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Beste lezer van Kleine Raak
Je hoeft deze Kleine Raak niet in één keer uit te lezen, want je
hebt het vakantienummer juli-augustus vast, en opdat KWB en
Kleine Raak deze 2 maanden nog regelmatig van je aandacht
mag hopen te genieten, hebben wij hem wat dikker gemaakt.
Dus hou hem steeds kort bij jou in de buurt, want ook in de
zomermaanden zijn er datums en activiteiten om te plannen
en niet te vergeten. Naast het extra zomerkruiswoordraadsel
vind je ook hier en daar een mogelijkheid om iets te winnen
(een mosseldiner!) of om creatief te zijn, namelijk het
ontwikkelen van een tof logo (KWB Boomt !), of misschien
stuur jij wel een knap elfje binnen?
Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2011-2012

En over creativiteit gesproken, we lichten in deze Kleine Raak
ook al een fameuze tip van de sluier op aangaande ons
nieuwe programma werkjaar 2012-2013. Mogen wij op jouw
creativiteit rekenen om het KWB programma verder aan te
vullen met jouw ideeen en suggesties? Een dubbele speciale
oproep hiervoor naar de jongeren onder ons. Want zoals
iemand me zei tijdens één of andere voorbije activiteit:
KWB Boomt ! Aha, da's prima... maar dat zouden we zeker
ook van de jongeren uit moeten kunnen laten komen...
Tot bij de KWB !

Johan.

KWB voorbij !
bedrijfsbezoek brouwerij Malheur,
afsluiting junimaand
In het oog te houden !
KWB café, Mosselfeest, Fietstocht,
logo, programma
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel,
streetview quiz, ...

KWB Bezinning
Kleine bron in de woestijn
Er heerste in een land
ten zuiden van de Sahara
een grote droogte.
Het gras van de steppe kwijnde weg,
de dieren vonden geen water meer.
de woestijn rukte op.
De meeste bronnen en rivieren waren reeds lang opgedroogd.
Zelfs dikke bomen en struiken die de droogte gewoon waren zagen hun einde naderen.
Slechts één enkele bloem overleefde de droogte.
Ze groeide dichtbij een heel kleine bron.
Maar ook de kleine bron was de wanhoop nabij.
Vol droefheid vroeg ze zich af:
“waarom doe ik al die moeite voor één enkele bloem terwijl alles in het rond verdort?”
Toen boog een oude knoestige boom zich over de kleine bron en zei, eer hij stierf:
“Lieve klein bron, niemand verwacht van jou
dat je de hele woestijn groen en levend maakt.
Jouw taak is het één enkele bloem
leven te schenken, meer niet”.
(Afrikaans sprookje)

KWB klein nieuws
Ledennieuws.
Volgende keer staat hier zeker ledennieuws, want als we goed zijn ingelicht hebben wij in de komende
maand zowel trouwers als geboortes op komst. En misschien ook nieuwe leden? Heb jij nog nieuws voor
deze rubriek? Laat het ons dan zeker weten!
Binnenkort NIEUW in Peizegem: KWB Berichten!
Het is de bedoeling dat onze KWB een paar keer per jaar een specifieke mini-mini-kleine-raak uitbrengt
(de voorlopige naam is KWB Berichten), en dit voor gans Peizegem.
Hierdoor kunnen wij ons nog beter profileren als vereniging naar alle Peizegemenaren toe, en het geeft
ook de mogelijkheid om onze voornaamste activiteiten eens in de schijnwerpers te zetten. Dat oogt nog
wat beter dan een gewoon strooibriefje. Onze eerste "KWB Berichten" mag je verwachten begin
september (voorstelling 31 augustus bij het kwb Zomers Cocktail café)
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Fit op de fiets:van 0 naar 50

(of -8 kg in 12 weken!)

15 maart 2012 Naar goede gewoonte overhandigt mijn toegewijde wijkmeester de Kleine Raak van maart.
Tijdens het nuttigen van een drankje valt mijn oog op het ‘Fit op de fiets’ artikel: van 0 naar 50 kilometer in
10 weken... Is dit een premature 1 april grap of is het serieus? Een belletje naar één van de organisators
geeft uitsluitsel en we beslissen dan maar om mee te doen.
Hierna volgt het relaas van een drietal maanden fietsen doorspekt met pittige details en waar gebeurde
feiten en af en toe een vleugje fictie. Gelijkenissen met personen die u meent te kennen of waarvan u
vermoedt dat zij in uw buurt wonen zijn louter toeval of een product van uw fantasie als lezer. Als u na het
lezen van dit artikel mocht beslissen om in de nabije toekomst eens mee te fietsen en u bij de
pedaalridders aan te sluiten, weet dan alvast wat de waarheid is achter de volgende fameuze uitspraken
en zinsconstructies en nieuw fietsjargon:
• “De eerste keer is het maar 10 kilometer” is een trucje om u aan boord te krijgen. We rijden 10
kilometer, gaan iets drinken maar dan moeten we nog 10 kilometer terug.
• De uitdrukking: “De traagste bepaalt het tempo van de groep” betekent: Je kan maar beter af en toe
eens vooraan gaan rijden om de anderen wat in te tomen
• U leest: “Een tussenstop is zoals altijd voorzien maar het is niet verboden zelf wat energie voor onderweg
te voorzien”. U begrijpt: de afstand naar de volgende drinkgelegenheid en de moeilijkheidsgraad van het
traject zijn zodanig ingesteld dat u gegarandeerd uitgedroogd zult zijn alvorens u een café bereikt als u
geen flesje water meeneemt.
• “Na enkele zondagen zal er al eens een helling bijkomen” wil zeggen: Na enkele vlakke ritten rijden we
eensklaps kilometers aan een stuk aan een stevig tempo tegen de wind in, beklimmen we de ene heuvel
na de andere en worden er een aantal kasseistroken ingelast.
• “Binnenkort heb ik een nieuwe fiets die ik zelf zal monteren”: het duurt minstens 6 weken alvorens je van
mij een email zult ontvangen met een foto van mijn half afgewerkte fiets zonder pedalen
• “Er moet toch eens zo’n rit bij zitten ook” betekent in realiteit: we zoeken en beklimmen de lastigste
kasseistrook in de omgeving met de hoogste hellingsgraad en dan zullen we nog wel eens zien of je nog
altijd op die gewone fiets kan blijven zitten
• “Een Patrickske doen”: U let even niet op en rijdt in de graskant, mist rakelings een hindernis of drijft
genadeloos één van de andere fietsers van de weg. De schuld zoekt u niet bij uzelf, maar u steekt het op
externe omstandigheden of in de meeste gevallen iemand anders in de groep (bij voorkeur degenen die
achter u rijden en nog aan het bekomen zijn van hun doodsangsten)
• Zeg niet: “we zijn een pint gaan drinken” maar wel: “we
hebben met man en macht geprobeerd om het door
vochtverlies opgelopen tekort aan mineralen en zouten te
compenseren”.
1 april – Rit 1: Even tot aan de Schelde. Er was 10 kilometer
aangekondigd, maar het bleken er 20 te zijn. Met een groepje
van ongeveer een vijftiental mensen (inclusief enkele dames
met elektrische fietsen) fietsten we tot in het centrum van Sint
Amands, dronken een koffietje of een biertje en tegen 20 voor
twaalf stonden we al terug aan de kerk. 18 à 19 km/u leek
toen een zeer redelijk tempo.
8 april - Rit 2: Ergens tot in een café in Baardegem langs het Leireken. 10 uur in de morgen, de groep
voltallig en een extra sportieve dame erbij. Alweer een simpele en vlakke rit, altijd bijna rechtdoor. Een
zuchtje wind tegen en rijden tegen 21 km/u zorgden voor de eerste afscheuring in de groep. De afstand
was zo’n 22 kilometer en we vroegen ons af of we zo wel tot aan de 50 zouden komen in 10 weken.
15 april - Rit 3: De uitdaging van de 30 kilometer werd aangekondigd in de wekelijkse email. Terug naar
het water maar deze keer was de wind van de partij. Ongeveer een derde van onze groep kwam niet meer
opdagen. Richting Branst met de wind op kop en tegen een constant tempo van vlotjes boven de 20 km/u.
We reden langs het water tot bij Zates, waar naar verluidt kippen op de toog zouden lopen, maar ik heb er
tot op heden nog geen enkele gezien. Kaap van de 30 km. genomen maar zweten en puffen, doorweekt
en kletsnat bezweet.
(vervolg op blz 8)
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KWB Peizegem ging Malheur !
Er waren al wat kenners, maar toch nog heel wat geleerd
in brouwerij Malheur … Hoe weet je wanneer een konijn
zat is? Hoe dikwijls draai je aan het ijzertje van een
champagnefles? En hoe tap je een perfecte pint?
Sommigen onder ons konden het zelf proberen onder het
goedkeurend oog van de kastelein.
... En er werd ook veel geproefd natuurlijk !
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KWB Peizegem ging Malheur ! (vervolg)
Ook in de brouwzaal en productieenheid was er veel
aandacht dank zij de interessante uitleg van onze
vriendelijke vrouwelijke gids. Er was ook gelegenheid
tot kopen achteraf (wat ook gebeurde).
Maar er werd ook heel wat "ge-socialised" onder
KWB'ers, want mekaar ontmoeten en eens een
klapke doen maakt zeer zeker OOK deel uit van zo
een uitstap met KWB !
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even doorbomen met KWB:
Verenigingsleven is belangrijke factor voor geluk !
In het kader van het nieuwe thema 2011-2012 (KBM boomt) willen wij in deze nieuwe rubriek ook af en toe
even doorbomen over een bepaald onderwerp. En gezien deze extra dikke Kleine Raak voor de 2
zomermaanden juli en augustus bedoeld is, maanden die ons (door het hopelijk goede weer of de
mogelijke vakantie) het meeste geluk aanbrengen, zetten we hierbij een boompje op over geluk.
Wist je dat maatschappelijke verbondenheid en het vereniginsleven belangrijke factoren in het
geluksproces? Een geluk voor ons geluk dat de KWB er is. Lees er meer over in onderstaand artikel…
Maar eerst even kijken naar geluk in het woordenboek en een persbericht van vorige week...

juni 2012:
De kans dat je alle cijfers en symbolen juist hebt, is er een van één op
116 miljoen, maar vijf cijfers en twee sterren: een Belg had ze allemaal
juist. Hij of zij is daarmee de winnaar van de superpot van EuroMillions.
Hij of zij zou het op twee na grootste bedrag sinds het ontstaan van EuroMillions op de bankrekening zien
verschijnen, ware het niet dat er gisteren twéé winnaars waren. Ook in Groot-Brittannië had iemand alle
cijfers en de sterren juist. Beide gelukkigen krijgen een bedrag van 79 miljoen euro, het op één na
grootste bedrag dat ooit in België is gewonnen.
Het is voor sommige (veel?) mensen een droom om ooit de Lotto te winnen. En hoe groter de pot hoe
beter! Maar zou al dat geld je echt gelukkiger maken?
De Nederlander André Van Hoorn deed aan de universiteit onderzoek naar de relatie tussen
ecomomische groei en subjectief welzijn. Volgens hem maakt geld wel gelukkig.
In ieder geval voor een tijdje.
Bewoners van landen met een hoog Bruto Binnenlands Product (BBP) per hoofd van de bevolking zijn
gemiddeld meer tevreden met hun leven dan inwoners van arme landen. Tussen de rijke landen maken
de verschillen in hoogte van het BBP niet zo veel uit voor de geluksscores. Als rijke landen nog rijker
worden, neemt het geluk niet evenredig toe.
Het beroemde voorbeeld is Japan: daar is het inkomen per inwoner in vijftig jaar tijd zes keer zo hoog
geworden, maar de Japanners zijn niet zes keer zo gelukkig. Het geluksniveau is gedurende deze periode
zelfs niet toegenomen, maar gelijk gebleven. Hoe dat komt weet men niet. Maar werkstress en een
toenemend gebrek aan vrije tijd kunnen een rol spleen.
Maar waarschijnlijk nog belangrijker is dat op een bepaald niveau de absolute omvang van rijkdom minder
belangrijk wordt, en de relatieve omvang juist belangrijker.
Met andere woorden: als alle basisbehoeften vervuld zijn, gaat het er voor je welbehagen vooral nog om
dat je minstens even rijk bent als en liefst wat rijker dan bvb je buurman. Daar wordt je misschien niet
direct gelukkiger van, maar je wordt misschien wel iets ongelukkiger als het andersom is. De Lotto niet
winnen terwijl je buren dat wel doen, heeft effect op je welbevinden. De Lotto wel winnen maakt je aan de
andere kant niet blijvend gelukkiger. De gelukscurve vlakt vrij snel uit en de euforie kan al na een jaar
volledig zijn weggeëbd. Tevens pas je je referentiekader aan. Als je bvb 25 miljoen euro hebt gewonnen,
spiegel je je misschien niet meer aan je buurman of je broer, maar aan een zakenman die miljoenen
verdient.
(lees verder op bladzijde 12 hoe het verenigingsleven mee je geluk bepaalt)
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KWB Peizegem ging oehoe !
We hoeven er niet veel aan toe te voegen… de
beelden spreken voor zich … de juniuitstap met
bezoek aan de uilenranch was in alle opzichten een
succes !
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Fit op de fiets (vervolg van blz 3)
22 april - Rit 4: Een pittig heuveltje… Zo werd het aangekondigd maar het was wel even wat anders. De
vlakke rit op uitstekende wegen werd het nu vervangen door een kasseistrook aan den Dooren, een steile
bergop aan den Hunsberg en nog meer bergop en windop naar Brussegem. Dit was echt serieus afzien
en de zwaartekracht bleek tijdens het klimmen de absolute vijand van de fietser met overgewicht. Dan op
de koop toe totaal uitgedroogd en het was nog ver naar de drankplaats in Kobbegem. De extra lus die er
was ingelast om de kilometers te halen liet ik met dank aan mij voorbij gaan en ik wachtte braafjes op de
anderen. ’t Ging wat beter na een glaasje water maar dit was zonder twijfel het breekpunt voor mij. De
kermis die er zat aan te komen en de volgende etappe zou gelukkig een vlakke en kalme rit worden. Toch
nog maar eens proberen en vanaf nu nooit of te nimmer vertrekken zonder een flesje water.
29 april – Rit 5: Kermisetappe van 35 kilometer terug naar het water. Voor sommige fietsers zaten de late
uurtjes nog in het systeem dus de eerste 10 kilometers werd er aan een matig tempo gereden. Daarna wat
sneller zodat alcoholresidu uit het bloed raakte, de vetten van frieten met mayonaise niet aan het middel
bleven plakken, maar vooral een unieke gelegenheid voor sommigen om pittaresten, koolsla en pikante
saus van de vorige avond uit hun mouwen te schudden.
In de terugtocht ligt het tempo hoog. 27 km/u is er toch nog wat over voor mij. En de afstand wordt steeds
groter, maar we vertrekken nog steeds om 10 uur en staan er om 12 terug.
Tot mijn verbazing blijkt dat ondanks de kermisuitspatting met de junk food en jenevertjes de Schaal van
Tefal zomaar even 4 kg minder aangeeft.
6 mei - Rit 6: De hel in het land van Asse. 9.30 vertrekken deze keer. We krijgen een nieuwe kompaan,
maar een deelnemer vond het blijkbaar nodig om één van de organisators wat uit te dagen op de kermis.
Straffe uitspraken blijven meestal niet zonder gevolgen. De Putberg in Asse wordt prompt aan het traject
toegevoegd. Het blijkt een steile strook recht bergop met omgekeerde kasseien. Sommigen rijden enkele
keren wanhopig de zijberm in en beslissen dan om te voet naar boven te stappen. Ik dan maar van derde
naar tweede en dan toch maar naar eerste vitesse en naar boven gestapt omdat de nulde vitesse niet op
mijn fiets bleek te zitten.
Afgestapt in een bizar café ergens in Asse waar ze enkel donkere cola hebben en geen donker bier. De
zondagse klanten zijn niet echt gewoon van zo’n luidruchtige en lachende groep over de vloer te krijgen.
Helaas wordt één van onze kompanen herkend door een inboorling en kunnen we onze belofte om de
volgende keer de toog af te breken niet nakomen.
De terugtocht naar huis heeft nog serieuze heuvels en slijkpaden in petto, maar toch is het niet zo erg als
de vierde rit. Blijkbaar helpen wat oefening en af en toe eens water drinken toch wel. De extra kilo’s
zorgen ervoor dat het bergop extra moeilijk is, maar zolang je het op je eigen tempo doet raak je toch wel
boven.
We krijgen een trainingsprogramma en een drinkbus. Er staat in dat we in de week ook wat moeten
oefenen om aan de 50 te raken in 10 weken. Af en toe eens rijden ’s avonds lukt misschien nog wel.
13 mei – Rit 7: Ondertussen al 40 kilometer voor de boeg. Vlakke rit tot in Bornem. Om 9.30 vertrokken
om op tijd terug te zijn want het is moederdag. De conditie is ondertussen al stevig verbeterd. Het weer is
vandaag schitterend. In Bornem maken enkele ervaren zondagsrijders ons wegwijs en vinden we een café
met prima streekbiertjes. In de terugweg ligt het tempo verschroeiend hoog. Mijn grootste vitesse blijkt niet
groot genoeg en zelfs aan 32 km/u kom ik niet bij de kopgroep.
20 mei - Rit 8: zadelpijn of zadelpen? 45 kilometer en een tocht naar Breendonk en Willebroek staan voor
de boeg. Alles gaat goed tot voorbij Rossem waar bij het uitkomen van de bocht plots mijn zadel omhoog
blijkt te staan. Ik meld het technisch probleem en stap af om het recht te zetten maar het valt gewoon in
de graskant. Zadelpen afgebroken en einde van de rit voor mij. Wachtend op de komst van mijn
wederhelft met de depannagewagen zie ik met lede ogen groepjes fietsers het knooppunt traject volgen.
Om 11 uur sta ik al terug thuis. Dan maar het kippenhok monteren zeker? Eerst nog die zadelpen er uit
halen. Ik krijg nog enkele telefoontjes om te vragen of alles ok is, aanbiedingen voor vaseline en een
berichtje van een medewerker van de Thompson dienst na verkoop. Allemaal grappig maar wel geluk
gehad want dit zou wel eens serieus slechter hebben kunnen aflopen. Voor 5 euro heb ik al een nieuwe
zadelpen de volgende dag.
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Fit op de fiets (vervolg)
27 mei – Rit 9: Lebbeke en Dendermonde. Ondertussen rijd ik een ritje van 25 km als een fluitje van een
cent. De rit verloopt vlotjes, we rijden enkel eventjes verkeerd aan de Schelde. De beiaard op de markt
van Dendermonde galmt enkele keren stevig in onze oren. Het Mystic kriek glas is
wel schoon, ik moet er misschien eens eentje kopen. Het tempo in het Buggenhout
bos op de terugweg ligt toch nog net een tikkeltje te hoog naar mijn normen. Een
van de fietsers stuurt ons een kaartje van de route door: 45,65 km en 21,3 km/u
gemiddeld is toch lang niet slecht.
30 mei: Miss Etappe: Ik test de Kosaatroute met twee kompanen. De netels in het
smalle baantje zijn snel vergeten want we worden opgewacht door een lokale
schoonheid in een café aan de kerk in Malderen.
3 juni: Koninginnerit valt in het water. Voor één keer is het weer slecht. De regen blijft maar duren en van
de 50 kilometer en natje en droogje achteraf worden enkel het laatste gerealiseerd.
7 juni: Oefenettappe in Mazenzele en Opwijk. Tochtje met 3 kompanen. We respecteren de statistieken
en onze favoriete deelnemer legt zich er dan maar bij neer op het grasveld. Toch handig zo’n klikpedalen
maar je moet er wat aan wennen. De weegschaal geeft ondertussen al meer dan 6 kg minder aan.
11 juni – Rit 9.5 : De stoet. ’t Is vandaag Vaderdag dus nog even wachten op de 50 km. Gelukkig is de
wind gaan liggen want tijdens een tochtje naar de bakker in Asse was wind op de kop en bergop toch nog
een zware dobber en ging de snelheid drastisch naar beneden. Enkele deelnemers hebben nieuwe
fietspakjes gekregen voor hun vaderdag. We bollen in een stevig tempo naar Ranst waar we tweehonderd
meter voor het café 10 minuten moeten wachten want er is een jaarlijkse stoet. We zijn toch alvast
gezegend. Slijkneus gedronken – Bornem donker was toch beter.
17 juni - Rit 10: De weergoden waren ons deze keer wel goedgezind en de nieuwe poging voor onze
koninginnenrit was de goeie. Deze keer gingen we naar de streek van de Ajuinen en kwamen we terug
langs de hopstreek door het land van Asse met de alom gevreesde bergop en bergaf.
Een matige tegenwind en een stevig tempo maakten de eerste 20 kilometers ondanks de vele ritten toch
nog steeds een uitdaging voor de auteur. Rond de 25ste kilometer viel het onheil te beurt aan de
anonieme helpdeskmedewerker van de Thompson hersteldienst. Gelukkig was het enkel een klein
technisch probleem en waren er nog genoeg versnellingen over om de tocht uit te rijden voor onze
medefietser.
De statistieken moeten gerespecteerd worden en dus kregen we nog twee ‘Patrickskes’ cadeau alvorens
de dorst te laven en de blazen te ledigen in een café ergens in Asbeek. De opgedane ervaring in de
bergetappes in rit 4 en rit 6 kwamen weer even goed van pas om over de heuveltjes en kasseien te
krabbelen weliswaar continue achteraan bengelend en op het eigen tempo. De rest van de rit verliep
zonder verdere noemenswaardige incidenten en we haalden allen vlotjes de kaap van de 50, zelfs met
nog wat extra overschot.
Na de tocht van ongeveer 52 kilometer is de kracht van de lokale aardschok toch al met meer dan 8 kg
gereduceerd op de Schaal van Tefal incluis de vlijtige poging bij Klopper om toch nog snel al die verloren
mineralen te recupereren. In 5 jaar of zelfs meer niet zo weinig gewogen en dit zonder een dieet of door
honger af te zien. Totaal geen nood aan enige proteïnedrankjes, thee die je darmstelsel ontregelt of pillen
met extracten van één of andere tropische plant. Wel talloze keren drijfnat van het zweet thuisgekomen en
soms eens een steekje in een knie of een dagje stijve benen gehad in het begin.

De slotbeschouwing en foto van het
50 kilometer fit-op-de-fiets-team
vind je op blz 17.
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KWB Mosselfeesten week-end 8 en 9 september
Graag reserveren in je agenda !
schuif samen met je gezin, familie of vrienden de benen onder tafel op ons komende Mosselfeest !

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012
vanaf 18u
WIN een gratis
mosseldiner !
kijk snel op
blz.18 !

ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012
vanaf 11u30 tot 14u30
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KWB gezins fietstocht

onderweg proef je
van heel wat
versnaperingen !

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2012
(sorry, datum was verkeerd aangekondigd in onze vorige Kleine Raak)

vertrekplaats
Sporthal "P.C. De Blockskes"
Processiebaan 5 te Peizegem
inschrijvingen en vertrek:
tussen 12u30 en 14u00

?
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gemakkelijk!
de tocht is volledig
uitgepijld !!

even doorbomen met KWB:
Verenigingsleven is belangrijke factor voor geluk! (vervolg blz.6)
Als je niet onaardig verdient en je in financieel opzicht niet onderdoet in je referentiekader,
blijft het voor je geluk eveneens belangrijk dat je inkomen groeit.
Erop vooruitgaan is een idee dat de mensen hoedanook waarderen. En stilstand ervaren we als
achteruitgang, leert het onderzoek. Voor ons geluk moeten we dus blijven streven naar meer.
Dat klinkt alsof we nooit tevreden en gelukkig zijn.
Maar volgens André Van Hoorn maakt geld wel gelukkig, zolang het maar groeit.
Laat ons ook een ander misverstand wergwerken. Mensen die veel geld hebben, zijn niet allemaal slecht.
De twee rijkste mannen ter wereld, Warren Buffet en Bill Gates, schonken de helft van hun vermogen weg
aan een goed doel. En ook Mark Zuckerberg, stichter van Facebook en één van de jongste miljardairs ter
wereld, schonk eveneens de helft van zijn vermogen aan goede doelen.
En één van de meest waardevolle projecten die vermogende mensen kunnen doen, is werk creeren of
behouden. In ondernemingen, onderzoeksprojecten of startende bedrijven investeren.
Dus middelen verlenen om de toekomst op een positieve manier vorm te geven.
Economen zijn zich in de afgelopen jaren meer en meer gaan bezighouden met wat mensen,
en groepen van mensen, gelukkig maakt.
Uiteraard zijn er zeker de basisnoden, zoals vrijheid en gezondheid.
Maar waarom zijn sommige landen nog gelukkiger dan andere?
Het welvaartsniveau is net zoals bij individuen tot op zekere hoogte belangrijk.
Maar net zoals bij de mensen, vlakt de relatie vrij snel af.
Rijkere landen zijn zoals eerder gezegd niet noodzakelijk gelukkigere landen.
Andere factoren spelen een rol.
Vooral de maatschappelijke verbondenheid is een belangrijke determinant van geluk.
Niets maakt mensen gelukkiger dan deel uit te maken van het economische proces, en daarvoor
waardering te krijgen. Werk is de belangrijkste geluksmaker. Bij sociale onderhandelingen moet werk
(creatie, behoud van werk) daarom steeds primeren boven andere elementen.
Sociale verbondenheid zit echter veel dieper dan werk alleen. Ook de familie, de buurt, het
verenigingsleven, het zijn allemaal belangrijke factoren in het geluksproces. Economieen of landen die
deze aspecten een belangrijke plaats hebben gegeven scoren beter dan andere.
De gelukkige gemeenschappen en economieen hebben op de volgende sleutelfactoren goed gescoord:
• hoge mate van vertrouwen in de rest van de bevolking, • weinig corruptie,
• lage werkloosheidgraad, • hoog onderwijsniveau, • hoog inkomensniveau,
• hoge tewerkstelling van oudere werknemers, • beperkte zwarte economie,
• hoge mate van economische vrijheid, • hoge nataliteit.
Een gezond beleid moet dus rekening houden met geluk, en factoren die mensen en bij uitbreiding
maatschappijen gelukkiger maakt.
De financiele zekerheid is, behoudens een zekere ondergrens, minder belangrijk dan de houding die je
tegenover geld aanneemt. Een quasi eindeloos kapitaal bezorgt je daarom nog geen financiele vrijheid.
Het is immers altijd mogelijk om behoeften te bedenken die ook dan nog het budget te boven gaan.
Financiele vrijheid bestaat er niet in om zoveel geld te hebben dat alle wensen en verlangens te voldoen,
maar bestaat erin om zoveel geld te hebben als men nodig heeft.
Wat mensen nodig hebben is begrensd, wensen en verlangens zijn per definitie onbegrensd.
Het geluk zit dus niet in het geld, maar wel in de gezonde relatie die een mens ermee onderhoudt.
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KWB Peizegem in verlof !

geen kleine raak
en café in augustus
in augustus is er geen Kleine Raak en geen KWB café
Het septembercafé wordt uitzonderlijk met 1 week naar 31
augustus… zie bladzijde 19 voor aankondiging !

KWB wenst je een
deugddoende
verlofperiode toe!

Nieuw logo in de maak…

doe jij mee?

Toen werd het zomer zong Rob De Nijs … en zomertijd is voor KWB elk jaar een periode om na de
denken over het nieuwe jaarprogramma, waarvan je verder in deze Kleine Raak al een voorproefje krijgt.
Traditiegetrouw kiezen we dan ook een nieuw plaatselijk thema waar we een jaar lang gaan proberen de
aandacht op te vestigen en dat als een rode draad kan dienen in onze werking. Dus bij deze nemen wij
afscheid van onze "Kou van KWB" en verwelkomen wij onze nieuwe slogan werkjaar 2012-2013:

KWB BOOMT !
Spreek uit (KWB Boemt)

Inderdaad, wij willen echt nog eens doortrekken en boomen met onze
KWB volgend jaar. Dit zowel qua activiteiten, kwaliteit ervan,
ledenaantal, als ledenopkomst bij de activiteiten.

LEDENWEDSTRIJD LOGO
En even traditiegetrouw vragen wij aan onze creatieve leden om met deze
slogan een tof logo te ontwikkelen. Dit embleem zal dan een gans jaar de
voorpagina sieren van de Kleine Raak (ook op onze internet site), dus
eeuwige roem en bekendheid valt dan te beurt aan de creatieve ontwerper
ervan. Wie klopt de winnaar/favoriet (L D R) dewelke vorig jaar won?
Voel jij je geroepen om mee te doen en een tof logo te maken? doe dan
ZEKER mee ... het spelreglement vind je hieronder:
Reglement KWB logo 2012-2013
Gebruik zeker de woorden "KWB Boomt" en zo mogelijk ook het
uitroepteken en het woord "Peizegem" . Gebruik zeker de afbeelding van de
boom hiernaast (binnenkort te kopieren van www.kwbpeizegem.be)

Uw creatieve resultaten aub binnensturen per email aan
johan@kwbpeizegem.be en dit voor 20 augustus.
Verkiezing winnend logo in ons KWB Zomercafé van 31 augustus !!! SUCCES !
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KWB kruiswoordraadsel
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KWB kruiswoordraadsel zoek de slogan !
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vooruitblik op het nieuwe jaarprogramma !
Beste KWB’er,
De vakantiemaanden zijn aangebroken en dan doet KWB het wat rustiger aan. Maar
het werkjaar 2012-2013 belooft een spetterend jaar te worden met gekende activiteiten
en nieuwe uitdagingen. Hierbij een voorlopig programma-overzicht dat nog kan
aangevuld of vervangen worden.
Heb jij zelf nog ideeën waar je zelf eventueel ook een handje kan toesteken met de
organisatie of voorbereiding ervan, laat het ons gerust weten.
vrijdag 31 augustus : KWB – café
zaterdag 8 – zondag 9 september : mossel-en visfestijn
zondag 16 september : gezinsfietstocht
vrijdag 5 oktober : officiële start van het werkjaar
zondag 14 oktober : KWB ontbijt
vrijdag 2 novermber : KWB – café
9-10-11 november : KWB gezinsweekend
donderdag 22 november : Filmavond
woensdag 28 november : kookavond 1
vrijdag 7 december : KWB - café
zaterdag 8 december : Kinderkermis
woensdag 12 december : kookavond 2
vrijdag 4 januari : Nieuwjaarsreceptie
zaterdag 19 januari : Teerfeest
vrijdag 25 januari : Satelieten-wandeltocht
vrijdag 1 februari : KWB – café + armoededictee
vrijdag 22 februari : Whiskey-avond
vrijdag 1 maart : KWB – café
zaterdag 2 – zondag 3 – vrijdag 8 en zaterdag 9 maart : toneel
zaterdag 16 maart : Finale armoededictee
vrijdag 22 maart : KWB-Femma kwis
zondag 24 maart : tuinvoormiddag
vrijdag 5 april : KWB – café
zondag 28 april : vogelspotting
zondag 12 mei : moederdag
maandag 20 mei : Highlandgames
donderdag 30 mei : sluiting meimaand
vrijdag 7 juni : KWB – café
vrijdag 21 juni : afsluiter werkjaar 2012-2013
Nog in te plannen : boom 1, boom 2, bedrijfsbezoek, stadsbezoek, …
Elke maandag tussen 20u30 en 22u30 : badminton Tuinbouwschool
Elke zondag : Fit op de fiets. 9u00 aan Parochielokaal
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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 omstreeks 18 u. vrijdagavond
Zondagnamiddag omstreeks 14 u. vertrek huiswaarts.
 We hebben opnieuw “Mechels Bos” 1 en 3 gereserveerd.
 er zijn nog plaatsen vrij, doch het aantal plaatsen is wel beperkt tot 44 !

(*

inbegrepen vol pension, gebruik sporthal en zwembeurt)
voor inschrijving: bel 052 342298 – Julien Robberechts

Fit op de fiets (vervolg blz. 9 en slot)
Tot slot:
Met alle occasionele junk food en drankuitspattingen inbegrepen op een twaalftal weken twee broeksmaten
minder en met een X geschrapt uit de 3XL mag ik zeker niet ontevreden zijn. Ik blijf dus zeker fietsen, als
het kan zowat elke dag, niet altijd zo ver en zo lang, als het maar soms even stopt met regenen in dit land.
Absoluut belangrijk is zoveel mogelijk fietsen met een groepje zeker op zondag maar ook andere dagen,
want dit maakt toch een wereld van verschil. Je verlegt zeker je grenzen en je komt nog eens iets te weten
en je kan al eens iets vertellen. En voor je het in de gaten hebt is er een uurtje of een uur en een half voorbij
en heb je 30 + kilometer gefietst aan een zeer redelijk tempo.
Tot slot mijn dank aan KWB voor dit
schitterende initiatief en in het
bijzonder aan de hele groep fietsers.
Bedankt om al die ritten uit te
stippelen, af en toe eens een trapje
minder te geven zodat ik terug kon
aanpikken, altijd een rustpauze in te
lassen om een pint te gaan drinken
en last but not least om er mij mee
door te sleuren 12+ weken aan een
stuk.
Hiernaast het fit-op-de-fiets-team bij
de Koninginnenrit. (Gert ontbreekt
op de foto ... fotograaf...)
noot van Kleine Raak

Aan Danny (links op de foto):
ook onze dank voor het ingezonden
artikel voor deze Kleine Raak !!
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Streetview quiz-doe mee en win een mosseldiner !
Op verzoek van velen, én omdat dit een vakantienummer is, én omdat je hiermee een gratis portie
mosselen op ons komende Mosselfeesten kan winnen, hierbij de fel gesmaakte streetview quiz, met een
foto van streetview . Uiteraard mocht in het kader van onze nieuwe slogan (KWB Boomt !),
een boom niet ontbreken (let wel: volgens streetview is de foto van 2009).
Herken je deze plaats? Weet je waar we zijn? Laat dan als de bliksem weten in welke straat van
Peizegem we ons hier bevinden ! Mail je naam, adres en de oplossing (de gezochte straat dus) door
naar johan@kwbpeizegem.be en dit voor 20 augustus.
Heb je geen computer? Een sms op gsmnummer 0476/543.950 mag ook.
WIJ GEVEN 1 PRIJS WEG, NAMELIJK 1 X GRATIS MOSSELEN OP HET MOSSELFEEST
Lottrekking der winnaar uit de ingestuurde correcte antwoorden voor 20 augustus gebeurt eveneens
in ons KWB Zomercafé van 31 augustus, en dit om 21 uur !!!
Opgelet: indien de getrokken winnaar niet aanwezig is in het café, verspeelt deze zijn prijs en gaan we
door tot we een winnaar hebben die wel aanwezig is in het café. SUCCES !

Gezocht: een elfje
Een elfje is een woordentellend vers, dus een gedicht, dat uit elf woorden bestaat.
Die elf woorden zijn als volgt verdeeld over vijf dichtregels:
regel 1 (één woord): een kleur, of een eigenschap. het woord roept een bepaalde sfeer op.
regel 2 (twee woorden): iets dat deze kleur of eigenschap heeft (een voorwerp, een persoon,...)
regel 3 (drie woorden): geven een nadere toelichting op het iets (voorwerp/persoon), d.w.z. waar,
of wat is, of wat doet het iets...
regel 4 (vier woorden): een regel over jezelf in verband met het iets. deze zin bevat een werkwoord.
er wordt mogelijk iets van een conclusie getrokken ...
regel 5 (één woord); één slotwoord als krachtige samenvatting en/of clou,
waarmee je als het ware zegt: “juist ja!”
Het aantal lettergrepen per woord is onbelangrijk en speelt absoluut geen rol.
Elke regel staat op zichzelf, apart - je mag één of meer zinnen dus niet in stukken kappen.
een voorbeeldje....
geel
de ogen
in het donker
zijn het misschien kattenogen
miauw

Kan jij een elfje bedenken dat eindigt op het woord
"boom" of "boomt" ? Stuur het ons dan op en we
plaatsen het in de volgende Kleine Raak.
Vergeet ook je naam niet
zodat we deze mee kunnen vermelden.
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KWB Peizegem organiseert

KWB
zomers cocktail-café
vrijdag
31 augustus 2012

Vroege Vogel Café

vanaf 20 u : vroege vogel café (voorst.Wereldwinkel)
vanaf 20u30 : zomers coctail-café (eerste is gratis)

wereldklasse
met de
wereldwinkel

Uitgenodigd:
alle KWB'ers, zowel wijkmeesters als leden,
ook partners welkom natuurlijk
samen vereniging maken, ...
mekaar ontmoeten, ...
ideeen uitwisselen, ...
ontspanning, ...
... wees er rap bij en kom snel af... wij hebben een
zomers aandenken voor de snelste vroege vogels
de Kleine Raak september zal er nog niet zijn,
maar wel - in primeur ! - de eerste editie van
onze Peizegemse KWB berichten
wij stemmen ook voor het winnende logo ontwerp !
Dit KWB Café wordt georganiseerd,
geanimeerd, en in goede banen geleid door
kwb bestuur
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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
juli
06/07 (vrijdag) KWB Café
en... jouw ideeen voor logo, programma, elfje, oplossing streetview quiz ?
augustus
... jouw ideeen voor logo, programma, elfje, oplossing streetview quiz ?Slogan KWB Peizegem
31/08 (vrijdag) KWB Cafe (Zomer cocktail café)
werkjaar 2011-2012
met vroege vogel café 20u: Wereldwinkel nieuws
gans de zomer: KWB zomert
Badminton: contacteer Marc

Fietsen: contacteer Luc of Gert
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