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Beste lezer van Kleine Raak
Alles lijkt weer nieuw. Een nieuw schooljaar, voor kwb een
nieuw werkjaar, een nieuw programma, een nieuw thema met
een nieuwe slogan. Ja deze maand ook ook alweer een nieuw
lid. En uiteraard je nieuwe vertrouwde Kleine Raak.
Als we goed geteld hebben beginnen we met Kleine Raak nu
aan onze zesenvijftigste jaargang. En ons nieuw motto
hiernaast indachtig, gaan we proberen om er met ons nieuw
programma een flinke lap op te geven dit jaar.

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013

De boom uit de tekening staat ook symbool voor groei,
evolutie en duurzaamheid van onze KWB afdeling.
En de bladeren in 4 verschillende kleuren kunnen staan voor
gewoon vier activiteitsdomeinen zoals KWB sport, KWB
ontspanning, KWB verenigen, KWB maatschappelijk, ....
Of voor de vier seizoenen. Of gewoon voor 4 uitbreek
maanden of -activiteiten.
Laat ons dus al maar beginnen deze maand met onze
welgekende Mossel-en Visweekend en KWB Fietstocht.
Hopelijk mogen we daar niet alleen veel, maar ook veel
nieuwe gezichten verwelkomen.
Tot bij de KWB !
Johan.
KWB voorbij !
Zomervakantie.
In het oog te houden !
Mossel en Visfestijn, kwb fietstocht,
kwb gezinsweek-end, kwb café,
kwb ontbijt.
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel,
verkiezing logo 2012-2013.

KWB Bezinning
Bewindslied.
Hebben zij zich “weg-gewoven”
Komt een ander clubje boven
Met weer and’re attribuutjes
Nieuwe wetjes en statuutjes

En ontelbaar vele malen
Zitten z’in vergaderzalen
Spreken door hun microfoontjes
Over het doppen van hun boontjes.
Hele stoeten van regeerders
Telkens weer “opnieuw-probeerders”
En ze hupp’len met hun mappen
Op de hoge witte trappen.

Voor de ouders, voor de kind’ren
Met meer aandacht voor de mind’ren
En ze hupp’len met hun mappen
Op de hoge witte trappen
Wuiven vriend’lijk naar de stakers
Naar de opgewonde krakers
Wuiven naar de progressieven
Wuiven naar de negatieven

Wuiven naar de fotografen
Naar de stouten en de braven
Wuiven naar de oppositie
Wuiven naar de televisie

Weet je wat ik wel es zeg
“langzaam wuiven ze zich weg”

Weet je wat ik wel es zeg ?
“Langzaam wuiven ze zich weg”

En ze tuim’len na de klappen
Van de hoge witte trappen
De Jan Klaassens en Katrijnen
’t gaat al zo sinds de Romeinen
Toon Hermans
uit Fluiten aan de Overkant

KWB klein nieuws
Eerste KWB Berichten verspreid.
Eind augustus al gingen ongeveer 1200 exemplaren van onze eerste uitgave 'KWB Berichten' in de bus,
en dit bij elke inwoner van Peizegem. Hiermee maken we onze vereniging goed kenbaar in de gemeente
en maakten we ook de nodige publiciteit voor Mosselfeest en Fietstocht. Een exemplaar van deze 'KWB
Berichten' zit nu nogmaals als tussenblad in deze Kleine Raak. Wij gaan proberen om ook in de toekomst
nog nieuwe edities van 'KWB Berichten' te verspreiden. Wij houden je op de hoogte!
Nieuw kwb lid.
We mochten een nieuw lid noteren, waarvoor we uiteraard heel blij zijn. Welkom aan
STAICU-GRAMA Marian Middelstraat 105 Peizegem
Geboortes - huwelijk.
Thijs De Potter en echtgenote Tineke werden op 23 juli fiere ouders van hun tweede zoontje Tijl.
Jeroen Van Sande en echtgenote Ruth werden op 24 juli fiere ouders van zoontje Joris.
Bart De Velder en Jessie Wouters gaven elkaar het ja-woord op zaterdag 24 augustus
Proficiat aan allen!
KWB Peizegem activiteit in de Grote RAAK.
Als alles goed gaat staat de Fietstocht van kwb Peizegem in de grote Raak, in de rubriek wattedoen.
Dus het is goed mogelijk dat kwb'ers van naburige afdelingen komen meefietsen.
Als je er ontmoet, zeg het hen dan maar: KWB Peizegem Boomt !
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KWB kruiswoordraadsel

oplossing streetviewquiz uit vorige Kleine Raak
De juiste oplossing
was Huibout. Echter
gezien het minieme
aantal deelnemers
hebben we de prijs
voorlopig niet
uitgereikt.
Wij houden deze
prijs (of een
alternatief ervoor)
voor een andere
gelegenheid.
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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;
Zondagnamiddag rond 14 u. vertrek huiswaarts.
 We hebben opnieuw “Mechels Bos” 1 en 3 gereserveerd.
 We rekenen opnieuw op een grote opkomst. Tijdig inschrijven is wel
de boodschap, het aantal plaatsen is beperkt tot 44 personen!

(*

inbegrepen vol pension, gebruik sporthal en zwembeurt)

Hoe kan ik mee?
Schrijf je in via onderstaand formulier bij je wijkmeester of een bestuurslid
(bellen kan op nr 052 342298 – Julien Robberechts) en schrijf 50 % van de
prijs over op rekening 775-5959606-44 van
kwbPeizegem met melding “weekend”.
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editie 2012
herfst

Ben jij ook een fiere
Peizegemenaar?
In ons mooie en veilige Peizegem zijn we met vele
verenigingen ! Snel geteld komen we zeker al rap aan
een twintigtal. En KWB is er één van. KWB is één van
de grootste volwassenenverenigingen trouwens. Ons
ledenaantal schommelt tussen 150 en 175 gezinnen. En
KWB is een echte gezinsvereniging, met activiteiten
niet uitsluitend en alleen voor de mannen, maar voor
het ganse gezin, inclusief kinderen.

IN DE KIJKER

Wij zijn fier op onze vereniging en onze werking.
In zoverre dat wij het interessant en nuttig vonden om

8 & 9 september
KWB Mosselfeesten !

elke Peizegemenaar deze eerste versie van KWB
Berichten te bezorgen. Hierdoor kunnen wij ons beter
profileren als vereniging naar alle Peizegemenaren toe,

16 september
KWB Fietstocht

en het geeft ook de mogelijkheid om onze voornaamste
komende activiteiten eens in de schijnwerpers te
zetten. Dat oogt trouwens wat beter dan een
traditioneel strooibriefje. Veel leesgenot !
vanwege
KWB Peizegem

deze "KWB Berichten"
wordt apart verspreid aan
elke inwoner van Peizegem,
en maakt ook deel uit
van het KWB Maandblad
"Kleine Raak"
van september 2012

Meer informatie over KWB ?
nationaal: www.kwb.be
lokaal: www.kwbpeizegem.be
email johan@kwbpeizegem.be
gsm 0476/543.950
p/a Johan Van Sande
Processiebaan 40 bus 1
1785 Merchtem (Peizegem)
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ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012
vanaf 18u
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012
vanaf 11u30 tot 14u30
Het KWB “Mosselfeest” kan
reeds terugblikken op meer dat
een halve eeuw traditie.
Tot de jaren tachtig werd het
eetfestijn enkel op zondag
georganiseerd in combinatie
met de jaarlijke KWBduivenvlucht. “Mosselen en
stoofvlees” stonden tot dan op
het menu.
Het was nog het tijdperk waarin
de mosselen in grote trossen
met veel kalkaanslag en slierten
wier werden aangevoerd. Ze
behoorden tot het
“werkmansmenu”.
Ondertussen zijn mosselen
geëvolueerd tot een delicatesse.
Eind de jaren tachtig werd de
toenmalige parochiezaal
“Libanon” te klein om op een
zondagmorgen plaats te bieden
aan alle bezoekers.
Vanaf dan werd geopteerd voor
een weekendformule: zaterdag
van 18 tot 22 u en zondag van
11u30 tot 14 u. Er kwam ook
een ruimere keuze op het menu:
voorgerecht + een hoofdschotel
+ een dessert.

Mosselen bleven het
hoofdgerecht, maar scampi’s,
vis, en vol au vent werden
toegevoegd op de spijskaart.

KWB Boomt !!

Sinds enige jaren werken we
niet meer met een volle menu,
maar kunnen onze gasten bijna
à la carte eten. Dus mosselen,
vis, scampi's, vol au vent,... als
voor- of hoofdgerecht, mosselen
ook in meeneemportie, ...
En dit alles met producten van
de beste kwaliteit en versheid,
en vlot en snel geserveerd. Wist
je dat er op zaterdagavond en
zondagmiddag meer dan 60
medewerkers in touw zijn de
meer dan 500 kilo mosselen op
een perfecte en professionele
manier te serveren en alles in
goede banen te leiden?
Met de opbrengst van dit
eetfestijn financiert KWB
Peizegem de activiteiten die
worden opgenomen op het
programma van het nieuwe
werkjaar. Het is dus dank zij
jouw steun tijdens ons eetfestijn
dat KWB hier in Peizegem een
attractief gamma aan sociale,
culturele en ontspannende
activiteiten kan aanbieden.
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Bij het begin van een werkjaar
(september) lanceert KWB
Peizegem ook voor zichzelf een
jaarthema en slogan.
Dit jaar werd het "KWB Boomt"
(spreek uit als KWB Boemt).
Inderdaad, wij willen echt eens
doortrekken en boomen met
onze KWB dit werkjaar.
Dit zowel qua activiteiten,
kwaliteit ervan, ledenaantal, als
opkomst bij de activiteiten.
Deze KWB Berichten helpt hier
mogelijks aan mee. Graag
zouden wij jou verwelkomen
tijdens één onzer activiteiten.
Van harte welkom !

Gezins
ietstocht
zondagnamiddag
16 september 2012
Vrije deelname voor
iedereen - democratische
deelnameprijs.
Onderweg proeven van
streek-lekkernijen..
Eigen omgeving verkennen
met toeristische info en
beschrijving.
Gemakkelijk! Een volledig
uitgepijlde tocht van
ongeveer 25 kilometer.
Iedere deelnemer heeft
een prijs.

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

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
Elke zondag 9u00 Parochielokaal: fietsen met 'Fit op de fiets' club.
Elke maandag 20u30 - 22u30 sporthall Tuinbouwschool: badminton
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KWB fietst er op los !
Het begin van het nieuwe
schooljaar is het ook tijd voor de
jaarlijkse KWB-gezins-fietstocht,
waarbij het vooral de bedoeling
is om onze eigen streek in het
daglicht te stellen.
De deelnemers worden dus
langsheen grotendeels
onbekende paden en wegen
geleid. De nuttige informatie
ontbreekt natuurlijk niet.
De tocht wordt sinds een aantal
jaren buiten competitiesfeer
georganiseerd. Niettemin
ontvangt elke deelnemer bij de
aankomst een waardevolle prijs.
Bij loting onder de deelnemers
worden ook enkele hoofdprijzen
toegewezen. (zo was de
hoofdprijs vorig jaar een
splinternieuwe fiets!)
Er is maar één goeie raad:
meerijden!
De deelname is vrij voor
iedereen, ook niet-kwbers
worden vriendelijk uitgenodigd!

Het KWB Ledencafé is steeds
op de eerste vrijdag der maand.
Het KWB ontbijt (met mogelijks
kinderopvang) doen wij naar
aanleiding van de verkiezingen!
De filmavond zal ook een
uitbreekactiviteit zijn, dus ook
niet leden zijn daar welkom.
Het programma kan nog licht
aangepast of uitgebreid worden.
Voor de meest actuele info,
gelieve te kijken op website bij
onderdeel Kleine Raak (is het
maandblad voor onze leden).

Wat je hierboven ziet is een deel
van de welkompagina van onze
website. Inderdaad, KWB
Peizegem is reeds enige tijd te
benaderen via het internet. Je
kan ons terugvinden op
http://www.kwbpeizegem.be.
Naast de Kleine Raak in pdf
formaat en het fotoalbum met
regelmatig foto's van de voorbije
activiteiten kom je hier ook de
laatste berichten tegen met bvb
aankondigingen van de meeste
activiteiten, en nog meer.
Bezoekers kunnen ook een
berichtje achterlaten in het
gastenboek, zo kan iedereen te
weten komen wie de website
heeft bezocht. Ga jij ook eens
kijken en laat je ons een
berichtje na? Doen!

Contacten bij
KWB Peizegem
Een maandblad, strooibriefjes,
internet, … allemaal goed en
wel… maar KWB is uiteindelijk
een vereniging van mensen.
Dus hierbij contactgegevens van
de KWB bestuursleden.
Heb je interesse om (met je
gezin) meer te weten te komen
of mee te doen met kwb,
aarzel niet en geef een kort
berichtje, persoonlijk, of per
email, of per telefoon of sms.
Wij kijken uit naar jou !

Statistieken over deze website werden overgenomen van vroegere
gegevens uit onze Kleine Raak.
Met dank aan onze webmaster hiervoor !

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
Johan Van Sande, Processiebaan 40 bus 1 Peizegem 052/37.41.52
johan_vansande@be.ibm.com
Marc Van Herp, Peizegemstraat 28 Peizegem 052/37.07.54
marcvanherp@skynet.be
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
lucdd@belgacom.net
Hubert Vrijders, Kouter 102 Peizegem 052/37.35.16
hubert.vrijders@skynet.be
of bij een kwb-er die je mogelijks kent in je buurt of straat !
of - waarom niet- kom eens naar ons KWB Café !
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verkiezing nieuw KWB Boomt!

logo

In onze vorige Kleine Raak deden we een oproep om een KWB Boom! Logo in mekaar te stoppen, van
waaruit dan tijdens het Zomer-cocktail café het winnende ontwerp zou worden gekozen.
Er bereikten ons een flink aantal inzendingen, waarvoor dank.
Tijdens het café kon
iedere aanwezige
stemmen op zijn
favoriete top-3, en elk
logo uit deze top drie
kreeg dan
respectievelijk 3
punten, 2 punten en 1
punt.
Zodoende kreeg elk
logo mogelijks een of
meerdere punten van
elke aanwezige.
Het totaal aantal
vergaarde punten
bepaalde de eindstand.
het resultaat:
Het logo op de derde
plaats was nr 6
(met 9 punten)
Het logo op de tweede
plaats was nr 14
(met 11 punten)

het winnende logo werd nummer 2 met
een totaal van liefst 26 punten (en 7 mensen
gaven aan dit logo de volle 3 punten).
Dit logo werd ingestuurd door Liliane De Raes, die hiermee
alweer eeuwige roem verdient als ontwerpster van het winnende
kwb peizegem logo werkjaar 2012-2013. Proficiat !

KWB ontbijt op zondag 14 oktober 2012
Een zondag waarop ieder van ons zijn stem mag/moet uitbrengen.
KWB-Peizegem zet die dag zijn deuren open. Je bent van harte en wij zorgen voor een ontbijtbuffet.
Je stem kan je rustig gaan uitbrengen want wij zorgen voor kinderopvang.
Welkom tussen 8u00 en 11u00 in “Ons Parochiehuis”.
Voor meer info hou de komende dagen onze website www.kwbpeizegem.be in het oog.
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Oplossing zomer-kruiswoordraadsel

elfjes ...
Een elfje is een woordentellend vers, dus een gedicht, dat uit elf woorden bestaat.
Die elf woorden zijn verdeeld over vijf dichtregels, met respectievelijk 1,2,3,4 en 1 woord(en)
Voor de verdere spelregels, zie kleine raak van juli-augustus 2012.
Hierbij enige inzendingen. de toon is gezet... heb jij er ook een, stuur maar door !
Groen
de bladeren
in de lente
Het is zo mooi
Boom

KWB
hedendaags verenigingsleven
bruisend van activiteiten
vriendschapsbanden smeden voor altijd
boom!

KWB
hedendaagse vereniging
groeit en boomt
brengt vrienden bij elkaar
welkom!

(Michiel Van Herp)

(Liliane De Raes)

(Liliane De Raes)
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KWB Peizegem organiseert

KWB
vrijdag-café
vrijdag
5 oktober 2012

elke eerste vrijdagavond van de maand
in het Parochiecafé
vanaf 20 u : vroege vogel café
vanaf 20u30 : gewoon KWB café

Vroege Vogel Café

start van het
werkjaar

Uitgenodigd:
alle KWB'ers, zowel wijkmeesters als leden,
ook partners welkom natuurlijk
samen vereniging maken, ...
mekaar ontmoeten, ...
ideeen uitwisselen, ...
ontspanning, ...
KWB bakschieten !
Kaartje leggen !
Eerste pint gratis !
Iedereen kan desgewenst de Kleine Raak meenemen.
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
september
8-9 sep (zaterdag-zondag) Mossel- en Visfestijn
16 sep (zondag) KWB Fietstocht
oktober
5 okt (vrijdag) Rake vrijdag café - start!
14 okt (zondag) KWB ontbijt (op verkiezingszondag)
-> meer nieuws in volgende Kleine Raak en/of op de website

Badminton op maandag: contacteer Marc

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013

Fietsen op zondag: contacteer Luc of Gert
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