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Beste lezer van Kleine Raak
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ZOMER !!
Traditioneel is er in augustus geen Kleine Raak.
De volgende editie is begin september.
Wij wensen jou fijne en deugddoende vakantiemaanden.
Ook tijdens de vakantie zijn er kwb activiteiten, en ook het
volgende mosselfestijn komt al vanachter de hoek loeren.
Veel leesgenot met deze Kleine Raak.

KWB voorbij !
satellietentocht
In het oog te houden !
eerste vrijdag Café, gezins fietstocht,
week-end, Mosselfestijn
En verder
Bezinning, Kruiswoordraadsel

KWB oplossing kruiswoord

verslagje satellietentocht
Zoals gezegd waren de GPS toestellen niet
beschikbaar, dus een echte satellietentocht
was het niet. Maar de organisatie had een
piekfijn uitgekiend plan met bijhorende
fotozoektocht uitgewerkt die de verschillende
teams langs landelijke wegen leidden van
Mazenzele, Baardegem of Asse via het
Kravaalbos en de visvijver nvan Meldert naar
de abdij van Affligem.

Vandaar werd het laatste stuk aangevat langs de
Langestraat, en die had haar naam echt niet
gestolen. Moe maar happy konden de meeste
teams met toch meer dan 10 kilometer in de
wandelschoenen bekomen in een plaatselijk
cafeetje d'Achterdeer... dus café langs achter
binnen ! Hierbij een paar fotookes van start en

en dit ook...

Kleine Raak - blz 2

Gezinsfietstocht zondag 31 augustus

Kleine Raak - blz 3

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014
vanaf 18u
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
vanaf 11u30 tot 14u30

KWB Peizegem organiseert

"eerste vrijdag café"
Proeverscafé !!
met onder andere

vrijdag
5 september 2014
op

Geuze,
Kriek
en Lambi(e)k !
zeker komen !

vanaf 20 u
Uitgenodigd: alle KWB'ers,
ook partners welkom natuurlijk
KWB bakschieten, kaartje leggen ...
Eerste pint gratis !
Iedereen kan desgewenst de Kleine Raak meenemen.
organisatie van dit café: het kwb bestuur
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KWB gezinsweekend
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opgave zomerkruiswoordraadsel

geen raak en café augustus
in augustus is er geen Kleine Raak en geen KWB café
Met het café van 5 september wordt het nieuwe werkjaar op gang getrokken!
Kleine Raak - blz 6

kruiswoordraadsel - zoek de slogan !

KWB wenst je een
deugddoende
verlofperiode toe!
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KWB
Peizegem
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
a.depotter@pandora.be

Johan Van Sande, Processiebaan 40 bus 1
1785 Peizegem 052/37.41.52
johan_vansande@be.ibm.com

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28
1785 Peizegem 052/37.07.54

Het bestuur komt eens per maand
samen, doch vele activiteiten worden
ook naast het bestuur gerealiseerd
dank zij het bestaan van verschillende
werkgroepen die elk een bepaalde
activiteit verzorgen
Eigenlijk zijn er te veel werkgroepen
om hier op te noemen.
Wij wensen iedereen te bedanken
die via een werkgroep zijn steentje
bijdraagt aan het succes van KWB.

marcvanherp@skynet.be

Francois Horio, Middelstraat 74
1785 Peizegem 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
stefanvandevenster@scarlet.be

Luc De Dobbeleer, Huibout 41
1785 Peizegem 052/37.46.60
lucdd@belgacom.net

FINANCIEN & VERZEKERINGEN
Hubert Vrijders
BEHEER LOKAAL & MATERIAAL
Francois Horio

Hubert Vrijders, Kouter 102
1785 Peizegem 052/37.35.16

KWB T-SHIRTS
Francois Horio

hubert.vrijders@skynet.be

Gert De Block, Bosdreef 11
9255 Buggenhout 052/34.15.68

WEBSITE (www.kwbpeizegem.be)
Tijs Van De Venster

Gert.De.Block@pandora.be

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

elke eerste vrijdag van
de maand: KWB Café
4 juli (vrijdag)
31 aug (zondag)

eerste vrijdag café (vakantiecafé)
gezins-fietstocht

5 sept (vrijdag)
eerste vrijdagcafé (Proeverscafé)
13-14 sept (weekend) Mossel- en visfestijn
KWB Week-end:
24 - 26 okt. 2014
Badminton
op maandag
FietsenFietsen
op zondag
Badminton
op maandag:
contacteer- Marc
op zondag:
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KWB Boomt verder !

