
 

 

59ste jaargang 
Nr 5 

Januari 2016 
 

Uitgi edatum: 
8/01/2016 

Oplage: 135ex. 

Duiksensa e 
 
 
 
 
 

5 februari 

Nieuwjaarswensen van onze voorzi er 
 
Bij een nieuw jaar horen wensen 
Beste wensen, oprechte wensen, hoopvolle wensen 

Een mens is nog steeds uniek 
Daarom zijn deze wensen ook uniek 

Voor jou is een wens WAUW 
Voor een ander is deze wens dan MMH 
En voor nog een ander PFFF 

Laat mij toe jou het beste en fijnste toe te wensen 
maar de inhoud bepaal jezelf 
           door je glimlach 
                    door je traan 
                              door je schouderklop 
                                        door je inzet  
                                                  door  …  vul zelf maar in 

Wensen laten ons leven 
Wensen laten ons bloeien 
Wensen doen wat consump e niet kan 

Wensen zijn geen wereldnieuws 
Wensen zijn rela enieuws, bewegingsnieuws, 
vriendennieuws, familienieuws 

Laat elke maand van 2016 
een maand vol van deze wensen zijn 

     De beste wensen voor 2016 

         Luc   



 

 
Kleine Raak - blz 2 

 Onderwaterwereld 

Als je aan iemand vraagt, “hoe is het met jou?”  of “hoe gaat het ?” krijg je toch geregeld een 

eerder kort standaard antwoordje in de trant van “alles ok”, “goed  goed” of “druk druk”.  Maar als je 
iemand vraagt om eens te vertellen over zijn of haar hobby, dan krijg je heel waarschijnlijk een        
enthousiaste en gepassioneerde uitleg terug.   

En laat dat nu net zijn wat KWB Peizegem momenteel vraagt aan zijn leden.  “Wil jij eens wat         
vertellen over jouw hobby in een KWB Café?”, was de vraag die Johan (VS) van Johan (G) kreeg.  
“Da’s toch tof!  … En misschien hebben de andere leden daar ook wel iets aan” voegde Johan (G) er 
aan toe. Dus waarom niet?  Een afspraak was gauw gemaakt.  Het zou het KWB Café van februari 
worden. 

Als je dus graag iets meer te weten wil komen over de duikhobby van Johan (VS) dan ben je van 

harte welkom op het KWB Café van 6 februari eerstkomend.    

Johan en zoon   Jeroen, ondertussen respec evelijk PADI divemaster en PADI instructeur zullen jou in 
de wereld van het duiken welkom heten.  Theore sche kennis, materiaalinfo, prak sche zaken,     
fotomateriaal, …   je mag het allemaal verwachten jdens dit duik-halfuurtje.   En natuurlijk kan je 
nadien jdens dit café ook nog terecht met al je vragen over duiken.  Zeer zeker zal je er heel wat van        
opsteken en veel van leren.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We organiseren die avond ook een leuke quiz. KWB Peizegem biedt de winnaar een                        

ini a e duiken aan in het zwembad van Mechelen of Sint-Katelijne-Waver.  

Je hebt enkel een zwembroek of badpak nodig. Al het duikmateriaal wordt ter beschikking gesteld 
door duikclub Scuba College.  

Tot dan! 



 

 
 Kleine Raak - blz 3   

Femma-KWB 
nodigen u uit op hun zesde 

Den Boskant quiz! 
 

Diverse onderwerpen zullen aan bod komen zoals sport, aardrijkskunde, muziek, film, geschiedenis, 
media, taal, wetenschap, kunst en cultuur en varia. 

De quiz staat open voor alle familieteams, gelegenheidsteams, verenigingen en bedrijfsclubs en    
natuurlijk ook voor quizteams. 

Een ploeg mag uit 6 deelnemers bestaan. Hiervoor vragen we een inschrijvingsgeld van 18 €            
( 3 € per persoon ).   
 

WANNEER ? op vrijdag 18 maart 2016 om 20u 

WAAR ? in zaal ‘Ons parochiehuis’ te Peizegem - Merchtem  

(op het kerkplein van Peizegem) 
 

Inschrijven kan per e-mail op het volgende adres: gretavanhoof@hotmail.com 

of via onderstaande strook, binnen te brengen bij Ann Bocklandt, Nieuwbaan 5, 1785                       
Peizegem-Merchtem. 

De inschrijving is defini ef na overschrijving van het deelnemingsgeld van 18 euro op                     
rekeningnummer BE41 8335 7284 7510 van de organisa e ‘DEN BOSKANT quiz’. Vermeld duidelijk  
je naam, de naam van je quizploeg, en een telefoonnummer voor eventuele contactname. 

 

                                                                           We hopen u op deze quizavond 

te mogen begroeten, 
 

  Femma en KWB Peizegem 

 

                                                    Met steun van  

 
 
 
Inschrijvingsstrook 
 

Naam van de ploeg : ……………………………………………………………………………….. 
 

Contactpersoon : …………..……………………………………………………………………….. 

mailto:gretavanhoof@hotmail.com
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Merchtem Quizt - 2 
Na het grote succes van vorig jaar, volgens de organisa e (sic), kon niet anders dan een tweede edi-

e van Merchtem Quizt volgen. De voorlopers (Fusiequiz, Kwiskwis, Cultuurquiz) meegerekend, 
wordt   deze edi e de 40e keer dat de Merchtemse verenigingen het tegen elkaar zullen opnemen!  

De quiz 2016 zal doorgaan op :  

 24 Januari 2016 in Peizegem (Ons Parochiehuis) 

 31 Januari 2016 in Merchtem (Vijverdal) 

 14 Februari 2016 in Brussegem (Polyvalente zaal). 

De eerste vraag wordt telkens gesteld om 19u. Het maximum aantal personen per ploeg is vastge-
legd op 8. Het inschrijvingsgeld is nog steeds 1€ per persoon per avond (ter plaatse te betalen). 

Ook dit jaar gaan we dus met KWB-Peizegem weer ons beste beentje trachten voor te ze en bij de 
deelname aan Merchtem Quizt 2016. Deze keer, omwille van het latere jds p, geen nega eve in-
vloeden van recep e, teerfeest of andere KWB-uitspa ngen. Een speciale retraite of afzondering zit 
er helaas niet meer in. We vragen dus aan alle geïnteresseerde kwissers om de nodige zelfdiscipline 
aan de dag te leggen bij de voorbereiding van dit intellectueel evenement. 

De inspira e moet gezocht worden in het feit dat het alweer jaren geleden is dat de KWB-quizploeg 
nog een rol van betekenis mocht spelen bij de eindafrekening. Tijd dus om hier komaf mee te maken, 
en opnieuw te streven naar een podiumtrapje. Je hoe  echt geen boekenwurm of internaut te zijn 
om te mogen meedoen. Wees overtuigd van je kunnen en kom onze ploeg steunen.  

Geef voor de zekerheid een seintje aan een bestuurslid via de contactgegevens op de laatste        
bladzijde van deze Kleine Raak. 

OPLOSSING KRUISWOORD 237 

 

Het sleutelwoord van de voor-
bije maand was :                     
SKIVAKANTIE 

 

De verrassingsprijs wordt door 
de wijkmeester bezorgd aan 
Mieke Mertens 

 

Proficiat!  

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

1 V E I L L E U S E   K O I 

2 R A B I E S   A R O M A S 

3 E R   A L P E N   P I S A 

4 E L A N   R E T R O   E B 

5 T   B E G I N   O E I   E 

6 S P A   O T   P T   P A L 

7 C O   A Z   A R   Z I T   

8 H E R V O R M I N G   H O 

9 U N I E   M O M E N T U M 

10 U   T R I   R A G   U S G 

11 R U M   K A F   E A R   A 

12   R E M   S I E R A D E N 

13 L I   R A T E L S L A N G 
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Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 238 

Win deze maand een              
verrassing!  

 

Trefwoord: 

——————————— 

Naam: 

——————————— 

Adres: 

——————————— 

——————————— 

Breng de le ers uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met 
nr. 1 is de eerste le er, …) en bezorg het trefwoord vóór vrijdag 29 januari 2016 in de bus bij een  
bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze website terecht: 
h p://www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet je naam en adres niet te vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Handwerktechniek – Werpspel met pijltjes. 

2. Plaats in USA – Indonesisch rijstveld –   
Streling. 

3. Arabische vorsten – Belas ng – Bruto. 

4. Bijgerechtje – Groot, plomp dier of mens. 

5. Veerkrach g koord of band. 

6. En andere – Duitse schuimwijn – Grote bijl. 

7. Fier(heid) – Voegwoord – Beryllium. 

8. Lichtende kring rond zon of maan – Bars,     
humeurig – Oude man. 

9. Partner van Hillary – Aanbidder, geliefde. 

10. Het strafrecht betreffend – Middagdutje. 

11. Stad in Japan – Diepe kuil – Paardje. 

12. Maanstand – Ondergronds openbaar      
vervoer – Griekse kaas. 

13. Opstandeling – Film van Spielberg uit 1997. 

VERTICAAL : 

1. Israëlisch parlement - Worm. 

2. Schaapkameel – Ballethouding. 

3. Bedwelmend genotmiddel – Olievetstof. 

4. Erns ge, besme elijke longziekte – Damessjaal 
– Middeleeuwen. 

5. Tweewielig rijtuig met kap – Jasomslag. 

6. Boom – Ieder – Domme vrouw. 

7. Voch g – Deel van een molecule – Brandgang. 

8. Soort dans – Aangenaam koel – Wegens. 

9. Amerikaanse Indianenstam – Huilgeluid. 

10. Horlogemerk – Vlaams zanger. 

11. Dwarsmast – Vrucht – Egyp sche godin. 

12. Deel van een sigaar – Kenmerkend ritme –        
Tantalium. 

13. Bont gedrukt katoen – Oversteekplaats. 

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

1       1                   
2   13           12           
3                           
4         2       3       8 
5                           
6 4           11             
7                           
8       9               15   
9                           
10           7       6       
11                           
12       5           10       
13 14                         

mailto:stefanvandevenster@scarlet.be
http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak


 

 

KWB Peizegem bestuur 
 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 
julien.robberechts@telenet.be 

Fons De Po er, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 
a.depo er@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 
belee  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 
Redac e: Johan Guns 

Distribu e: Marc Van Herp 
 

En natuurlijk de vele helpers 
in de werkgroepen 

24 januari  Merchtem Quizt - 2 

   31 januari Merchtem Quizt - 2 

   5 februari  Praatcafé duiken 

   14 februari Merchtem Quizt - 2 

   19 februari Trappisten proeverij 

    4  maart  Praatcafé 

    13 maart  Tuinvoormiddag 

    18 maart  Femma - KWB Quiz 


