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10 december 

Om licht vragen we 
 
Winterlicht. Voorjaarslicht. 
Zomerlicht. Najaarslicht. 
 
Ochtendlicht. Middaglicht. Avondlicht. 
 
Licht klimmend en dalend tussen heuvels. 
Licht wemelend op rivieren. 
Licht golvend op zee. 
 
Verblindend licht. Gedempt licht. Gebroken licht. 
Verblijdend opgaand licht bij de geboorte. 
Verstillend stervend licht bij het levenseinde. 
Licht in Socrates en Boeddha, 
in Jezus en Franciscus, 
in Daens en Damiaan, Gandhi en Romero, 
in Nelson Mandela en Jeanne Devos, 
 
Vriendelijk, zalvend licht. Versterkend, opstotend licht. 
Blijf bij ons. 
Kom bij ons, op elk belangrijk levensmoment. 
Wees hier, in de stille dagen van Kerst, 
in de zich bezinnende dagen van Oudjaar en Nieuwjaar. 
 
‘Licht uit licht’! 
Wordt licht in onze ogen, wordt licht in onze woorden, 
wordt licht in onze ziel, wordt licht in onze handen. 
Doe ons in het nieuwe jaar 
wandelen in Licht. 

                   JP Vermassen 
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KWB Teerfeest 2015 

Lidkaart 2015 
De nieuwe kwb-lidkaart is er! 

In 2015 lanceert kwb een nieuw soort lidkaart. Voortaan ontvangen jullie jaarlijks een kunststof kaart, 
waar bovendien mooie ledenvoordelen aan zijn verbonden. Deze kaarten zijn handiger en aantrekkelij-
ker dan de huidige papieren lidkaart. Met de 
nieuwe lidkaart krijgen kwb-leden 10% korting op 
het volledige gamma van Primo en Lunchgarden. 
Het volstaat hiervoor de barcode op de voorzijde 
van de kaart te laten scannen aan de kassa.  

Naast de nieuwe lidkaart ontvang je in januari 
2015 het nieuwe ledenvoordelenboekje.  

Naast deze diverse voordelen ben jij en je gezin  
door het betalen van het  lidgeld ook verzekerd 
voor alle kwb-activiteiten waaraan je deelneemt.    

De ledenbijdrage voor 2015 bedraagt nog steeds 25 euro. Hoe je lidgeld betalen? 

Je kan 25 euro cash bezorgen aan je wijkmeester of je schrijft het bedrag van 25 euro                          
voor 10 december 2014 over op rekening BE55 7755 9596 0644 van kwb Peizegem. 

Lid blijven/worden van kwb is gewoon de moeite waard.    

Wij verwelkomen jullie vanaf 19u30 met een drankje en een woordje van de 
voorzitter. Nadien schuiven wij aan tafel voor een menu met aangepaste wij-
nen, verzorgd door EetClusief.  Dit alles wordt jullie aangboden voor de prijs 
van 40 euro per persoon. Nadien is het party-time met DJ Rudi. Uiteraard 
kan en zal een gezellige babbel niet ontbreken. Eerstdaags mogen jullie een  
persoonlijke uitnodiging in de bus verwachten met het menu en de  betaal-
modaliteiten . 

Noteer alvast de datum in jullie agenda. 

Zaterdag 17 januari 2015  

in Ons Parochiehuis 
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Nieuwjaarsreceptie  

KWB Peizegem bruist ook in 2015 verder! 

U bent allen uitgenodigd op onze             

bruisende nieuwjaarsreceptie op 

 

 

9 januari 2015 
                    In ons Parochiehuis vanaf 20u 

Alvast enkele data om niet te vergeten ... 
 

Toneelgroep Lawerken kondigt met trots hun        

40ste verjaardag aan en dit kan uiteraard niet           

ongemerkt blijven. De feesteditie gaat door op  

6, 7 en 8 maart 2015 
 

       KWB Whisky Degustatie 

Gedurende 2 jaar zijn de organisatoren op zoek geweest naar gekende en 

minder gekende Whisky’s die op geen enkele degustatie zouden misstaan. 

Uiteraard hebben zij ook weer een verrassing 

voor ons in petto.  

Voor de durvers is er slechts 1 datum 

20 maart 2015 



Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 226 

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 26 december 2014 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! 

Kleine Raak - blz 4 

HORIZONTAAL : 

1. Noorse Godheid – Korenzeef – Maggikruid. 
2. Begrensde tijdsruimte – Caraibische dans 

en muziek. 
3. Mormel, misbaksel. 
4. Gebakken aardappelschijfjes – Vrouwen-

naam – Streling. 
5. Bezittelijk vnw. – Bijbelse figuur – Nijlreiger. 
6. Plaats in de Amerikaanse staat New York. 
7. Ierse hoofdstad – Meer in Azië. 
8. Godsdienst – Uitzicht – Vrachtwagenmerk. 
9. Straatarm persoon. 
10. Stoomschip – IJzeren wig – Oogstmes. 
11. Deel van een huis – Bevel aan een hond – 

Biersoort. 
12. Rijstbrandewijn – Dubbel verhoogde toon – 

Boterham. 
13. Afrikaans dier – Namaakjuwelen.   

VERTICAAL : 

1. Plaats in de Duitse gemeente Stolberg – Week-
dag. 

2. Selenium – Organisch bodemmateriaal – Indi-
aas gewaad. 

3. Jongensnaam – Onzin – Voertuig. 
4. Omslag – Hoogstapelaar – Kauw. 
5. Aantasting van wijn. 
6. Landcode Angola – Chinese dynastie – Spits-

boog. 
7. Ethernet Link Access Protocol – Vegetarisch. 
8. Moment van rust. 
9. Dwarsmast – Begrensd gebied – Verhoogde 

toon. 
10. Asociaal persoon – Intern. Kwaliteitserkenning 

– Carnavalsstad. 
11. Totaal aan woorden waarover een taal of ie-

mand beschikt. 
12. Deel van Griekenland – Bloeimaand – Barium. 
13. Voldoende (Lat.) – Eén der musketiers.  

Win deze maand:          

een verrassing 

 

Trefwoord: 

——————————— 

Naam: 

——————————— 

Adres: 

——————————— 

——————————— 
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 Kookavond: zorg zelf voor je feestmenu 
We knopen terug aan met een een traditie op onze KWB-kalender : eens de bladeren beginnen te val-

len en we onze kachel of haard hebben aangestoken zijn de eindejaarsfeesten in zicht. En dan komt de 

vraag : wat dit jaar op het feestmenu met Kerstmis en Nieuwjaar ? 

KWB wil je hierbij helpen. Tenminste in de zoektocht naar passende gerechten, want de praktische uit-

voering laten we over aan de kookkunst van iedereen die zijn creativiteit in de keuken wil ten toon 

spreiden.  

Dit jaar kiezen wij voor één kookavond waarop wij zowel een voorgerecht 

als een hoofdschotel zullen bereiden. Het worden feestelijke gerechten. 

En toch … we hebben er voor gezorgd dat zowel naar haalbaarheid, naar 

budget als naar de toegankelijkheid tot de ingrediënten dit menu in ieders 

bereik moet liggen.  Oordeel zelf : 

Voorgerecht : 

EEN SOEPJE VAN AARDPEER MET SINT-JACOBVRUCHTEN EN TRUFFEL. 

Hoofdgerecht : 

HERTENKALFFILET MET GEMENGDE PADDESTOELEBN EN PORTSAUS. 

Onder de deskundige leiding van Stefaan Acke leren wij deze gerechten bereiden op onze 

KOOKAVOND 

OP WOENSDAG 10 december 2014 OM 20u STIPT 

Ten huize ACKE, Nieuwbaan 121 in Peizegem 

Je hebt dit goed gelezen, net zoals de vorige jaren zullen wij te gast zijn in de keuken van  Stefaan en 

Karin. En nadien volgt een proevertje (meestal wordt dat een stevige proever) met passend wijnen in 

hun sfeervolle living.   

Voor zo een kookavond moeten we tijdig onze bestellingen 

plaatsen. Daarom vragen wij om in te schrijven bij Fons De 

Potter (De Heide 68 – tel : 052/371557 – GSM 0475 292591 

-  e-mail a.depotter@telenet.be) en dit ten laatste op     

zaterdag 6 december 2014 (met de kinderkermis). 

Deelname in de kosten : 12 € - ter plaatse te betalen. 

Wij hopen om je op deze kookavond te mogen begroeten. 

Tot zolang en nu reeds smakelijk eten. 

mailto:a.depotter@telenet.be
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KWB en Femma verzetten bergen in Mons! 

Oplossing KWB kruiswoordraadsel nr. 225 

Het sleutelwoord van de 
voorbije maand was :   
STROOMUITVAL 

De prijs gaat naar de    
maker van het kruiswoord 
aangezien er ons geen  
enkele inzending bereikte. 

Proficiat Stefan!  

In 2015 gaat de provincie Henegouwen, meer        

specifiek de hoofdstad Bergen, een bijzonder en   

historische jaar tegemoet. Als culturele hoofdstad 

van Europa zal  Bergen duizenden toeristen en be-

zoekers aantrekken. Dit hoeft niet te verwonderen. 

In het hart van Europa omarmt Bergen verschillende 

schatten die de stad sinds meer dan 1000 jaar op-

bouwde en die beslist een bezoek verdienen. De   

talrijke monumenten (waarvan onder andere het 

belfort op de Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt),    

kerken, musea en mooie panden getuigen vandaag 

nog van deze rijke geschiedenis.  

Na Ieper vorig jaar slaan KWB en Femma alweer de handen in elkaar om er een fantastische               

en onvergetelijke daguitstap van te maken.  Noteer alvast 23 mei 2015 in jullie agenda 
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 Fotoverslag afgelopen maand november 
Even opschudding tijdens 
het laatste 1ste vrijdag 
café. Naar goede gewoon-
te zaten onze verwoede 
kaarters Lily Horio, Fran-
cois Lemaire en Jean Mer-
tens te ‘kleuren Wieze’. 
Het trio werd uitzonderlijk 
aangevuld met Julien Rob-
berechts. Wanneer Julien 
evenwel het lef toonde 
om ‘solo-slim’ te gaan was 
het hek van de dam. Deze 
vermaledijde nieuwkomer 
toonde evenwel geen res-
pect en ronde met succes 
de solo-slim af. Late het voor iedereen duidelijk zijn, Julien is niet langer welkom aan de kaarterstafel. 
Voor wie dit nummertje wenst over te doen? Met deze kaarten een dosis geluk is het mogelijk! 

 

Vrijdag 21 november ging onze jaarlijkse klusavond door. Ondanks de geringe opkomst kunnen we 
toch van een succesvolle avond spreken niet in het minst dankzij de aanwezig van een fantastische 
stielman die niet te benauwd was om al zijn professionele trucjes met ons te delen. Bedankt Steven 
Follaets! 

 

 



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 
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Redactie: Johan Guns 

Distributie: Marc Van Herp 
 

En natuurlijk de vele helpers 
in de werkgroepen 

10 december Kookavond 

9 januari         Nieuwjaarsreceptie 

17 januari       Teerfeest 

6 februari     Muziekcafé 

22 februari   Tuindag 

6-7-8 maart  Toneel 


