
Warm en toegewijd!        
Kleine Raak sprak met Nadine Cooremans. 

Moeder van 3 dochters, fiere grootmoeder 

van 4 kleinkinderen maar bovenal gekend als 

het koppende hart van onze dorpsschool 

Ten Bos. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwb kinderplezier ... 
December is traditiegetrouw een zeer drukke maand en dat was 

dit jaar niet anders. We gingen van start met een heuse theoreti-

sche verkeersproef. Onze examinator van dienst, Luc, liet zich niet 

omkopen en stuurde een aantal rijkandidaten terug naar af.  Er 

werd deze feestdagen hier en daar ongetwijfeld gestudeerd.  

12 december was het de beurt aan niet minder dan 11 keukenprin-

sen en –prinsessen. We werden naar goede gewoonte feestelijk 

ontvangen ten huize Acke, maar vervolgens zonder pardon aan het 

werk gezet. Het resultaat mocht evenwel gezien en gesmaakt wor-

den. Bedankt aan onze gastheer en gastvrouw.  

De maand werd afgesloten met onze 15de kinderkermis. De werk-

groep wist alweer te verrassen met niet minder dan 2 nieuwe    

attracties. Al moet gezegd worden dat sommige van de werkgroep 

zich net iets te fel smeten.  Dit mocht de pret evenwel niet druk-

ken en meer dan 90 enthousiaste kinderen beleefden weeral een 

zeer leuke namiddag. En zoals juf Nadine zou zeggen: ‘kinderen en-

tertainen is geen job maar een plezier’. Via deze weg zouden we 

dan ook de meer dan 30 vrijwilligers willen bedanken voor de vele 

hulp tijdens de kinderkermis, maar ook bij het opzetten en afbre-

ken van de attracties, bedankt! En we zouden het bijna vergeten 

maar tijdens de Kinderkermis hebben de dames van Femma ten 

voordele van Haïti bloemstukken en Kerstboomdecoraties ver-

kocht. De verkoop bracht maar liefst 650 Euro op. Dit bedrag 

werd integraal 

overgemaakt aan 

het  comité ‘Noord

-Zuid werking 

Merchtem’ die er 

zorg voor draagt 

dat de centjes goed 

terecht komen. 

Agenda 
14 jan.  Teerfeest 

3 feb.  KWB praatcafe 

10 feb.  pH meten van jouw moestuin 

17 feb. Whiskydegustatie 

3 ma.  KWB praatcafé 

24 ma. Femm a - KWB Quiz 

Het steekspel, één van de nieuwe      

attracties op de 15de Kinderkermis. 
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Uitgiftedatum: 

6/01/2017 

Oplage: 135 ex. 



Nadine stel je kort even voor. 

Ik ben Nadine Cooremans, geboren en getogen in Peize-

gem in het (expo)jaar 58. Ik ben getrouwd met Frans 

Broothaerts en samen hebben we 3 kinderen : Nel, Tin-

ne en Lotte. Intussen hebben we ook al 4 kleinkinderen: 

Bent, Elles, Daan en Bas. Ik heb in Heverlee regentaat 

Nederlands, geschiedenis en godsdienst gestudeerd. 

Daar zat ik op internaat, door de Leuvense studenten 

ook grappend “de Maagdenburcht” genoemd.  Daarna 

heb ik 20 jaar lesgegeven in Sint-Donatus en een vijftal 

jaar in het Jan Van Ruusbroeckollege 

Van waar de keuze voor Nederlands, geschiede-

nis en godsdienst ? 

De Nederlandse taal  en ook geschiedenis boeiden mij. 

Die opleiding werd dan gecombineerd met godsdienst 

en net die combinatie fascineerde mij. Onderwijs is trou-

wens van thuis uit met de paplepel ingegeven. Mijn papa 

gaf les en ook 1 van mijn 3 broers heeft een tijdje in het 

onderwijs gestaan alvorens in het bankwezen te gaan. 

En nu directrice van Ten Bos? 

Ja inderdaad, ongeveer 20 jaar geleden, ik was toen bijna 

40, ging de toenmalige directrice van Ten Bos met pensi-

oen en werd een examen uitgeschreven. Ik besloot mee 

te doen. Enerzijds was ik klaar voor een nieuwe uitda-

ging. Ik heb die keuze heel bewust gemaakt en absoluut 

niet uit onvrede. Ik had gewoon iets van 'nu is het mo-

ment', nu ben ik er klaar voor. Anderzijds was het ook 

thuiskomen, ik ben namelijk al heel lang verbonden met 

Ten Bos. Ik ben er zelf naar school gegaan en mijn papa 

heeft in de jongensschool van Peizegem les gegeven, in 

het 6de studiejaar en onze drie meisjes liepen er school. 

Ik geloof heel sterk in de dorpsschool, in het feit dat 

kinderen hier kunnen opgroeien en zich kunnen ont-

plooien in de beschermende omgeving die een dorps-

school is. 

Wat we hier doen is kinderen kennis en waarden bij-

brengen, kansen geven, hun zelfbewustzijn ontwikkelen, 

ze leren opkomen voor zichzelf. Dat ik daar een bijdrage 

kan aan leveren, geeft mij een heel fijn gevoel. Ze komen 

hier binnen als klein peutertje en verlaten “ons nest” als 

pubers. (Met kinderen bezig zijn is toch eigenlijk geen 

“job” mijmert ze) 

Wat waren de uitdagingen toen je hier directrice 

werd? 

Goh, het moeilijkste was eigenlijk het basis- én het kleu-

teronderwijs leren kennen. Als regent had ik altijd lesge-

geven in het middelbaar, dus dat deel van het onderwijs 

kende ik niet. Het heeft tijd nodig gehad om mij daar in 

te verdiepen. Daarnaast moest ik ook mijn plaats vinden, 

zowel in de functie als in het team, we moesten elkaar 

leren kennen. Ook de relatie met de kinderen is enigs-

zins veranderd. Als leerkracht sta je dichter bij je leer-

lingen, al probeer ik toch zo dicht mogelijk bij hen te 

staan. 

Een andere uitdaging was het gebouw, of de gebouwen 

(de school werd in 2 gekapt door de Nieuwbaan, met 

aan de ene kant de vroegere meisjes- en kleuterschool 

en aan de andere kant de vroegere jongensschool, 

NVDR). De kinderen moesten dus bij elke turnles de 

drukke Nieuwbaan oversteken. Let wel, de denkoefening 

van nieuwe gebouwen was al begonnen voor ik hier 

kwam. Onze uitdaging was om ze concreet te maken. 

Toen ik hier aankwam was Ten Bos nog een katholieke 

school en was er totaal geen financiële achterban. Dat 

betekende geen geld. Ja, 70% zou wel van de overheid 

komen via subsidies, maar die 30% was nog steeds een 

groot probleem. We hebben toen héél veel activiteiten 

gedaan om geld binnen te halen. We waren nog naïef 

toen en dachten dat we die 30% wel zouden halen. Maar 

het was onhaalbaar. De gemeente Merchtem is toen in 

het verhaal gestapt en wou dit project ondersteunen.  

   

Kleine Raak sprak met Nadine 

Interview 



Het is altijd de bedoeling geweest om een dorpsschool 

te houden in Peizegem. De enige manier om dat te doen 

was een gemeenteschool te worden. We hebben dit dan 

voorgelegd aan het schoolbestuur en die hebben toege-

stemd. Ook het ganse team is mee gestapt in het verhaal. 

10 Jaar nadat het dossier werd opgestart is er effectief 

begonnen met de bouw, samen met jachtige en hectische 

tijden. Samen met de nieuwe gebouwen hebben we ge-

zocht naar een nieuw logo, nieuwe turn shirts, kortom 

een nieuw elan. En het is gelukt, ook dankzij het team, 

dat heel creatief is en zeer betrokken. 

Wat doe je in je vrije tijd? 

Vrije tijd ? Die is er niet zo veel. In de eerste plaats gaat 

die naar mijn kleinkinderen. Nu is het vooral Frans die ze 

opvangt als het nodig is. Ik ben eigenlijk heel verwend : 

van zodra ik thuis kom kan ik mijn voetjes onder tafel 

schuiven en daar ben ik heel dankbaar voor, het maakt 

alles...haalbaarder. Af en toe spreek ik ook af met 

vriendinnen van vroeger; een vriendinnengroepje van 

hetzelfde expo58jaar, dames van KVLV... Ik vind het ver-

enigingsleven heel belangrijk, het is het hart van een 

dorp. Ik heb veel sympathie voor alle vrijwilligers die een 

bijdrage leveren aan de samenhorigheid van een gemeen-

te. Ik vind het dan ook vanzelfsprekend om hen daarbij 

te helpen. Als ge mekaar verstaat is het niet moeilijk hé. 

Verder kan ik enorm genieten van een goed boek, liefst 

eentje met een historische of een sociaal psychologische 

inslag. In het weekend 2 kranten  kopen en lezen, dat is 

voor mij puur genieten. Jammer genoeg heb ik niet ge-

noeg tijd om veel te lezen. Ook fietsen vind ik heel leuk 

en ontspannend, maar ook daar tijd... Het zijn allemaal 

dingen die ik later ga doen. 

Wanneer is “later”? 

Echt vast staat dit nog niet, het schuift altijd een beetje 

op, de regelgeving verandert ook altijd hé. Maar ik kijk er 

naar uit, alhoewel het toch een dubbel gevoel is. Ik ga 

het hier echt wel missen: de kindjes, de ouders, de leer-

krachten... Anderzijds komt er veel voor in de plaats. 

Onze meisjes hebben het ook wel eens moeilijk met de 

combinatie werk-gezin en ik zal blij zijn dat ik meer kan 

inspringen. Ik zal het ook meer op het gemak kunnen 

doen, het zal een volledig ander tempo zijn, want nu is 

het soms echt wel hectisch. Weet je, ik ben eigenlijk 

nooit lange periodes na elkaar thuis geweest want zelfs in 

de vakantie blijft er werk. Ik heb altijd voltijds gewerkt, 

enkel tijdens de zwangerschappen ben ik langere tijd 

thuis geweest, het wordt dus wennen. 

Nadine, vul aan voor volgende maand : “De klei-

ne Raak sprak met ...” en waarom? 

Wel, ik ken haar verhaal niet maar ik ben zo benieuwd. 

Hoe doe je het, alles achterlaten, helemaal opnieuw be-

ginnen. En ook de kinderen meenemen in het verhaal, 

hoe gaat dat, dat zou ik graag eens willen horen. 

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

Bij de buren ... 
KWB Okegem organiseert jaarlijks een uitstap. Dit 

jaar gingen ze naar Gent. Uw vliegende reporter 

kwam ze tegen in de trein en raakte aan de 

praat ... 



Den Boskant Quiz 

Femma - KWB 

nodigen u uit op hun zevende  

Den Boskant quiz! 

Diverse onderwerpen zullen aan bod komen zoals sport, aardrijkskunde, muziek, film, geschiedenis, me-

dia, taal, wetenschap, kunst en cultuur en varia. 

De quiz staat open voor alle familieteams, gelegenheidsteams, verenigingen en bedrijfsclubs en natuurlijk 

ook voor quizteams. 

Een ploeg mag uit 5 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 20 €.   

WANNEER ? op vrijdag 24 maart 2017 om 20u 

WAAR ? in zaal ‘Ons parochiehuis’ te Peizegem - Merchtem  

(op het kerkplein van Peizegem) 

Inschrijven kan per e-mail op het volgende adres: gretavanhoof@hotmail.com 

of via onderstaande strook, binnen te brengen bij Ann Bocklandt, Nieuwbaan 5, 1785 Peizegem-Merchtem. 

De inschrijving is definitief na overschrijving van het deelnemingsgeld van 20 euro op rekeningnummer        

BE41 8335 7284 7510 van de organisatie ‘DEN BOSKANT quiz’. Vermeld duidelijk je naam, de naam van je       

quizploeg, en een telefoonnummer voor eventuele contactname. 

 

We hopen u op deze quizavond 

te mogen begroeten, 

Femma en KWB Peizegem 

 

      

             Met steun van:  

 
 

 

 

Inschrijvingsstrook 

 

Naam van de ploeg : ……………………………………………………………………………….. 

 

Contactpersoon : …………..……………………………………………………………………….. 

mailto:gretavanhoof@hotmail.com


Niet te missen !   

Hallo vrienden, 

  

Op 17 februari hebben we onze tweejaarlijkse,  

      Vijfde Whiskydegustatie 

In bijlage kan je alle info daaromtrent weervinden.  

Het wordt weer super dus zorg dat je het niet mist! 

Hierbij enkele foto’s van de vorige keer en als aanloop 

en om je alvast wat mee te geven, een opsomming van 

de tien meest gestelde vragen over whisky. 

                                                                                

 Het whisky team:  

Gert, Luc, Bart en Patrick 

 

10 meest gestelde vragen over whisky  

1.  Hoeveel soorten Single Malt Whisky zijn er? 

Er zijn meer dan 5000 soorten Single Malt Whisky op 

de markt. 

2.  Whisky wordt op twee verschillende manie-

ren geschreven, hoe zit dat? 

In Schotland schrijft men whisky zonder e. In Ierland 

schrijft men whiskey met een e. In Amerika, Canada en 

Japan schrijft men whisk(e)y met en zonder e. 

3.  Wanneer mag er whisky op het etiket ver-

meld worden? 

Na drie jaar rijpen in eikenhouten vaten mag de alco-

hol, whisky genoemd worden. 

4.  Wanneer krijgt whisky de term ‘Single Malt’? 

Als de whisky bij 1 distilleerderij en van 1 graansoort 

(gemoute gerst) is gemaakt. 

5.  Wat betekent blended whisky? 

Blenden betekent mengen. Een blended whisky bestaat 

uit het mengen van graan whisky met meerdere Single 

Malt Whisky’s. Een blended whisky heeft altijd een ver-

zonnen naam; Famous Grouse of Ballantines. Dit zijn 

geen distilleerderijen.  

6.  Waar komen de meeste Single Malt Whis-

ky’s vandaan? 

Uit Schotland. Zij zijn heer en meester in de whisky-

wereld. Zij hebben ongeveer 90% van de Single Malt 

Whisky markt in handen! 

7.  Waarom adviseren kenners Single Malt Whis-

ky puur of met een klein beetje water (op kamer-

temperatuur) te drinken? 

Single Malt Whisky rijpt meestal 10 jaar tot 15 jaar op 

eikenhouten vaten. Pas dan komt Single Malt Whisky tot 

zijn recht. Als u Single Malt Whisky gaat mengen met ijs 

of met een andere drank, dan is alle moeite van de distil-

leerderij voor niets geweest. Een gouden regel: een Sin-

gle Malt Whisky drinkt u puur of met een beetje water 

op kamertemperatuur (gebruik Spa blauw of Highland 

Spring Schots water). 

8.  Kan whisky in de fles nog ouder worden? 

Als whisky eenmaal in de fles zit, rijpt deze niet meer! 

De whisky wordt dus niet ouder, zoals bij wijn wel het 

geval is. Als er op het etiket 10 jaar vermeld staat, dan 

betekent het dat de jongste whisky minimaal 10 jaar op 

eikenhouten vaten heeft gerijpt. Veelal is het in de prak-

tijk zo dat er ook oudere en verschillende vaten 

(bourbon en sherry) gebruikt worden. 

9.  Hoe lang kun je een whisky bewaren? 

Zolang de fles dicht zit kan deze wel 100 jaar bewaard 

blijven. Het beste is om de fles rechtop te bewaren zo-

dat de lijmlaag tussen kurk en dop niet loslaat. Bij 

schroefdoppen mag de fles ook liggen. Als de fles geo-

pend en nog voor de helft vol is, kan deze nog een jaar 

of 5 bewaard blijven. Zit er minder dan de helft in de fles 

dan is het advies: opdrinken en niet bewaren! 

10.  Wat is op dit moment de duurste whisky? 

Op dit moment is de Springbank 1919 t.w.v. € 55.000,- 

de duurste whisky in de wereld. Deze whisky is 50 jaar 

oud, is gedistilleerd in 1919 en gebotteld in 1970. Van 

deze whisky zijn slechts 24 flessen uitgebracht. 



 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

  We rekenen opnieuw op een grote opkomst! 

Prikbord 

Zuurtegraad meten van jouw moestuin 

Op vrijdag 10 februari 2017 om 20u nodigen we een specialist uit van 

DCM bij KWB . Samen gaan we uitzoeken of de bodem van onze moestuin 

te weinig of net te veel is bemest. We krijgen meer uitleg over het   correct 

bemesten van onze moestuin en gaan dieper in op de zuurtegraad of pH van 

de bodem. We zijn op zoek naar 25 tuinliefhebbers die samen met ons een 

bodemstaal meebrengen waarop de zuurtegraad gratis wordt bepaald. Indien 

je een stap verder wenst te gaan kan je een volledige bodemanalyse laten 

uitvoeren mits een meerprijs. Meer informatie zal beschikbaar zijn op onze 

nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2017 en in de kleine Raak van januari. 

Iedereen is van harte welkom! 

Nieuwe 

datum 

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 
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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 27 januari 2017 

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. Voorraad goederen – Licht roeivaartuig –   

Gezondheidszorg. 

2. Usus externus – Judoterm – Nederlandse   

omroep. 

3. Zweedse winkelketen – In orde brengen. 

4. Vliegtuigbrandstof – Lichte bedwelming. 

5. Loot – In Memoriam – Rolls-Royce –          

Bezittelijk voornaamwoord (omgek). 

6. Eerwaarde vader – Opschik – Strelen. 

7. Korps dat de koningswoning bewaakt. 

8. Balt – Levenslucht – Germanium. 

9. Soort loofboom – Scheepsuitruster. 

10. Neon – Eiland in de Middellandse Zee –   

Werpanker. 

11. Deel van een trap – Spil – Grootvader. 

12. Beweegbaar venster. 

13. Levensstijl – Uitgang – Binnenste van botten. 

  

VERTICAAL : 

1. Jong zoet worteltje. 

2. Soort tekenmateriaal voor cirkels en cirkelbogen. 

3. Plant – Engelse bedrijfsvorm – Oude naam van 

Tokio. 

4. Tot ziens! (Ital.) – Seleniium – Berggeel. 

5. Kanaalpeil – Imitatiegoud – Astronomische      

eenheid. 

6. De eerste, kampioen – Ontspannen. 

7. Dapper – Zonderling – Op de aangehaalde plaats. 

8. Niet dezelfde – Ten bedrage van – Jongensnaam. 

9. Autocoureur – Franse NV. 

10. Voorbij – Arabische jongensnaam – Voormiddag. 

11. Gezondheid! – Mijmere, verbeelde. 

12. Engels schrijver – Zeevis. 

13. Grens tussen dag en nacht. 

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

1 
                          

2 
                          

3 
8               1       7 

4 
      6                   

5 
                2         

6 
                          

7 
        3                 

8 
                        4 

9 
            12             

10 
9     5                   

11 
                          

12 
                          

13 
        11               10 

 

Alweer een jaar voorbij.   

Alweer een jaar voorbij.  Dan begint het nieuwe jaar weer met een schone lei. 

Allemaal mooi vuurwerk.  Volgende dag maar nog even naar de kerk. 

Daar kan je alle slechte dingen vertellen.  Dan zit je niet meer met die kwellen. 

Je hebt dan geen slechte dingen meer in je voor dit jaar.  Op 1 januari het begint daar.          Uit GedichtenStad 

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 

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 

Oplossing kruiswoord 248 

Het sleutelwoord van de voorbije maand 

was: BINGEDRINKEN 

 

Er schijnt (gelukkig!) niemand vertrouwd 

met de term.  

Geen inzending en de prijs gaat naar de   

maker van het kruiswoord.  

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

1 I T A L I A A N T J E   A 

2 D O P A M I N E   A L L O 

3 I R A   M G   G A M B A S 

4 O   R O E R S E L   A R T 

5 T O T O   E E R S T   G A 

6 S R   G E T   K   R O E   

7 A L P   S T R O P E R   K 

8 V O O R D E U R D E L E R 

9 A N I M O   G E   M E R E 

10 N   N   O H   N P   A R M 

11 T A T A R E N   O P A A L 

12   K E R N L I S   A N T I 

13 H E R A   E P I E K   A N 


