit eens een infoavond over instrumentenbouw gege-

ven. 

We hebben het al even over Cum Decore ge-

had ... 

Eliane : Wel, er was hier in Peizegem een gelegenheids-

koor en mij werd gevraagd om dat te dirigeren. Daaruit 

hebben we dan in 1994  “Cum Decore” opgericht. Ik 

heb na de muziekacademie nog verschillende dirigenten-

cursussen gevolgd. Bert heeft een heel goed muzikaal 

gehoor, en zingt ook in het koor. 

Bert : Eliane steekt daar héél veel werk in. Er is veel 

voorbereiding nodig om een nieuw lied aan te leren.  

Onze Johan is begeleider van het koor en neemt de man-

nen regelmatig apart om een nieuw lied in te studeren.   

Eliane : Dat klopt, er kruipt veel tijd in, maar het is een 

passie hé. En we hebben toch een goede reputatie opge-

bouwd. We hebben reeds zoveel mooie uitdagingen ge-

had en zelfs een uitwisseling met een Pools koor. We 

hebben verschillende keren deelgenomen aan koortor-

nooien, met goede resultaten! Om de 5 jaar kwam er 

een jubileumconcert waarbij verschillende musicalsongs 

de revue passeerden. In 2009  traden we samen met een 

dansgroep op. Zij dansten tussen onze nummers en op 

het einde brachten koor én dansgroep samen een num-

mer. Of toen we een gospelzanger uitgenodigd hebben 

om ons naar een gospeloptreden te begeleiden.  Nu 

werken we aan een dubbelconcert, samen met een koor 

uit Kruishoutem. Op 22 april treden we ginds op en op 

23 april staan we samen op het podium in De Pit in Bug-

genhout. Het loont zeker de moeite om te gaan kijken 

en het goede nieuws is dat er nog steeds tickets voor 

verkrijgbaar zijn. (Zie affiche op pagina 5) 

Ik zou hier ook een warme oproep willen doen voor 

nieuwe koorleden. Iedereen die graag zingt is welkom. 

Noten kunnen lezen is geen vereiste, een vaste stem wel. 

Om een nog betere balans te krijgen zouden we graag 

enkele jonge stemmen en mannen verwelkomen, maar 

aan iedereen die interesse heeft, kom gerust eens kijken 

tijdens onze repetities, elke donderdag van 19:30 tot 

21:30 in Ons Parochiehuis, of ga een kijkje nemen op 

onze website : www.cumdecore.be 

Bert, Jef had het ook over marathons? 

Bert : Klopt, ik heb er inderdaad een paar gelopen. De 

mooiste was die van New York en daar hangt toch een 

leuk verhaal aan vast. In 1982 liep ik een halve marathon 

in Dilbeek. Ik won daar de hoofdprijs: 5 dagen New York 

met deelname aan de marathon. Vermits deelname aan 

die marathon een jaar op voorhand moest aangevraagd 

worden stond ik er aan de start onder een andere naam: 

Blokerije, ik herinner het me nog steeds. Het was span-

nend, want het was ook de allereerste keer dat ik 

vloog... Ook de Londense marathon staat op mijn palma-

res. Ik heb uiteindelijk 13 marathons gelopen, meerdere 

halve marathons en de 20km van Brussel. Veel heb ik 

gelopen voor “Sporters voor Artsen Zonder Grenzen”, 

lopen voor het goede doel dus. Nu beperk ik mij tot 

“onderhoudsloopjes”, mijn vaste rondekes in Buggen-

hout Bos. 

Eliane : ik zwem wekelijks mijn 40 lengtes en doe aqua-

jogging 

Bert, Eliane, vul aan voor volgende maand : “De 

kleine Raak sprak met ...” en waarom? 

De persoon waar we aan denken is een duizendpoot lijkt 

ons, wat die man allemaal doet : pottenbakken, kalligra-

fie, zingen en nog zo veel meer. Eigenlijk weten we er te 

weinig over, vandaar. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met ... 

http://www.cumdecore.be/


Prikbord    

 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

  We rekenen opnieuw op een grote opkomst! 

Gezinsweekend 

10 tot 12  

november 

2017 

 
KFH  

Pyramide 
Maasmechelen 

18u 

Inschrijven 

Julien Robberechts  

052/34.22.98  

julien.robberechts@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + weekend 

Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs 

Prijs vol pension 

Kinderen tot 2 jaar:  gratis 

Kinderen 3-6 jaar:   65 Euro 

Kinderen 7 –12 jaar:  75 Euro 

Kinderen 13—18 jaar: 85 Euro 

Volwassenen:    95 Euro/nacht 

Inbegrepen: vol pension, lakens, zwembad 

KWB Kermiscafé 

VRIJDAG 5 MEI  

AFSPRAAK IN HET CAFE VAN ONS PAROCHIEHUIS  vanaf 20u00 

EEN AVOND VOL MET VOLKSSPELEN 

WIE NEEMT DE HANDSCHOEN TEGEN WIE OP? 

EEN GRABBEL UIT ONS AANBOD :  KALLEKE SCHIETEN - SJOELBAK - 

VOGELPIK - ... 

VOOR DE TROUWE KAARTERS STAAN DE TAFELS OOK KLAAR   



Impressie  Whisky-avond 



Uitslag Femma - KWB quiz 

1 Kine4life.be 136 

2 Ajax 136 

3 Manuel 135 

4 ZVK Olga 134 

5 Overstekend wild 131 

6 Korhoen vooruit 130 

7 Schtroumpfs grognons 129 

8 Teamboektoe 129 

9 Arendsnest 128 

10 Tafel Tsjeven 128 

11 De Vangers 128 

12 Lee Touwers 125 

13 De Rode Lantaarn 125 

14 Ro & co 125 

15 De pintjes op de ü 123 

16 KWB Weerde 123 

17 KWBrains 121 

18 Trebor Seam 121 

19 Sleeping Cocks 118 

20 KWB Merchtem 117 

21 Driesvrienden 115 

22 Kip aan 't spit 115 

23 Bruto 114 

24 De Sjakskes 113 

25 Safety First 112 

26 De Duvelriders 111 

27 KWB cité 110 

28 De Bossteins 110 

29 Loslopend wild 109 

30 Tronk 109 

31 Tram twee en half 107 

32 De schaapjes 101 

33 Haute Quizien 99 

34 De collega's 98 

35 The Clan 92 

36 1DR8 92 

37 Oei ik val in herhaling 89 

38 Einsteins Childs 80 

39 Kwistet 76 

Weerbericht 

1 april 
1 april 

Grapjes maken voor iedereen die wil 

De zomer komt steeds dichterbij 

De vogeltjes zingen luid 

En er komen vele uren zon 

De bloemen gaan kleuren als zoete geuren 

Fijne april maand voor jullie allemaal 

En geniet maar van elke zonnestraal 

grasmaand/ paasmaand / eiermaand 

de dagen lengen 01h47.  

Sterrenbeelden: Ram tot 20/4), Stier (20/4-21/5). 

In april zijn er gemiddeld nog 11 dagen met vorst       

aan de grond 

In april mogen we genieten van gemiddeld 151 uren  

zonneschijn. 

Gezegden 

 

• April heeft zijn gril. 

• April koud en nat vult zak en vat. 

• Een natte April belooft veel vruchten. 

• Een natte april dan hebben de boeren hun wil. 

• Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen. 

• April warm, mei koel juni nat, vullen de schuur en ook 

het vat. 

• April regen boerenzegen. 

• Maartse wind en aprilse regen beloven voor mei grote 

zegen. 

• 't Mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad zijn. 

• In april heldere maneschijn zal de bloesem schadelijk 

zijn. 

• Is april klaar en rein dan zal mei des te wilder zijn. 

• Mag het dauwen in april en mei wij zijn in oogst en 

september blij. 

• Regen in april en wind in mei maakt de boerkens blij. 

• Warme aprilregen is een grote zegen. 
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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 tref-

woord vóór vrijdag 28 april 2017 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!  

 

HORIZONTAAL : 

1. Angstige momenten doormaken. 

2. Langzaam (muz.) – Bittere rode wijn. 

3. Haarkrul – Scandinaviër – Maanstand. 

4. Plaats in W-Vlaanderen – Azijn – Betaalplaats. 

5. Enthousiasme – Russisch heerser – Grondtoon. 

6. Harde klap – Eerstkomend – Gek, mal. 

7. Kunsttaal – Helemaal – Gravure. 

8. Ongebruikt – Beginselverklaring van een partij. 

9. Spil – Beminde van Zeus – Fries riviertje –    

Achter. 

10. Oostenrijkse keizerin – Deelgemeente van  

Zoutleeuw. 

11. Tartte, sarde – Deel van het gelaat. 

12. Damesblad – Plaats in Gelderland –             

Buurgemeente van Merchtem. 

13. Droog en dor – Bloeiende toestand. 

VERTICAAL : 

1. Balletdanseres, damesschoen -  Door middel van. 

2. Aanbeden persoon – Trekstang, lamoen. 

3. Glansverf – Agave – Eiland (Sp.). 

4. Lange golf – Een zekere – Deel van Ierland. 

5. Afloop – Kabaal, opschudding. 

6. Op geen enkel moment – Gelofte. 

7. Kussenvormig voorwerp gedragen ter bestrijding 

van de gevolgen van (ernstige) transpiratie. 

8. Gevangenis – Emmer – In orde! 

9. Vluchtig – Aanlegplaats – Hoofdstuk in de koran. 

10. Tafelwijn – Afwateringsinstallatie. 

11. Rivier in Duitsland – IJzerhoudende grond –      

Grote bijl. 

12. De onbekende – Witte, pitloze druivensoort –  

Sovjet-Unie. 

13. Gewoonterecht – Geringer, nauwer. 

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

1 
            14             

2 
    2             12     9 

3 
                          

4 
            7       3     

5 
5                         

6 
                          

7 
                11       4 

8 
                          

9 
        13                 

10 
  10                       

11 
                    1     

12 
    8         15       17   

13 
        6               16 

 Flashbericht - Kubb tornooi 9 juni 2017 
Vrijdag 9 juni organiseert KWB zijn eerste Kubb tornooi. Het ideale moment om nog eens met de gehele fami-

lie of vriendenkring uit te waaien alvorens de eindejaarsexamens van start gaan. We verwachten jullie massaal. 

Start alvast met een team samen te stellen van minimaal 2 personen. Meer informatie volgt in de Kleine Raak 

van mei. 

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
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 

lucdd@belgacom.net 

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            

hubert.vrijders@skynet.be 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                       

gertdeblock63@gmail.com 

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Hubert Vrijders 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns, Marc Mertens en 

Kaat Vanhoucke 

Distributie: Marc Van Herp 

 

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: LENTEMAAN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       

bezorgd aan Jan De Block. 

 

Proficiat!  

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

1 G A R A G E   G A F F E R 

2 E V E   I P S E   A R I A 

3 T I E M E   A T A R   N V 

4 IJ S B E K E R   N A N D I 

5 D O O L   M I S O O L   G 

6 E   U K J E   T V   O R O 

7   A T   O L M   E G   U T 

8 H S   F O T O G R A F I E 

9 A S S A D   D I   B A N   

10 M E I R   M E T R O N E T 

11 A   E M A I L   U N I   I 

12 M E N E N S   I S   O O M 

13 S N A R S   A N T E N N E 


