
 Sociaal engagement! 
Kleine Raak sprak met Nils Dierickx. Sociaal 

werker, voorzitter van de Tronk en fervent 

Boardgamer. 

 

 

 

 

Kerstmis komt er aan 
Met Kerst denk ik altijd aan de mensen die het minder goed hebben 

Mensen die eenzaam, ziek, dakloos en ziek zijn. 

Dan denk ik ook terug aan de goede dingen waar ik nu nog om lach, 

en slechte dingen die gebeurd zijn, en waar ik nog hartpijn van heb  

Maar voorbij is weg en het nieuwe zal komen, zo is het leven 

Wat zijn wij toch gelukkig! 

Wij hebben eten tegen de honger, drinken als wij dorst hebben 

Kleding om ons te verwarmen, wij moeten geen kou lijden, onze 

verwarming staat aan. 

Met Kerst gaan mijn gedachten ook naar mijn Familie en Vrienden 

Samen Kerstavond vieren, rond de kerstboom met de pakjes die er 

bij horen 

Elkaar gelukkig Kerst wensen , met de kalkoen op de tafel, en de 

dessert die zelf gemaakt is 

Als ik met Kerstavond de Mis ga zingen in de kerk met ons koor, 

dan voel je de genegenheid en de warmte van  koorleden voor   

elkaar 

De mensen in de kerk geven elkaar een hand om vrede en een  

vrolijk Kerstfeest te wensen 

Dat is zo een mooie sfeer vriendschap licht en liefde dat houd ons 

samen 

Ik wens jullie een hart dat open gaat voor alle mensen die het  

moeilijk hebben 

Ik wens jullie ook een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig en warm 

Nieuwjaar 

Moge vrede en vreugde jullie het hele jaar vergezellen. 

                   Lilly 

 

Prettige feesten 

en  

Gelukkig Nieuwjaar 

Agenda 
4 dec   Kookavond met Stefaan Acke 

16 dec  Kinderkermis 

5 jan   Nieuwjaarsreceptie 

23 jan   EHBO reanimatie 

2 feb   Praatcafé 

6 feb   Digitalisering en de mens 

25 feb   Tuinvoormiddag 
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Nils, stel je kort even voor. 

Ik ben Nils en ik ben 25 jaar oud. Ik heb een bachelor 

sociaal werk behaald op de hogeschool in Brussel (Een 

bacheloropleiding is een opleiding op hbo of universitair 

niveau en duurt 3 tot 4 jaar. Een bacheloropleiding is 

een soort van eerste stap binnen het hoger onderwijs. 

Nadat je een bacheloropleiding hebt gevolgd en afgestu-

deerd bent kan je er voor kiezen om door te leren en 

te gaan voor een masteropleiding NVDR). Ik werk in 

het OCMW in Merchtem als sociaal werker. Ik woon 

samen met mijn ouders en zus Lore van 21 op de Kou-

ter in Peizegem. Mijn mama is leerkracht in de Plataan 

en mijn papa is diensthoofd logistiek, ook in het 

OCMW in Merchtem.  

Waarom heb je precies voor de opleiding sociaal 

werk gekozen? 

Ik zit al het grootste deel van mijn leven in het jeugd-

werk en ben reeds met verschillende mensen in contact 

gekomen. Al vlug kom je tot het besef gekomen dat niet 

iedereen het even gemakkelijk heeft en ik wou daar 

mijn steentje toe bijdragen. Na mijn vorige job als op-

voeder in een Time Out Project De Wereld Van Indra 

heb ik in de animatiedienst van het woonzorgcentrum 

ter Stelten gewerkt. Er kwam dan in het OCMW een 

vacature voor sociaal werker, heb daar natuurlijk voor 

gesolliciteerd en ik kreeg de job! Daar heb ik nog geen 

moment spijt van.  Mijn zus werkt trouwens ook voor 

het OCMW, maar in Wemmel. Zij houdt zich daar 

voornamelijk bezig met vluchtelingen. Ikzelf behartig 

meer de algemene zaken zoals budgetbegeleiding, on-

dersteuning en algemeen dossierbeheer. Er is veel nood 

aan, niet alleen in Merchtem maar overal. We krijgen 

veel nieuwe aanmeldingen en zien onze dossiers ver-

meerderen. Ons systeem is heel complex en onze sa-

menleving is continu in beweging. Bepaalde risicogroe-

pen blijven in dezelfde situatie. Je moet eigenlijk al sterk 

in uw schoenen staan om daar uit te geraken. Het is 

een fijne job op een toffe dienst. Elke dag leer ik nog 

iets bij, er is ook elke dag wel iets nieuws. Ik krijg veel 

steun van collega’s. We reflecteren ook veel samen en 

stellen elkaar vragen. Er werken 7 mensen in onze 

dienst. Er is het diensthoofd, de algemene sociale 

dienst, de thuisdienst en ook een collega die zich vooral 

met de vluchtelingen bezighoudt.  

Wat doe je in je vrije tijd? 

Ik hou me vooral bezig met het jeugdhuis Tronk. Ik zit 

al 4 jaar in het dagelijks bestuur en ben er nu 3 jaar 

voorzitter. Ik hou me bezig met het dagelijks beheer. 

We organiseren regelmatig evenementen. Ons jaarlijks 

eetfestijn bijvoorbeeld is steeds een succes. Onze Moe-

zelavond trekt ook altijd veel volk. Regelmatig is er een 

fuif en binnenkort is er onze quiz. Er zijn 40 groepen 

ingeschreven, dus ook hier kan je van een succes spre-

ken. Het is niet altijd gemakkelijk om dagelijkse zaken 

altijd gedaan te krijgen gezien de variatie in werksche-

ma’s bij onze vrijwilligerscrew. We hebben namelijk 

zowel studenten als mensen die al aan het werk zijn en 

om die allemaal tevreden te houden is vaak een serieus 

gepuzzel! Ook zijn we doorlopend geopend tijdens Pei-

zegem kermis. Vroeger organiseerden we ook optre-

dens tijdens kermis, maar de weersomstandigheden 

hebben ons doen besluiten daar mee te stoppen. Maar 

we gaan dit waarschijnlijk terug inrichten. We denken 

na over ons aanbod en vooral aan welke activiteiten we 

kunnen inrichten om ons doelpubliek te bereiken. Mis-

schien dat we eens een flyer maken om zo de jongeren 

te bereiken. Tronk moet echt blijven leven, dat is mijn 

wens en hoop voor het jeugdhuis. (Tronk werd opge-

richt na een zoektocht van de KSA naar nieuwe lokalen. 

De lokalen in de Libanon voldeden niet meer en boven-

dien was de verstandhouding met de toenmalige pas-

toor EH De Belder op zijn zachtst gezegd alles behalve 

optimaal. 

Kleine Raak sprak met  Nils 

Interview 



Een overeenkomst kwam er met Brouwerij De Block om 

één van hun cafés te huren. Het doel van de vzw was te 

zorgen voor de ontspanning van haar leden door het 

inrichten van verschillende activiteiten, medewerking 

verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met dat 

doel overeenstemt, en in het bijzonder door steun te 

verlenen aan KSA-Peizegem. De officiële opening vond 

plaats op de vrijdag van het kermisweekend, 25 april 

1980. Oorspronkelijk werd het project in Peizegem, en 

dan in het bijzonder bij de onmiddellijke buren, vrij scep-

tisch onthaald: een jeugdcafé, jongeren die komen zui-

pen, … Tronk deed er alles aan om de overlast tot een 

uiterste minimum te beperken, en de buurt stelde zich 

inschikkelijk . Na verloop van tijd werd de Tronk een 

ontmoetingsplaats voor jong en oud: jeugd op vrijdag, 

ontspanning op zaterdag, kaarterscafé voor jong en oud 

op zondagmorgen, afsluiten van het weekend op zondag-

avond, …  Alle werk en volharding om ermee door te 

gaan en van De Tronk een succes te maken was altijd en 

alleen mogelijk door het werk van de talrijke vrijwilligers 

die zich hiervoor ingezet hebben. NVDR) 

Verder ga ik zelf graag naar optredens en dat mag van 

alles zijn. Mijn favoriete muziek is hardcore (Hardcore is 

ontstaan vanuit de acid house uit Chicago, techno uit 

Detroit en new beat uit België, samen met invloeden 

vanuit het rave genre. Hardcore is ontwikkeld in Neder-

land. Door bijvoorbeeld hardcore-evenementen als 

Thunderdome en later Masters of Hardcore werd hard-

core landelijk bekend waaruit onder meer de gabbercul-

tuur is ontstaan. Kenmerkend is het snelle en harde bass-

drumtempo, dat gemiddeld rond de 160-200 bpm (beats 

per minute) ligt. Er zijn veel verschillende stromingen en 

varianten ontstaan, zoals terror, industrial hardcore en 

happy hardcore. Tegenwoordig is de hardcore-scene 

vooral vertegenwoordigd in Europese landen als Neder-

land, België, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Italië. In de 

Verenigde Staten, Australië en Rusland bestaat ook een 

hardcore-scene met een redelijke bekendheid NVDR).  

Ook bezoek ik graag een festival. Het leukste festival dat 

ik tot nog toe bezocht heb is Dominator, in Nederland 

(Dominator is een jaarlijks hardcorefestival dat georgani-

seerd wordt in Eersel, Noord-Brabant NVDR). Mijn fa-

voriete Belgische festival is dan weer Dranouter (Dit 

festival staat ook bekend als Folk Dranouter en wordt 

gehouden in het gelijknamige dorpje in West-Vlaanderen. 

Het startte in 1975 met enkele groepen op de speel-

plaats van het plaatselijke schooltje. In 40 jaar is het festi-

val uitgegroeid tot een evenement van 3 dagen. Sinds 

2005 bestaat er ook Dranouter aan zee in De Panne. 

Naast het enorme muziekaanbod wordt ook aandacht 

besteed aan het milieu. Sinds 2008 wordt er bijvoorbeeld 

voor het afvalwater gezuiverd, een primeur in de festival-

wereld NVDR). Ik ben dus heel open minded op muziek-

vlak.   

Een andere hobby is wandelen, ik stap heel graag, vooral 

de iets langere afstanden. Samen met een paar vrienden 

van jeugdhuis Tronk gaan we af en toe op stap. Zo heb-

ben we ons eens laten droppen aan de Leeuw van Wa-

terloo en zijn naar hier gestapt. Ook naar de kerstmarkt 

in Brussel zijn we al te voet gegaan. Dan stoppen we wel 

regelmatig eens en drinken een jeneverke. We keren dan 

met de trein terug naar Merchtem. Het is nu wel al even 

geleden en ik moet dringend die draad terug oppakken.  

Boardgames zijn een ander vrijetijdsbesteding. Met een 

paar maten van Tronk gaan we dan naar een winkel, 

meestal Hermelijn in Aalst, kopen een spel en spelen het 

dan in het jeugdhuis, of bij iemand thuis. In die winkel zelf 

is er boven een ruimte waar je een gekocht spel al direct 

kan uitproberen. We verwittigen altijd als we van plan 

zijn om te komen, want boardspelers zijn niet echt 

“drinkers” en wij drinken graag es een pintje. Ze zorgen 

er dan voor dat er een paar in hun koelkast zitten (lacht 

hij). Eén van mijn favoriete spelen is Magic: The Gathe-

ring. (Magic: The Gathering is een ruilkaartspel. Hoewel 

het spel zijn basis vindt in het fantasygenre uit de traditi-

onele rollenspel spelen, zijn er voor de rest weinig over-

eenkomsten. In het spel nemen twee (of meer) spelers 

het tegen elkaar op in een strijd om levenspunten. Ieder 

spel stelt een gevecht voor tussen krachtige 

"wizards" (tovenaars), ook wel "duellist" of 

"planeswalkers" genoemd. Elke speler start het spel met 

20 levenspunten. Door het spelen van kaarten kan de 

speler de andere speler schade toebrengen of in zijn spel 

hinderen. Het doel is de tegenstander op 0 levenspunten 

te krijgen, hoewel er tal van andere manieren om het 

spel te winnen zijn NVDR).  Verder kijk ik graag naar 

series en ga ik regelmatig een pintje drinken in den Bels, 

bij Kloppers of het Leireken.  

Nils, vul aan voor volgende maand: “De Kleine 

Raak sprak met …” en waarom 

De persoon die ik graag eens aan het woord zou laten 

heeft het hart op de juiste plaats en is vrijwilliger in een 

broodnodige organisatie die trouwens nood heeft aan 

deze mensen.  

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt 

met… 



Gezinsweekend 

Het gezinsweekend 2017 zit er alweer op. Voor zij die dit topevenement hebben gemist, enkele sfeerbeelden.  

Gelukkige verjaardag Gert 



Kinderkermis 

De ‘Kinderkermis van KWB Peizegem’ is een uniek concept dat je nergens anders in onze streek terugvindt. 

Je kan het nog het best vergelijken met een indoor pretpark met een vleugje Vlaamse   kermis. Al onze 

attracties zijn door enkele ingenieuze KWB leden uitgedacht en op maat gemaakt voor kinderen tussen 4 en 12 

jaar oud. Jaarlijks mogen wij rond de 100 kinderen, hun ouders, grootouders, familie en vrienden verwelkomen. De 

deuren gaan open op zaterdag 16 december om 13u45. Stipt om14u starten wij met een gastoptreden van een 

goochelaar. Dit jaar verwelkomen we Benjamin met zijn ‘Benjamin’s Kindershow’. Vanaf 15u opent onze kin-

derkermis. Niet minder dan 18 attracties staan op de kinderen te wachten. Tijdens het spelen verzamelen de kin-

deren punten. Benjamin zal tussendoor ware kunstwerkjes creëren met zijn ballonnen. En   uiteraard kan onze 

schminkster niet ontbreken. Op het einde van een toffe namiddag kan ieder kind bovendien één of meerdere leuke    

prijzen uitkiezen in onze winkel.  

De toegang voor kinderen van KWB leden bedraagt 7 Euro en voor niet-leden10 Euro. Hierin is ook een drankje 

en zakje friet inbegrepen. De toegang voor ouders en andere begeleiders is gratis. Dit alles is uiteraard niet reali-

seerbaar dankzij de jarenlange steun van onze vaste  sponsors en   ongelooflijk veel helpende handen.  

 



                                                                            

KWB Bestuur nodigt jullie van harte uit : 
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Kleine Raak en Raak met nieuwjaarswensen zijn er ook! 



Kruiswoord 259 

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 trefwoord vóór vrijdag 22  

december 2017 in de bus bij een 

bestuurslid, of mail het naar:     

stefanvandevenster@scarlet.be.     

Je kan ook op onze website te-

recht: http://www.kwbpeizegem.be/?

q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Kattig, snibbig – Jammert. 

2. Latijnse bijbelvertaling – Nobele. 

3. Melkklier – Voorteken – Blaasinstrument. 

4. United States – Godin van de dageraad – Zelfzuchtig 

persoon. 

5. Stuk in het schaakspel – Verorberde – Vulgair. 

6. Kompel – Rivier in Friesland. 

7. Onderricht – Gelijkmatig, glad – Bierpot. 

8. Oersted – Stevig vastzetten – Rijksweg. 

9. Bijgevolg – Holle ruimte, gemis. 

10. Vordering – Tijdperk – Engelse titel. 

11. Schaakterm – Goed (bargoens) – Muurholte. 

12. Fijne spot – Wereldzee. 

13. Vervelend persoon, ook een Belgisch bier van hoge  

gisting. 

VERTICAAL : 

1. Ruw en gewelddadig – Chinees gerecht. 

2. Soort chemische verbinding – Behoeftig. 

3. Gelijke stand (Eng.) – Dun takje – Gepieker. 

4. Streng garens – Japanse vissoort – Neon. 

5. Ezelgeluid – Mottig, misselijk – Het zij zo. 

6. Verklarende aantekening – Insecteneter –              

Soort papegaai. 

7. Voormiddag – Bijna uitgestorven Semitische taal. 

8. Deel van het huis – Deel van de bijbel. 

9. Kabeljauwsoort – Finesse, vrouwenblad. 

10. Ten bedrage van – Gehoororgaan – Deel van de      

bijbel – Europeaan. 

11. Germ. Godenfamilie – Proef, onderzoek. 

12. Doorzichtige afsluiting – Aankomend. 

13. Stoffen, weefsels. 

Weervrouw 

 Heeft men in december slechts vocht en slijk dan 

worden de dokters rijk. 

 Decemberwind uit het oost brengt voor zieken luttel 

troost. 

 Is december veranderlijk, beste vrind, dan is heel de 

winter slechts een kind. 

 December veranderlijk en zacht geeft een winter waar 

men mee lacht. 

 December koud en wel besneeuwd zo maak maar 

grote schuren gereed. 

 Donder in decembermaand, belooft veel wind voor 

het jaar aanstaand. 

 Decembermist goud in de kist. 

 December veranderlijk en zacht een hele winter zon-

der kracht. 

 December zacht en dikwijls regen geeft weinig hoop 

op rijke zegen. 

 Keert de kat haar rug naar het vuur daar komt 
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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 

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            

hubert.vrijders@skynet.be 

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

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, Kaat Vanhoucke 

en Marc Mertens  

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 258 

Het sleutelwoord van de maand       

november was:                              

WAPENSTILSTAND 

 

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 P   T R A A G S C H U I M 

2 A R M E N I E   H A L M A 

3 L O   S T R E V E R   A C 

4 E N G T E   S O M   A G A 

5 E S O   N U T   I N K O M 

6 R E L I N G   A C N E   B 

7 S L E D E   V L A   L E A 

8 E I M   R E G E L A A R   

9 L N   M U S   E I S   P C 

10   G H   I S E R E   O E H 

11 W   E S S E X   N O L L E 

12 E E L T   N P D   O L   M 

13 T R I A L   O R E G A N O 


