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Beste lezer van Kleine Raak
"HET GROOTSTE GEVAAR VOOR DE MEESTEN ONDER ONS
IS NIET DAT ONS DOEL TE HOOG IS EN WE HET MISSEN,
MAAR DAT HET TE LAAG IS EN WE HET HALEN".

(Michelangelo Buonarroti)
We hebben gekozen voor KWB Boomt dit jaar, ook op gebied
van aantrekken van nieuwe leden. Daarom lanceren we ook
ons nieuw initiatief 12-13-14, dat erin bestaat om tijdens het
werkjaar 2012-2013, tenminste 14 nieuwe leden aan te
trekken.

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013

Ons programma is meer dan OK. En de werkkracht,
de creativiteit en het enthousiasme van de verschillende
werkgroepen en medewerkers is ook opperbest.
KWB is een vereniging waar we best fier mogen op zijn
en waar we zeker en vast achter mogen staan.
Waarom niet eens rondom u kijken en KWB een beetje
promoten bij je familie, vrienden, kennissen of geburen, en
ze meevragen om deel te nemen aan een of ander initiatief?
Want de beste persoon die onze KWB kan laten boomen,
dat ben jij. Dus doen! De komende filmvoorstelling en de
kinderkermis zijn hiervoor al geschikte mogelijkheden.
Johan.
KWB voorbij !
Startcafé, Ontbijt
In het oog te houden !
Gezinsweek-end, Café, Lidgeld,
Filmvoorstelling, Kinderkermis
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel,
KWB Berichten 2de editie met
affiche/kleurinitiatief, actie 12-13-14

KWB Bezinning
IK HEB NIEMAND
Ik heb niemand, zegt de arme
aan wie men geen voedsel geeft.
Ik heb niemand, kreunt de zieke
die geen kracht meer over heeft.
Ik heb niemand, snikt het kindje
dat daar stil te scheien staat.
Ik heb niemand, weent de leerling
voor wie alles moeilijk gaat.
Ik heb niemand, merkt de vrouw op
die zich onbegrepen weet.
Ik heb niemand, meldt de man ons
daar zijn vrouw vlug overleed.
Ik heb niemand, menen mensen
en ze hebben vaak gelijk.
Waar wij hen weer mee gaan tellen
groeit op aard Gods koninkrijk.

Frans Weerts - Muurkranten

KWB klein nieuws
Dank sponsors voorbije fietstocht.
We hebben het in onze vorige Kleine Raak jammerlijk genoeg niet voldoende onderstreept. Het succes
van de fietstocht was niet mogelijk geweest zonder de gewaardeerde hulp van een aantal sponsors, die we
bij deze alsnog van harte willen bedanken voor hun steun.
- FIETSEN DOURS (Merchtem)
- KWANTUM
- DELHAIZE (Buggenhout)
- NOTEN (Merchtem)
Verslag week-end in volgende KR.
Het KWB gzinsweek-end van 9-10-11 november is volzet zoals je weet, de inschrijvingen zijn reeds
afgesloten, dus geen oproep meer hiervoor in dit boekje. Op het moment van aanmaak van deze Kleine
Raak moet het week-end nog doorgaan, dus foto's hiervan in onze volgende editie van december.
Nieuwe kwb leden.
Liefst 4 nieuwe en sportieve leden (lang leve de KWB Badminton) kwamen vorige maand aansluiten bij
onze KWB als nieuw lid. Tof ! Wij verwelkomen van harte in onze vereniging:
- Christophe Debel Jan Maervoetstraat 2 1785 Merchtem
- Veerle Verbelen Hollestraat 15 1745 Opwijk
- Bart Lepage
Goosenbroeck 30 9310 Meldert-Aalst
- Henk De Block Galgestraat 63 1785 Merchtem
Tot bij de KWB !
En als laatste maar niet als onbelangrijkste: een warme oproep !
Het opzetten van de kinderkermis (ontruimen zaal van tafels en stoelen, aanhalen van de spelletjes, het
assembleren van bvb de klimmuur en de burcht, zetten van de prijzenkasten etc, .. is eigenlijk redelijk wat
werk en daarom zijn veel helpende handen gewenst, voornamelijk op woensdagavond 5 december.
Vanaf 19 uur beginnen wij eraan en hoe meer helpers er zijn, hoe vlotter en sneller alles kan gebeuren.
Maak jij ons blij door je aanwezigheid en je hulp die avond? Je zal het je zeker niet beklagen want het is
altijd aangenaam 'werken' bij ons. Wij kijken uit naar jouw komst... dank bij voorbaat! de werkgroep KK.
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KWB startcafé - verslagje
Tijdens het voorbije KWB Surprise Café dat ook
als startcafé doorging was er o.a. tussen de
verschillende teams een plezant wedstrijdje
'kindersurprise-eitjes-uitpakken-en-ineensteken'.
Elk team van 3 personen moesten 3 eitjes kiezen
en de surprise die er binneninzat samen zo snel
als mogelijk in mekaar steken.
de uitslag van de top 5:
1 min. 20: team Patrick, Gert, Dirk
1 min. 50: team Mark, Luc, David
3 min. 06: team Francois,Francois, Albert
3 min. 18: team Herman, Patrick, Johan
6 min. 08: team Mieke, Hilde, Heidi
Nota voor de afwezigen: er was zelfs een
'kwb boom met programma' aanwezig in het
café. Ik weet niet waarom jij er niet was, maar
zoals altijd: de afwezigen hadden ongelijk, want
het was een plezante avond.

Herinnering !
Indien nog niet geregeld: betaal nu je
door overschrijving van 25 euro op
rekeningnumer 775-5959606-44 van
KWB Peizegem met vermelding van je
naam + "lidgeld 2013" en geniet van je

DEZE EN NOG ANDERE FOTO's BINNENKORT OP ONZE WEBSITE IN HET FOTOALBUM
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KWB ontbijt - verslagje

We hadden graag nog wat meer volk gehad op het ontbijt, maar zij die er waren kunnen het bevestigen:
het was een aangename en goed verzorgd KWB ontbijt op 14 augustus.
Dank aan de medewerkers voor de organisatie ervan! Meer foto's binnenkort op onze website.

KWB kookavond- zorg zelf voor je feestmenu !
Het wordt stilaan een traditie op onze KWB-kalender: eens de bladeren beginnen te vallen en we
onze kachel of haard hebben aangestoken zijn de eindejaarsfeesten in zicht.
En dan komt de vraag : wat dit jaar op het feestmenu met Kerstmis en Nieuwjaar ?
KWB wil je hierbij helpen. Tenminste in de zoektocht naar passende gerechten, want de praktische
uitvoering laten we over aan de kookkunst van elk die zijn creativiteit in de keuken wil tentoonspreiden.
Dit jaar kiezen wij voor één kookavond waarop wij zowel een voorgerecht als een hoofdschotel zullen
bereiden. Het worden feestelijke gerechten. En toch … we hebben er voor gezorgd dat zowel naar
haalbaarheid als naar budget dit menu in ieders bereik moet liggen. Oordeel zelf :

Voorgerecht
Een zacht eitje met krokante thijmbroodcirkeltjes en quenelles van Achouffe.
Hoofdgerecht
Eendenfilet in lavendelsus met appel en vijgentexturen.
Onder de deskundige leiding
van Stefaan Acke leren wij
deze gerechten bereiden op onze

KOOKAVOND

OP WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012 OM 20u STIPT
Je hebt dit goed gelezen, net zoals de vorige jaren zullen wij te gast zijn in de keuken van Stefaan en
Karin. En nadien volgt een proevertje (meestal wordt dat een stevige proever) met passende wijnen in
hun sfeervolle living. Meer nog, ze hebben voor de deelnemers ook een verrassingshapje in petto.
Voor zo een kookavond moeten we tijdig onze bestellingen plaatsen. Daarom vragen wij om in te
schrijven voor zaterdag 24/11/2012 bij Fons De Potter (De Heide 68 - 052/371557 - 0475/292591)
of via e-mail a.depotter@telenet.be). Deelname in de kosten : 12 € - ter plaatse te betalen.
Wij hopen om je op deze kookavond te mogen begroeten. Tot zolang en nu reeds smakelijk eten.
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deze "KWB Berichten" wordt apart verspreid
aan elke inwoner van Peizegem, en maakt
ook deel uit van het KWB Maandblad
"Kleine Raak" van november 2012

editie 2012
eindejaar

IN DE
KIJKER
22 november
KWB Film
8 december
KWB Kinderkermis

Geschenken en cadeautjes ...
Beste inwoner van Peizegem en KWB'er.
Onze vereniging maakt zich op voor de activiteiten van het
eindejaar, en met deze tweede editie van onze KWB
Berichten brengen wij je hiervan graag op de hoogte.
Het eindejaar en de jaarwisseling zijn onder meer een
periode van geschenken en cadeautjes. Zo ook tijdens
onze kinderkermis waar alle kinderen eerst getracteerd
worden op een fantastische voorstelling en nadien tijdens
de indoor kermis een heleboel prijzen ontvangen.
Maar ook voor de volwassenen is het "prijs" tijdens onze
filmavond waarop wij heel hard hopen om op uw
aanwezigheid te mogen rekenen.
Of anders zien we mekaar tijdens een kwb café of
nieuwjaarsreceptie. Want mensen verenigen is toch de
eerste opdracht van een vereniging, niet?
Aarzel niet en kom gerust af ! Tot bij de KWB !

KWB FILM 'Groenten uit Balen'
in onze eigen Parochiezaal te Peizegem
Deze KWB filmvertoning
gaat door op
DONDERDAGAVOND

22 NOVEMBER
deuren: 20 u
korte inleiding
(door A. De Potter - VP ACV)
en start
filmvoorstelling: 20u30
Deze bekende Vlaamse langspeelfilm, met een
topcast van Vlaamse acteurs en actrices, toont
het verhaal van het sociaal conflict van 1971 in
de Balense zinkfabriek van Vieille Montagne.
Een arbeidersgezin wordt gevolgd gedurende
de negen weken durende staking… ...

i.e.d.e.r.e.e.n.
van harte welkom !
Inkom 2 euro

de negen weken durende staking… ...

Komaan, die affiche aan uw raam !
Op de binnenbladzijde vind je de affiche van 2012 van de KWB indoor
Kinderkermis. Dit is een echte uitbreekactiviteit, en is voor onze
vereniging heel belangrijk, doordat we ons richten naar gans
Peizegem. Want zowel KWB leden als niet-KWB leden zijn welkom,
uiteraard de kinderen zelf, maar ook de ouder(s) en/of grootouder(s).

KWB Boomt !!

van het schietkraam van de
Kinderkermis: PIPO SHOOT.

Mogen wij je vragen om deze affiche omhoog te hangen aan een raam
zichtbaar vanaf de straatzijde, en liefst voor 25/11? De affiche is in
zwart/wit, maar mag natuurlijk eerst nog gekleurd worden vooraleer op
te hangen. Zo maken we van ons Peizegem nog een kleurrijk geheel,
en bovendien maak je hiermee nog kans op een leuke prijs !

KWB Peizegem: aktie 12-13-14
Iemand schreef het onlangs
nog. "Het leven is zoals fietsen:
als je niet vooruitgaat, val je
omver". Dit wetende, en ook als
gevolg van ons motto 'KWB
Boomt' is de ambitie ontstaan
om tijdens het werkjaar 20122013, ten minste 14 nieuwe
gezinnen als lid te laten
kennismaken met onze KWB.
Vandaar de actie 12-13-14.
En we zijn niet slecht gestart. In
september hadden wij 1 nieuw
lid (via fietstocht) en in oktober
liefst 4 nieuwe leden (via
badminton).
Natuurlijk hopen wij op ons elan
door te gaan. Dit willen wij
bereiken met onder andere deze
"KWB Berichten", maar ook met
het organiseren van activiteiten
om mensen te verenigen.
Dikwijls zijn dit ook echte
'uitbreekactiviteien', zoals de film
en de kinderkermis deze keer.

Wij willen tijdens elke activiteit
de drempel voor iedereen laag
houden en aandacht aan onze
actie 12-13-14 besteden.
Maar er is meer: Bij deze doen
wij aan ieder een warme oproep
SPREEK EENS EEN UUR
MET JE GEBUUR.
Misschien ben jij een KWB'er en
je gebuur niet. Of andersom,
ben jij nog geen KWB'er en jouw
gebuur al wel. Als je eens aan
de klap bent, spreek je dan ook
eens even over KWB?

Foto van de maand:
Als foto van de maand voor
"KWB Boomt", hieronder een
deel der fietsen bij aankomst
van de voorbije succesvolle
en toffe fietstocht. Veel volk...
en veel vereniging gemaakt !
Laat ons hopen dat we nog
veel verder mogen boomen
met onze vereniging!

Dan zal je snel overtuigd raken
van het nut en het waardevolle
karakter van een KWB lidmaatschap. Het kost amper 25 € per
jaar (voor ganse gezin). Meer
uitleg en wat je hier allemaal
voor terugkrijgt vind je in de
Kleine Raak op onze website.
ps. Heb je geen buur of kennis
bij KWB? Neem dan gerust
contact op met Johan.

Meer informatie over KWB ?
nationaal:
www.kwb.be
lokaal:
www.kwbpeizegem.be
contacteer KWB Berichten:
p/a Johan Van Sande
Processiebaan 40 bus 1
1785 Merchtem (Peizegem)
johan@kwbpeizegem.be
gsm 0476/543.950

9-10-11 november: KWB Gezinsweekend (volzet)
donderdag 22 november: Filmavond (uitbreekactiviteit)
woensdag 28 november: Kookavond
zaterdag 8 december: Elfde Kinderkermis (uitbreekactiviteit)
vrijdag 4 januari: Receptie (voor hen die KWB lid zijn of worden)
zaterdag 19 februari: Teerfeest
vrijdag 1 februari: Groot armoededictee (uitbreekactiviteit)
vrijdag 8 februari: Satelieten-wandeltocht

KWB is één van de grootste volwassenenbewegingen in Peizegem en biedt je tal van activiteiten !!.
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KWB kruiswoordraadsel

Kleine Raak - blz 10

KWB Peizegem organiseert

KWB
rake vrijdag-café
vrijdag
7 december 2012

Vroege Vogel Café

elke eerste vrijdagavond van de maand
in het Parochiecafé
vanaf 20 u : vroege vogel café
vanaf 20u30 : gewoon KWB café
Uitgenodigd:
alle KWB'ers,
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
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

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

ENKELE DATUMS OP EEN RIJTJE
november
2 nov (vrijdag) Rake Vrijdag café
9-11 nov (weekend) KWB gezinsweekend Maasmechelen
22 nov (donderdag) KWB Film 'Groenten uit Balen'
28 nov (woensdag) Kookavond
Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013

december
7 dec (vrijdag) Rake Vrijdag Café
8 dec (zaterdag) Kinderkermis
Badminton op maandag: contacteer Marc

Fietsen op zondag: contacteer Luc of Gert
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