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Fit op de fiets 

iedere zondag 

Kom, laten we elkaar een mooie Pasen  
gunnen en geven.  

 

Pasen.  
Dat is opstaan uit de ontmoediging  
omwille van zoveel onrecht.  
Dat is opstaan uit de machteloosheid  
omwille van zoveel politieke en economische belangen.  
Dat is opstaan uit het verdriet  
om zoveel onschuldige doden door zinloos geweld.  
 
Pasen.  
Dat is niet berusten.  
Dat is niet blijven neerliggen bij verlies.  
Het kan Pasen worden.  
Als jij mij helpt om de steen op mijn ziel weg te rollen.  
Als jij mij bezoekt met opbeurende woorden.  
Als jij mij doet zien dat elke stap telt.  
Als wij allen, in ons denken en geloven,  
open blijven staan voor de ander.  
Zo’n Pasen kan ook nog dit jaar.  
Zo’n Pasen kan in ons midden beginnen, hier en nu.  
 
Kom,  
laten we elkaar een mooie Pasen gunnen en geven.  
Een zalige Pasen voor ons allen. 

Uit Veertigdagentijd en Pasen 2015 (Beweging.net) 
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   Fit op 

 de fiets 
De winter moet stilaan plaats maken voor de lente.  

KWB Peizegem gaat in 2015 terug de sportieve toer op. In 2015 bieden wij ook de startende fietser   
terug de kans om op zondagvoormiddag als KWB'er het stalen ros te temmen. 

Geen stage naar Spanje of andere oorden maar afspraak iedere zondag om 9u30        
aan “Ons Parochiehuis” te Peizegem. Wij starten met een tocht van ongeveer 25 km om de                
winterspieren los te gooien.   

De ene zondag is al wat vlakker dan de andere maar de leuze bij Fit op de fiets is :                                  

Samen uit, samen thuis. Je moet geen wielerfreak zijn om te mogen/kunnen meerijden.   

Ben je geïnteresseerd om mee te starten of de draad van vorig jaar terug op te nemen kom langs         
of neem contact met een van onderstaande. 

Hou alleszins de Kleine Raak van de komende maanden in de gaten voor bijkomende informatie of 
anekdotes van de zondagstochten. 

Meer info Gert De Block : mieke-mertens@hotmail.com of  0476/280718 

Luc De Dobbeleer :  lucdd@belgacom.net of 0476/343577 

Vogelspotting zondag 3 mei  
Zoals de traditie het wil trekken we er met de fiets op uit voor een tocht van ongeveer 18 km. Dit 

maal gaan we de waterkant verkennen.     

 Jurgen Sarens is opnieuw  

onze gids van dienst. We spre-

ken af om 9u30 aan ’ons Paro-

chiehuis’. Onderweg zullen we 

stoppen op een tiental plaatsen. 

 We zullen terug zijn voor de middag.  

Zeker komen!  

mailto:mieke-mertens@hotmail.com
mailto:lucdd@belgacom.net
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Met KWB en Femma op stap! 

Na een geslaagde uitstap vorig jaar naar Ieper en omstreken, naar aanleiding van 100j eerste Wereld-
oorlog, willen we dit jaar Mons bezoeken. 

Mons is uitverkozen tot de culturele hoofdstad 2015! 
Op zaterdag 23 mei 2015. 

Programma: 

8.00u  Vertrek op het kerkplein 
               Bij aankomst : koffie met iets zoets 
10.00u  Een geleide culturele wandeling door de stad met plaatselijke gids 
13.00u  In het ACV gebouw eten we onze picknick (meebrengen!) 
                 Hier kan je soep, koffie of frisdrank verkrijgen 

14.15u   Vrij te kiezen programma. Mogelijkheden:  
 Shoppen in de stad (Rue des Fripiers, Rue  de la Coupe, Rue de la Chaussée) 
 Musee du Doudou 
 Beaux-Arts Mons 
 Museum François Duesberg 
 Belfortsite 
 Stiftskerk van de H. Waldetrudis 
 

16.30u  Vertrek naar het brouwerijbezoek St Feuil-
lien 
17.00u  Brouwerijbezoek met degusteren 
18.30u  Vertrek huiswaarts 
19.45u  Voorziene thuiskomst in Peizegem 
 
Op de bus word je een infobrochure per gezin bezorgd. 
 

PRIJS: 15 € volwassenen / 10€ per kind  -12jaar 
(inbegrepen: bus, fooi, koffie, gids, brouwerijbezoek) 
 

Femma en KWB leden zijn verzekerd met hun lidkaart. 

 

Inschrijven en betalen voor 10 mei 2015 

Via mail: KWB en Femma robberechts.rita@telenet.be 

Info: 0475/29 25 91  (Fons ) 0473/66 08 37 (Rita) 

Naam: …………………………………………………………………………………………… GSM of tel.: ……………………………….. 

………………………… volwassenen  x 15€ =…………………………..€ 

………………………… kinderen ……  x 10€ =…………………………..€ 

Nemen deel aan de reis  en storten …………………………….…€ 

mailto:robberechts.rita@telenet.be
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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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8 mei 

2015 

Uitzonderlijk  

2de vrijdag van mei 

Zin in een gezellig babbel, 

even weg van alle dagelijkse stress, 

een kaartje leggen, 

een natje en een droogje. 

 

Dan is er maar één adres: het KWB praatcafé,  

iedere 1ste vrijdag van de maand  

ben je van harte welkom 

om 20u in  

‘Ons Parochiehuis’. 
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En wat hebben we geleerd op de tuinvoormiddag? 

Oplossing KWB kruiswoordraadsel nr. 229 

Het sleutelwoord van de 
voorbije maand was :     
TRANSPLANTATIE 

De waardebon wordt door 
de  wijkmeester bezorgd 
aan Jean Mertens 

Proficiat!  

Onze tuinvoormiddag zit er al weer op. Het weer zat niet echt mee maar 14 moedige hobbyisten     
trotseerden de grillige uitspattingen van de weergoden. Thema dit jaar was het snoeien van kleinfruit 
en laagstam fruitbomen. Onze gastheer Fons ontving ons met de nodige luister en hartigheden.  Met 
de snoeischaar in de hand gingen we aan de slag onder de deskundige leiding van Dirk Casier.  Onze 
gastvrouw had er geen goed oog in en al gauw bleek haar vrees gegrond. De vijgenboom werd 2/3  
ingekort. En hieruit volgt onmiddellijk onze belangrijkste les: durf snoeien! Voor diegene die dit alles 
moesten missen enkele van de vele adviezen dat uw nederige dienaar wist te onthouden: 

• Gooi het snoeihout van druivelaars niet weg maar laat het drogen en gebruik het op              
de barbecue. 

• Steenfruit moet enkel in zijn eerste jaren worden gesnoeid, daarna zullen de bomen zichzelf 
onderhouden door oudere takken en twijgen af te stoten. 

• Nieuwe twijgen die naar binnen groeien worden gesnoeid tenzij er plaats voor is.  

• Dikke ronde knoppen zijn bloemen en fruit, puntige ovale knoppen zijn nieuwe                 
groeischeuten. 

• Stekelbessen moeten stevig worden gesnoeid zodat er voldoende lucht door de plant kan 
blazen. Compacte planten geven aanleiding tot een vochtige micro-omgeving en witziekte. 

• Snoei nog voor de sapstroom op gang komt. 

• Het is niet nodig om gesnoeide stompen met allerlei producten af te dichten. Belangrijker is 
om op de juiste plaats de tak af te zagen zodat de schors er kan om groeien. 

 

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

1 P A L A Z Z O   C H I N O 

2 O F I R   I N H O U D   M 

3 U V   M A N G O   T O G E 

4 S A B E L   A R A B   E L 

5 S L IJ   S K A   L E N T E 

6 E   B A   A R E   D E I T 

7 T O E K A N   E P I E K   

8 T E L E F O O N N E T   K 

9 E N   L O E F   E N O L A 

10   A K A N T   G U D R U N 

11 B U I   I   N O   E I N E 

12 A   E L E G A N T   G E E 

13 S T R O   E N G T E   T L 



Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 230 

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 april 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! 
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Win deze maand:              
Een verrassing!  

 

Trefwoord: 

——————————— 

Naam: 

——————————— 

Adres: 

——————————— 

——————————— 

HORIZONTAAL : 

1. Gaatjesschoen – Lijfeigene in Sparta. 

2. Van de beste kwaliteit, top! 

3. Aanwijzend vnw. – Aap, mens (Ind.) –      
Lengtemaat. 

4. Houten pin (omg.) – Pro deo – Rijstgerecht. 

5. Gemoedsbeweging – Oud volk in Peru. 

6. Later – Huishouding – Nota bene. 

7. Weduwvogel, kaffervink – Gewichtsmaat –  
Verenigd Koninkrijk – Dwarsmast. 

8. Leren lezen en schrijven. 

9. Fr. eiland – Kletskoek – Harke. 

10. Maand (afk.) – Lucht inhaleren – Eminentie. 

11. Grote bijl – Bijbels figuur – Atm. overdruk. 

12. Zigeunervolk – Cent – Rivier in Oostenrijk. 

13. Boeddhistisch geschrift – Provincie in Spanje. 

VERTICAAL : 

1. Bedgenoten. 

2. Koordans – Elektronische post versturen –            
Onderofficier. 

3. Geurig tuinkruid – Deo favente – Deftige vrouw. 

4. Gedeputeerde Staten – Dag en nacht – Huisdier. 

5. Onbereikbaar ideaal – Broodheer. 

6. Roem – Naarling – Ongeveer (Lat. Afk). 

7. Gepraat op muziek – Kunstenaar. 

8. Behendig – Honingbij. 

9. Nauw – Deel van het aangezicht – Arabisch vorst. 

10. Lange golf – Na Christus – Hart, pit – Schuif. 

11. Turk – File – Wier. 

12. Bevroren water – Bewijs van bekwaamheid. 

13. Hijswerktuig – Lentebloem. 

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

1 
4               9   13     

2 
                          

3 
                        5 

4 
                          

5 
  1                       

6 
      8                   

7 
                          

8 
        11     3           

9 
                        2 

10 
                          

11 
7                         

12 
    14                   12 

13 
  6                     10 



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 

Johan Van Sande, Processiebaan 40/1, Peizegem, 052/37.41.52        
johanvansande@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 

3 april Casinocafé 

5 april Fit op de fiets 

6 april  Bloesemtocht 

12 april Merchtem Quizt 

3 mei  Vogelspotting 

8 mei  Praatcafé 

23 mei KWB en Femma Uitstap               

  in Bergen 

 


