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30 november 

Mensen van goede wil 
 

Mensen van goede wil geloven, 
ondanks de feiten, 
dat vrede kan in deze wereld. 
En dat menswording 
geen zeldzaam mooi verhaal 
van lang geleden is, 
maar iets dat moet gebeuren, 
nu en altijd weer opnieuw. 

En het gebeurt. 
Waar men het niet verwacht. 
Onhoorbaar als het licht 
dat wolken openscheurt. 
Iemand doorbreekt 
de enge kring van zijn bestaan 
om bondgenoot te worden. 
Biedt onberekend woord en brood. 
Geeft onderdak en warmte, 
mededogen of een handvol hoop. 

Mensen van goede wil 
volgen de ster die naar de ander leidt. 
En met de ogen van hun ziel 
zullen zij overal het kind herkennen. 

 

                                                                 Kris Gelaude 
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Praatcafé goede Sint 
 

        KOMT HIJ OF KOMT HIJ NIET? 

     WIE BRENGT HIJ MEE? 

   WAT BRENGT HIJ MEE? 

       Wens je het antwoord te kennen op al deze vragen? 

       Kom dan op vrijdag 4 december naar                                            

       ons Parochiehuis. 

       De antwoorden zijn er vanaf 20u00 te vinden.                                                               

       De eerste consumptie is gratis.                                                                          

 Mogelijkheid tot betalen van je lidgeld voor 2016.   

 

Verslag orgaandonatie 
Maandagavond 19 oktober klokslag 19u sneden we met een 15 tal geïnteresseerden het ethisch en    

emotioneel geladen thema van orgaandonatie aan. Jan Dehaes, transplantcoördinator van het                

UZ Brussel, kon de geladen stilte echter al gauw doorbreken en toonde ons wat een mooi               

afscheidsgeschenk orgaandonatie kan zijn voor onze medemens. We leerden onder andere dat ieder 

van ons automatisch orgaandonor is, tenzij we expliciet en schriftelijk ons verzet gaan uiten in het 

gemeentehuis. En wat gebeurt er nu als morgen het onmogelijke gebeurt en je had hierover toch 

nog twijfels. Geen probleem, jouw directe familie kan deze twijfels alsnog overmaken aan de      

transplantcoördinator en dan wordt jouw wens uiteraard gerespecteerd. Weet evenwel dat de 

wachtlijst voor orgaantransplantatie lang is en dat we spijtig genoeg niet altijd op tijd een geschikte 

donor vinden. Vandaar dat steeds meer directe familieleden een nier doneren aan een broer of een 

zus, aan een ziek kind. We kunnen ten slotte perfect verder leven met slecht één nier. En niet te    

vergeten, we kunnen ook weefsels doneren, denken we maar aan huid voor zwaar verbrande        

patiënten. Of het botweefsel dat wordt vervangen bij een heupprothese? Dit kan dienen om zware 

botfracturen of schade door kankergezwellen te herstellen.  

Zeg nu zelf, is er een mooier gebaar van solidariteit? 
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ET DE EINDEJAARSFEESTEN IN ZICHT : FEESTELIJK TAFELEN 
THUIS!! 

 

 

Het hoeft niet altijd kalkoen te zijn op kerstavond… Zin om met de feestdagen een klasse diner te  
serveren ? Dan is deze uitnodiging iets op je maat gemaakt ! 

Ook voor de eindejaarsfeesten van 2015 kan ieder KWB-lid zijn kookkunst de vrije loop laten gaan. 
Zoals vorig jaar afgesproken geven wij elkaar opnieuw rendez-vous om een heerlijke feestmaaltijd te 
leren klaar maken. Het wordt niet zomaar een “tussendoortje” of een eenvoudig “éénpansgerecht”. 
Neen, het wordt een menu voor de echte fijnproever !  

Net zoals vorig jaar worden wij in de meest complexe keukengeheimen wegwijs gemaakt door KWB-
lid en kok van dienst Stefaan ACKE. Noteer alvast de datum van onze kookavond met stip in je    
agenda: 

Maandag 30 november 2015. 

Op het menu : 

Voorgerecht : Sint Jacobsvruchten in een spekjasje met truffel en mousse 
van knolselder. 

Hoofdgerecht: Kabeljauw met gembercitroensaus. 

 

De kookavond start om 20 uur stipt en wij zijn te gast in de keuken van de chef. Plaats van de af-
spraak: Bij Stefaan en Karin Acke, Nieuwbaan 121. 

Een kookavond bij Stefaan en Karin hebben iets: knus en gezellig, alle gerief kort bij de hand, je ziet 
wat er in en naast het kookfornuis gebeurt, niet alleen kijken maar ook koken ! 

Alles wordt van naaldje tot draadje uitgelegd. En bovendien krijg je alle handelingen netjes mee op 
papier. Kwestie van thuis, als het voor echt is, geen vergissingen te begaan. 

Zo een kookavond kan niet voorbij gaan zonder proeven. Daarmee wordt de avond afgesloten. Ver-
wacht geen volledige maaltijd. Maar een “proevertje” mag het ook niet genoemd worden. ’t Wordt 
zoiets tussen de twee… En we weten het nu reeds zeker: voor Stefaan wordt alles geserveerd met 
het beste uit zijn wijnkelder. 

Koken kost geld. En deze keer letterlijk. Voor de deelname in de kosten vragen wij 12 EUR, leren, 
doen, proeven en een lekkere wijn inbegrepen. Wil je mee doen om je culinaire gaven te laten op-
borrelen? Schrijf dan in uiterlijk op 25 november 2015  bij Fons De Potter, De Heide 68, tel 
052/371557 of via e-mail : a.depotter@telenet.be. 

Nu al duimen voor een geslaagd kerst- of Nieuwjaarsdiner !!! 

Hartelijk welkom. 

 

M 

mailto:a.depotter@telenet.be
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kwb  

Teerfeest 
 

 

Zaterdag 16 januari  

        om 19u30 

              Ons Parochiehuis 

 

 

 

Weet jij nog waarvoor de naam ‘Teerfeest’ staat?  

Even googelen en wat blijkt? ‘Teerfeest’ is een oer-Vlaams woord voor het jaarlijkse ledenfeest van 

een vereniging, waarbij de leden en sympathisanten hun voeten onder tafel schuiven voor een  

heerlijk feestmaal aan democratische prijzen. Met andere woorden, dit is het moment dat we eens 

mogen teren op de kas van KWB Peizegem. En laat dit nu net ook de bedoeling zijn! Dit is een         

uitgelezen kans om nog eens samen gezellig te tafelen en enkele pasjes op de dansvloer te wagen. 

Wij hopen dan ook al onze leden en sympathisanten te mogen verwelkomen op ons jaarlijkse     

Teerfeest.  Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het feestmaal wordt verzorgd door EetClusief.       

Deejay van dienst is Gert Horio en de ambiance daarvoor moeten jullie zorgen. 

Blokkeer dus alvast zaterdag 16 januari in jullie agenda. Meer details waaronder het menu kan je 

terugvinden in de Kleine Raak van december. 

 

Het bestuur 
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Gezinsweekend 
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Lidgeld 2015 - 2016 
Een nieuw werkjaar is alweer begonnen. Je maakt kennis met het 
nieuwe programma. Het is tevens het traditionele moment dat de 
wijkmeester langskomt voor het ophalen van het lidgeld. 

Voor de prijs van 25 euro ontvang je het gehele 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. 

De lidkaarten worden meegeleverd met de Raken van de maand november. 

Voor een goede gang van zaken vragen wij de afrekening van alle lidgelden tegen 30 november 2015. 
Op die manier heeft onze administratie nog de tijd om alles in orde te brengen bij KWB-nationaal. 

Maak het jezelf en ons gemakkelijk en schrijf het bedrag van 25 euro over op bankrekeningnummer 
IBAN BE 7755 9596 0644 van KWB-Peizegem. 

Heb je buren, kennissen of vrienden die geïnteresseerd zijn in KWB. Laat het ons weten en wij bren-
gen hem een bezoekje. 

KWB-Peizegem rekent zoals altijd op jouw medewerking. Tot binnenkort op één van onze knalactivi-
teiten! 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  OPLOSSING KRUISWOORD 235 

  

 

  

De prijs wordt door de wijkmeester be-
zorgd aan Jan De Block. 

  

Proficiat! 

Het sleutelwoord van de voorbije 
maand was : MIGRATIESTROMEN. 

1 I   S T U I F S N E E U W   

2 S C H A R   R E M E D I E   

3 O A   A L V E R   N I   D   

4 L E N G   A D I O   C I E   

5 A S O   G A   E K S T E R   

6   A D V E N T   A U   R H   

7 P R I O N   R E P R I S E   

8 A   G R O E I M I D D E L   

9 F A   T E M P O   O A   F   

10 Z A T   G E T E L   H I T   

11 A R E S   L I S A B O N     

12 K O   A K T E   M A   D I   

13   N I P A   K A P R O E N   
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Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 236 

Win deze maand:              

1 vrijkaart KWB             

kinderkermis!  

 

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 27 november 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              

vermelden! 

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

1 
  13         8             

2 
          11         9     

3 
                      6   

4 
                          

5 
                          

6 
              1         2 

7 
                10         

8 
7       14     5           

9 
                          

10 
                          

11 
      12                   

12 
                      4   

13 
        3                 

HORIZONTAAL : 

1. Spaanse kwaliteitswijn van min. 2 jaar oud –   
Genoeg! 

2. Familielid – Aanleiding, motief. 

3. Specerij – Muzieknoot – Deel van een wiel. 

4. Yard – Aromatische aftreksel – Circa. 

5. Doopbewijs – Overmatig – Afvalberg. 

6. Sprookjesfiguur – Lokkende blik, oogje –     
Plaatsje in Nederland. 

7. Agent – Godsdienst – Britse tussenmaaltijd. 

8. Al eerder door iemand anders gekocht en            
gebruikt. 

9. Eenmaal – Opstandeling – Kubieke centimeter. 

10. Rijksgrens – Opgewekt – Landcode Burundi – 
Scandinavische munt. 

11. God van de liefde – Altaarstuk. 

12. Insnijding – Opruiming – Soort onderwijs. 

13. Godenkind – Appelsoort. 

VERTICAAL : 

1. Bedrijf waar men kopieën kan laten maken –       
Franse nv. 

2. Troep honden – Omwille van. 

3. Imperatief (afk) – Egaal, vlak – Griekse godin. 

4. Edel – Onderwijsmateriaal, lectuur. 

5. Onvriendelijk – Ledemaat – Briefaanhef. 

6. Op deze manier – Werkplaats voor alcoholische 
drankbereiding – Tin (scheik.). 

7. Rattengif – Helium – Wiel. 

8. Bestaansreden – Aantekening, kattebelletje. 

9. Barium – Radiofrequentie voor burgerlijk gebruik – 
Mopperaar, zangvogeltje. 

10. Ononderbroken – Tiende van een liter  - Noorse 
godheid. 

11. Muziekgenre – Rivier in Friesland – Russische rivier. 

12. Handeling – Smeersel, soort zalf. 

13. Griekse letter – Ridder van de Ronde Tafel. 

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 

13-15 nov.  Gezinsweekend   

30 november  Koken met Stefaan Acke 

4 december  Praatcafé goede Sint 

19 december  Kinderkermis 

   8 december     Nieuwjaarreceptie 

   16 januari Teerfeest 

   5 februari  Praatcafé duiken 

   19 februari Trappisten proeverij 


