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Vogelspotting
Naar goede oude gewoonte trekken we
samen met Jurgen Sarens opnieuw de weidse natuur in op zoek naar vogels. De vogelspotting vindt plaats op 19 mei. Meer informatie volgt binnenkort in jullie mailbox of
op de website.

Agenda
27 apr

Daguitstap Zeeland

3 mei

Verkiezingsdebat

19 mei

Vogelspotting

29 mei

Sluiting Meimaand

7 juni

Mobiliteit in ons dorp

14 juni

Barbecue

Maart

KWB had het op 1 maart al druk met hun Whisky degustatieavond.
De kaartavond hebben we dan maar gevuld met naar “The Voice
van Vlaanderen” te kijken. Op woensdag 6 maart was het Aswoensdag. Vroeger gingen wij achter een askruisje. De priester nam dan
een stopsel van de wijnfles, daarin was een kruisje gekerfd, hij
doopte dat in as waarmee hij dan een kruisje op ons voorhoofd
tekende, en riskeerde je niet om zonder kruisje naar school te komen, of je kon 5 bladeren straf schrijven en te biechten gaan. Het is
ook de eerste dag van de veertig dagen... vasten, die loopt tot Pasen. Vasten is een soort training, net zoals je in de fitness doet, het
jezelf lastig maken om zo je spieren te ontwikkelen en je conditie te
verbeteren. Zo gaat het bij de vasten niet om spierkracht, maar om
wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je jezelf om
meer door te zetten en nee te zeggen tegen verleidelijke ingrediënten zoals bv: bier, wijn of snoep. Vasten is geven zonder iets terug
te willen krijgen, geven zonder op te vallen, iedere mens is blij als
hij iets krijgt voor niks.
Wij beleefden een tof en blij makend teerfeest van KWB met een
aperitiefje, een smaakvol soepje, een voorgerecht dat goed naar
binnen ging en het hoofdgerecht dat zich uitgebreid liet smaken. Na
een calorierijk bommetje als dessert werden de benen gestrekt,
gedanst en gesprongen om de calorieën er af te krijgen. Tot 4 uur
in de ochtend, als dat geen prestatie is? Zo een gezellige avond met
fijne en lieve mensen! Top mannen, jullie hebben een goede daad
verricht.
21 maart de lente is er. Ik hoor en zie buiten in onze hof waar ik
van het zonnetje aan het genieten ben: een hemelsblauwe lucht,
mijn tulpen die zich vol ijver oprichten naar de zonnestralen, de
vogels van Eddy fluiten en zingen, ze doen mij glimlachen, ik voel mij
blij van binnen. Ik zie al ijverige miertjes, ik hoor kakelende kippen
en katten die miauwen, krokussen en paasklokjes die overal uit de
grond ontluiken, al die lente kleuren. Ik kan eens proberen om een
stilleven te schilderen.
Ik denk dat ik wat te vroeg gezongen heb over mooie weer, vandaag maandag 25 maart, er waait een gure koude wind die mij doet
binnen blijven met mijn verwarming op 20 graden, brrrr geen weer
voor mij, maar niet zagen of klagen, er zijn genoeg bezigheden waar
ik mijn dag mee kan vullen.
Vrijdag was er de KWB quiz, tip top geregeld door de mannen. De
quiz heeft altijd veel succes. Er was veel volk en er waren veel prijzen om de kwissers content te maken na hun zware denkvragen. Er
was veel verwarring bij het buiten komen. Peizegem was precies in
de rouw. Het was pikkedonker, geen lichtje te bespeuren, 3 dagen
lang en niemand die een verklaring kon geven. Op de Facebook las
ik dat wij de middeleeuwen terug zaten, ja er mag al eens gelachen
worden. Het uur veranderde ook weer: 2u werd 3 uur. Dat wordt
terug aanpassen.
Samen de wereld wat mooier maken met een positieve
Flow, wat kan er mooier zijn?

Klimaat

Kleine Raak sprak met de klimaatspijbelaars (en hun ouders)
Ward (14 jaar), mama Gert en papa Tim
Ward, hoeveel keer ben je gaan
“klimaatspijbelen”?
Ik ben jammer genoeg maar 1 keer gegaan, je moet
namelijk keuzes maken. Ik heb op donderdag altijd
chemie en bij een toets kreeg je bij elke afwezigheid
een 0. Hoe graag ik er ook elke keer zou willen bijzijn,
ik moet ook aan mijn studies denken. Eén nul is genoeg. Maar de keer dat ik geweest ben was het dan
ook op 24 januari waar we met zo’n 35 000 waren.
Dat was echt impressionant. Op vrijdag 15 maart wou
ik ook gaan, maar we hadden 2 toetsen die dag.
Waarom wou je eigenlijk gaan?
Ik vind dat we een signaal moeten geven aan onze regering en
onze volksvertegenwoordigers.
Ja wij kunnen zelf veel doen
maar er zijn nu eenmaal zaken
die op een ander niveau moet
geregeld worden, op gemeentelijk, provinciaal, Belgisch, Europees maar eigenlijk op wereldniveau! Op gemeentelijk
niveau moet er een beter fietsbeleid komen, het centrum
autoluw maken. Op federaal
niveau kunnen er maatregelen
getroffen worden opdat het
importeren van producten uit verre landen vermindert. Op wereldniveau is het sluiten van koolcentrales
onmisbaar. Het gaat ons allemaal aan, iedereen moet
zijn steentje bijdragen.
Tim: dat klopt, als iedereen voor zijn eigen deur veegt
is de straat proper.
Tim en Gert, hebben jullie Ward zo maar laten
gaan?
Tim: Neenee, eerst waren we er zelfs tegen, maar we
hebben er aan de keukentafel veel en lang over gepraat. Hij had zijn huiswerk gemaakt, er ook veel over
gelezen, in de krant maar ook in de Knack bvb. Zijn
motivatie werkte aanstekelijk en we hebben dan toch
onze toestemming gegeven. Hij was ook niet alleen, ze

zijn met een paar vrienden samen naar Brussel
gespoord.
Gert: Alles was goed voorbereid, hij had opgezocht
waar hij moest uitstappen en waar hij na de betoging
terug de trein naar huis kon nemen. Zijn stadsplan is hij
uiteindelijk thuis vergeten maar ze hebben goed hun
plan getrokken.
Ik vind het mooi dat de jeugd zich engageert en dat ze
het niet alleen bij praten en betogen houden maar er
ook effectief iets aan doen.
Ward: Ja, het is belangrijk dat we onze stem laten horen,
maar ook door onze daden tonen dat het menens is. Ik
probeer bijna alles met de fiets te doen: naar school,
naar de drumles. Als het dan eens heel slecht weer is
hebben mijn ouders met een aantal
mensen een carpool systeem op poten gezet om toch zo weinig mogelijk
auto’s met 1 à 2 personen de baan op
te sturen. We eten niet elke dag vlees
en we hebben onze eigen moestuin.
We proberen ook zo veel mogelijk
seizoensgebonden te eten. Aardbeien
in december smaken ook niet hé. Als
iedereen doet wat binnen zijn of haar
mogelijkheden ligt zijn we al een stap
verder.
Tim: Het is inderdaad een wereldprobleem en dat geeft soms absurde situaties. Je mag met je kleine dieselwagen niet meer in
sommige steden, maar er komen steeds meer en grotere vrachtschepen die toch héél vervuilend zijn! De oplossingen liggen ook niet alleen in gedragsverandering.
Daarom vinden we het ook belangrijk dat hij niet alleen
betoogt, maar zich ook op school blijft inzetten. Dan
kan hij later misschien nieuwe oplossingen bedenken of
helpen uitbouwen.
Dorien (15 jaar) en mama Lies

Dorien, hoeveel keer ben je gaan betogen?
Ik ben 1 keer gaan betogen op een donderdag, samen
met een paar vrienden. Ik had graag nog geweest, maar
ik wou niet alleen gaan en ik vond niemand. Wel ben ik
ook op zondag 27 januari gegaan, toen waren we met
ongeveer 70.000! Whaw!

Waarom wou je eigenlijk gaan?

mee bezig. We zijn trouwens ook mee gaan betogen op
27 januari en op 15 maart was ik ook in Brussel te vinden tussen de andere 30.000. We proberen dan ook op
ons niveau er iets aan te doen. We hebben onze eigen
moestuin, we sorteren goed, we vermijden zoveel mogelijk plastic flessen, en ons spuitwater maken we zelf.
Koekjes kopen we niet in apart voorverpakte plastic zakjes maar in bulk en geven die dan mee naar school in een
koekendoosje.

Dorien: Ik wou gaan omdat ik me wel heel bewust ben
van de klimaatproblemen. Wat mij vooral bezig houdt
zijn de zeeën. We moeten iets doen. Van Great Barrier
Reef blijft minder en minder over, sommige eilanden bevinden zich bijna helemaal onder water en er zijn ook
bijna geen koralen meer. Niet alleen het klimaat vind ik
belangrijk maar ook het milieu. Als je ziet hoeveel plastic
er zich in onze zeeën en oceanen bevindt en hoeveel
dieren daarvan sterven dan kan je toch niet anders doen Dorien: En als we de kamer verlaten doen we het licht
dan daar tegen opkomen, toch? Er moet iets veranderen. uit, al durf ik dat wel eens te vergeten. Ik ga met de fiets
Ik heb veel revolutionaire ideeën om het milieu te rednaar school of in carpool met andere schoolgenoten. Als
den, maar het blijft bij ideeën nu. Op
iedereen zijn steentje bijdraagt zijn
dit moment kunnen we alleen maar
we al een stuk verder. Wij kunnen
onze stem laten horen, om onze stem
zelf veel doen, maar ook de overuit te brengen zijn we nog te jong.
heden kunnen iets doen. Als de
Maar vind je het nu echt kunnen dat
gemeenten meer of alle straatlanop 2 december er 75.000 mensen op
taarns doven ’s nachts, dat bespaart
straat komen in Brussel voor een klial wat meer energie. Op een ander
maatbetoging en ons land enkele dagen
niveau zou het niet slecht zijn om
later weigert een intentieverklaring te
de prijs van vliegtuigtickets te veronderschrijven, waarin erkend wordt
hogen en dat geld te gebruiken om
dat de klimaatambities naar omhoog
andere klimaatmaatregelen mee te
moeten? Het was trouwens heel tof
betalen.
die betoging donderdag. De mensen
Lies: Veel jongeren die gaan betolangs de kant van de weg moedigden
gen weten echt wel waarom ze dat
ons aan, in de kantoren waren mensen
doen, niet alleen om te spijbelen
aan het zwaaien en overal waren camaar om een krachtdadiger beleid
mera’s.
te vragen aan de overheden, van het gemeentelijke tot
Lies, hebben jullie Dorien zo maar laten gaan?
het federale niveau. Ik vind het jammer dat er nog steeds
in winkels plastic zakje gegeven worden of dat er in cafés
Lies: Ja! Er wordt veel over gepraat aan de keukentafel
plastic rietjes gegeven worden. En waarom verplicht de
en ik ben blij dat de microbe doorgegeven is. Ik vind het overheid de bedrijven niet om enkel hybride of elektritof dat de jeugd voor iets opkomt. Er wordt steeds gesche bedrijfswagens te gebruiken? Ik verwacht dat de
zegd dat ze enkel achter het scherm van de Ipad, PC of
overheden meer concrete maatregelen nemen.
tablet te vinden zijn. Je ziet dat dat niet zo is, ze komen
voor iets op en staan er achter. Je hoort wel dat we daar
thuis regelmatig over spreken en we zijn er al bewust

Petanque-avonden bij Fons
Na het overweldigende succes van vorig jaar heeft Fons ons opnieuw zijn infrastructuur aangeboden om enkele leuke avonden te organiseren.
Op 20 mei, 27 mei en 3 juni zijn jullie opnieuw allemaal van harte welkom op
De Heide ten huize Fons vanaf 19u30.
KWB zorgt uiteraard voor een natje en een droogje!

Klimaatspijbelaars
Lin (16 jaar)
De klimaatspijbelaars van Sint-Donatus dienden een motivatiebrief te schrijven indien ze spijbelden voor het klimaat,
zo niet waren de leerlingen ongewettigd afwezig.

Verkiezingsdebat

Kwb praatcafé - Verkiezingsdebat
Op zondag 26 mei 2019 is het zover: we krijgen opnieuw de kans om ons grondwettelijk recht uit te oefenen waarmee we voor de komende jaren (?) onze vertegenwoordigers in het politieke landschap voor België, voor de gewesten en voor Europa mogen verkiezen.
Om je voor te bereiden op deze stemming kan je de stemtest doen. Of kan je tijdens de komende maanden alle verkiezingspropaganda die in je brievenbus zal belanden analyseren. En de media zal ons ook wel bestormen met artikels en reportages over de partijstandpunten.
Maar je kan ook een bezoek brengen aan het KWB-café op VRIJDAG 3 MEI 2019 in Ons Parochiehuis
Peizegem. Open vanaf 20u00. Om 20u30 start daar een verkiezingsdebat.
Verwacht je niet aan de lijsttrekkers of de lijstduwers van de Europese, nationale of gewestelijke lijsten. Die komen
liever op het TV scherm. KWB koos ervoor om mensen uit Peizegem, die politiek actief zijn, rond de tafel te brengen. Gedurende 1 uur zullen zij de partijstandpunten omtrent een aantal actuele dossiers toelichten.
De gelegenheidsmoderator zal hen volgende thema’s voorleggen: Leefmilieu, Sociale zekerheid, Migratie en
Meer of minder Europa.
KWB kiest voor een ronde tafel gesprek. Geen debat waarin de tenoren proberen het laken naar zich toe te trekken of met elkaar in de clinch te gaan. Wel om uit de mond van politiek geëngageerde mensen van bij ons te vernemen waarvoor de politieke partijen staan.

Wij danken nu reeds de Peizegemnaars die we bereid vonden om aan ons verkiezingsdebat deel te nemen:
Lien Casier voor CD&V, Mario Vandevelde voor Open VLD, Toon Dours voor PRO Merchtem, Justine Helleputte
voor Groen en een afgevaardigde van NVA.
Mis deze afspraak met de politiek niet! Allen welkom! En de bar is voor en na open!
Wij kijken uit naar je aanwezigheid.

Mobiliteit in ons dorp
Onze Peizegemse KWB evalueert sinds jaar en dag de mobiliteit binnen
ons dorp. Het is uiteraard een vaststaand gegeven dat in Peizegem het verkeer zich grotendeels afspeelt op één ader die weliswaar de dorpskern volledig doorkruist. Precies aan deze hoofdweg zijn op één na ook de scholen
gelegen wat in allereerste instantie de aandacht vergt voor de veiligheid van
de kleinsten. De schoolstart en einde zorgen ook voor een drukte binnen
de dorpskern die het gevaar onvermijdelijk verhoogt. De voorbije jaren
werden heel wat preventieve maatregelen voorgesteld en door de gemeentelijke overheid overgenomen en uitgevoerd. Het is precies de veiligheid
van de jongeren die centraal moet staan vooral dan in een kleine dorpskern als Peizegem. Is het niet verwerpelijk dat fietsende jongeren omwille
van een voorrangsregel zomaar een drukke weg kunnen oversteken, laat
staan dat een toeristische fietsweg voorrang krijgt op landbouw- of woonwerkverkeer.
Matiging van snelheid van ALLE verkeer moet toch de hoofdidee blijven? Blijft uiteraard de vraag waarom een fietsof wandelpad altijd net naast de baan hoeft te blijven. Zouden de voormalige kerkwegeltjes die op zich reeds de
kortste afstand naar het centrum inhielden, geen betere bestemming kunnen krijgen? Allemaal vragen waarrond een
uitvoerig gesprek rond mobiliteit kan worden gevoerd. Kortom, mobiliteit voor iedere weggebruiker binnen
Peizegem ligt KWB nauw aan het hart.
Op vrijdag 7 juni 2019 organiseert KWB opnieuw het "Mobiliteitsdebat Peizegem". Iedereen is van harte welkom
om 20u in het café van Ons Parochiehuis. Om 20u stipt trekken we met de fiets door ons dorp om de onveilige
plaatsen in kaart te brengen. Daarna bespreken we de verschillende situaties tijdens het praatcafé.

Barbecue 14 juni
een amuse, hoofdgerecht
en dessert op de BBQ
Wie leert ons enkele
tips & tricks?
Laat ons het weten

Prijs

Inschrijven verplicht voor 10 juni!

Kinderen:

10 Euro

IBAN BE55 7755 9596 0644

Volwassenen:

15 Euro

Met vermelding: Naam + barbecue

Aperitief inbegrepen
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Win deze maand een
verrassing.
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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 24
mei 2019 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 :

VERTICAAL :

1.

Deel van het jaar.

1.

Deel van een dier en ook tuinplant – Muzieknoot.

2.
3.

Niet digitaal – Computertekenset.
Geheel de uwe – De eigen persoon – Haarversteviger – Jongensnaam.
Gelaatskleur – Toppunt aan de hemel – Science
fiction.

2.
3.

Tegen - Liefkozing – Geestdrift.
Deel van een kast – Professioneel relaties onderhouden.

4.
5.

Keurgroep – Americium – Amerikaans meer.
Deel van een dak – Japans bordspel – Achter elkaar.

6.
7.

Muzieknoot – Ondernemer.
Akkersleep – Elektronische identiteitskaart – Geen
enkele uitgezonderd.

8.

Tussen (in samenstelling) – Mondeling.

9.

Maas in net – Cilinder – Peseta.

4.
5.

Levenspartner – Kijkkast.

6.

Vochtig – Berggeel – Later.

7.
8.

Rijstveld – Dierlijk vet.
Geen enkel persoon - Mythologisch figuur en sterrenbeeld.
Voormiddag – Oosterlengte – Chemische verbinding.

9.

10. Cijferaar – Inham van de zee.
11. Taai stuk vlees.
12. Ziekelijke gewoonte – Kamptoilet.
13. Binnen – Oostenrijks trappistenbier.

10. Spil – Zangstem – Sportwagen.
11. Tennisterm – Geldigverklaring.
12. Meisje – Griekse letter – Nederland.
13. Onderdeel van de aandrijving van een auto.

KWB Peizegem bestuur

Ook hard nodig

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@gmail.com
Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16
hubert.vrijders@skynet.be

Beheer ledenbestand
Stefan Van de Venster

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

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

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10
jguns@telenet.be

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
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Het sleutelwoord van de voorbije
maand was: MOORDSTROOKJE
De prijs wordt door de wijkmeester
bezorgd aan Marie-Thérèse Robberechts.
Proficiat!

