
November 
Ons Teerfeest zit er alweer op! Misschien klinkt het wat cliché, 

maar de afwezigen hadden dit jaar meer dan ongelijk. Na het aperi-

tief, schoven we met zijn allen de voeten onder de feestelijk versier-

de tafels en lieten we ons eens lekker verwennen. Te beginnen met 

een amuse, gevolgd door een lekker vispannetje en een glaasje wijn. 

En dan moest ons hoofdgerecht nog geserveerd worden.  Een heer-

lijk stukje Chateaubriand met herfstgroenten. Lekker eten en een 

deugddoend gesprek, wat kan een mens nog meer wensen? Met een 

goed gevulde maag waagden we ons voorzichtig op de dansvloer. 

Onze DJ had dit evenwel anders begrepen en met enkele rake num-

mers stond de dansvloer al snel vol en dit bleef zo doorgaan tot in 

de vroege, vroege uurtjes. Dat was lang geleden … en we gaan geen 

jaar wachten om dit over te doen. Schrijf alvast de datum in jullie 

agenda. Het volgende Teerfeest staat gepland op 19 februari 2022, 

terug naar de vertrouwde periode in het voorjaar. 

November is KWB filmmaand, met dank aan François Horio en Jo-

han Le Maire! Woensdag 17 november om 20u spelen we de Belgi-

sche kaskraker Beautiful Boy van Felix van Groeningen. De toegang 

is gratis, ook voor niet-leden. Meer info vind je verder in de Kleine 

Raak.  

Vanaf november zullen onze praatcafés opnieuw dat tikkeltje meer 

brengen. Op 5 november organiseren we een darts tornooi. Alle 

‘Dancing Dimi’s’ van de KWB zijn van harte welkom om hun kunnen 

tentoon te spreiden. Sommigen herinneren zich misschien ook nog 

dat KWB Peizegem enkele jaren geleden deelnam aan de actie 

‘Scholen van de Jungle’. 3 december kan je het resultaat met eigen 

ogen aanschouwen en we nemen ook even rechtstreeks contact 

met Pieter Robberechts in de jungle van Argentinië. We beginnen er 

aan om 20u15 stipt. Uiteraard blijft er ook plaats voor onze kaar-

ters. 

Tot slot wil ik jullie alvast warm maken voor onze kinderkermis die 

doorgaat op zaterdag  11 december. Om 14 uur gaan we van start 

met een denderende goochelshow van Mike Leroy en om 15u gaat 

de kinderkermis open. Als jullie willen zien welk nieuw spelletje on-

ze krakken dit jaar weer uit hun mouw hebben getoverd moet je 

zeker langskomen.          

                    Johan 

Agenda  

5 nov   Praatcafé  - Dartstornooi 

17 nov  Filmavond - Beautiful Boy 

3 dec   Praatcafé Scholen van de Jungle 

11 dec  19de Kinderkermis 

14 jan   Nieuwjaarsreceptie 

28 jan   Dropping 
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Filmavond 

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

Toegang GRATIS 

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

recht en emotioneel drama over hoe drugs een heel gezin ontwrichten, de film draagt ook uitdrukkelijk van Groe-

ningens artistieke stempel.  

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

het een regelrechte 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 nacht-

merrie omslaan. En sta jij als ouder machteloos 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 Timo-

thée 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 werke-

lijkheid af te halen”, ontaardt in een allesverwoestende verslaving aan methamfetamines – u misschien beter be-

kend 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 verlei-

ding van de roes. Maar de focus ligt vooral op vader David, die er alles aan wil doen om zijn lieve zoon te red-

den. Beautiful Boy is het portret van een spartelende papa: de journalist in David wil de toestand van zijn zoon on-

derzoeken 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 Amerika te weinig gemaakt worden. 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 

Een oversteek naar de VS is nooit zonder gevaar, maar 

van Groeningen laat zich niet fijnmalen in de Holly-

woodmachine. 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 chrono-

logie en emotionele contrasten. En durft van Groenin-

gen 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 daar-

van. 

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 peperduur behangpapier: de muziek 

is zodanig met de beelden verweven, dat je je op som-

mige momenten in een videoclip waant. Lichtjes aflei-

dend 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 



 Kinderkermis 



Een duik in ons archief 

 Wie was Juliaan Van der Linden? 

Juliaan Van der Linden werd te Merchtem geboren op 8 februari 1848 als zoon van Gustave en zijn vrouw 

‘madame’ Weber.   Zijn ouderlijk huis was het bekend Appelkot aan Terspelt. Vader Gustave was advokaat aan het 

hof van beroep te Brussel (Cours d’Appel) en was samen met zijn vrouw  de laatste notoire bewoners van het  

Appelhof (zoals ze zelf schreven). 

Juliaan studeerde op 16-jarige leeftijd af aan het Sint-Michielscollege te Brussel en behaalde reeds twee jaar later de 

licentie wijsbegeerte en letteren te Leuven. Daarna studeerde Van der Linden er rechten. Van 1866 tot 1869 was 

hij bestuurslid van Met Tijd en Vlijt. Afgestudeerd in 1870 vestigde hij zich als advocaat te Brussel. Van der Linden 

zetelde van 1874 tot 1894 als katholiek in de provincieraad van Brabant, en van 1894 tot aan zijn dood als Kamer-

lid voor het arrondissement Brussel. 

In de Kamer voerde Van der Linden het woord in het Nederlands wat toen als 

extreem werd bestempeld. In februari 1895 diende hij een wetsvoorstel in om 

de tweetaligheid in te voeren bij elke militaire rechtbank waarin zowel Waalse 

als Vlaamse soldaten konden terechtstaan. Dat werd doorverwezen naar de 

commissie die belast was met de voorbereiding van het nieuwe Militair Wet-

boek voor Strafvordering, die zelf ook al in deze richting werkte. Zoals vele an-

dere Vlaamsgezinde politici verwierf Van der Linden vanaf 1897, met de strijd 

om de Gelijkheidswet, algemene bekendheid in Vlaanderen. Hij was dus een van 

de voorvechters voor gelijkheid van de Vlamingen in dit land. 

In februari 1899 besprak de Kamer het nieuwe Militair Wetboek voor Strafvor-

dering, dat onder meer voorzag in een Nederlandse rechtspleging voor Vlaamse 

soldaten. Een aantal amendementen van Van der Linden verbeterde deze taalre-

geling aanzienlijk toen nog maar enkel in het leger. 

In 1906 diende Van der Linden een wetsvoorstel in om de vroege-

re taalwetgeving in strafzaken te voltooien. Hij kon daarbij rekenen op de steun van minister van justitie Jules 

Renkin. De wet Van der Linden-Renkin van 22 februari 1908 voerde inzake taalgebruik het personaliteitsbeginsel in 

voor de strafrechtbanken in het arrondissement Brussel – de agglomeratie (toen 16 gemeenten) uitgezonderd – en 

voor het hof van assisen van Brabant. De democratische gezindheid van Van der Linden, de grondslag van 

zijn flamingantisme, kwam ook tot uiting bij de totstandkoming van een sociale wet uit 1900 op de kleine nalaten-

schappen. 

Van der Linden was te Brussel een van de weinige Vlaamsgezinde advocaten van zijn generatie. Hij ijverde voor de 

ontplooiing van de Nederlandse rechtstaal en voor het gebruik van het Nederlands in de rechtbanken, in het bij-

zonder te Brussel. Toen in 1891 het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel  het licht zag, werd Van der Lin-

den er de eerste voorzitter van (tot 1893). 

In 1897 stak, in het spoor van het groeiende streven naar beoefening van de wetenschap in de eigen taal, 

het Rechtskundig Tijdschrift van wal. Van der Linden, medeoprichter en redactielid, werd er het boegbeeld van. Van 

In 1899 duidde de Bond der Vlaamsche Rechtsgeleerden in zijn nieuwe stichtingsvergadering Merchtemnaar Van der 

Linden aan als voorzitter, wat zijn grote aanzien als flamingantisch jurist-politicus tekent. Dat Van der Linden in juli 

1907 niet werd gekozen als stafhouder bij de balie te Brussel, werd als protest van een aantal Fransgezinde advoca-

ten te Brussel beschouwd. 

 

Vanderlinden in 1911 korte tijd   

voor zijn overlijden. 

https://nevb.be/wiki/Met_Tijd_en_Vlijt
https://nevb.be/wiki/Tweetaligheid
https://nevb.be/wiki/Gelijkheidswet
https://nevb.be/index.php?title=Taalwetgeving&action=edit&redlink=1
https://nevb.be/wiki/Renkin,_Jules
https://nevb.be/wiki/Renkin,_Jules
https://nevb.be/wiki/Flamingant,_flamingantisme
https://nevb.be/index.php?title=Vlaams_Pleitgenootschap_bij_de_Balie_te_Brussel&action=edit&redlink=1
https://nevb.be/wiki/Rechtskundig_Tijdschrift_(voor_Vlaamsch-Belgi%C3%AB)
https://nevb.be/wiki/Bond_der_Vlaamsche_Rechtsgeleerden


Een duik in ons archief (vervolg) 

  

Van der Linden genoot ook internationale faam als oudheidkundige en verzamelaar. Wegens zijn veelzijdige verdien-

sten werd hij enkele maanden voor zijn overlijden opgenomen in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Let-

terkunde.  De Vlamingen hadden vooral op hem gerekend om de Gentse Hogeschool te vernederlandsen maar het 

noodlot besliste er anders over. Hij overleed te Elsene op 19 oktober 1911.  

Julien 

Bron: tijdschrift “ons volk” november 1911 

 

Scholen van de Jungle -  Online met Argentinië 
Je leest het goed hoor!  Die vrijdagavond trachten we een rechtstreekse verbinding met een Peizegemnaar in 

Argentinië te realiseren. 

Wat is de bedoeling? 

Pieter woont sedert een tiental jaar in Argentinië en is als vrijwilliger betrokken bij o.a. met het onderwijs van kin-

deren (ook volwassenen) uit achtergestelde gebieden in dit Zuid-Amerikaanse land.  Het project werd gedoopt als 

“Scholen van de jungle” 

Hoe doet hij dat?   Waar haalt hij de middelen vandaan?  Wat zijn de realisa-

ties tot vandaag? Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?  Op langere 

termijn? Waarom doet hij dat? Welke voldoening ervaart hij met dit werk?  

En nog vele andere vragen (ook die van jou)  die we hopen te kunnen stellen 

die avond om direct een  antwoord hierop te krijgen.  Sneller en doeltreffen-

der kan het niet, toch? 

We starten ter introductie met een interview / film gemaakt door een      

Argentijns Tv-zender! 

De enige boodschap: die avond aanwezig zijn, bij een natje en een droogje 

zoals altijd trouwens! En uiteraard zullen we ook een kaartje leggen. 

Start : vrijdag 3 december 2021 in het café van het parochiecentrum 

vanaf 20 u.  

 

 

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 assem-

blage van Amerikaanse “Studebakers” en later de “Volkswagen” van bij het prille begin. Als de “kever” ’s 

wereld meest verkocht automodel is geworden kan men hier met fierheid zeggen dat een groot deel er-

van in de fabriek te Vorst werden gebouwd. 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 - vroege avond  

Hou die datum nu al vrij !  Inschrijven kan pas vanaf volgende maand.          Julien 

KWB Praatcafé december 

Blikvanger: D’Ieteren Galery 

https://nevb.be/index.php?title=Vlaamse_Academie_voor_Taal-_en_Letterkunde,_Koninklijke_(KVATL)&action=edit&redlink=1
https://nevb.be/index.php?title=Vlaamse_Academie_voor_Taal-_en_Letterkunde,_Koninklijke_(KVATL)&action=edit&redlink=1


Mijn Corona sprokkels 

 Oktober, Rozenmaand  

Beging je dag met een lach, want wie vrolijk de dag begint met een lach, is blij de hele dag! De morgenstond brengt 

goud in de mond en verdrijft de zwarte nacht. Aan de mooie horizon verschijnt met volle glorie een nieuwe dag. 

Alleen als de hemel rood kleurt zegt een spreekwoord “Morgenrood, water in de sloot”.  In een samenvatting be-

tekent het dat als je een roodachtige lucht in de ochtend ziet, dat het een voorbode is van regen. Waar een rode 

lucht 's avonds veroorzaakt kan worden door stof in de lucht, wijst het 's ochtends op een hoge luchtvochtigheid. 

Zet je dan maar schrap voor een buitje en neem je paraplu maar mee naar buiten.  

6 oktober, mijn verjaardag! Een nieuwe dag met pletsende regen, al 3 dagen op een rij en niet tegen te houden. 

Verwonderd kwam de zon even loeren om te zien of wij tevreden zijn met dat rot weer! De herfst begint zijn nat-

te dagen met plezier naar de aarde te sturen. Hij laat ons voelen dat de wintertijd op komst is. Ook zijn  jaarlijkse 

schoonheid van de najaarszon straalt over zijn gouden herfstrijkdom. Kijk naar de bomen, de bladeren vallen speels 

en swingend naar beneden, om ons een warm tapijt en voedsel voor onze hof te geven! Zou het dan toch een van 

mijn favorieten seizoenen zijn? Ik verkies toch nog altijd de zomer. 

Wakker worden was de boodschap. Welkom nieuwe dag. Mijn verjaardag is ondanks de pletsende regen super 

leuk verlopen. Met mijn allerbeste vrienden genieten van bubbels, taart en koffie, gezellige samen zijn, al meer dan 

40 jaar en nog altijd met de volle goesting elkaar aanvullen en graag zien. Daarna was het gezellig wokken bij de 

Chinees met mijn hartverwarmende  familie. En maandag stoppen met al dat lekkers. Terug naar het normaal. Mijn 

gewone dagen doorbrengen met calorieën tellen, dagelijkse stappenplan uitvoeren, mijn schrijfvoer noteren voor 

mijn maandsprokkels. Benieuwd wat verrassend nieuws oktober gaat brengen! Goed of slecht nieuws? Maar altijd 

iets nieuws. 

Het is kouder en kouder aan het worden, wij zullen onze beremutsen moeten tevoorschijn halen. Brrrrr, maar 

toch mogen wij niet klagen, de zon komt nog alle dagen eens piepen. Ze blijft ons verrassen, ze kleurt ons leven 

roos. Gelijk een verhaal dat niet eeuwig kan duren, zo kleurt het blad en valt.  De takken worden kaal, de dagen 

korten en de nachten langen. Steek een kaarsjes aan, muziekje op de achtergrond. 

Het is herfst betekent voor mij: lekker binnen mogen genieten van de warmte, pompoenen en Halloween. Op 31 

oktober verkleden de kinderen zich en bellen aan als het donker wordt bij de huizen in hun buurt die versierd zijn 

met pompoenen met lichtjes. De bewoners die meedoen geven de kinderen dan lekkere snoepjes.  

Na lang wachten mochten we eindelijk weer samenzijn. En dat vierden wij met een top teerfeest! Joepie wij heb-

ben terug kunnen feesten met onze KWB-vrienden. Ja, 't was héél plezant mannen, terug eens ondereen te zijn. 

Het eten was lekker, de muziek was tof, de sfeer zat er in, wat moet een mens de dag van heden meer verwach-

ten. Weeral een dikke merci voor het bestuur, zij hebben ons terug een fijne gezellig tijd tezamen bezorgd. Het 

zijn allemaal schatten van mensen, of ik zeg liever vrienden, met het hart op de juiste plaats. Ik ben ook bij een van 

de actiefste leden op bezoek geweest. Toevallig 2 pulletjes gaan afgeven. Zijn vrouwtje heeft mij hartelijk binnen 

gelaten, en haar ventje gaan roepen die in de hof bezig was. Die heeft zijn hart laten spreken met een aangenaam 

lekker wijntje. Het drinken van een beetje alcohol, in huiselijke kring, zou hart en vaatziekte verlagen? En dat is wat 

ik het meeste nodig heb. 

Gezondheid, is je mooiste en goedkoopste bezit op deze aarde. 

Tevredenheid, is een van de grootste schatten op deze wereld. 

Vertrouwen, is je beste vriend, probeer het maar! 



I 

Kruiswoord 289 

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 26 november 2021 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!  

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

1 
      1                       

2 
                            2 

3 
                              

4 
  7                           

5 
                    5 11       

6 
            12                 

7 
                              

8 
      3                   6   

9 
13                             

10 
                              

11 
                  9           

12 
                15       14     

13 
                              

14 
        8                     

15 4             10               

 HORIZONTAAL : 

1. Oude naam voor Griekenland – Digitaal geluids-

bestand dat op internet wordt aangeboden. 

2. Vanzelfsprekend – Extreem, overdreven. 

3. Amerikaans soldaat (omgek) – Ajuin – Aard, gen-

re – Paling. 

4. Nagerecht – Europese taal – Drietenige luiaard. 

5. Afrastering – Niet ingewijde – Strafinrichting. 

6. Smeermiddel – Korte, onstuimige golf. 

7. Ierland – Germaanse godin – Amusement, lol. 

8. Vaartuig voor bep. soort kustvisserij. 

9. Akkersleep – Computerschijf – Grote jutezak – 

Klein ventje. 

10. Kachelpook – Niet gespannen – Ind. rijtuigje. 

11. Ribbenstoot – Netto – Laagwater – Pratende 

vogel. 

12. Kleine vrucht – Deel van een klavier – Engels 

telwoord. 

13. Brandgang – Gordel, band – Italiaan eiland. 

14. Plots, onverwacht – In orde! – Schuifbak. 

15. Een onontwarbare zaak (2 woorden). 

  

 VERTICAAL : 

1. Sterke behoefte aan lichamelijk contact, aan aanra-

king via de huid – Schiettuig. 

2. Deel van een ei – Vriendenmaal – Rivier in Italië. 

3. Luitenant (afk)  - Wintersporter – Kerkbewaarder. 

4. Slagzin, motto – Horizon – Bevrijd. 

5. Kleine zeemeermin – Spoorstaaf – Ind. boer. 

6. Franse NV – Opstandig, weerbarstig – Japans to-

neel – Aanmoediging. 

7. Tuinplant – Kraaiachtige vogel. 

8. Punt in het voordeel – Binnenste deel – Verzor-

gingsproduct. 

9. Mondwater – Arabische citadel, vesting – Ge-

slachtsgemeenschap. 

10. Bescherming tegen de regen – Chinees deegwaar. 

11. Snijwerktuig – Hectare – Boterham – Landcode 

Denemarken. 

12. Reeds – Sub voce – Prikkel – Edelgas. 

13. Halt! – Schuilhokje – Bijbels figuur. 

14. Oogvocht – Muzikaal oefenstuk – Bedeesd. 

15. Frans gerecht – Meeneemheftruck. 

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 2022 

 

Sfeerbeeld Teerfeest 2021 


