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Beste lezer van Kleine Raak

Amai amai … het is weer kommer en kwel in in de gazetten.
De angst regeert alweer… Maar wees gerust KWB maakt je
niet bang. ( tiens... "niet Bang met KWB!" ... laat ons hopen
dat het nooit een jaarthema moet worden…).
Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013

Want bij onze KWB is de energie van de vrijwilligers en het
aanbod van activiteiten verzekerd. Na ons succesvol Mosselen Visfestijn, en de al even succesvolle Fietstocht vind je
binnenin deze Kleine Raak het komende programma.
Het gezinsweekend is nu volgeboekt, maar je bent uiteraard
ook nog van harte welkom op het ontbijt (op verkiezingsdag),
of op den badminton, op in het kwb café, of op de
filmvoorstelling, of op de kinderkermis, ... ga maar door.
Veel leesplezier met deze Kleine Raak en tot bij de KWB !
Johan
KWB voorbij !
Mossel en Visfestijn, fietstocht
In het oog te houden !
kwb gezinsweek-end, kwb café,
lidgeld, ontbijt, filmvoorstelling,
kinderkermis
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel

KWB Bezinning
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken,
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken,
nog even voor het slapengaan,
Of ik van dageraad tot avond
geen enkel mens heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen lei,
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in mijn huis vanbinnen
dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
rondom één hoofd, dat eenzaam was.
Dan voel ik op mijn jonge lippen
de goedheid lijk een avondzoen.
’t Is goed in ’t eigen hart te kijken
en zo z’n ogen toe te doen.
Alice Nahon

KWB klein nieuws
Winnaar wedstrijd KWB Mosselfeest.
Op het KWB Mosselfeest,
dat we dit jaar qua opkomst
opnieuw bij de toppers mochten
rekenen, werden er niet alleen
mosselen, visgerechten, scampi
of vol-au-vent gegeten.
Want naast de picobello kwaliteit
en dito service van ons Mosselfeest
is één van de vaste ingrediënten een
gratis deelname aan een prijsvraag.
Sommige deelnemers dachten met een creatief antwoord als 'veel' of 'nog meer' te kunnen scoren, maar
die vlieger gaat uiteraard niet op. En iemand die het ambitieus zag, schatte zelfs 2400 mosselen.
Het juiste aantal was 113, en er waren liefst 7 juiste antwoorden.
Bij lottrekking werd hieruit nummer 4 getrokken als eindwinnaar, en werd de Wereldwinkel-producten korf
ondertussen bezorgd aan Martine Segers, Molenbaan 78 te Peizegem. Proficiat !
Nieuw kwb lid.
Een nieuw jong gezin kwam aansluiten bij onze KWB als nieuw lid.
Wij verwelkomen van harte in onze vereniging:
Bogemans Franky en Steenackers Ilse en hun dochtertje Kato
Galgestraat 94 1785 Merchtem ... Tot bij de KWB !
Aankondiging Kinderkermis - Aankondiging Kinderkermis - Aankondiging Kinderkermis
De 11de (elfde !) Kinderkermis gaat door op zaterdag 8 december. Volledige aankondiging hiervan in onze
volgende Kleine Raken. Maar nu dus zeker al aanstippen in de agenda! Het wordt weer uniek!
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KWB kruiswoordraadsel
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KWB Peizegem weekend 2012 - volzet
Gezinsweekend 2012
Vakantieverblijf KFH – Maasmechelen

9 tot 11 november 2012
We hebben opnieuw “Mechels Bos” 1 en 3 gereserveerd.
De aankomst is voorzien omstreeks 18 u. vrijdagavond;
Vertrek huiswaarts zondagnamiddag omstreeks 14 u. .
VOLZET !!
Niet zonder fierheid kunnen we aankondigen dat alle plaatsen
voor ons weekend 2012 zijn volzet. Heel wat nieuwkomers,
jong en minder-jong, zorgen voor een full-house. Dat het er
weer prettig zal aan toegaan, daar staan we borg voor. Veel
hangt uiteraard af van de
weersomstandigheden maar geen nood:
we hebben voor elk weertype wat in petto.
Zij die de boot hebben gemist, volgend jaar
komt er bijna zeker opnieuw een weekend
aan!

KWB supervoordelige inktpatronen.
KWB nationaal vraagt ons om speciaal naar alle leden toe, dit nieuwe
ledenvoordeel extra bekend te maken, zodat jij er ook gebruik kan van maken.
In Raak kon je het al lezen: sinds september heeft kwb een samenwerking met
Tomson, een bedrijf dat gerecycleerde inktpatronen verkoopt. Waarom?
Het is beter voor het milieu, een pak goedkoper én je steunt er kwb mee.
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KWB

fietstocht verslagje

De fietstocht was dit jaar een echte topeditie,
met stralend weer, een tof uitgestippeld en vlak
parcours dat ons onder andere langs Malderen,
Lippelo Bos, Liezele en een stukje van
Breendonk bracht.
Met onderweg fijne tussenstops waar al eens
iets te bikkelen of te smikkelen viel.
Alweer een op-en-top organisatie verwezenlijkt
door de mannen en vrouwen van de werkgroep.
Bedankt hiervoor!
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KWB

fietstocht (vervolg)

Vertrek en aankomst was opnieuw in de
petanqueclub De Blokskes, en voor de 124 (!)
pedaalridders was voor onderweg ook een
originele 'plaats-de-foto's-in-de-juiste-volgorde'
wedstrijd.
Liefst 7 deelnemers konden de juiste volgorde
van de tegengekomen objecten onthouden.
Een onschuldige kinderhand trok hieruit naast
de nieuwe fiets (gewonnen door Steenackers
Ilse) nog een aantal hoofdprijzen. Voor elke
deelnemer trouwens was er nog een troostprijs.

DEZE EN NOG VEEL MEER FOTO's BINNENKORT OP ONZE WEBSITE IN HET FOTOALBUM
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Lidgeld
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KWB Ontbijt !

om alles in goede banen te leiden weten wij graag op voorhand wie er komt ...
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niet te missen:
KWB Film op 22 november
In de volgende Kleine Raak (begin november) komen wij
hier zeker nog op terug.
Maar aangezien wij van deze film een uitbreekactiviteit
willen maken, met voldoende voorafgaande kennisgave
naar iedereen in Peizegem, vind je hier reeds de nodige
info over deze niet te missen KWB activiteit.

Rolverdeling.
Evelien Bosmans als Germaine Debruyker
Stany Crets als Jan Debruycker
Tiny Bertels als Clara Debruycker
Michel Van Dousselaere als Bompa Debruycker
Clara Cleymans als Alice
Maarten Ketels als Leo
Lucas Van den Eynde als Piet
Herwig Ilegems als Rik (vriend van Jan)
Koen De Bouw als Mijnheer Verheyen
Veerle Dobbelaere als Mevrouw Verheyen
Bart Hollanders als Luc Verheyen
Mathijs Scheepers als Jef Sleeckx
Axel Daeseleire als Marcel
Tom Dewispelaere als Kris
Rik Verheye als Mondje
Natalia Druyts als Kassière Nicole in GB

Deze KWB filmvertoning
gaat door op
DONDERDAGAVOND
22 NOVEMBER
in de
PAROCHIEZAAL
TE PEIZEGEM
HOU ZEKER DEZE DATUM VRIJ !
een trailer van de film bekijken?
Google even op internet of kijk bvb op

http://www.youtube.com/watch?v=57YAebZKwIE
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KWB Peizegem organiseert

KWB
rake vrijdag-café
vrijdag
2 november 2012

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

Vroege Vogel Café

tweede
poging !

Uitgenodigd:
alle KWB'ers, zowel wijkmeesters als leden,
ook partners welkom natuurlijk

buren
geschille
&
bemiddeling

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
JR & company
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CONTACTPERSONEN
KWB Peizegem

BESTUUR

THEMA / WERKGROEPEN

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80
9255 Buggenhout 052/34.22.98
julien.robberechts@telenet.be

Fons De Potter, de Heide 68
1785 Peizegem 052/37.15.57

GEZINS-FIETSTOCHT
Gert De Block 052/34.15.68

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

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

Francois Horio, Middelstraat 74
1785 Peizegem 052/37.05.15

TONEEL
Francois Horio 052/37.05.15
OOK HARD NODIG

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
lucdd@belgacom.net

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

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

ENKELE DATUMS OP EEN RIJTJE
oktober
5 okt (vrijdag) Rake vrijdag café (start werkjaar)
14 okt (zondag) KWB ontbijt (op verkiezingszondag)
november
2 nov (vrijdag) Rake Brijdag café
9-11 nov (weekend) KWB gezinsweekend Maasmechelen
22 nov (donderdag) KWB Film 'Groenten uit Balen'
28 nov (woensdag) Kookavond 1 (nog te plannen)
december
8 dec (zaterdag) Kinderkermis
Badminton op maandag: contacteer Marc

BEHEER LOKAAL & MATERIAAL
Francois Horio
KWB T-SHIRTS
Francois Horio
WEBSITE (www.kwbpeizegem.be)
Tijs Van De Venster
KLEINE RAAK
redactie: Johan Van Sande
distributie: Marc Van Herp

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013
KWB Boomt !

Fietsen op zondag: contacteer Luc of Gert
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