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Heb je ook in de krant gelezen over de beursgang van
Facebook ? Der is er eentje rijk geworden vorige week. En de
"beleggers" die hoopten op snelle en gemakkelijke winst likken
hun wonden.
Naast de aandelen, hoeveel van die virtuele "vrienden" moeten
we eigenlijk hebben? Ik las dat er een massa accounts zijn
die zelfs niet meer beheerd worden. Wist je trouwens dat
personen die overleden zijn gewoon op facebook blijven
staan? Op facebook kan je dus sterven zonder dat je
"vrienden" het merken.
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En dan de berichten: wat kan het mij schelen dat deze of gene
persoon gaan wandelen is met de hond en daarna het gras
heeft afgedaan. Geef mij maar de goede ouderwetse email of
sms. Veel nuttiger en efficienter. Of beter nog: bel me gewoon
in plaats van kontakt op te nemen via facebook. Veel directer
kontact en nog plezant ook. Altijd tof om te horen: Hallo Johan,
het is hier ...x... van de KWB!
We kunnen zelfs afspreken in het kwb café om samen een
pint te pakken. Zo werken we aan een echt sociaal netwerk
en niet aan één of andere technologiezeepbel.
Altijd welkom bij onze "echte" KWB !!
Johan.
KWB voorbij !
fit op de fiets, sluiting meimaand,
In het oog te houden !
KWB café, bedrijfsbezoek brouwerij
Malheur, afsluiting junimaand
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel,

KWB Bezinning
Uit de toespraak van Seattle
Wat er met de aarde gebeurt,
gebeurt met de kinderen van de aarde.
U moet uw kinderen leren
dat de grond onder hun voeten
de as van onze voorvaders is.
Leer ze eerbied voor de aarde,
vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is
van de levens van onze voorouders:
dat de aarde onze moeder is.
Wat er gebeurt met de aarde,
gebeurt met de kinderen van de aarde.
Als een man op de grond spuwt,
spuwt hij op zichzelf.
Dit weten wij:
de aarde behoort niet aan de mens.
De mens behoort aan de aarde.
Dit weten wij: alles hangt samen
als het bloed dat een familie verbindt.
Alles hangt met alles samen.

Het stamhoofd van de Dwamish indianen
tot het Opperhoofd van de Verenigde Staten,
die de grond van de indianen wilde “kopen” (1854)

KWB stadswandeling Vilvoorde
Ter info: de stadwandeling Vilvoorde is door een gebrek aan voldoende inschrijvingen niet kunnen
doorgaan. Jammer. Volgende keer beter hopelijk.

KWB gezinsfietstocht - 2 september
Dit is nog maar een aankondiging van de datum - meer nieuws in onze volgende Kleine Raak van juliaugustus. 't Is maar dat je de datum al kan reserveren met al die familiefeesten en barbeques eind
augustus. Er wordt bij KWB trouwens nog meer gefietst, kijk maar verderop in deze Kleine Raak.
Zet dus deze zomer jullie veloke maar klaar en zorg dat je mee bent.
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KWB brouwerijbezoek Malheur - niet te vergeten
Donderdag 14 juni 2012
vertrek aan het parochielokaal Peizegem
om 18u45 stipt !
voor bezoek en proeverij van de
brouwerij Malheur te Buggenhout
met deskundige begeleiding.
De bijdrage voor dit bezoek is 3 euro
per bezoekende persoon
te voldoen bij het vertrek.
Inschrijven op voorhand is vereist

Inschrijven rechtstreeks op het e-mail adres julien.robberechts@telenet.be
of per telefoon 052/34.22.98 en dit ten laatste op 10 juni !

KWB zomert ...
Toch ook even je aandacht trekken op een aantal activiteiten vanuit KWB nationaal in het kader van KWB
zomert… Voor meer info hierover, zie de Raak van deze maand...
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KWB Peizegem weekend 2012
Het wordt stilaan een traditie… elk
jaar een fijn gezinsweekend. Was
je er nog niet bij? aarzel niet om
ook eens mee te gaan !

Gezinsweekend 2012
Vakantieverblijf KFH – Maasmechelen

9 tot 11 november 2012
De aankomst is voorzien rond 18 u. vrijdagavond;
We hebben opnieuw “Mechels Bos” 1 en 3 gereserveerd,
(inbegrepen vol pension, gebruik sporthal en zwembeurt)
het aantal plaatsen is beperkt tot 44 personen!
Schrijf je in bij je wijkmeester of een bestuurslid of
bellen kan ook op nr 052 342298 (Julien
Robberechts) en schrijf 50 % van de prijs over op
rekening 775-5959606-44 van kwbPeizegem met
melding “weekend" en je naam en aantal.

Sluit je met ons mee de juni maand af?
Vorige maand in de Kleine Raak hadden we nog een alternatief beloofd als vervanging van de
sateliettentocht die naar een later tijdstip verschoven is… Hierbij uitnoding tot onze afsluiter van juni, en
dit op

Vrijdag 22 juni vertrek 20 uur aan de kerk te Peizegem
voor een korte

(dus fiets meebrengen aub)

naar Opstal met bezoek aan de

terug omstreeks 22 uur in Parochielokaal
alwaar er friet en stoofvlees is voorzien

Je bent een oehoe als je niet komt !
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breng gerust je partner
en/of je kinderen mee !

KWB Peizegem organiseert

Rake Vrijdag Café
juli
vrijdag
6 juli 2012

Vroege Vogel Café
stipt
om 20 uur

buren
geschille
&
bemiddeling

elke eerste vrijdagavond van de maand in Parochiecafé
vanaf 20 u : vroege vogel café
vanaf 20u30 : gewoon KWB café
Uitgenodigd:
alle KWB'ers, zowel wijkmeesters als leden,
ook partners welkom natuurlijk
samen vereniging maken, ...
mekaar ontmoeten, ...
ideeen uitwisselen, ...
ontspanning, ...
KWB bakschieten !
Kaartje leggen !
Iedereen kan desgewenst de Kleine Raak meenemen.
Dit KWB Café wordt georganiseerd,
geanimeerd, en in goede banen geleid door
Ntb & Co
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KWB Peizegem Mosselfeest 8 en 9 september
Ik weet het, ik vond het ook al een beetje vroeg om dit al aan te kondigen, maar enthousiast als we zijn,
kunnen we er niet over zwijgen en zijn we er snel bij. Een aankondiging van de datum van het KWB
Mosselfeest. Hou je dit week-end vrij aub? Want wij durven jou dan opnieuw te verwachten !

KWB Fit op de fiets
Nog over fietsen ! Naast de aankondiging van de gezinsfietstocht, en de uitndiing voor de fietstocht naar
de Uilenranch, moet je weten dat een groepje van een 10-tal KWB'ers de voorbije weken hun condite flink
hebben opgekrikt en er in geslaagd zijn om de 50 kilometer te bereiken. Proficiat!
We kregen een kort verslagje van de begeleiders Luc en Gert, dewelke we bij deze trouwens willen
bedanken voor de voorbereidingen, uitstippelen van de weg, ondersteuning en begeleiding. Bedankt !

Op 1 april werd het startschot gegeven van fit op de fiets. Bij het ter perse gaan van deze Kleine
Raak is de 10de en feestelijke rit in volle voorbereiding en bij het lezen van dit artikel zal deze rit
voorbij zijn. Bij de start was het de bedoeling om na 10 weken 50 kilometer te fietsen en dit zal
ons lukken. Reeds 8 zondagen op rij waren wij met een 10 à12 dapperen om de uitdaging aan
te gaan. De laatste 2 zondagen was de zon ook van de partij.
En het stopt hierbij niet. De deelnemers hebben beslist om met het project fit op de fiets door te
gaan. Heb je zin om aan te sluiten aarzel niet en neem contact op met een van onderstaande
personen.
Hierbij enkele weetjes van de afgelopen zondagen.
Wist je dat :
… sommige mensen zich een electrische aangeschaft hebben
… anderen zich ook een nieuwe en modernere fiets aanschaften
… anderen er over praten en op zondagvoormiddag op de Zuidmarkt gaan zoeken
… sommige deelnemers zich het zadel van onder hun gat fietsen
… bepaalde deelnemers op hoogtestage trokken
… je fiets smeren op milieuvriendelijke manier doe je door een paardevlaai te rijden
… enkele fietstermen die we leerden: bidon (= om water in te doen), averechts (= links
afslaan), die-hard(=fietser die op zaterdag uitgaat en er zondag staat), mietje of
pussy(=fietser die op zaterdag uitgaat en zondag geen karakter heeft)
… er ook culinaire tips worden verteld, hoe smaakt een pita het best? Uit de mouw !
… niet het begin of einde van de rit belangrijk zijn maar het midden
… menig fietser handig met de kelk overweg kan
… de Putberg in Asse een gesel was
Je ziet dat het echt de moeite loont om mee te doen.
Meer info Gert De Block : gertdeblock63@gmail.com of 0476/280718
Luc De Dobbeleer : lucdd@belgacom.net of 0476/343577
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KWB kruiswoordraadsel
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CONTACTPERSONEN
KWB Peizegem

BESTUUR

THEMA / WERKGROEPEN

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80
9255 Buggenhout 052/34.22.98

GEZINS-FIETSTOCHT
Gert De Block 052/34.15.68

julien.robberechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68
1785 Peizegem 052/37.15.57
a.depotter@pandora.be

KINDERKERMIS
Johan Van Sande 052/37.41.52
Patrick Segers 052/37.42.27

Johan Van Sande, Processiebaan 40 bus 1
1785 Peizegem 052/37.41.52

BADMINTON / FITNESS
Marc Van Herp 052/37.07.54

johan_vansande@be.ibm.com

TONEEL
Francois Horio 052/37.05.15

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28
1785 Peizegem 052/37.07.54
marcvanherp@skynet.be

OOK HARD NODIG

Francois Horio, Middelstraat 74
1785 Peizegem 052/37.05.15
horiofrancois@skynet.be

BEHEER LEDENBESTAND
Stefan Van De Venster

Stefan Van de Venster, Lentepark 18
9255 Buggenhout 052/33.76.05

FINANCIEN & VERZEKERINGEN
Hubert Vrijders

stefanvandevenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41
1785 Peizegem 052/37.46.60

BEHEER LOKAAL & MATERIAAL
Francois Horio
KWB T-SHIRTS
Francois Horio

lucdd@belgacom.net

Hubert Vrijders, Kouter 102
1785 Peizegem 052/37.35.16
hubert.vrijders@skynet.be

WEBSITE (www.kwbpeizegem.be)
Tijs Van De Venster

Gert De Block, Bosdreef 11
9255 Buggenhout 052/34.15.68
Gert.De.Block@pandora.be

KLEINE RAAK
redactie: Johan Van Sande
distributie: Marc Van Herp

ENKELE DATUMS OP EEN RIJTJE
juni
01/06 (vrijdag) : KWB Café
met vroege vogel café 20u: boogschieten
14/06 (donderdag) : bedrijfsbezoek MALHEUR
22/07 (vrijdag) : afsluiter junimaand - Uilenranch met friet & stoofvlees
juli
06/06 (vrijdag) KWB Café
met vroege vogel café 20u: burengeschillen & bemiddeling
gans de zomer: KWB zomert

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2011-2012

Badminton: elke maandagavond Sporthal Tuinbouwschool vanaf 20u30
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