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23 mei 

Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? 

Kun je vergiffenis schenken ? 

Het is een kunst die niemand kan leren. 

Je moet van je geheugen geen computer maken 

waar je al de namen opslaat van wie je iets          

misdeden. 

Je moet dingen kunnen loslaten, jezelf vrijmaken 

en ook anderen nieuwe kansen geven. 

Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. 

Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het 

verleden, 

geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en 

laten van mensen. 

Vergeven is net als ademhalen: 

je moet kunnen loslaten, 

uitademen om opnieuw verse zuurstof in te        

ademen. 

Met je tanden op elkaar je adem inhouden,           

betekent stikken. 

 

Gebeds- en bezinningsteksten mei 2015 

Thomas - Gebedenboekje 
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 Verslag Fit 
op de fiets 

De eerste kilometers staan op de teller. Bij KWB valt er altijd iets te beleven en dit is ook zo op de 
fiets. Wij hebben reeds enkele zondagen 25 km afgehaspeld. Stilaan denken wij eraan om de afstand 
te  verhogen. 

Ben je geïnteresseerd om mee te starten of de draad van vorig jaar terug op te nemen wacht dan niet 
meer te lang of oefen anders wat in het geniep om bij onze toffe kliek aan te sluiten. 

Wij spreken nog steeds af op zondagmorgen om 9u30 aan Ons Parochiehuis. 

Wij lichten al een tipje van de sluier op wat de volgende maanden op het programma staat. Vanaf 17 
mei beginnen wij aan tochtjes van 30km. Afhankelijk van de conditie van de deelnemers houden wij 
deze afstand aan tot midden juni of eind juni. In de maanden juli en augustus gaan wij stilaan naar 
fietstochten van 35 tot 45 km. 

Laat je alleszins niet afschrikken door deze afstanden. KWB is geen fietsclub maar een vriendenclub 
waarbij iedereen aan bod kan komen. Hou de Kleine Raak van de komende maanden in de gaten voor 
bijkomende informatie, anekdotes en foto's van de zondagstochten. 

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

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

Sluiting meimaand 
Met KWB willen wij Maria, de Vrouw van alle tijden, samen vieren. Een jaarlijkse traditie, maar toch 

ieder keer zo speciaal. Samen zingen, samen bidden, samen bezinnen, het even stil maken rond ons 

heen. Wij krijgen hiertoe de gelegenheid tijdens de  

Eucharistieviering  

aan de Kapel van de Holbeek  

op Donderdag 28 mei 2015 te 19 uur. 

 

Pastoor Guido zal voor ons voorgaan en het Parochiekoor Cumdecore oefent nu reeds om met een 

aantal mooie liedjes Maria alle lof toe te brengen. KWB zorgt voor zitplaatsen en offert eieren voor 

goed weer… Hartelijk welkom !  

mailto:mieke-mertens@hotmail.com
mailto:lucdd@belgacom.net
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Barbecue 

 

 

 

 

 

 

  Afsluiter werkjaar KWB Peizegem! 

  Ons Parochiehuis om 20u 

Prijs  

Kinderen:   8 Euro 

Volwassenen:  12 Euro 

 

Aperitief inbegrepen 
 

Inschrijven verplicht! 

Johan Guns 

 0486/72.79.10  

 jguns@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + barbecue 

19 juni 

2015 

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 

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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Merchtem Samen Energiek 
Uw woning doorgelicht: een energieproject met veel mogelijkheden!  

 

 

 

 

 

De motor van ons energieproject  ‘Samen Energiek, uw woning doorgelicht’ begint echt aan te slaan. 

Daarom lichten we u graag nog eens toe waar dit project voor staat en wat het voor u en onze regio 

kan beteken. 

Mensen activeren om energetische tekortkomingen aan hun woning aan te pakken. Daar gaat het 

in essentie over. Om dat te bereiken diende Beweging.net regio Brussel-Halle-Vilvoorde een project-

dossier in bij de provincie. Met succes: ‘Samen Energiek, uw woning doorgelicht’ kreeg groen licht en 

werd intussen door verschillende gemeentebesturen uit onze regio enthousiast onthaald. 

Aan elke deelnemende gemeente wordt gevraagd een vijftal woningen te selecteren, waar een 

‘warming-up home party’ gehouden mag worden. Bewoners of eigenaars van de woning, laten hun 

huis aan een thermografisch onderzoek  onderwerpen door experts van Beweging.net en vzw Dia-

loog. Met een warmtecamera brengen zij de energieverliezen in de betreffende woning in kaart. De 

scans van de warmtecamera vormen de basis voor verder duurzaam bouwadvies en gerichte door-

verwijzing naar actoren in de bouwsector die verbeteringswerken kunnen uitvoeren. 

Om thermografisch onderzoek zo bekend mogelijk te maken bij een breed publiek, moedigen we het 

organiserend huis aan om vrienden, kennissen, buren … uit te nodigen. Zij doen op hun beurt inspi-

ratie en inzichten op om voor hun eigen woning energiebesparende maatregelen te nemen. 

En juist om zoveel mogelijk huizen in onze regio op een betaalbare manier energiezuiniger te maken, 

hebben we de steun van lokale besturen hard nodig. Het geeft dan ook voldoening dat we momen-

teel warming up-party’s aan het plannen zijn in Meise, Merchtem, Zaventem, Beersel, Liedekerke, 

Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Asse.  Natuurlijk hopen we dit project in nog meer gemeenten en steden 

ingang te doen vinden. En hopelijk leiden de conclusies van dit project tot bijvoorbeeld nieuwe ge-

meentelijke regelgeving in functie van zoveel mogelijk energiezuinige woningen.  

Ook in Merchtem  gaat dit project van start. Tussen 15 en 31 oktober  2015 zullen 5 woningen ge-

scand worden in het kader van dit project. ‘Samen Energiek, uw woning doorgelicht’ is een energie-

project van Beweging.net met de steun van provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met vzw 

Dialoog.

 

 

Meer weten over dit project? Geïnteresseerd in de voortgang ervan in Merchtem? 
Contacteer de milieudienst Karin Stevens (052/38.12.04), karin.stevens@merchtem.be ), 
of Rita Robberechts robberechts.rita@telenet.be  

mailto:karin.stevens@merchtem.be%20
mailto:robberechts.rita@telenet.be
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Oplossing KWB kruiswoordraadsel nr. 230 

Het sleutelwoord van de 
voorbije maand was :     
MEIBLOEMENBOOM 

De winnaar is   
Liliane  De Raes 
 

Proficiat!  

vogel  

spotting 
 

Nog voor we goed en wel vertrokken waren werden we al onmiddellijk geconfronteerd met slecht 
nieuws. Het weer was namelijk niet optimaal om vogels te spotten, het was grijs, wisselvallig weer. 
Maar zoals iedereen weet wint de aanhouder, we hoorden en zagen niet minder dan 40 vogels. Te 
veel om op te noemen maar onze deskundige gids, Jurgen Saerens, heeft beloofd om alle deelnemers 
meer informatie te bezorgen van alle gespotte vogels. 

Onze fietstocht bracht ons via Buggenhoutbos, waar we de Galloway runderen konden zien, naar de 
Schelde. Onderweg passeerden we Den Briel en Baasrode. Aan de waterkant van de Schelde spotten 
we een groot aantal watervogels. 

In Vlassenbroek werden we nog getrakteerd op kikkers en de Karekiet, maar ondertussen was het  
alweer tijd om naar huis te rijden. 

De KWB wil langs deze weg onze gids Jurgen Saerens danken. We hebben alvast met Jurgen een  
nieuwe afspraak vastgelegd in het tweede kermisweekend 2016. 

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

1 B R O G U E   H E L O O T 

2 E E R S T E R A N G S   A 

3 D I E   O R A N G   M IJ L 

4 D   G E P   P D   N A S I 

5 E M O T I E   I N C A   E 

6 N A   M E N A G E   N B   

7 W I D A   G R   U K   R A 

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

9 R E   L A R I E   R IJ V  E 

10 M N D   A D E M E N   E M 

11 E   A K S   S E M   A T O 

12 R O M A   C T   I L L   O 

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



Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 231 

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 29 mei 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      
website terecht: http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet je naam en adres niet te vermel-
den! 
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Win deze maand:              

Een verrassing!  

 

Trefwoord: 

——————————— 

Naam: 

——————————— 

Adres: 

——————————— 

——————————— 

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

1 
           5          10     

2 
                   8       

3 
                         1 

4 
             7             

5 
                          

6 
   3                       

7 
           12               

8                        4   

9 
   11                       

10 
                          

11 
                     9      

12 
         6                 

13 
                      2      

HORIZONTAAL : 

1. Deel van een geheel, component. 
2. Voorteken – Knoflooksaus – Japans bord-

spel. 
3. Onware bewering – Kledingmateriaal. 
4. Meisjesnaam – Het zedelijke gevoel be-

treffende. 
5. Witvis – Destijds. 
6. Badkamersanitair – Ontkenning -  Eiken-

schors. 
7. Russisch meer – Afgepast, nauwkeurig –     

Tantalium. 
8. Dierenhok – Insectenoog. 
9. Typetje van Rowan Atkinson (Mr. …) –         

Radioactief edelgas – Chinese maat. 
10. Met de slee rijden – Hertensoort – Deel 

van een hengel. 
11. Antw. riviertje – Amper – Voorzie van een 

ring. 
12. Commerciële tv-omroep – Waterval. 
13. IJsgerecht – Laag of gemeen persoon. 

VERTICAAL : 

1. Frisdrank – Meedogenloos, woest. 
2. Rechtopstaand stenen grafmonument – Muze 

van het minnedicht. 
3. Bewaarplaats van vis – Hoofdstad van Senegal – 

Laatste ronde. 
4. Nauw – Honoreren, blijk van waardering geven. 
5. Verharde huid – Franse stad a/d Middellandse 

Zee. 
6. Familielid – Engelse titel – Schaakterm. 
7. Luiaard – Bedekte toespeling – Geneesheer. 
8. Gedroogd zeewier bij sushi – Afloop –                 

Ceteris paribus. 
9. Inhoudsmaat – Autoped – Russisch gebergte. 
10. Danstent, muziek – Vat – Kunstmatige taal. 
11. Geurige drank – Diepe wond. 
12. De eigen persoon – Benard, hachelijk. 
13. Uit één ruimte bestaande grote woning – 

Mestsoort. 

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 

23 mei KWB en Femma Uitstap               

  in Bergen 

28 mei Sluiting meimaand 

5 juni  KWB Praatcafé 

 

19 juni Barbecue 

3 juli  KWB Praatcafé 


