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15 april 

ZINVOL OF ZINLOOS 

De wereld draait op volle toeren 
En wij moeten meedraaien. 

De dagen en maanden vliegen voorbij 
Wij beginnen reeds de 4de maand van het jaar. 

Weet jij je nieuwjaarswensen nog? 
Wat gebeurde er in januari 2016? 

De wereld draait maar voort 
en wij moeten meedraaien of het leven stopt. 

De winter was geen winter 
en iedereen kijkt uit naar de zomer. 

Er is tussen in ook nog de lente 
maar alles draait zo snel dat wij het vergeten. 

De wereld draait op volle toeren 
en wij zitten op de mallemolen van het leven. 

En dan slaat het noodlot toe 
zo kort bij ons wat gisteren nog veraf leek. 

Een halve dag of 1 dag stopt ons hectisch leven 
maar dan draait de mallemolen weer op volle toeren. 

Wie weet  begin juli nog wat er gebeurde  op 22 maart? 
Voor de wereld telt alleen gisteren en morgen. 

Vandaag draait de wereld op volle toeren 
en wij moeten meedraaien met of tegen onze zin. 

Een belangrijke vraag  in deze wereld : 
Is ons leven nog zinvol of zinloos . 

Aan jou de uitdaging 
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Ben jij die gezellige winteravonden ook stilaan beu? Niet getreurd, je bent niet alleen. Trek er samen 

met ons op uit voor een avondje avontuur. Tot onze grootste spijt kunnen we u niet vertellen waar 

we heen gaan. We kunnen u evenmin vertellen wat we gaan doen. Dient u speciale kleren aan te 

doen? Sorry geen idee maar doe vooral je zondags kostuum niet aan.  

Wat kunnen we jullie dan wel vertellen? We gaan gebruik maken van verschillende tochttechnieken, 

iedereen zijn specialiteit komt dus aan de beurt. Een dosis gezond verstand en inlevingsvermogen 

kan ook nuttig blijken. 

We komen samen om 19u aan de parochiezaal Peizegem 

en vandaar trekken we de wijde wereld in. Breng  mis-

schien toch jullie smartphone en zaklamp mee, je weet 

maar nooit waar je terecht komt. GPS toestellen zijn ook 

toegelaten.  

Zowel groot als klein is van harte welkom. We plannen om 

terug te zijn tegen ten laatste om 23u aan de parochiezaal. 

Graag op voorhand een seintje aan Johan zodat we het 

vervoer kunnen regelen.                                                                jguns@telenet.be of  0486 72 79 10 

Zoals de traditie het wil trekken we er met de fiets op uit voor een tocht van ongeveer 20km.     

Jurgen Sarens is opnieuw onze gids. We spreken af op zondag 24 april om 9u  

aan ’ons Parochiehuis’. Onderweg zullen we stoppen op een tiental plaatsen. We zullen terug zijn 

voor de middag.  

Vergeet jullie 

verrekijker en 

fototoestel niet. 

Vogelspotting 
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Reflectie 
Ik moet bekennen dat ik even heb getwijfeld of de Kleine Raak wel de juiste plek is om een reflectie 

neer te pennen. Wat ons 2 weken geleden is overkomen is vraagt evenwel enige reflectie  goed be-

seffende dat deze is gekleurd door mijn eigen ervaringen van die dagen.  

Dinsdag 22 maart 2016, ik ben al vroeg aanwezig in het ziekenhuis want die dag ontvang ik om 9u 

onze hoofdauditor die komt onderzoeken of onze laboratoria over de nodige competenties beschik-

ken en hoogstaande kwaliteit kunnen leveren onder alle omstandigheden. Hoe irreëel kan iets zijn?  

Al gauw treed het noodplan van het ziekenhuis in werking, de eerste gewonden zijn onderweg. Als 

een goed geoliede machine neemt de routine het over van de werkelijkheid en daar kan een audit 

niets aan veranderen. Eén vraag in het bijzonder bleef me bij die dag en spookte nog vele dagen later 

door mijn hoofd. Op het moment dat de meeste communicatienetwerken in Brussel uitvielen door 

overbelasting vroeg de auditor hoe wij in een ziekenhuis verzekerden dat de juiste informatie bij de 

juiste persoon terecht kwam? Op automatische piloot ratelde ik de verschillende communicatiekana-

len op, maar diep van binnen bleef de vraag wel spoken.  

Diezelfde vraag bleek de afgelopen dagen zeer relevant. De broers El Bakraoui stonden in de VS ge-

boekstaafd als geradicaliseerd maar België was niet op de hoogte. Turkije brengt de Belgische am-

bassade op de hoogte van de uitzetting van Ibrahim El Bakraoui maar deze informatie stroomt te 

traag door naar de juiste personen in Brussel. Er werd 20 minuten voor de aanslag in Metro Maal-

beek gevraagd om de Metro stil te leggen maar deze informatie komt blijkbaar niet of te laat toe bij 

de MIVB. Een mogelijk onderduikadres duikt op in een onderzoek in het Mechelse maar wordt niet 

gecommuniceerd naar Brussel.  Ik ben niet zeker of al deze informatie de aanslagen had kunnen 

voorkomen, maar we mogen hier ook niet blind voor blijven.  

Communicatie betekent per definitie dat informatie wordt uitgewisseld tussen de zender en de ont-

vanger. Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat op deze communicatie ruis kan zitten en dat de ontvan-

ger niet altijd de inhoud of urgentie van de boodschap kan inschatten. Een belangrijke foutfactor is 

dat de zender en ontvanger elkaar dikwijls niet meer kennen, dat we niet meer de tijd nemen om 

elkaar te leren kennen, te leren begrijpen, te leren inschatten, … waardoor we belangrijke nuances in 

de boodschap dreigen te verliezen die de vele nieuwe communicatietechnologieën niet kunnen op-

vangen. Velen stellen zich de vraag waarom de buren van onderduikadressen niets opmerkten? On-

dergetekende moet bekennen dat hij na 20 jaar op hetzelfde adres in Brussel gewoond te hebben 

nog steeds de naam van zijn buren niet kende. De communicatie bleef beperkt tot ‘goede morgen’ 

en ‘bonsoir’. 

Indien we meer zouden investeren in intermenselijke contacten hadden sommige van deze vragen 

misschien niet moeten worden gesteld. Deze contacten beginnen in ons eigen gezin, dorp, op de 

werkvloer, in de sportclub of verenigingen zoals KWB Peizegem,…   

Mensen zijn en blijven sociale wezens. We moeten met zijn allen opnieuw meer tijd nemen voor een 

gezellige babbel want samen komen we hier sterker uit.        

Johan 
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School in de jungle 
Die slogan dekt volledig de lading!  

VRIJDAG 6 mei om 20u PRAATCAFE 
Argentinië 

Wij brengen je deze keer een life verslag van 

een initiatief bij de Guarani Indianen in het 

noorden van Argentinië.   

Een heel initiatief op touw gezet door             

vrijwilligers waaronder een geboren               

Peizegemnaar,  o.a. hoe zonnepanelen een  

doeltreffende oplossing in het midden van het 

oerwoud kunnen brengen. 

Meer weten?  Zeker komen die vrijdag! 

Uitslag Femma - KWB Quiz 
1. De Pollepels  140     
2. Kubelia   133    
3. Kalanchoë  132   
4. Manuel  131  
5. Malheur 12  131  
6. Ajax   128  
7. Overstekend wild 127  
8. De Vangers  125  
9. De Zwarte Schapen 

    124  
10. De Rode Lantaarn 123  
11. De Sjakskes  122  
12. Teamboektoe 121  
13. KW Brains  120  
14. Suske en Kwiske 119  
15. KWB Weerde 119  
16. Schtroumpf Grognon 

    119  
17. Reichsdeputations-

hauptschluß  116  
18. De Varelpissers 113  

19. Anatidaephobia 111  
20. Senseo   111  
21. Ro & co  110  
22. Tafel Tsjeven  107  
23. Safety first - the movie 

    103  
24. KWB Merchtem 102  
25. KWB cité  101  
26. Beauty & brains 99  
27. De Boekskes  98  
28. Arendsnest  98  
29. De Duvelriders 97  
30. Suzy Q   90  
31. De collega's  87  
32. Pino & Colada 86  
33. Einstein Childs 72  
34. Dawetjegoini  67  
35. De bosloperkes 65  
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Daguitstap Lille 
Na een geslaagde uitstap vorig jaar naar Mons, de culturele hoofdstad 2015, willen we dit jaar Lille   

bezoeken. 

Met Femma en KWB de grenzen verkennen! 

zaterdag 21 mei 2016. 

Programma: 

8.00u  Vertrek op het kerkplein 

               Bij aankomst : koffie met iets zoets 

10.00u  Een geleide culturele wandeling door  de oude binnenstad met plaatselijke gids 

12.30u  We nuttigen onze picknick. (picknick meebrengen!!!)            

Namiddag: vrij te kiezen programma. Mogelijkheden:  

 Shoppen in Centre Euralille, hypermodern winkelcentrum met meer dan 130 winkels 

 Meo: koffiehuis  

 Palais des Beaux-Arts, één van de grootste kunstmuseum van Frankrijk 

 Belfortsite 

  Meert: wafelhuis 

  Notre-Damme de la Treille kathedraal 

  Hospice Comtesse, 13de-eeuws hospitaal (niet alles is toegankelijk) 

16.30u  Vertrek naar het graanstokerij Filliers 

17.30u  Graanstokerijbezoek met degusteren 

19.00u  Vertrek huiswaarts 

20.00u  Voorziene thuiskomst in Peizegem 

Op de bus word je een infobrochure per gezin bezorgd. 
 
 

PRIJS: 15 € volwassenen / 10 € kinderen -12jaar  

(inbegrepen: bus, fooi, koffie, gids, graanstokerijbezoek) 
 

 
 

Femma en KWB leden zijn verzekerd met hun lidkaart.   
 

 Inschrijven en betalen voor 8 mei 2016 

  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 daguitstap en storten ………………………………€ 

  Op rekening van KWB Peizegem BE55 7755 9596 0644  

mailto:robberechts.rita@telenet.be
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KWB Gezinsweekend 
                     2016 
                       Van vrijdag 28 

             tot zondag30 oktober 2016 

     te MESEN 
         Het kleinste stadje van ‘t land! 
Gelegen aan de grens, ten zuiden van Ieper 

 

 
In het “Peace Village” centrum waarvan de bouw werd aangevat in 2005. 
 

Vol pension 
Kamerindeling per familie  
Gebruik lakens 

 
 
Reserveren: (te bezorgen aan julien.robberechtsé@telenet.be of via je wijkmeester of                        
tel 052/342298) - Graag zo snel als mogelijk bevestigen om het exacte aantal kamers te kunnen     
reserveren. 

OPLOSSING KRUISWOORD 240 

 

Het sleutelwoord van de voor-

bije maand was :                     

GROENE VINGERS 

 

De prijs wordt door de wijk-

meester bezorgd aan               

Johan Guns 

 

Proficiat!  

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

1 E G E L A N T I E R   O K 

2 T O V   P L O   R E S T   

3 S N E D E   S K A   P I N 

4   D R E N T S E   P E S O 

5 P  O E   R IJ   T A E L   T 

6 A L   C O M P O S I T I E 

7 R A B A T   Z E E L   D N 

8 T   A P S O   M N   L E V 

9   A R E   L A B   P I E R 

10 A B S   G E N A D I G   E 

11 S  U T R A   D R A   B A T 

12 E N E R G I E   A D E L E 

13 M A N   E A S Y R I D E R 

mailto:julien.robberechtsé@telenet.be
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Opgave KWB kruiswoordraadsel nr. 241 

Win deze maand:               

Een surprise!  

 

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 woensdag 29 april 2016 in de bus bij een 

bestuurslid, of mail het naar: stefanvandevenster@scarlet.be. Je kan ook op onze website terecht: 

http://www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet je naam en adres niet!  

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

1 
      4   6               

2 
                          

3 
                          

4 
                      2   

5 
1                   12     

6 
                        14 

7 
            8             

8 
5                         

9 
                      10   

10 
      7                 3 

11 
                          

12 
          11         13     

13 
                9         

HORIZONTAAL : 

1. Franse kaas – Kunstdorp van hoge gisting -  
Selenium. 

2. Hekwerk van metalen staven - Korte        
inzinking. 

3. Buitenaards wezen – Tantalium – Ik –      
Eilandbewoner. 

4. Gebruik – Koninklijke Hoogheid –             
Jongensnaam. 

5. Koorgalerij – Gemeenten in prov. Bolzano 
(It.). 

6. Bijgevolg (Lat.) – Sprookjesfiguur met   
wonderlamp. 

7. Vitaliteit, energie. 
8. Koud en nat – Deel van molecule –         

Houding. 
9. Ivoor – Berggeel – Tegenover. 
10. Turkse brandewijn – Voltooid – Bladvezel 

van een agave. 
11. Meester – Hondenras – Overeind, rechtop. 
12. Europeaan – Griekse letter – Griekse godin. 
13. Insnijding – Brandstofreservoir. 

VERTICAAL : 

1. Traditioneel volksfeest met eten en drinken. 
2. Hard gesteente – Koordans – Palmsoort. 
3. Geliefde van Zeus – Ringvormige vlek die   

voorkomt bij veel dieren. 
4. Balt – Vrouwelijk rund – Aangeslotene. 
5. Belasting, hondenras – Drinkbeker – In orde. 
6. Pers. Voornaamwoord – Spoed – Turkse titel. 
7. Oppervlaktemaat –  Ouderwetse                 

slaapgelegenheid – Procureur-generaal. 
8. Feestkleding – Stad in de provincie Luik. 
9. Mondwater – Vrouwelijk accessoire. 
10. Ajuin – Politieagent – Door zee overspoeld   

rivierdal. 
11. Kleine vleesetende roofvis – Bijbelse vrouw. 
12. Lichte, door paarden voortgetrokken,        

tweewielige kar – Reuzengeslacht. 
13. Alvorens – Deel van een auto. 

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 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 

     1 april  Praatcafé 

     15 april   Dropping 

     24 april  Vogelspotting 

     6 mei  Praatcafé 

     21 mei  Stadsbezoek Lille 

     26 mei Afsluiter Meimaand 

     3 juni Praatcafé 

     1 juli Barbecue - Afsluiter werkjaar 


