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Mijn grote voorbeeld. 
Ik was vroeger je kleine meisje. Nu nog steeds. Maar toen in een jurkje met een strikje. En nu met een spijkerbroek en een T-shirt.  Jij was, bent en blijft mijn grote voorbeeld. Groot, sterk en lief, je bent mijn held!  Kleine handen en grote handen. Jij bent mijn vader, ik heb geluk!  Je leerde en leert me van alles. Vallen en opstaan, zijn jouw woorden.  Onzekerheid daar wil je niks over horen. Steun, begrip, respect en vertrouwen, dat heb bouw en heb je in me opgebouwd.  Ik ben nu 15 jaar oud.  Je leert me op eigen benen staan,  maar evengoed sta jij altijd voor me klaar!!   Je bent en blijft mijn voorbeeld. Ieder jaar op Vaderdag. Extra aandacht voor mijn vader!! 

 



 

 

Ben jij die gezellige winteravonden ook stilaan beu? Niet getreurd, je bent niet alleen. Trek er samen 
met ons op uit voor een avondje avontuur. Tot onze grootste spijt kunnen we u niet vertellen waar 
we heen gaan. We kunnen u evenmin vertellen wat we gaan doen. Dient u speciale kleren aan te 
doen? Sorry geen idee maar doe vooral je zondags kostuum niet aan.  
Wat kunnen we jullie dan wel vertellen? We gaan gebruik maken van verschillende tochttechnieken, 
iedereen zijn specialiteit komt dus aan de beurt. Een dosis gezond verstand en inlevingsvermogen 
kan ook nuttig blijken. 
We komen samen om 19u aan de parochiezaal Peizegem en vandaar trekken we de wijde wereld in. 
Breng  misschien toch jullie smartphone en zaklamp mee, je weet maar nooit waar je terecht komt. 
GPS toestellen zijn ook toegelaten.  
Zowel groot als klein is van harte welkom. We plannen om terug te zijn tegen ten laatste om 23u aan 
de parochiezaal. Graag op voorhand een seintje aan Johan zodat we het vervoer kunnen regelen.                                                               
* jguns@telenet.be of ( 0486 72 79 10 

Zoals de traditie het wil trekken we er met de fiets op uit voor een tocht van ongeveer 20km.     
Jurgen Sarens is opnieuw onze gids. We spreken af op zondag 24 april om 9u  
aan ’ons Parochiehuis’. Onderweg zullen we stoppen op een tiental plaatsen. We zullen terug zijn 
voor de middag.  Vergeet jullie verrekijker en fototoestel niet. 

Vogelspotting 

Barbecue 

 
 
 
 
 
 
  Afsluiter werkjaar KWB Peizegem! 
  Ons Parochiehuis om 20u 

Prijs  
Kinderen:   8 Euro 
Volwassenen:  12 Euro 
 
Aperitief inbegrepen 
 

Inschrijven verplicht voor 27 juni! 
Johan Guns 
( 0486/72.79.10  
* jguns@telenet.be 
IBAN BE55 7755 9596 0644  
Met vermelding: Naam + barbecue 

een amuse en         
dessert op de BBQ 

Wie leert ons enkele      
tips & tricks? 

Laat ons het weten en 
wij zorgen voor de    

ingrediënten 
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Gezinsweekend 

 
 
 
 
 
 
  Niet te missen! 
  Tijdig inschrijven want  
  het aantal plaatsen is beperkt 
  Mogelijkheid om tot maandag te blijven! 

28 tot 30  
oktober 

2016 

 Peace  
Village 

Mesen 
18u 

Prijs vol pension 
Kinderen –3 jaar:   gratis 
Kinderen –18  jaar:  37,5 Euro/nacht 
Volwassenen:   50 Euro/nacht 
Vol pension— gebruik lakens inbegrepen 
 

Inschrijven 
Julien Robberechts  
( 052/34.22.98  
* julien.robberechts@telenet.be 
IBAN BE55 7755 9596 0644  
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School in de jungle 
KR had een gesprek nadien met Pieter Robberechts een van de initiatiefnemers rond dit project, in oorsprong een Argentijns vrijwilligersinitiatief met als hoofddoel de levensomstandigheden van       autochtone bewoners in het noordelijk gebied (jungle)van Argentinië een positieve zet te geven.  KR Pieter, hoe kom je als Vlaming in zo’n toch wel zeer intern Argentijns initiatief terecht?  Pieter 6 Jaar geleden trok ik naar Latijns-Amerika, om aan mijn verlangen te   reizen te voldoen. Snel werd ik            geconfronteerd met een realiteit van extreme   armoede. Zo belande ik 4 jaar geleden bij een lokale NGO, genaamd “Palabras del Alma”. Deze organisatie is actief bij verschillende gemeenschappen in de  grensstreek van Argentinië,       Paraguay, Brazilië. Hier bouwen zij, op vraag van de gemeenschappen, bibliotheken, die al snel uit-groeien tot  scholen. Voor hun werking is de NGO volledig afhankelijk van giften.  KR Wat is je hoofddrijfveer om je door te zetten?  Pieter  Bijna 2 jaar geleden maakte ik kennis via de NGO waarmee ik reeds in contact was, met het hoofd van de YABOTÍ MIRÍ een indianenstam in het midden van de jungle.  Deze had een voettocht van 40km afgelegd om hulp aan onze NGO te vragen. Als mensen zo’n zware inspanning leveren om ons te bereiken wil dat ook zeggen dat het ze menens is en dat ze onze inspanningen ten volle weten te waarderen. Dan krijg jezelf de nodige motivatie om hier een steentje bij te dragen. De reactie van de NGO bleef niet uit, eind vorig jaar is er dan ook een school opgebouwd dankzij de hulp van      fondsen uit de VS. Zonnepanelen die lopend water en licht voorzien, blijken echter noodzakelijk om een gekwalificeerde leerkracht in het afgelegen gebied te kunnen inzetten.  KR Je bent nu terug in de heimat, wat zijn je plannen?  Pieter  Momenteel ben ik voor een jaar in België, om familie en vrienden te bezoeken. In dit jaar hoop ik hier in België voldoende fondsen bijeen te krijgen om deze zonnepanelen te kunnen       plaatsen. Om dit doel te bereiken, zamel ik op verschillende manieren geld in. Zo sta ik op               verschillende markten in de Gentse omgeving en 6 mei laatstleden heeft ook de KWB van mijn         geboorte en jeugd-dorp Peizegem zich erg           bereidwillig opgesteld, waarvoor mijn dank. Eind juli ga ik terug naar Argentinië waar ik samen met de organisatie de zonnepanelen hoop te kunnen zetten.  
KR Veel succes! 
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Gezinsfietstocht 
Op ZONDAG 28 augustus 2016 

Vertrekplaats:"Ons Parochiehuis" Nieuwbaan 69  Peizegem 
Vertrek:  tussen 12h30 en 14h00 

Uitgepijlde tocht van ± 25 km. 
                            Landelijke wegen 

Iedere deelnemer 
heeft een prijs 

U komt 
toch ook ?  

Met 
fotowedstrijd  en 

mooie prijzen 

Vrije deelname voor 
iedereen aan een  

democratische prijs  Onderweg 
wordt je verrast 
met  versnape-
ringen en een 
streekbiertje 
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Onze slogan ‘KWB bruist’ is alweer 2 jaar oud. Tijd om met een nieuwe slogan het nieuwe werkjaar in te luiden! KWB droomt ... 
KWB droomt van een wereld waar samenleven en solidariteit volle begrippen kunnen zijn.  
KWB droomt ervan mensen te groeperen die de vinger aan de pols willen zijn in hun buurt. Dat kan gaan over het aanklagen van een verkeersonveilige situatie, het opruimen van een zwerfvuilroute of het organiseren van een workshop . 
KWB droomt van bruisende buurten waarin er geleerd, gespeeld, gewandeld, geluisterd, gebabbeld, gegeten en gedronken kan worden zonder dat we het haast onzichtbare, het kleine, het kwetsbare uit het oog verliezen.  
Een nieuwe slogan betekent ook een nieuw logo. Heb jij een creatieve geest of een leuk idee?      Ontwerp snel ons nieuwe logo en stuur het naar jguns@telenet.be  Het leukste idee wordt             geselecteerd op het KWB bestuur en zal de komende 2 jaar onze vele uitnodigingen opfleuren. Droom jij ook? 
Kortelings stellen we de planning van het nieuwe werkjaar 2016-2017 op. Is er altijd al iets geweest dat jij eens graag had gedaan of heb jij enkele nieuwe creatieve ideeën of ken je een leuke uitstap. Laat ons het weten jguns@telenet.be   

OPLOSSING KRUISWOORD 242 
 

Het sleutelwoord van de     
voorbije maand was :                     
MAAGDENEILANDEN 
 
De prijs wordt door de         
wijkmeester bezorgd aan               
Kaat Vanhoucke 

 
Proficiat!  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 C A M P O S A N T O   M T 
2 A U T O B U S   H O G E R 
3 H L   S I   P R O   I T A 
4 O A S E   G O E R O E   P 
5 R   L   S A T E   D R A G 
6 S O U T E R   B E O   L A 
7   Z W E R F T O E R I S T 
8 D O   G O   IJ K   A R E   
9 U N I E   O M   E N A M E 
10 B   S L O P   A R T A   P 
11 B E L   D A T U M   K E I 
12 E T A G E   A   E I S T E 
13 L A M A   Z O M E R E I K 
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Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 243 
Win deze maand:               
Een korting bon van 5 € 
op onze barbecue!  
 
Trefwoord: 
——————————— 
Naam: 
——————————— 
Adres: 
——————————— 

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met 
nr. 1 is de eerste letter, …) en bezorg het trefwoord vóór vrijdag 24 juni 2016 in de bus bij een be-
stuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze website terecht: 
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet je naam en adres niet!  

HORIZONTAAL : 
1. Dameskledingstuk – Stiekem en een beetje gemeen. 
2. Mineraalwater(merk) – Geloofsbelijdenis (Lat). 
3. Deel van een kast – Welzijnswerker –          Antwerps riviertje. 
4. Vlaktemaat – Groentesoort. 
5. Stijl, slag – Onbepaald lidwoord – Gravure. 
6. En andere – Aansluiting op PC – Gedekte tafel. 
7. Herfstbloem – Waterplant. 
8. Afkerig, beu – Doen wegvloeien – Achter. 
9. Glazen proefbuisje – Borstharnas. 
10. Klein ventje – Hersenonderzoek – Dierenna-men die je moet verdienen bij de scouts. 
11. Stripfiguur – Roeipen – Am. geheime dienst. 
12. Ivoor – Glastuinder. 
13. Windzijde van schip - Afrikaanse werpspies. 

VERTICAAL : 
1. Aanrander, bedreigend persoon - Hostie. 
2. Begrensd gebied – Duizend gram. 
3. De tegenwoordige tijd – Lenig dier – Toekomstig. 
4. Wees gegroet – Landelijk eenvoudig. 
5. Windstreek – Aanhechting van een spier. 
6. Gekleurde kraaiachtige – Belegering –              Edelachtbare. 
7. Nauwe doorgang – Bedorven – Doctorandus. 
8. Gemeente in Antwerpen – Bovenlijf. 
9. Heiligenbeeld – Uitgelekte brandstof. 
10. Bijgevolg – Amerikaans gebak – Singapore. 
11. Landcode voor Peru – Vaststaand gegeven –        In rechte lijn (Linea …). 
12. Berg op Kreta – Vloedgolf na zeebeving. 
13. Doelpunten – Stad op Sardinië. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 4                         
2                 6         
3                           
4                 10         
5       11       5         12 
6           1               
7                       7   
8       13                   
9                           

10                     8     
11 9                         
12               3           
13                       2   



 

 

KWB Peizegem bestuur  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 Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        vanherpmarc@gmail.com 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 Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                       gertdeblock63@gmail.com Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 jguns@telenet.be 

KWB is één van de grootste volwassenbewegingen in Peizegem en biedt het gehele jaar door tal van             
activiteiten!  Voor 25 Euro ben je met je het ganse gezin lid van KWB voor het hele werkjaar 

Is deze Kleine Raak uitgelezen? Geef hem een nieuw tweede leven! 
We hopen dat je plezier hebt beleefd aan het lezen van deze Kleine Raak. Gewoontegetrouw gooi je deze nu bij het oude papier? Maar misschien kan je er nog iemand die (nog) geen KWB lid is een     plezier mee doen? Een familielid, een vriend, een buur, … iemand voor wie deze Kleine Raak en KWB   Peizegem misschien iets kunnen betekenen. Als je dit wil doen, kan je eenvoudig de Kleine Raak aan de betrokkene bezorgen en iemand van het bestuur of je wijkmeester op de hoogte brengen. Zo krijgt deze Kleine Raak nog een tweede leven en beleeft er nog iemand anders plezier aan! 

Ook hard nodig 
 

Beheer ledenbestand 
Stefan Van de Venster 

 Financiën en verzekeringen 
Hubert Vrijders 

 Lokaal, materiaal, T-shirts 
Francois Horio 

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

 Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns 

Distributie: Marc Van Herp 
 

En natuurlijk de vele helpers in de werkgroepen 

     1 juli  Barbecue -                              
 Afsluiter werkjaar 

     28 augustus Fietsrally 
     10-11 sept Mossel– en visfestijn 

      


