
Kleinschalig! 

Iedere maand stel ik me weerom dezelfde vraag. Wat moet ik in godsnaam schrijven 

in een voorwoord van de Kleine Raak? Even kort opsommen wat we de komende 

maand allemaal gaan doen is ook maar herhaling van wat je verder kan lezen in dit 

boekje. Wat vinden jullie de moeite om even te lezen? Tijdens mij dagelijkse fiets-

tochten naar het werk durf ik hierover al eens na te denken. Sommigen noemen dit 

fenomeen “ de hersenen even luchten”. Wel, de komende maanden zullen jullie het 

moeten doen met ‘mijn KWB-interpretatie’ van een gebeurtenis of verhaal dat ik de 

afgelopen maand heb gelezen of tegenkwam.  

Deze maand wil ik het kort hebben over een student die al iets meer dan een jaar 

woont in een rustoord met demente medebewoners. Mijn eerste reactie was ‘dat is 

weeral een rare kwiet’. Zo lopen er wel meer rond onder de studentenpopulatie. 

Hoe langer ik er over nadacht hoe meer ik het idee genegen was. Het zou namelijk 

heel wat problemen kunnen oplossen. Onze rustoorden zijn vandaag dikwijls grote 

zorgfabrieken in plaats van kleine leefgroepen. Meestal een noodzakelijk kwaad om 

het financieel leefbaar te houden. De wetenschap heeft nochtans al herhaaldelijk 

aangetoond dat leefgroepen de huiselijke sfeer en de zorg van de bewoner ten goe-

de komen. Voeg daarbij dat bijna elk rustoord geconfronteerd wordt met een struc-

tureel tekort aan goed opgeleid personeel. Stel nu dat we in iedere leefgroep 2 stu-

dentenkamers gratis aanbieden aan studenten verpleegkunde, zorgkunde, kinesithe-

rapie of geriatrie. En wellicht vergeet ik nog een aantal potentiële kandidaten. De 

enige voorwaarde is dat ze op afgesproken tijdstippen het personeel ondersteunen 

en in hun vrije tijd eens een praatje maken of samen met de bewoners iets doen. 

Deze studenten kunnen vanaf dag 1 stage lopen en nemen onmiddellijk een grote 

voorsprong op hun medestudenten, de druk op het zorgpersoneel vermindert en 

het aantal potentiële studentenkamers neemt exponentieel toe zonder ten prooi te 

vallen onder de vele huisjesmelkers. Ik zie alleen maar voordelen mits wat goede wil. 

Dit brengt ons direct bij een gelijkaardig verhaal van bij ons in Peizegem. Op ons 

Praatcafé van 3 maart komt Maureen vertellen over de thuisboerderij Kodiel, een 

kleinschalige leefgemeenschap ondersteund door vrijwilligers waarbij mensen de 

therapie van het leven kunnen volgen.  

Op 16 februari kunnen jullie komen luisteren naar het Reisverhaal van enkele Bos-

kanters die met de auto naar Gambia trokken. Een jongensdroom, een uit de hand 

gelopen hobby, maar wel gekoppeld aan een goed doel.  

De drie verhalen tonen aan dat lokale, kleinschalige initiatieven echt een impact kun-

nen hebben op maatschappelijke problemen waarvoor we vandaag als maatschappij 

geen goed antwoord hebben. 

Veel plezier!   

Johan   
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Reisverslag Antwerpen -  Gambia 

UITNODIGING. 

 

REISVERSLAG  

“DE BOSKANTERS REDEN VAN ANTWERPEN NAAR GAMBIA  

VOOR HET GOEDE DOEL”. 

 

Op 1 oktober 2022 vertrokken ze in Antwerpen richting Banjul in Gambia, een klein land aan de westkust van Afri-

ka: drie 4x4’s met aan boord Ludwig en Glenn Diependaele, Jurgen Sarens, Francis De Conick en Marc 

Duwé.  

De challenge: geld inzamelen voor een aantal plaatselijke projecten die in Gambia meer sociale bescherming aan de 

bevolking moeten bieden. 

Eerst nog op het Europese vaste land – België, Frankrijk, Spanje – maar het avontuur begon pas echt toen de over-

steek op de Middellandse Zee naar Marokko werd gemaakt. Dwars door Marokko, Mauritanië en Senegal tot in 

Gambia. Hitte, zand, prachtige vergezichten, een andere fauna en flora… Maar ook materiaalpech, urenlange grens-

controles en rijden onder begeleiding van militaire escortes moesten getrotseerd worden. 

Francis, Jurgen en Marc werden bereid gevonden hun reisverslag met KWB te delen.  

 

Allen welkom op  

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2023 

Om 20 u stipt, in het KWB LOKAAL (1° verdieping Ons Parochiehuis – ingang witte poort). 

 

We krijgen vast en zeker een boeiende avond: 

 De doelstelling van het initiatief. 

 De geschiedenis en het kader van het 

project. 

 De voorbereiding. 

 De reis met beelden en toelichting. 

 Debat met de gastsprekers. 

 

We maken het gezellig:  

de frigo in het KWB lokaal zal gevuld zijn. 

 

Wij kijken uit naar je aanwezigheid !                                

 



Jaarprogramma 2023 



Teerfeest 

 

kwb 

Teerfeest 
 

Zaterdag 18 maart 

om 19u00 

Ons Parochiehuis 

 
Kom samen met je partner en andere KWB’ers genieten van een leuke avond! 
 Samen met EetClusief bieden wij u een aperitief, voor- en hoofdgerecht in de vorm van een 
buffet met aangepaste wijnen en dessert met koffie.   
Volgende gerechten staan op jullie te wachten: 
 

 Risotto van truffel en champignon 

 Ravioli met kreeftensaus 

 Brasvarvarken met krieltjes en groenten 

 Kalkoenstoverij met druivensaus. 

 

Nadien het eten is het party-time of tijd voor een gezellige babbel in fijn gezelschap bij een 
frisse pint aan democratische prijzen. Dit overheerlijke menu wordt u aangeboden aan de 
KWB-vriendenprijs van 45 EUR per persoon. 
 
Inschrijven doe je vóór 10 maart via overschrijving op rekening BE55 7755 9596 0644 met 
vermelding van het aantal personen. 



Meststoffen - actie 2023 

Aantal Totaal

Gazon anti-mos 20kg 67,00 € 60,00 €

DCM Org. Gazonmeststof 20kg 36,00 € 30,50 €

DCM Groenten - Fruit 20kg 38,00 € 32,00 €

DCM Mix 2 (Bloeiende planten) 25kg 44,50 € 38,00 €

DCM Koemest (Korrel) 25kg 24,50 € 21,00 €

DCM Koe-Kip-Paardenmest 18kg 15,50 € 13,00 €

DCM Turf 150l 19,50 € 16,50 €

DCM Vloeibare meststof Tomaat 2,5l 16,00 € 14,00 €

Gazon start 20kg 38,50 € 33,00 €

DCM Organische meststof gazon PUR 25kg 47,00 € 41,00 €

DCM Vivimus Groeten/Fruit 60l 11,00 € 9,00 €

Cyanamide Perlka 25kg 36,00 € 30,50 €

IJzersulfaat Technisch 25kg 22,95 € 20,00 €

DCM Bodemactivator 10kg 17,50 € 15,00 €

Horta kalk (2de aan halve prijs) 2 x 25kg 16,50 € 13,00 €

Horta Schors (5+1 gratis) 6 x 60l 56,25 € 50,00 €

Horta potgrond (2+1 gratis) 3 x 70l 20,00 € 16,50 €

Rekeningnummer KWB Peizegem: BE55 7755 9596 0644 Totaal

Andere meststoffen :

Bestellen tot vrijdag 24/3/2023. Gelieve de bestelling af te leveren bij Marc op een van de volgende adressen:

- vanherpmarc@gmail.com

- Peisegemstraat 28

Afhaling gaat door op zondag 2 april op de tuinvoormidag.

KWB prijs

Naam:

Adres:

Naam

Bestellijst van meststoffen 2023

Verpakking

Nieuw

EXTRA KORTING OP HORTA PROMO'S

Bestelling
Normale prijs



Ledenvoordeel 

De 5 euro-bon: afspraken 
 

Zoals u misschien al gezien heeft, ontvangt elk kwb-

gezin in januari een activiteitenbon van 5 euro. Die 

staat in het voordelenboekje.  

De bon kan gebruikt worden voor een activiteit 

naar keuze die hun afdeling organiseert in 2023. De 

bon is geldig tot en met 31/12/2023.  

 

Aan de afdeling betaalt kwb nationaal de ingezamelde bonnen terug. Zo krijgen jullie als leden niet enkel een re-

turn van 5 euro op het lidmaatschap, maar krijgen wij als afdeling een instrument in handen om meer mensen 

naar onze activiteiten te krijgen.  

Een korting van 5 euro is voor leden een extra duwtje in de rug om deel te nemen aan de plaatselijke activitei-

ten.  

 

Belangrijk: we aanvaarden enkel originele bonnen. 

 

Al wat je moet doen is  de originele en volledig ingevulde activiteitenbon afgeven bij een betalende activiteit die 

door ons georganiseerd wordt. 

Quiz - Enkele bedenkingen 

Geen reden om harder te lachen dan met quizkanididaten op tv die niet weten waar de scheve toren van Pisa staat, of op 

welke dag Paasmaandag valt dit jaar. Maar wat gebeurt er wanneer we zelf moeten deelnemen, en het toch niet echt kun-

nen waarmaken? 

 

Zijn wij dan misschien niet slim genoeg? 

Volgens doorwinterde quizzers heeft het niets met slimmigheid te maken. Quizzen gaat immers om kennis en inzicht. Je 

kan nog zoveel weetjes, feiten en data kennen als mogelijk, zonder het inzicht kan je er geen verband tussen leggen. En dus 

is een goed quizzer uiteraard veel meer dan een goed voorgeprogrammeerd reproductieapparaat. Hoe meer je weet, hoe 

makkelijker het natuurlijk is om nieuwe feiten aan je bestaande kennis toe te voegen. Je legt immers nieuwe verbanden die 

je helpen bij je geheugenwerk.  

We stoten op het magische woord: "geheugenwerk". 

Dat er geheugenwerk aan te pas komt, staat als een paal boven water. En het wordt er natuurlijk niet makkelijker op. Op 

alle vakgebieden is er immers een constante en razendsnelle evolutie: actualiteit, sport, literatuur, wetenschap, ... 

 

Moeten we ervoor blokken? Natuurlijk niet. 

Je zal maar alles van de klassieke componisten van buiten geleerd hebben, als de vragen dan gaan over de zangers van Bel-

gische bands. 

 

Is er dan  niks goed aan een quizavond? 

Tuurlijk wel. We willen ons graag meten met anderen; dat zit in onze genen. Het is immers niet goed genoeg om veel te 

weten, het moet ook worden gezien en erkend. En daar knelt het schoentje. We weten wel veel, maar niet op de gepaste 

momenten. 

Anderzijds is er geen gebrek aan amusement. Het is immers niet omdat je de kans niet krijgt je kennis ten toon te spreiden 

dat je niet zou mogen lachen. 



Praatcafé - Kodiel 

KWB CAFE VRIJDAG 3 MAART 2023 : 

MAUREEN VAN THUISBOERDRIJ KODIEL OP DE PRAATSTOEL. 

 

Beste lezers van Kleine Raak, 

 

Naast een gezellige babbel bij een frisse pint wil KWB tijdens het maandelijkse KWB CAFE ook 

wat duiding en verdieping brengen over wat leeft in onze gemeenschap. 

 

OP VRIJDAG 3 MAART 2023 OM 20 u word je hartelijk uitgenodigd om opnieuw samen te 

komen in het Vergadercafé van Ons Parochiehuis. Wij geven dan graag het woord aan 

Maureen die alles weet over het reilen en zeilen van een duurzaam project in onze 

leefgemeenschap Peizegem: de thuisboerderij KODIEL in de Molenbaan. Samen met collega 

Kristien en talrijke vrijwilligers is zij de drijvende kracht om het levenswerk van Hedwig Dom 

verder te zetten. 

Kodiel zag een twintigtal jaar geleden het levenslicht op initiatief van onthaalhuis Albatros en 

Beschut Wonen. Bij Kodiel volgen de mensen de “therapie van het dagelijkse leven”. Er is tijd 

om naar mensen te luisteren en met hen bezig te zijn. Mensen die op straat leven via de 

gewone dagdagelijkse dingen. Mensen een motivatie geven om ’s morgens op te staan. Samen 

koken, de afwas doen, wandelen, fietsen, de dieren op de boerderij verzorgen en eten geven, 

met de ezels gaan wandelen… 

Aanvankelijk werd enkel met thuislozen gewerkt. Maar onlangs werden de activiteiten bij 

Kodiel uitgebreid. Momenteel wordt er samengewerkt met de dienst dag-psychiatrie van OLV 

Ziekenhuis Asse en met revalidatiecentrum Perron 70. Maar de eigenheid van Kodiel blijft 

behouden: een open huis zijn waar “niets moet”. Kodiel is een toffe plek waar mensen 

gewoonweg een mooie dag kunnen beleven. Want de samenleving is vaak prestatiegericht en 

Kodiel wil tegen deze stroom ingaan. 

Weet je graag meer over Kodiel? Over hoe en met wie ze werken, hoe mensen de weg naar 

de Molenbaan vinden, wie er werkt bij Kodiel en hoe ze zich financieel overeind houden?  

Kom dan zeker op 3 maart luiteren naar Maureen tijdens het KWB Café. We trekken een uurtje 

van onze tijd uit om de schijnwerper te zetten om een mooi project “van bij ons”, waarmee 

mensen hun plaats in de maatschappij opnieuw kunnen opnemen. 

 

Ken je familie, vrienden of buren die ook nieuwsgierig zijn om meer te weten over Kodiel? 

Nodig ze gerust mee uit; 

IEDEREEN WELKOM ! 

  

 



Een duik in ons archief - 1 

Bekende Merchtemnaren :  

Wie was BEN REYNDERS ?  

 

De in 1945 geboren Ben Reynders is in Merchtem door velen herinnerd 

als de voormalige directeur van het Sint-Donatus instituut aan de Den-

dermondestraat.   

Door anderen evenwel, en dit tot ver buiten de gemeente Merchtem, is 

hij vooral bekend omwille van zijn dichterscapaciteiten, en meer nog om-

wille van zijn initiatieven rond ‘Jeugd en Poëzie’. 

Ben was van opleiding Licentiaat wijsbegeerte (KUL) en begon zijn loop-

baan als leerkracht. Daarop werd hij directeur van de vroegere han-

delsschool Sint-Donatus.  Tot aan zijn overlijden  was hij hoofdredacteur 

van “Pedagogische Bijdragen”, een tijdschrift voor leerkrachten. 

 

In 1981 zette hij de beginnende stappen in wat later zal uitgroeien tot de 

cultuur educatieve vereniging “Jeugd en Poëzie”.  Hij probeerde zodoende de vlam voor poëzie aan te wakkeren, 

zowel bij de  leerkrachten als bij de jeugd. 

 

Vanaf 1991 waren er over heel Vlaanderen poëzieateliers, filmfora, vertelateliers en auteurslezingen. In 1993 

werd de naam “Jeugd en Poëzie” gekozen.  Dit is ook het jaar 

waarin de vereniging de organisatie van de Brusselse hoofdstede-

lijke poëziewedstrijd overneemt.    

Wie herinnert zich niet de jaarlijkse poëziewedstrijd in het Mer-

chtemse en wijde omgeving? 

 

In 1999 werd de grensoverschrijdende poëziewedstrijd Gouden 

Flits gestart.  Dit was een poëziewedstrijd, een Vlaams-

Nederlands initiatief voor jonge dichters.   In Merchtem richtte 

hij nog ”Vleugels van Papier” op, een initiatief om jongeren te 

leren gedichten schrijven. 

 

Voor Ben waren jongeren en kinderen het belangrijkst, alhoewel 

hijzelf verschillende dichtbundels publiceerde, pedagogische boe-

ken schreef evenals talloze artikels in culturele tijdschriften. Hij 

tekende steeds met “en ben” met kleine letters om duidelijk aan 

te tonen dat hij maar een van de velen was. 



Ben reisde heel Vlaanderen door, steeds met de fiets.  Hij was een natuurliefhebber in hart en nieren en reed 

zodoende tot 15.000 km per jaar met zijn fiets. 

Zijn werk werd na zijn overlijden op 25 januari 2001 voortgezet. De Internationale Poëziewedstrijd SOETEN-

DAELLE in 2001 mocht daar het bewijs van zijn.  De werkgroepen zetten gewoon het werk verder met aan-

vankelijk enkel vrijwilligers maar vanaf 2005 vervoegen ook professionelen de rangen.   In 2007 ontving “Jeugd en 

Poëzie” de Vlaamse cultuurprijs voor vrijwilligerswerk. Vanaf 2007 volgens een reeks beleidsovereenkomsten 

met de Vlaamse gemeenschap waardoor het initiatief vandaag een veel breder terrein beslaat dan bij de aanvang. 

Steeds grotere initiatieven met vooral grotere namen op de affiches! 

 

Julien 

Een duik in ons archief - 2 

KWB - Quiz 



Mijn sprokkels voor 2023 

Het oude jaar heeft zijn ogen dicht gedaan. Het nieuwe jaar is aangebroken. Ik geef het een prachtige kleur, met 

gouden draden van liefde en heel veel geluk. De eerste maand draagt veel beloften en dromen met zich mee. De 

eerst voetstappen zijn gezet. Niet wetende wat er komen zal; het lot zal het bepalen. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin, een frisse start en een hoopvol hart. Dankbaarheid voor nieuwe kansen die zul-

len komen. Wat maakt dankbaarheid uniek? Verschillende dingen, maar vooral het feit dat je je eigen lichamelijke 

kracht ermee kunt verhogen. Toon alle emoties; ze hebben een groter effect op ons lichaam en onze geest en ze 

zorgen voor blijdschap en dankbaarheid. Vertrouwen en welkom heten aan het nieuw jaar. Tijd om even stil te 

staan om na te denken, te bezinnen, afsluiten of opnieuw beginnen. Maak ieder jaar een nieuwe start. Laat  je ou-

de dromen buiten vliegen  en laat nieuwe dromen op jou zachtjes afkomen. 

Laat het leven komen zoals het is, heb het lief, bewonder en geniet. Wens mensen die je in je hart draagt gouden 

dagen, veel geluk en goede vriendschap, voor iedere dag een briljant moment … al is het nog zo klein, laat het 

een schitterend lichtpuntje zijn. En laten wij genieten van elke nieuwe dag, die komen zal! 

De wintertijd is aangekomen; hij heeft zijn mantel over de aarde laten vallen. Kijk naar de bomen, de hoge ber-

ken. Ik zie een beeld dat zich niet in woord maar in schoonheid vertaalt! Zie hoe het licht door de bladerloze 

takken glijdt. De winter zet zijn grillen verder, er was soms ijzige kou. Met wat winterse zonnestralen, die ons 

een sprankeltje hoop gaven, om ons te verwarmen, nu de energieprijzen ons goed leven overheersen. 

KWB  kinderkermis. Wat een prettige 18 attracties, leerrijke spelen voor toffe kinderen tussen 4 en 12 jaar. De 

oma’s en opa’s hebben zich ook geamuseerd! Het was een indoor pretpark, een echte Peizegemse  kermis! Wie 

er nu niet bij kon zijn, moet zeker volgende keer paraat zijn, om dit ook allemaal eens in levende lijve mee te ma-

ken! 

De dagen lengen alweer, elke dag weer een klein beetje meer licht. Nog even  wachten en je trekt ‘s morgens je 

gordijnen open en kan lachen naar de hemel en het licht. Voel je blij en besef dat je elk duister moment in het 

voorbije jaar overwon. 

Elke dag meer licht om te leven, te lachen, iemand te helpen en zoveel mogelijk het beste te geven. In deze win-

tertijd kan het soms ook stormen en je een weg laten  belopen die je vreemd is. Zoek dan dat ene sprankje licht, 

het vlammetje van de hoop. Dat tere vlammetje, bescherm het goed, zodat het niet helemaal duisternis wordt; hij 

geeft je licht om naar de plaats te gaan waar het veilig is. 

Het oude jaar kreunt stervend weg en blaast zijn laatste adem uit. In flitsen komen de herinneringen voorbij van 

het afgelopen jaar. Drama’s: aardbevingen, overstromingen, Poetin de verschrikkelijke.  

Maar met het aanbreken van het nieuwe jaar kwamen alweer de nieuwjaarswensen naar een eeuwenoude tradi-

tie. De recepties gingen vergezeld van champagne en calorierijke hapjes. Leg  de calorieën voor deze tijd  maar in 

de schuif, geniet van  de geschenkjes, de vreugde om fijne dagen  samen door te brengen. Wat kan er gezelliger 

zijn dan feesten met familie en vrienden. 

Op de laatste dag van het oude jaar, heb ik afscheid moeten nemen van een echte, warme en lieve vriendin. Rika, 

ik mis je, want elke dag zijn er kleine dingen waardoor ik aan je denk. Maar het verlies blijft jou herinneren, daar-

door blijft er toch iets blijvends van jou bestaan. Ik hou ervan om stil te staan bij dingen en momenten die belang-

rijk zijn voor mij. Dit geeft namelijk zin aan mijn leven en maakt me gelukkig… doen wat ik wil en nog genoeg 

energie overhebben om er werkelijk van te genieten, en anderen ook mee laten genieten. 

Het maakt niet uit hoe het voorbije jaar gelopen is want het ligt achter je. En wat achter je ligt, kan je alleen maar 

loslaten; het komt niet meer terug. En als het afgelopen jaar een geweldig jaar was, wees dan dankbaar voor alles 

wat je gekregen hebt. Denk, dit is mij gegund en wees dankbaar. 

 

Lily 



Win deze maand: 

Een verrassing 

 

TREFWOORD: 

——————————— 

NAAM: 

——————————— 

ADRES: 

_____________________ 

_____________________ 

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 februari 2023 in de bus bij een bestuurslid, of 

mail het naar: svandevenster@gmail.com 

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak 

Kruiswoord 301 

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

1               8  

2    12             

3                 

4     1       2     

5                 

6 3                

7         13        

8           4      

9        9       14  

10         5        

11    10             

12             11    

13                 

14  6               

15       7          

 

HORIZONTAAL : 

1. Soep met okra’s, groenten en vis – Italiaans 
kruidig worstje. 

2. Lokalisering – Keukengerei. 
3. Engelse prinses – Sprookjesfiguur – Koker – 

Frans eiland. 

4. Deel van een vinger – Anders gezegd – 
Zinloos. 

5. Vagevuur – Romeins keizer – Landcode 
Nederland – Lichaamsdeel. 

6. Verbinding – Operalied – Gewicht. 

7. Vismand – Tin (scheik.) – Visioen. 
8. Wintersportwedstrijd. 

9. Voegwoord – Olie – Aanwijzend vnw. – 
Landcode Peru. 

10. Zelfkant – Langere tijd gerijpt – Ingeschakeld. 
11. Gemeente in prov. Luik – Kauw - Munteenheid 

Bangladesh. 

12. Zeewier – Muzieknoot – Lithium – Baai. 
13. Goud – Decibel – Lidwoord – 

Communicatiemiddel. 
14. Beroep – Telwoord. 

15. Dubbelgevouwen maispannenkoek – Iemand 

die constant met zichzelf bezig is. 
 

VERTICAAL : 

 
1. Almachtige – Lange snoep- of dropsliert. 

2. Niervocht – Vetpuistjes – Snaarinstrument. 
3. Mijns inziens – Mohammedaanse god – 

Kwinkslag – Onder andere. 

4. Stapel – Papegaaien – Franse wijnsoort. 
5. Een andere mening hebbend – Loterijterm – 

Bedeesd. 
6. Doorzichtig weefsel – Heimelijk. 

7. Schutsluis – Rugzak – Denkbeeld. 

8. Verorberde – Handvat – Lust – Zeer. 
9. Schattig – Kunsttaal – Inwendig orgaan – 

Boksterm. 
10. Deel van een tennispartij – Epiloog – Insgelijks. 

11. Nachtvogel – Leeuwenbek – Papegaaiensoort. 
12. Paardenhaar als vulling – Achterwerk – Turks 

bevelhebber. 

13. Circa – Geestdrift – Klokjesbloem. 
14. Aziatisch land – Melkblauw, bijna doorschijnend 

edelgesteente – En andere. 
15. Tikkertje in de gymnastiekzaal waarbij je de 

grond niet mag raken – Ritmische muziekstijl. 

 

 

mailto:svandevenster@gmail.com
https://www.kwbpeizegem.be/kleine-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        
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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: Stefan Van de Venster 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u in de 

sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 9u aan “Ons 

Parochiehuis” vanaf maart 2023 

 Oplossing kruiswoord 300 

Het citaat van Godfried Bomans was: 

“LAAT GEEN GELEGENHEID VOORBIJ 

GAAN OM EEN GOED WOORD TE ZEG-

GEN” 

 

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd 

aan Roland De Baerdemaeker. 

 

Proficiat!   

OPLOSSING ZOMERKRUISWOORD  300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 M I A V E E L T E M O O I A H A S U E D E

2 L E N G T E M A A T A M O R E L E B E R E I D

3 A T A U R A K W A S S I E G E L U K K E I

4 Y E S F L I T S R T L N S R O U T E E T

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

6 A R R E S T V O L E G O R O O P T A G R

7 E E G A G E P A S T K A R A M E L M A R S

8 A N N E M A R I N A T I M S S I S E R E

9 L A L F A D U S T E R S E T S K I L D L

10 L S D S T O R M A P A R T E D A T O E D O

11 E T E S S P A O N M O E S S O N E N G E R

12 M E A D E N I P S P A R T P R A N G E N D

13 A L I B I S K E L E T D D R E E L O R D I

14 A L B A N I E D I L T I A R A M A P I E

15 L A A T O N S E E N B L O E M D I O R A M A K

16 N O G A A R T E M S D I N M U D A I

17 IJ K N S M S E R P A B E A T L E S E R A

18 L A O S E R R A M M S T E I N R E M

19 P I N K F L O Y D S A T E I E R S T U N E S

20 L E T T E G E N V A L I S U P P E R Z E T

21 A D E M E I S S N E B K O R O I O W A O

22 C E A K T E A T R A F A K L A K S M S N

23 E R A T O V E S T A Z O A Z L E I S E L E


