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Beste lezer van Kleine Raak
weerofgeenweer
ALTIJD WELKOM !
Eenzaamheid komt niet enkel bij ouderen voor, maar in alle
leeftijdsgroepen. Recente cijfers (BZN) geven aan dat 11%
van de Belgen zich geïsoleerd voelen in het buurtleven. En
een van de grootste risicofactoren om geestelijk ziek te
worden is eenzaamheid.

Slogan KWB Peizegem

In december wordt de BZN spreuk 'Weer of geen weer, altijd
welkom' geherlanceerd. en wij sluiten ons hier graag bij aan.
Om eenzaamheid te doorbreken, is er meer dan ooit nood
aan verbondenheid. KWB wil meewerken om verbondenheid
te creeren. Om gelukkige momenten te delen. Of ook om
moeilijke momenten te overwinnen.

werkjaar 2012-2013
Naast gezinnen en buurten speelt
ook KWB immers een cruciale rol,
tegen de huidige individualisering in.
Want individualisering doet mensen
de das om. Daarom nodigen wij je
dan ook graag en veelvuldig uit bij al
onze activiteiten. Wij menen het:
Weer of geen weer, altijd welkom !
Johan.
KWB voorbij !
Gezinsweek-end, Filmvoorstelling,
Kookavond
In het oog te houden !
Kinderkermis, Nieuwjaarsreceptie,
Teerfeest
En meer …
Bezinning, Kruiswoordraadsel,
cultuurquiz

KWB Bezinning
Laat ons

De beste manier
om de anderen tot hun recht te laten komen
is naar hen te luisteren

Laat ons geen vooruitgang noemen
waar een ander aan ten onder gaat

De beste manier
om aan verbondenheid te werken,
is vriendschap sluiten met een vreemde

Laat ons geen groei noemen
waar een ander minder van wordt
Laat ons geen vrijheid noemen
wat een ander het recht ontneemt om
zichzelf te zijn

De beste manier
om je veiliger te voelen,
is je deur open zetten

Laat ons geen gemeenschap noemen
waar de minste niet de meeste aandacht
krijgt

De beste manier
om jezelf terug te vinden,
is anderen tegemoet te treden

Laat ons zelf de verandering zijn
die we in de wereld willen zien

Misschien
kunnen we met dat laatste
alvast beginnen?

(Mahatma Ghandi)

veel volk op KWB Café november ...
Tijdens het novembercafé werd de infoavond over
"burenbemiddeling" andermaal uitgesteld. Deze zal
later op een aparte avond worden georganiseerd,
mogelijks samen met andere vereniging(en).
Het alternatief met de premiere voorstelling van de
eerste kenismaking van de film "Peizegem vroeger",
die zal klaar zijn tegen Peizegem kermis 2013,
lokte heel wat volk. Enige foto's hierbij...
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Velen onder u mochten wellicht al een e-mail van ons in de mailbox ontvangen. Indien dit (nog) niet het
geval is, en je toch geïnteresseerd bent om de berichten van KWB-Peizegem te ontvangen stuur dan
een e-mail naar stefanvandevenster@scarlet.be
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KWB kruiswoordraadsel
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KWB kinderkermis … nu al bedankt!
Op het moment dat deze Kleine Raak
zal worden uitgegeven (7 december)
en jou bereikt, is het voor de Kinderkermis al
te laat om je nog aan de datum te
herinneren, want mogelijks is deze dan al
voorbij.
Langs de andere kant kunnen we
bij de aanmaak van deze Kleine Raak
(6 december) uiteraard ook nog geen
verslagje of foto's plaatsen, want de
Kinderkermis moet nog plaatsvinden.
Wat we wel al kunnen doen is iedereen
bedanken die aan de kinderkermis
meewerkt, zij het in "de spotlights"
of "achter de schermen".
En ook dank natuurlijk aan onze sponsors
Kinderkermis, want dank zij hen kunnen we
elk jaar opnieuw toch onze prachtige indoor
kermis organiseren.

KWB Driekoningentocht in een (w)arm Brussel
Tijdens de Kerstperiode worden we overvallen door de commerciële geest van Kerstmis, van moeten
consumeren, van kopen om erbij te horen. Met de Driekoningentocht krijgen we de kans om eens stil te
staan bij wat ons in beweging kan brengen voor 2013. Door samen op tocht te gaan ontdekken we
wellicht nieuwe accenten als tegengif voor ons jachtig bestaan!
KWB Vlaams-Brabant en Brussel biedt een Tocht van Hoop aan. Thema: de ‘7 Barmhartigheden’.
We bezoeken de sterke initiatieven in het Centrum van Brussel die ‘dorstigen laven, hongerigen te eten
geven, gevangenen bezoeken,…’ De tocht duurt 2 à 3 uur. Na de wandeling is er nog een warme drank
en een ramiekboterham voorzien in GC de Markten, Oude Graanmarkt 10 (metro St-Katelijne).
Zondagnamiddag 6 januari 2013. Vertrek naar keuze tussen 13u. en 15u. Centraal Station Brussel uitgang Madeleine. Prijs: € 3 voor kwb’ers en familieleden en € 5 voor niet-leden.
Een organisatie van kwb, Tochten van Hoop, Internationaal Comité en GC de Markten.
Graag inschrijven voor 22 december bij KWB, Pol Arnauts – 02 557 87 72
pol.arnauts@compaqnet.be www.kwb.be - www.tochtenvanhoop.eu.

Digitale ledenvoordelenmailings, werken die wel?
In juli verstuurde kwb voor het eerst een brede digitale mailing rond ledenvoordelen. In november kreeg
elk lid van -45 jaar (van wie we het e-mail adres kennen) een mailing met een gevarieerd aanbod
ledenvoordelen en prijzen.
En of die gewerkt heeft:
• +50% opende de e-mail ten minste éénmaal. Gemiddeld scoren dergelijke e-mail campagnes 20%.
• 25% klikte een link in de e-mail aan. De gangbare score is hier 5%.
• Ook het aantal uitschrijvingen bleef beperkt tot 2 personen.
Je mag je in de toekomst aan nog meer e-mailings met interessante aanbiedingen verwachten !
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KWB weekend - verslagje
Bericht van het Kwb-Weekend 9,10 en 11 november: Het weekend was
opnieuw een schot in de roos. We hadden voor dit jaar het “Mechels Bos”
afgehuurd en dienden vast te stellen dat het voortijdig was volgeboekt. Er
kon echt niemand meer bij.
Zo’n “vol huis” zorgt uiteraard ook voor de gezelligheid. Het bezoek aan
de mergelgrotten van Zichen (Riemst) viel in de smaak. Het bleek dan
ook een verrassend interessante namiddag. De gids was ook op z’n best,
het lokale bier trouwens ook, wat wil je nog meer?
De nieuwkomers onder ons bleken ook aangenaam verrast.
Iedereen is uiteraard welkom volgend jaar!
Voor 2013 hebben wel het (ietwat ruimere) Effro II afgehuurd.
Nù reserveren is de boodschap!

KWB filmvoorstelling verslagje
“Groenten uit Balen”
22 november 2012.
Iedereen en alles was paraat, de
apparatuur incluis.
Francois en zoon Johan hadden
niets aan het toeval overgelaten,
een groot scherm wachtte op de
filmliefhebbers.
En zij waren op post!
Naar Peizegemse gewoonte kwam de opkomst tegen het afgesproken uur (Fons heeft een beknopte
inleiding tot de film verzorgd) langzaamaan op gang. Doch tegen de start van de film waren er minstens
50 kijkers in de zaal, een hart onder de riem voor hen die zich hadden ingezet voor het succes van dit
gebeuren! Dank aan allen voor dit geslaagde initiatief. ... Voor herhaling vatbaar!
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KWB Peizegem organiseert

KWB
rake vrijdag-café
vrijdag
4 januari 2013

dit café staat in het teken
van de
NIEUWJAARSRECEPTIE

elke eerste vrijdagavond van de maand
in het Parochiecafé
IEDEREEN WELKOM
vanaf 20 u tot .?. u.
Uitgenodigd:
alle KWB'ers,
ook partners welkom natuurlijk
samen vereniging maken, ...
mekaar ontmoeten, ...
ideeen uitwisselen, ...
ontspanning, ...
KWB bakschieten !
Kaartje leggen !
RECEPTIE tot ...!
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

ENKELE DATUMS OP EEN RIJTJE
*** ook al heb je er vroeger niet altijd bij kunnen zijn
*** kom zeker naar onze receptie
*** weerofgeenweer altijd welkom !
december
7 dec (vrijdag) Rake Vrijdag Café
8 dec (zaterdag) Kinderkermis
januari
4 jan (vrijdag) KWB Receptie (in KWB Café)
13 jan (zondag) Cultuurquiz (nadien ook op 12 januari en 17 februari)
19 jan (zaterdag) Teerfeest

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

Slogan KWB Peizegem
werkjaar 2012-2013
KWB Boomt !

Badminton op maandag: contacteer Marc
Fietsen op zondag: contacteer Luc of Gert
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