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28 oktober 

 

Ik was een vluchteling 
 

Ik was een vluchteling 

en je werd ongemakkelijk toen ik je mijn verhaal deed. 

Ik was een vluchteling 

en je zei dat het Westen niet in de oorlog in mijn land mocht 

tussenkomen. 

Ik was een vluchteling 

en je zei dat je liever vluchtelingen uit een ander land helpt. 

Ik was een vluchteling 

en je beschuldigde mij ervan te profiteren van je hulp. 

Ik was een vluchteling 

en je vertelde mij dat de omstandigheden in het vluchtelin-

genkamp nog zo slecht niet waren. 

Ik was een vluchteling 

en je vertelde mij dat je hulp aan vluchtelingen wat uitge-

blust was. 

Ik was een vluchteling 

en je zei dat ik er geen was. 
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Een nieuw werkjaar 
Het nieuwe werkjaar van KWB Peizegem is al een maand oud. 

De drukte rond het mosselweekend zorgt ervoor dat onze officiële start pas gegeven is  op                  

2 oktober. Tijdens het praatcafé van vrijdag 2 oktober werd het jaarprogramma 2015 -2016            

toegelicht. 

Het werkjaar bestaat uit traditionele activiteiten alsook enkele nieuwigheden. De kern van de zaak 

blijft bij alle activiteiten mensen samen brengen. Het bestuur kan op vele helpende handen rekenen 

om er een fantastisch jaar van te maken. Wij geven de voorzet en rekenen op jullie om de kers op de 

taart te zetten. 

Ons aanbod is divers: ben je sportief, ben je een stoelzitter, ben je een handige Harry, ben je een      

levensgenieter, ben je een meester-kok, ben je een verteller, ben je een denker, … 

Denken jullie naast ons aanbod de ultieme activiteit in petto te hebben laat het ons horen. KWB is er 

voor ieder van ons dus bij deze ook een oproep om jullie buur naar een van de volgende activiteiten 

mee te brengen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Oktober kondigt zich alvast uitdagend aan met een gespreksavond rond orgaan- en weefseldonatie 

en een filmavond. De Kleine Raak en onze website zijn de informatiekanalen waarop jullie alles kun-

nen terug vinden om er samen een spetterend werkjaar van te maken.  

KWB-Peizegem dan komen jullie toch uit jullie luie zetel. 

 

Praatcafé vluchtelingenwerk 
De vluchtelingen problematiek heeft de laatste maanden weer sterk de kop op gestoken omwille van 

de burgeroorlog in Syrië en Irak. Iedereen van ons heeft ondertussen wel beelden gezien van    

vluchtelingen die ten einde raad, in gammele bootjes, de Middellandse Zee trachten over te steken.  

Op ons komende praatcafé van   

   6 november in ons parochiehuis om 20u  

              hebben we iemand 

uitgenodigd die zich dagelijks inzet rond de vluchtelingenproblematiek. Want ieder verhaal hoe 

schrijnend ook heeft een keerzijde. Hoe kan ieder van ons zijn steentje bijdragen? 

Iedereen is van harte welkom. 
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Infoavond orgaan– en  
weefseldonatie 

Maandag 19 oktober ’15 

                        om 19u 

Ons Parochiehuis 

Jan Dehaes, tranplantcoördinator 

van het Universitair Ziekenhuis 

Brussel komt tekst en uitleg geven 

over de orgaandonatieprocedure 

in samenwerking met 
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Vlaamse filmavond 
Flying home 

 

'Flying Home' is een romantisch drama waarin Colin, 

een jonge, bikkelharde Amerikaanse investeringsbankier 

(Jamie Dornan), en Isabelle, een Vlaamse studente 

(Charlotte De Bruyne), centraal staan.  

 

                                Woensdag 28 oktober om 20u 

Ons Parochiehuis 

Een potentiële klant van Colin, een rijke Arabische sjeik (Ali Suliman), blijkt een gepassioneerde     

duivenliefhebber te zijn die tevergeefs tracht de kampioenduif 'Wittekop' te kopen van de Vlaamse 

duivenmelker Jos Pauwels (Jan Decleir). In een poging om de sjeik 

als klant te binnen te halen, stelt Colin hem een deal voor: als hij 

Jos Pauwels kan overtuigen om de     prijsduif te verkopen, dan zal 

de sjeik met hem in zee gaan.  

 

Colin vertrekt naar het kleine West-Vlaamse dorp Bunderzele en 

doet zich voor als een leraar op zoek naar het graf van zijn over-

grootvader die omkwam tijdens de Eerste Wereldoorlog. Colin     

ontmoet Isabelle, de kleindochter van Jos Pauwels, en gebruikt 

haar gewetenloos om zijn 

doel te bereiken.  

 

Maar Wittekop, de Vlaamse dorpelingen en vooral de mooie 

Isabelle confronteren hem met de grootste vraag: wat is écht 

belangrijk in het leven?  

Een film van Dominique Deruddere met Jan Decleir, Josse De 

Pauw, Charlotte De Bruyne, Jamie Dornan en Viviane Muynck. 

 

Iedereen is van harte welkom! 
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Gezinsweekend 

 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

13 tot 15  

november 

2015 

 KFH  
Maasmechelen 

Mechels bos 

18u 

Prijs vol pension 

Kinderen -2 jaar:   gratis 

Kinderen 2 tot 6 jaar:  65 Euro 

Kinderen 7 tot 12 jaar:  75 Euro 

Kinderen 13 tot 20 jaar: 85 Euro 

Volwassenen:   95 Euro 

 

Inschrijven 

Julien Robberechts  

 052/34.22.98  

 julien.robberechts@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + weekend 

Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs 
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KWB Mosselfeest 
Het KWB mossel– en visfestijn zit er al weer op voor dit jaar. Ook dit jaar zat de parochiezaal weer 2 

dagen vol met fijnproevers. We willen jullie allen dan ook van harte danken om ons te komen       

steunen. We mogen met de hand op het hart spreken van een succesvolle edities 2015. Dit alles kon 

alleen gerealiseerd worden dankzij de hulp van zeer vele helpers, waarvoor onze welgemeende dank.  

Naar jaarlijkse traditie konden alle aanwezigen weer meedingen naar een mandvol producten van de 

wereldwinkel. De opdracht leek eenvoudig, maar niets was minder waar: bereken het volume van 

onze gerestaureerde mosselpot. Vele aanwezigen beriepen zich op hun metsers oog. Anderen       

gebruikten hulpmiddelen zoals een glas om toch maar de lengte en diameter van de mosselpot op te 

meten. En wat was nu toch weer de formule om het volume van een cilinder te berekenen? Gelukkig 

konden de meesten onder ons terugvallen op onze smartphone.  

Reken even met ons meer: hoogte mosselpot 116,00 cm met een diameter van 121,20 cm. 

 

 

 

Helaas kunnen we maar één iemand gelukkig maken en de winnaar is Greta Van Hoof met een        

volume van 1 m³ 341 dm³ 021 cm³. Proficiat Greta.  Op de tweede plaat vinden we De Bondt Maaike 

met 1 m³ 333 dm³ 666 cm³ en op de derde plaats Simoens Christina met 1 m³ 325 dm³ 076 cm³. 

 

 

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

OPLOSSING KRUISWOORD 234 

  

 

  

    De prijs gaat naar Sien. 

  

    Proficiat! 

Het sleutelwoord van de voorbije 
maand was : DUIVENMELKER. 

1 F A R I Z E E E R   B O D 

2 O R A K E L   Z IJ D E U R 

3 N E K   R I T E   A L D I 

4 T   K A P S A L O N   S E 

5 E G E L   I A   P I N T   

6 I E R   T E R D E G E   S 

7 N R   V O   T O E   S U L 

8 T A F E L T E N N I S T E 

9 J A A R   I N K   D E   E 

10 E S T H E R   E G O   I T 

11   K A I N   O R E   D O S 

12 H A L T   P M   E E U W   

13 A L E   C H A R L A T A N 
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Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 235 

Win deze maand:              

Een verrassing!  

 

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 30 oktober 2015 in de bus bij Albert 

VAN DER HASSELT, Nieuwbaan 32 (= rechtover krantenwinkel) te Peizegem, of mail het naar:          

stefanvandevenster@scarlet.be   Vergeet je thuisadres niet te vermelden! Je kan ook op onze websi-

te terecht: http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet je naam en adres niet te vermelden! 

 

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

1 
                  14       

2 
9               1         

3 
                    2     

4 
      3                   

5 
                        4 

6 
  5       15               

7 
                  11       

8 
              13           

9 
      6                   

10 
            10         7   

11 
                          

12 
  12                       

13 
                      8   

HORIZONTAAL : 

1. Fijn verdeelde sneeuw die door sterke wind 
verplaatst wordt. 

2. Bruine platvis – Geneesmiddel, oplossing. 

3. Onder andere – Glasaal, karpertje - Nikkel. 

4. Beenvis – Groet – Compagnie. 

5. Asociaal type – Vertrek! – Kraaiachtige vo-
gel. 

6. Periode van 4 weken voor Kerstmis – Uit-
roep van pijn – Rhodium. 

7. Infectieus eiwitmolecuul – Hervatting, we-
deropvoering. 

8. Bevordert de groei. 

9. Muzieknoot – Snelheid, ritme – Onder ande-
re. 

10. Beu – Het voortdurend tellen – Succesnum-
mer. 

11. Oorlogsgod – Plaats in Portugal. 

12. Boksterm – Bewijsstuk – Moeder – Overle-
den prinses. 

13. Tropische boom – Zotskap, ouderwetse 

VERTICAAL : 

1. Italiaans eiland – Forse dikkerd. 

2. Keizer van Rome – Broer van Mozes. 

3. Shilling – Noodzakelijk, niet te missen – Bo-
venmatig. 

4. Rivier in Portugal – Aansporing – Planten-
vocht. 

5. Uniek internetadres – Afdoende, toereikend 
– Aanlegplaats. 

6. Wimpel – Larve van de langpootmug. 

7. Hoofdfiguur uit de Flintstones – Driedelig 
schilderij. 

8. Reeks – Loopvogels. 

9. Maanstand – Afrikaans zoogdier – Verlich-
tingsmiddel. 

10. Lidwoord – Braziliaanse trommel – Buffet. 

11. Bevelschrift – Eén der Verenigde Staten. 

12. Ajuin – Europese vrouw – Ontving. 

13. Halve trouwboek, eega – Binnen. 

http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak


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 

19 oktober  Orgaandonatie 

28 oktober  Filmavond - Flying Home 

6 november Praatcafé  

13-15 nov.  Gezinsweekend 

30 november  Koken met Stefaan Acke 

4 december  Praatcafé 

19 december  Kinderkermis 


