
Gestalttherapy!       
Nog nooit van gehoord?
Kleine Raak sprak met Annita Van Gucht 
student gestalttherapy en Femma-lid, maar 
bovenal een liefdevolle moeder en binnen-
kort een trotse grootmoeder. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwb onbegrensd ... 
Onze eerste maand van het nieuwe werkjaar zit er alweer op. Als 
opener kon ons mosselfeest wel tellen. Namens het bestuur wen-
sen wij iedereen te bedanken die door zijn aanwezigheid op het 
mosselfeest zijn waardering voor onze jaarlijks weerkerende ser-
vice aan eten en drinken uitdrukte en op die manier bijdraagt aan 
een optimale KWB-werking. Van harte bedankt! 

Later op de maand hebben we onze blik gericht over het kanaal en 
kwamen meer te weten over de oorzaken en gevolgen van de 
Brexit. De komende maanden gaan we nog een stapje verder. Van 
een understatement gesproken! We lopen mee in het spoor van 
enkele vluchtelingen en dit doen we niet alleen.  

Kwb Nationaal organiseert 5 avonden met Bewogen Vertelster en 
Bekende Vlaming Margriet Hermans, rond haar ervaringen in 
het tv-programma ‘Terug Naar Eigen Land’. Laat je meevoeren 
door de diepgaande en levensveranderende ervaringen die Margriet 
tijdens ‘Een tocht als vluchteling’ zal delen. 

KWB PEIZEGEM schreef in op de voorstelling te Wemmel op   
9 november om 20u in het cultureel centrum ‘De Zandloper’. 
We hebben 15 plaatsen gereserveerd. Vanuit PEIZEGEM kunnen 
we samen rijden.   

Schrijf je nu in door 6 € te storten op de kwb-rekening        
BE55 7755 9596 0644 met de melding “Wemmel 9/11 + naam”.     

We contacteren om je in-
schrijving te bevestigen en 
verdere afspraken te maken.  
De kaarten zullen beschik-
baar zijn aan de inkom.  

Agenda 
18 okt. Filmavond: Black 

28-30 okt. Gezinsweekend 

4 nov.  Praatcafé 

9 nov.  Een tocht als vluchteling 

15 nov.  Workshop pralines maken 

Een tocht als vluchteling. Voorstelling door 
Margriet Hermans op 9 november om 
20u in de Zandloper te Wemmel. 
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De rode draad binnen onze verhaallijn is een ele-
ment dat telkens terugkeert, en dat alle gebeur-
tenissen binnen onze verhaallijn met elkaar ver-
bindt. Na 2 gesprekken is al duidelijk dat onze 
rode draad ‘bewondering en respect voor een 
persoon’ is. Tijd om onze reporter ‘Kaat’ op pad 
te sturen. 

Stel je kort even voor. 

Ik ben Annita, 56 jaar en ben getrouwd met Dirk, hij 
werkt als groeninstructeur bij groep Intro. We hebben  
2 kinderen Lien is architecte-stedebouwkundige en ook 
gemeenteraadslid, Lode is manueel therapeut. Beiden 
hebben reeds een tijdje het nest verlaten. Ikzelf was 
enig kind. Mijn eerste levensjaar woonde ik in de Kas-
teelstraat, maar nog voor het bos hoor, dus niet ver 
(lacht nvdr). Daarna woonden we waar nu de service-
flats staan. Mijn ma had daar een winkeltje met babykle-
ren, damesblouses en dergelijke meer. Bij de invoering 
van de BTW heeft ze het winkeltje gesloten. Mijn pa 
was vloerder en ooit nog voorzitter van de KWB in 
Peizegem. Toen Dirk en ik trouwden huurden we een 
appartement, ook op de Nieuwbaan, nr136 boven Jos 
Ballon. Dat was een heerlijke periode. (Ik herinner me 
dat we elke maand naar beneden gingen met de huur, 
en het duurde heel lang eer we weer boven geraakten, 
we moesten er elke keer iets blijven drinken). Toen mij 
pa stierf zijn we bij mijn ma gaan inwonen. Toen zij her-
trouwde en naar Londerzeel verhuisde hebben wij dan 
dat huis volledig tot het onze gemaakt. 

Dit is eigenlijk het belangrijkste in mijn leven, mijn gezin, 
mijn man. Mag ik hem met een boom vergelijken? Een 
goed gewortelde boom, ik kan er altijd tegen leunen, er 
gaan schuilen, hij is er altijd, onvoorwaardelijk. Weet je, 

met de steun van mijn 
man, mijn gezin en bij 
uitbreiding hun gezin sta 
ik waar ik nu sta en ben 
ik heel dankbaar. 

En nu komt er een nieuw 
boompje, we worden 
grootouders. Ik heb Lien 
al verteld dat we het 
kindje gaan verwennen  (ze moet me maar op tijd op de 
vingers tikken grapt ze erbij). Trouwens, wat bomen be-
treft, ik heb wel wat groene vingers. Samen met Dirk 
zorg ik voor onze tuin, waarbij ik voornamelijk voor het 
eetbare gedeelte zorg en Dirk voor het esthetische. Er 
moet ook iets op het bord komen hé. 

Verder zit ik de kern bij Femma. Daar bereiden we acti-
viteiten voor, zoeken we lesgevers, bedenken we the-
ma's... Ikzelf ben bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 
“start to run”. 

Vertel eens iets over je carrière. 

Ik heb 26 jaar op de verkoopafdeling van een ICT bedrijf 
gewerkt. Na een reorganisatie was ik op zoek en zat ik 
met veel vragen. Wat wil ik nu gaan doen? Weet je, er-
gens heb ik er steeds spijt van gehad dat ik nooit psycho-
logie gestudeerd heb. Mijn dochter spoorde me dan aan 
om dit te gaan doen. Ik heb in die periode met veel men-
sen gepraat. Mijn schoonbroer en zijn vriend zijn beiden 
gestalttherapeut. Met hen had ik ook vele boeiende ge-
sprekken. Zij zeiden dat ik iets moest zoeken dat bij mij 
paste. Na veel wikken en wegen heb ik beslist om de 
opleiding gestalttherapie te volgen bij het IVC in Kortrijk. 
Vermits de opleiding al begonnen was, heb ik eerst een 
jaar coaching gevolgd en daar heb ik absoluut geen spijt 
van. Het was een ideale inleiding tot de opleiding gestalt-
therapie. Binnenkort start ik mijn 3de jaar. Vanaf nu mag 
ik me ook vestigen als zelfstandig therapeut in opleiding. 
Daar hoort ook een website bij  http://sentiero-
coaching.weebly.com, al is die nu nog in opbouw. Ge-
spreid over de volgende 2 jaar komen daar ook nog eens 
400 uur stage bij. Intussen werk ik terug sinds 1 jaar, bij 
een groothandel in papier in Mollem. Sinds 1 september 
ga ik daar wel 4/5 werken, zo niet wordt het heel moei-
lijk om alles te combineren ! 

   

Kleine Raak sprak met Annita 

Interview 



Filmavond Kan je eens kort uitleggen wat gestalttherapie is ? 

Gestalttherapie  is eigenlijk de therapie van het contact,  
1 tot 1. De therapeut zoekt uit wat de patiënt bezig-
houdt, waar het vast loopt, wat aandacht verdient. Het is 
geen alwetende therapie, eerder een zoektocht, een tra-
ject dat we samen afleggen. Ik heb ook al geleerd dat ik 
DE oplossing niet heb voor de patiënt. Soms is het samen 
zoeken, soms is het luisteren. Er is een grote nood aan 
professionele hulp, veel mensen hebben geen netwerk 
om op terug te vallen. 

Hoe ga je zelf om met al die emoties van ande-
ren? 

Ook dat leren we. In de opleiding is het verplicht zelf in 
therapie te gaan, bij een gestalt-leertherapeut. Daar ge-
ven we onszelf bloot. De bedoeling is om enerzijds aan  
te voelen hoe het is als patiënt, anderzijds te zien wat er 
gebeurt in het contact patiënt-therapeut. Het is echt zo 
boeiend! Bijkomend is er ook steeds intervisie en super-
visie. Het eerste betekent dat we cases bespreken onder 
collega's, onder ander wanneer iets je heel erg raakt en 
je weet niet goed wat je er mee moet doen. Supervisie 
geeft je dan weer de tools om er zelf mee om te kun-
nen. Sowieso is er een ethische code. Mensen kunnen er 
van op aan dat wat aan ons verteld wordt niet verder zal 
gaan.   

Weet je, het is niet gemakkelijk een therapeut te kiezen. 
Het is véél gemakkelijker om naar de dokter te gaan en 
een pilleke te vragen dan naar iemand te gaan die de zor-
gen met je deelt, iemand die wil luisteren en die opgeleid 
is om te luisteren! 

Hoe gaat het nu verder? 

Mijn interesse ligt vooral in rouwbegeleiding. Afscheid is 
een heel ruim begrip, je moet afscheid nemen van een 
partner, een job, een huisdier, vriendschap... Mijn taak is 
het dan de overgang naar iets nieuw te begeleiden. Blij-

ven vastzitten in iets is niet goed. Een zin die me hard 
bijbleef is: “verdriet blijft je overspoelen tot het een bete-
kenis krijgt”  Zo heeft de dood van mijn vader me lang 
overspoeld. Ik was 24 jaar en toen was er geen hulp, of 
we vonden die niet. Ik probeerde mijn moeder te steu-
nen, maar tegelijkertijd zat ik met mijn eigen verdriet. 
Het was voor mij een moeilijke periode. Maar ergens 
heeft het me gebracht waar ik nu ben. Zelfs al wou ik 
heel hard psychologie studeren, ik had er toen de maturi-
teit niet voor. Nu voel ik dat alles zin heeft en dat dit het 
goede moment was om het te doen. 

Parallel daarmee werk ik op vrijwillige basis bij OVK, Ou-
ders van Verongelukte Kinderen. Ik doe daar administra-
tieve ondersteuning. OVK biedt hulp, ondersteuning en 
begeleiding aan families die een kind verloren in een ver-
keersongeval. Een andere pijler van de vereniging is sensi-
bilisering, inzake verkeersveiligheid. Dit alles wordt ge-
daan door lotgenoten, bijgestaan door een professioneel 
team. Eigenlijk is het een vereniging waar je nooit lid wil 
van zijn... 

Annita, vul aan voor volgende maand : “De kleine 
Raak sprak met ...” en waarom. 

Wel, ik heb enorm veel bewondering voor die persoon, 
voor zijn gedrevenheid, zijn passie, er echt voor te gaan! 
Hij wordt ook zo mooi omringd door familie, vrienden. 
Wat hij doet kan je geen hobby meer noemen, maar ik 
ben benieuwd hoe hij het ziet, welk woord hij er voor 
zou gebruiken. Voor mij is het passie en het is zo mooi 
om gepassioneerd te zijn. Wat hem ook siert is zijn be-
scheidenheid. Waar ik benieuwd naar ben is het vervolg, 
wat komt er na dit, komt er überhaupt iets. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt 
met ...        

Sport en fun 
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Hieraan willen we uiteraard graag mee-
helpen. Via deze weg willen we jullie aandacht even vestigen op een activiteit die 
we reeds jaren aanbieden maar soms wat onderbelicht wordt.  Iedere maandag-
avond van 20u30 tot 22u30 verzamelt een groep van gedreven KWB leden in 
de sportzaal van de tuinbouwschool voor enkele partijtjes badminton. Iedereen 
is welkom en je hoeft echt geen topsporter te zijn. Het plezier blijft centraal 
staan. Ben je geïnteresseerd maar zit je nog met enkele vragen, neem dan gerust contact op met Marc Van Herp       
(  052/37.07.54). Dit alles bieden we aan voor een bescheiden bijdrage van 2 euro per avond.        



Filmavond 

Op 18 oktober om 20u 
brengt KWB opnieuw een film 
van eigen bodem in Ons Paro-
chiehuis. De bevolking van 
Vlaanderen en Brussel wijzigt 
grondig. In het kader van het 
nationale KWB jaarthema 
‘KWB onbegrensd’ hebben we 
dit jaar gekozen voor een iet-
wat controversiële  prent 
‘Black’ van het meest aanste-
kelijke regieduo Adil El Arbi 
(Slimste mens ter wereld) en 
Bilall Fallah.  

Zij brengen "Romeo en Julia in 
de ghetto's van Brussel." De 
film werd reeds geselecteerd 
voor het filmfestival van Tor-
onto en Gent, wat hen een 
stap dichter bij hun jongens-
droom brengt: Hollywood  
veroveren.  

Amper een jaar na 'Image' ke-
ren Adil en Bilall terug naar de 
Brusselse misdaad: 'Black' gaat 
over de vijftienjarige Mavela, 
die valt voor een jongen van 
een rivaliserende bende. Een 
rauwe, bloedstollende kijk op 
een grootstad, dat mag je van 
deze adaptatie van de jeugd-
boeken 'Black' en 'Back' van 
Dirk Bracke verwachten. Zoals 
Spike Lee een hele generatie 
zwarte acteurs op de kaart 
zette (van Denzel Washington 
tot Wesley Snipes), zo hopen 
El Arbi en Fallah dat in Brussel 
te doen. Te horen aan de ge-
ruchten, zou 'Black' zou wel 
eens dé doorbraak van de 
twintigjarige Congolees- Belgi-
sche hoofdrolspeelster Martha 
Canga Antonio kunnen wor-
den.  

De film kreeg in België het la-
bel 16+ toegekend omwille van 
enkele expliciete gewelddadige 
scenes.  

SCENARIO: Hans Herbots, 
Nele Meirhaeghe, Adil El Arbi, 
Bilall Fallah  

CAST: Issaka Sawadogo, Axel 
Massudi, Martha Canga Anto-
nio, Aboubakr Bensaihi  

   

 

  Leven 

Het leven 
Ik leef graag 
Wij leven graag 
Wij leven allen graag 
Wij houden van het leven 
Sommigen niet 
Zij haten het leven 
Zij zijn dom 
Zij leven niet in het leven 
Zij leven maar op 
Het leven dient om geleefd te worden 
Waarom dan niet echt leven 
IK hou van het leven 
Het leven is goed 
Iemand die echt leeft, heeft een warm leven 
Ik hou van iemand die zo leeft 
Het doet deugd een warm leven te leiden 
Leiden, waarom niet lijden 
Velen lijden in het leven 
Soms leven ze warm door dat lijden 
Sommigen lijden nutteloos 
Alleen voor geld leven 
Ze lijden er door 
Dan liever niet lijden en een gewoon leven    
leiden 
Sommigen lijden door het leven 
Ze leven hun laatste adem 
De zieken en stervenden, de ter dood    
veroordeelden 
Ze zouden ook wel willen LEVEN, maar 
kunnen niet meer, 
Want god roept ze uit het leven 
Ze lijden erg 
Zo erg dat ze willen sterven 
Sommigen van hen zijn bang om te sterven 
Ze willen het leven en LEVEN 
Er zijn er die denken dat ze liefde zullen  
missen 
Anderen denken dat ze nog maar weinig van 
het leven gezien hebben 
Ze hebben misschien nog niet GELEEFD 
Iemand die echt geleefd heeft is niet bang 
om te sterven 
Hij heeft waarschijnlijk zijn taak in het leven 
al volbracht 
Alhoewel, niemand sterft graag 
Wat bedoeld men met "zijn taak in het leven 
volbrengen" 
Waarschijnlijk: ECHT LEVEN 
 
   Patrick Segers, 1979 



Het mag gezegd worden, onze fietstocht is en blijft een 
waardige afsluiter van een bruisend KWB-werkjaar. De 
grote vakantie loopt op zijn laatste benen, de batterijen 
zijn hopelijk terug opgeladen voor weer een nieuw hec-
tisch, stressvol werk- en schooljaar vol met nieuwe uit-
dagingen en verwachtingen.  Een gemoedelijke, ontspan-
nende fietstocht langs Vlaamse wegen doet dan hopelijk 
nog voor even de onvermijdelijke septemberblues verg-
eten. Dat is alvast het opzet en de uitdaging voor de 
werkgroep. 

Over de werkgroep gesproken. Misschien mogen we 
ons ook eens in de kijker zetten in de Kleine Raak. We 
hebben al heel wat kilometers en dito jaren op onze 
teller als organisatoren van de KWB-fietstochten, met 
als gevolg dat we perfect op elkaar ingespeeld zijn.   

Begin juni worden de eerste ideeën uitgewisseld voor 
een nieuwe tocht. Welke richting gaan we uit, wordt 
het plat of zoeken we de heuvels op, hoeveel kilometers 
doen we, hoeveel controleposten lassen we in en waar 
zijn hiervoor de beste locaties?  Je vraagt je misschien af 
waar we na al die jaren nog die rustige wegen blijven 
halen, maar dat is eigenlijk geen probleem, omdat we 
die wegen nergens halen, die liggen er namelijk al.  De 
kunst is om ze te ontdekken en ze als een puzzel in el-
kaar te laten passen met als resultaat een mooie, rustige 
fietstocht in het Peizegemse ommeland.   

Soms moet er al eens door een veldweg geploeterd 
worden, er moeten al eens hoogtemeters bedwongen 
worden (brug over A12 deel 1), er moet al eens afge-
daald worden (brug over A12 deel 2) en af en toe een 
combinatie van deze specialiteiten. Maar zeg nu zelf, al 
dat geploeter en klimwerk wordt ruimschoots beloond 
met de nodige calorieën, subtiel verpakt in gedurfde 
culinaire pareltjes.  Dat is dan weer  de verantwoorde-
lijkheid van onze chef-kok, en wees maar zeker dat hij 
daar ook nachten van wakker ligt, want voor hem is de 
perfectie maar juist goed genoeg.   

Ook onze fotowedstrijd brengt weer ieder jaar leven in 
de barak. Een beetje competitie houdt de geesten 
scherp en de discussies levendig.     

Het uitpijlen van de tocht is nog zo’n delicate taak. Je 
wilt natuurlijk niet als organisator het risico lopen dat 
iemand hopeloos verloren rijdt en ’s avonds niet meer 

thuiskomt, of nog erger, dat iemand een controlepost 
mist en zijn reserves meedogenloos ziet slinken. Zeg 
maar dat dit de ergste nachtmerrie is voor ieder lid van 
de werkgroep. Om dit te vermijden is er op zondag-
morgen vóór het vertrek al iemand voor dag en dauw 
op pad om de pijlen nog een laatste keer te controle-
ren. En dit jaar moet er in Londerzeel een snoodaard 
rondgelopen hebben die aan een van onze pijlen een 
ferme draai heeft gegeven, met het risico dat Charel zijn 
86 ijsjes bijna terug in zijn diepvries kon opbergen.  Het 
zou een schandvlek op ons blazoen geweest zijn. Maar 
dit euvel hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Dus 
slaap gerust op je beide oren: we checken en dubbel-
checken alles.  

En wat gedacht van het fenomeen “geef eens een em-
mer als troostprijs”. Waar in Vlaanderen en omstreken 
vind je nog een vereniging of organisatie die aan haar 
deelnemers een goed gevulde emmer aanbiedt? Je mag 
ver gaan zoeken me dunkt. En toch zijn onze emmers 
een gegeerde prijs. Ik denk dat er mensen zijn die hun 
aantal deelnames aan onze fietstocht kunnen berekenen 
aan de hand van de zwarte emmers die in hun kuiskot  
opgestapeld staan. Maar zoals het spreekwoord zegt: 
beter tien emmers in uw kuiskot dan geen kuiskot.   

Om nog maar te zwijgen van de prachtige hoofdprijzen: 
een fiets met alles erop en eraan, cosy zeteltjes die op 
geen enkel terras zouden misstaan, en goed gevulde 
fruit- en biermanden. 

We zijn hier nu wel onze eigen werkgroep aan het op-
hemelen, maar we mogen ook de vrijwilligers niet verg-
eten die hun zondag opofferen om ons een handje toe 
te steken. Ook zij zijn onmisbaar. Een dikke merci hier-
voor en hopelijk zijn jullie volgend jaar terug van de par-
tij.   

Tot slot willen we nog van de persvrijheid gebruik ma-
ken om een warme oproep te doen aan alle afwezigen 
van de vorige edities:  haal die laatste zondag van augus-
tus jullie stalen ros van stal (ons reglement verbiedt 
geen moteureke in de buis), en fiets die laatste gin-
tonics, rosés en barbecuekilo’s uit jullie lijf en maak er 
een gezonde, ontspannende en culinaire topdag van. 

     De werkgroep 

Een afsluiter van formaat: de Kwb-gezinsfietstocht  

Verslag 



Prikbord 

Workshop pralines maken? 
In het grootste geheim, zonder enige culinaire ervaring,  
ging ondergetekende op cur-
sus om pralines te leren ma-
ken. Dit leek niet zo moeilijk 
maar de grote praktijktest 
moet nog volgen. Ter onder-
steuning ben ik op zoek naar 
enkele moedige mannen of 
vrouwen. Zoetebek of ro-
manticus kan ook een goede 
drijfveer zijn. 

De deelnemers leren hoe 
pralines artisanaal kunnen gemaakt worden en waarom 
nu juist Belgische chocolade zo’n uitstraling heeft in de 
wereld. Daarna krijgen ze uitleg over welke chocolade 
het best in aanmerking komt voor het maken van prali-
nes en over het ‘temperen’ van de chocolade. Je leert 

zelf die lekkere pralines en andere lekkernijen te ma-
ken. En uiteraard kan je op het einde van de workshop 
al dat lekkers meenemen naar huis.  Elke deelnemer 
gaat naar huis met zelf gemaakte pralines! Je moet geen 

volleerde chef-kok zijn om te 
kunnen deelnemen. Vuile brui-
ne vingers zal je wel krijgen. 
Een keukenschort komt dus 
goed van pas. Breng ook een 
snijplank mee. 

De workshop gaat door op  
15 november om 19u in het 
KWB lokaal - Ons Paro-
chiehuis, Peizegem. Het aan-
tal plaatsen is beperkt omwille 

van de beschikbaarheid van het materiaal. Inschrijven is 
de boodschap! We vragen ook een kleine bijdrage van 5 
euro om de kosten van de ingrediënten te dekken, ter 
plekke af te rekenen.  

 jguns@telenet.be of  0486/72.79.10 

Onze vorige KWB dropping is letterlijk verloren gelo-
pen in het kermis weekend. Slechts 2 moedige mannen 
kwamen opdagen. Opgeven staat evenwel niet in ons 
woordenboek. We proberen het dus gewoon opnieuw.  

Trek er samen met ons op uit voor een avondje avon-
tuur. 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 ge-
bruik 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 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 



Kruiswoord 246 

HORIZONTAAL : 

1. Comfortabel loszittend kledingstuk uit één stuk - 
Brandstof. 

2. Vruchtbare plaats in de woestijn – Deel van een 
roos – Rivier in Italië. 

3. Franse NV – Lange smalle strook – Musketier. 
4. Vervoermiddel – Ras, soort. 
5. Watervogel op lange poten – Eikenschiller. 
6. Netto – Haarversteviger – Zag. 
7. Evenzo, insgelijks – Vegetariër – Harddrug. 
8. Ritueel van de inwijding. 
9. Vulkaan op Sicilië – Schoonbroer. 
10. Gebak – Werkelijk – Frans eiland. 
11. Heen en terug – Regiment – Hotelketen. 
12. Voegwoord – Eikenschors – Kunststijl. 
13. Rokend zwavelzuur – Blufferige, patserige. 

VERTICAAL : 

1. Afkomstig uit een Oosterse streek, ook “…” doof. 
2. Akelig – Buigzaam metaal – Ringvormig koraaleiland. 
3. Loofboom – Geheel van liefdesgevoelens – IJzer. 
4. Reeks – Marterachtig roofdier. 
5. Uniek – Binnen – Bewerkte edelsteen. 
6. Plaats in Gelderland – Reusachtig voorwerp. 
7. Attentie, kijk uit! – Kanaalpeil. 
8. Muzieknoot – Daar – Plaats in Egypte met sfinx. 
9. Vroegere Perzië – Stuk groenland voor dieren. 
10. Ingang – Babbelen. 
11. Kregel, bits – Tenerife luchthaven (afk). 
12. Dopingproduct – Pijnlijk ongemak, likdoorn. 
13. Mislukkeling – Kwaad doen, benadelen. 

  

Win deze maand een doos        
artisanale pralines gemaakt door 
de deelnemers van de workshop. 

 

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 tref-
woord vóór vrijdag 28 oktober 
2016 in de bus bij een bestuurslid, of 
mail het naar: stefanvandeven-
ster@scarlet.be. Je kan ook op onze 
website terecht: http://
www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet 
je naam en adres niet te vermelden!  

 

Lidgeld 2016 –2017 
Een nieuw werkjaar is alweer begonnen. Je maakt kennis met het nieuwe programma. Het is tevens het traditio-
nele moment dat de wijkmeester langskomt voor het ophalen van het lidgeld. De lidkaarten worden meegeleverd 
met de Kleine Raak van oktober. 

Voor de prijs van 25 euro ontvang je het hele jaar door de grote Raak van KWB, de kleine Raak van KWB-
Peizegem, een bezoekje van je wijkmeester en een verzekering bij alle activiteiten die KWB organiseert. Maak 
het jezelf en ons makkelijk en schrijf het bedrag van 25 euro over op bankrekeningnummer:                   
   IBAN BE 7755 9596 0644 van KWB-Peizegem. 

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

1  12                          2          

2     6                                  

3                                   13    

4              3                         

5                                        

6                                4       

7                                        

8           7                 5          

9                                1       

10                                        

11                          8             

12        14           10                   

13     11                                9 



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 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 
Stefan Van de Venster 
 
Financiën en verzekeringen 
Hubert Vrijders 
 
Lokaal, materiaal, T-shirts 
François Horio 
 
Website (www.kwbpeizegem.be) 
Tijs Van De Venster, Johan Guns  
 
Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns, Marc Mertens en 
Kaat Vanhoucke 

Distributie: Marc Van Herp 
 
En natuurlijk de vele helpers in de  
werkgroepen 

Oplossing kruiswoord 245 

Het sleutelwoord van de voorbije maand was:       
RELIGIESTRESS 

2 filmtickets voor BLACK worden door de wijkmees-
ter bezorgd aan Thierry Van der Plassche. 

Proficiat!  

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

1  D  U  M  P  L  I  N  G     C  E  R  N 
2  O  N  A  G  E  R     A  A  R  L  E  N 
3  D  I  T     N  A  A  M  L  O  O  S    
4  E  E  R  S  T     D  E  G  E  N  E  N 
5  N     A  K  E  L  A     E  S     D  E 
6  T  A  K  E     E  T  S     U  L  A  M 
7  U  T     E  P  O     N  A  S  I     E 
8  I  T  A  L  A     M  U  L     A  A  N 
9  N  E  G  E  N  D  U  I  Z  E  N  D    

10     N  E  R  I  O     T  IJ  G  E  R  E 

11  S  T  R     E  L  P     N  A     E  T 

12  B  I  E  R  K     I  K     L  A  M  E 
13  S  E  N  T     F  L  O  R  E  T     R 

Mosselfeest 2016 

Op de prijsvraag “Hoeveel tijd was er nodig voor het 
klaarmaken van de grote proefkom (van het aanste-
ken van het gas tot het proeven van de eerste mos-
sel)?” kwamen de meest uiteenlopende antwoorden 
binnen. Sommige slagen erin om de mosselen klaar te 
maken in ongeveer 2 minuten; anderen nemen rustig 
de tijd en doen daar meer 
dan 80 minuten over.   Uiter-
aard is iedereen welkom om 
eens mee te draaien in de 
keuken … 

De enige echte correcte op-
lossing was 14 minuten en 54 
seconden. Dit antwoord 
werd geleverd door Evelyn 
Van Praet uit Opwijk. Zij 
mocht dan ook de prachtige 
korf van Wereldwinkel in 
ontvangst nemen. Proficiat! 


