
Yoga en mannen.      
Een geslaagd huwelijk? 
Kleine Raak sprak met Thierry Van der    
Plassche, tuinier en KWB-lid, maar bovenal 
een fervent yoga-liefhebber en sinds kort  
yoga-leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw werkjaar,                  
een nieuw begin … 
De zomervakantie zit er alweer op. Onze batterijen zijn opgeladen. 
Een nieuw KWB-werkjaar kondigt zich aan... 

Na 2 jaar van ‘bruisende’ activiteiten in een ‘bruisend’ dorp leek het 
momentum aangebroken om een nieuw thema aan te snijden. De 
keuze viel op ‘KWB droomt’, ons antwoord op de recente maat-
schappelijke uitdagingen waarbij we de hand willen reiken aan de 
nieuwkomers in onze buurt. Een nieuw thema vraagt uiteraard om 
een nieuw logo. Onze huis-styliste, Liliane, werd aan het werk   
gezet en het resultaat mag worden gezien. Ook benieuwd? Blader 
gerust verder … 

Ook de Kleine Raak werd in een nieuw kleedje gestoken. Nadat de 
Grote Raak vorig werkjaar een gedaanteverwisseling onderging kon 
ook onze Kleine Raak niet achterblijven. Onze redactieraad werd 
bovendien uitgebreid met 2 vliegende reporters. Kaat zal ons maan-
delijks trakteren op een interview met een bekend KWB lid of  
Peizegemnaar en Marc zal op regelmatige basis verslag uitbrengen 
van KWB activiteiten. 

Tot slot wens ik jullie allemaal van harte uit te nodigen op ons  
Mossel- en visfestijn van 10 en 11 september in Ons Parochiehuis. 
We serveren overheerlijke mosselen, vis en scampi. Geen vislief-
hebber, geen nood, we serveren ook lekkere vol-au-vent. We   
verwachten jullie massaal. 

Agenda 
10-11 sept.  Mossel– en Visfestijn 

29 sept.  Thema avond: Brexit … wat nu? 

7 okt.  Praatcafé: Opening werkjaar 

18 okt. Filmavond: Black 

Fietsrally, ook dit jaar weer een succes!     
Als hoofdprijs werd een fiets weggeschonken. 
Lees meer in onze volgende Kleine Raak. 
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Prikbord 

Jullie komen toch ook? 
Op 10 en 11 september organiseert KWB Peizegem zijn 
jaarlijkse Mossel- en Visfestijn in ons Parochiehuis. Met een 
uitgebreide equipe van vrijwilligers zetten wij ons beste 
beentje voor om jullie smaakpapillen opnieuw te verwennen 
en dit met het ons vertrouwde menu dat zijn deugdelijkheid 
al jaren heeft bewezen. 

Als voorgerecht kan je kiezen tussen scampi, garnaal- en  
kaaskroketten. Als hoofdgerecht serveren we overheerlijke 
mosselen, vis en scampi en vol-au-vent. Kinderschotels zijn 
uiteraard verkrijgbaar. Bent u minder te been, maar had u 
toch graag geproefd van onze schotels? Geen nood. Stuur 
gerust een buur of familielid en wij bereiden met veel plezier 
een meeneemschotel voor u klaar. 

Ons Mossel- en Visfestijn is ook zoveel meer dan een klas-
siek eetfestijn. Het is een moment van gezellig tafelen met 
familie en vrienden. Een moment om kennissen weer te 
zien. Een ontmoetingsplek. Wij hopen dan ook jullie massaal 
te mogen verwelkomen. 

Bent u ook een late beslisser? 
Binnenkort trekken we er weer op uit voor een weekend 
KWB pret. Nog niet ingeschreven? Aarzel dan niet, plezier 
verzekerd!  

We trekken dit jaar onze stoute schoenen aan en verlaten 
onze vertrouwde locatie in Maasmechelen en trekken naar 
het glooiende Mesen, de kleinste stad van België. Gelegen 
in de Westhoek tegen de taalgrens wachten ons tal van 
nieuwe uitdagingen. 

Ook benieuwd, schrijf je nog snel in bij Julien Robberechts 
(julien.robberechts@telenet.be) en maak het verschuldigde 
bedrag over op het KWB rekeningnummer:                               
IBAN BE55 7755 9596 0644 

Kinderen onder18 jaar betalen 37,5 Euro/nacht,            
volwassenen betalen 50 Euro/nacht, vol pension en het  
gebruik van lakens is inbegrepen.  

Diegene die er graag een verlengd weekend van maken 
kunnen een extra nacht boeken. 



Ben jij nog een tikje groggy als je 's ochtends je 
bed uitrolt? Zit je nu nog steeds te knikkebollen 
achter je computerscherm of op de trein? Dan 
neem je in het vervolg meteen na het opstaan 
deze yogahouding aan, en wedden dat je meteen 
alerter bent?  

Deze krantenkop uit het Laatste Nieuws van 29 juni 
trok onze aandacht. Ieder van ons wordt wel eens ge-
confronteerd met dit gevoel! Tijd om onze reporter 
‘Kaat’ op pad te sturen. 

Thierry, stel je even voor. 

Ik ben dus Thierry, 52 jaar, getrouwd met Kaat en    
samen hebben we 2 kinderen : Lin, 14 en Yushin, 12. Ik 
ben geboren in Sint-Agatha-Berchem maar heb een 
beetje overal in België gewoond. Mijn ouders verhuisden 
nogal veel en zo ben ik zowel in Herselt, Vielsalm,     
Zaventem, Brussel en nog een paar andere plaatsen kind 
aan huis geweest. Op dit moment werk ik als tuinier in 
de Nationale Plantentuin in Meise en heb dus het geluk 
dat ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt heb. 

Hoe ben je hier terecht gekomen? 

Toen ik 20 jaar geleden Kaat leerde kennen hebben we 
al snel besloten “er voor te gaan” zoals ze zeggen en 
gingen we op zoek naar een woning. We hebben zo een 
beetje overal rondgekeken. Kaat was toen airhostess bij 
Sabena en deed lange afstandsvluchten. Een paar keer 
had ik iets leuk gevonden, maar toen ze terug was van 
een paar daagjes Afrika was het huis net voor onze neus 
verkocht, in Eppegem en Grimbergen was dat zo. Toen 
vond ik in een advertentie in de krant, er stond een ge-
sloten ruwbouw te koop in Peizegem. Ik was toen bus-
chauffeur bij de Lijn en had hier al gereden. Het zag er 

een leuke gemeente uit 
en ik ging kijken. Ik was 
meteen verkocht. In het 
achterhoofd nog steeds 
de vorige     huizen, heb 
ik meteen een voorschot 
gegeven in de hoop dat 
Kaat het ook zou leuk 
vinden. Toen ze thuis 
kwam van haar nacht-
vlucht heb ik het haar 
direct getoond en geluk-
kig was zij ook in de   
wolken. 

En dan? 

Ja, dan begon het hé, veel werk. Gelukkig ben ik een 
beetje een handige Harry en ik heb heel veel zelf gedaan. 
Ik ben dan halftijds beginnen werken bij de Lijn, zo kon 
ik op relatief korte termijn ons huisje bewoonbaar ma-
ken. Ook had ik het geluk een paar vrienden te hebben 
die ons veel geholpen hebben, onder andere met de 
elektriciteit, waar ik wel iets van ken, maar onvoldoende 
om alles zelf te leggen. 

Toen kwamen de kids? 

Ja, van zodra de werken gedaan waren zijn we de adop-
tieprocedure gestart.  2 Jaar later gingen we Lin halen, 
nog 2 jaar later Yushin. Beide keren zijn we naar China 
gegaan. Het waren emotionele maar mooie reizen. Beide   
meisjes deden hun lagere school hier in Ten Bos. De oudste gaat 
nu naar Sint-Donatus en de jongste naar het VKO. 

Je bent vorig jaar begonnen met het geven van 
yogalessen in Peizegem? 

Klopt, eerst heb ik een 10-tal lessen gegeven bij Femma 
Peizegem. Daarna ben ik alleen begonnen, ’t is te zeggen 
nu kan iedereen komen, vrouwen én mannen, al blijft 
deze laatste groep ondervertegenwoordigd. De lessen 
worden gegeven op dinsdag in de sportzaal van Ten Bos. 
Heel recent heb ik ook een website gemaakt, heel span-
nend want ik ben wat dat betreft eigenlijk een leek.   
Uiteindelijk ben ik best tevreden met het resultaat. Wie 
meer info wil kan dus gaan kijken op 
www.ademstilte.com.   
Ik heb zelfs een Facebookpagina www.facebook.com/
yogainmerchtem, wie had dat ooit gedacht (lacht, nvdr) 

(vervolg interview op pagina 5) 

Kleine Raak sprak met Thierry 

Interview 



Op 24 juni 2016 stonden we op in een ander Europa.    
In een historisch referendum hebben de Britten de dag 
voordien gekozen om uit de Europese Unie te stappen. 

51,9 % sprak zich uit voor de Brexit, 48,1 % was tegen. 
Dit alles als gevolg van de Lagerhuisverkiezingen van   
2015 in het Verenig Koninkrijk waarbij de herkozen   
premier David Cameron een bindend referendum      
beloofde over het lidmaatschap van de UK in de         
Europese Unie. 

Deze cijfers tonen ons maar al te zeer hoe verdeeld de 
meningen waren over dit hypergevoelige thema. Jong  
tegen oud, welvarend tegen minder begoed, Engelsen 
tegen Ieren en Schotten. Maar ook in de rest van Europa 
laat deze stemming haar sporen na. Is dit een verlies 
voor Europa? Of is dit juist een zegen om die weerspan-
nige Britten niet langer meer aan boord te hebben? 

Vandaag blijven we zitten met vele vragen. 

 Wat zijn de gevolgen voor de gewone Brit die even-
eens als wij geplaagd wordt door de nog altijd aan-
wezige economische crisis? 

 Wat zijn de gevolgen voor de economie van de  
Europese lidstaten en voor de handel met het   
Verenigd Koninkrijk? 

 Wat met de toekomst van onze monetaire unie? 
 Gaan wij dit op één of andere wijze in onze       

portemonnee voelen? 
 En gaat deze Brexit geen aanleiding zijn voor      

andere lidstaten om Europa de rug toe te keren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat en zoveel meer vragen wachten op een antwoord. 

En daarom organiseren wij een:  

 

Brexit – infoavond. 

Op donderdag 29 september 2016 

Om 20 u 

In het KWB lokaal van Ons Parochiehuis 

 

Jan Franco, stafmedewerker van de Internationale 
Dienst van ACV Bouw, Industrie en Energie, werd be-
reid gevonden om ons een inleiding te geven over dit 
thema. Tijdens een pauze bij een frisse pint kunnen wij 
het debat onze elkaar voeren om nadien al onze vragen 
en bedenken aan Jan voor te leggen. Dus … geen grote 
academische zitting, maar een avond waarop wij een 
goed inzicht moeten krijgen in dit thema en waarop wij 
met onze vragen rond de Brexit terecht kunnen. 

Je bent zeer welkom !!! 

UK Brexit ... de Europese droom aan diggelen? 

Thema avond 



(Vervolg interview pagina 3) 

Hoe ben je eigenlijk met yoga begonnen ? 

Ik had al eens aan yoga gedaan toen ik 18 jaar was. Ik 

werkte toen in een tuin van een kasteel in Grandmenil, 

waar ik ook gewoond heb. Als vergoeding gaf de eigena‐

resse mij yogales. Toen was ik nog jong en wild, maar de 

ademhaling herinner ik me nog steeds. Inwendig ben ik 

al jd een zenuwach g persoon geweest.  Een paar jaar 

geleden ging ik door een moeilijke periode. Iemand stelde 

me voor om Kundalini yoga te proberen. Ik was vooral op 

zoek naar rust, de rust in mezelf. Kundalini yoga gaf me 

die, vooral door de mantra's, de vibra es die ze teweeg‐

brengen. Het geheel van lichaamshoudingen, stemtrillin‐

gen, relaxa e en medita e geven me een heel goed ge‐

voel. Ik ga nog steeds naar Frankrijk opleidingen en sta‐

ges volgen en die geven me een grote voldoening. 

Thierry, vul aan voor volgende maand : “De kleine Raak 

sprak met ...” en waarom. 

Bij de yogalessen voor Femma werd ik geïntrigeerd door 

het verhaal van één van de dames. Ik heb haar sindsdien 

nog een paar keer gesproken en vond haar verhaal heel 

interessant. Hoe ze iets totaal anders gaan doen en toch 

al een serieuze carrière achter de rug hee , respect ! 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met … 

               

Filmavond 

Op 18 oktober om 20u brengt KWB opnieuw 

een film van eigen bodem in Ons Parochiehuis. De be-
volking van Vlaanderen en Brussel wijzigt grondig. In het 
kader van het nationale KWB jaarthema 
‘KWB onbegrensd’ hebben we dit jaar 
gekozen voor een ietwat controversiële  
prent ‘Black’ van het meest aanstekelijke 
regieduo Adil El Arbi (Slimste mens ter 
wereld) en Bilall Fallah.  

Zij brengen "Romeo en Julia in de ghet-
to's van Brussel." De film werd reeds ge-
slecteerd voor het filmfestival van Toron-
to en Gent, wat hen een stap dichter bij 
hun jongensdroom brengt: Hollywood 
veroveren.  

Amper een jaar na 'Image' keren Adil en 
Bilall terug naar de Brusselse misdaad: 
'Black' gaat over de vijftienjarige Mavela, die valt voor 
een jongen van een rivaliserende bende. Een rauwe, 

bloedstollende kijk op een grootstad, dat mag je van de-
ze adaptatie van de jeugdboeken 'Black' en 'Back' van 
Dirk Bracke verwachten. Zoals Spike Lee een hele gene-

ratie zwarte acteurs op de kaart zette 
(van Denzel Washington tot Wesley 
Snipes), zo hopen El Arbi en Fallah dat in 
Brussel te doen. Te horen aan de geruch-
ten, zou 'Black' zou wel eens dé door-
braak van de twintigjarige Congolees- 
Belgische hoofdrolspeelster Martha Canga 
Antonio kunnen worden.  

De film kreeg in België het label 16+ toe-
gekend omwille van enkele expliciete ge-
welddadige scenes.  

SCENARIO: Hans Herbots, Nele 
Meirhaeghe, Adil El Arbi, Bilall Fallah  

CAST: Issaka Sawadogo, Axel Massudi, Martha Canga 
Antonio, Aboubakr Bensaihi  



Weetjes 

Kwb droomt ... 
Onze slogan ‘KWB bruist’ is alweer 2 jaar oud. Tijd 
om met een nieuwe slogan uit te breken.  

KWB droomt van een wereld waar samenleven en 
solidariteit volle begrippen kunnen zijn.  

KWB droomt ervan mensen te groeperen die de 
vinger aan de pols willen zijn in hun buurt. Dat kan 
gaan over het aanklagen van een verkeersonveilige 
situatie, het opruimen van een zwerfvuilroute of het 
organiseren van een workshop . 

KWB droomt van bruisende buurten waarin er ge-
leerd, gespeeld, gewandeld, geluisterd, gebabbeld, ge-
geten en gedronken kan worden zonder dat we het 
haast onzichtbare, het kleine, het kwetsbare uit het 
oog verliezen.  

Ons huis-styliste, Liliane, wist ons opnieuw te verras-
sen met een leuk logo. 

Kwb morgen 
Soms denk ik dat het weer kan, 

dat solidariteit weer zal groeien en bloeien. 

Want zie, hier en daar 

in straten, wijken, gemeenten 

komen mensen in beweging voor mensen. 

Ze komen uit hun kot, 

ze gaan bij elkaar binnen, 

ze doen iets voor de buurt. 

Ze spreken mensen aan, 

Ze betrekken mensen in hun plannen. 

Ze doen een beroep op ieders talent. 

We zorgen ervoor dat mensen elkaar willen  

ontmoeten, 

We vechten samen voor een betere toekomst voor 
iedereen. 

En nu vooruit. 

Jaarplanning gezien? 
Op vrijdag 7 oktober om 
20u30 stipt wordt het 
nieuwe KWB werkjaar 
officieel afgetrapt. Onze  
voorzitter zal tijdens het 
praatcafé alle activiteiten  
van het komende jaar  
toelichten.  

We hebben getracht een evenwichtig programma  
samen te stellen dat zowel aandacht besteed aan  
educatieve en sociale thema’s alsook meer luchtige 
activiteiten en ontspanning. In deze kleine Raak kan  
je alvast een voorsmaakje vinden van de komende 
activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

Om 20u gooien we de deuren open van ons praatca-
fé. Iedereen is van harte welkom voor een hapje en 
een drankje. 
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   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

1                                   1    

2                                        

3                                   13    

4              9              2          

5                                        

6                       8                

7           11                 12          

8  6                       3             

9                                        

10                             5          

11                                        

12                    4                   

13     7                    10             

HORIZONTAAL : 
1. Gepocheerde meelbal, knoedel (Eng) - Eur. Labora-

torium voor deeltjesfysica (afk). 
2. Wilde woudezel -  Plaats in prov. Luxemburg. 
3. Aanwijzend voornaamwoord - Niet te noemen. 
4. In het begin - Zij die. 
5. Welpenleidster - Loofboom - Lidwoord. 
6. Opgenomen filmscène – Gravure – Bijbelse figuur. 
7. Grondtoon – Dopingproduct – Gebakken rijst. 
8. Lat. bijbelvertaling – Los zand – In werking. 
9. Hoofdtelwoord. 
10. Italiaanse jongensnaam – Bekruipe, sluipe. 
11. Straat (afk) – Ivoor – Achter – Ex tempore. 
12. Bierghes (W-Brabant) in het Nederlands – Eigen 

persoon – Weefsel met zilverdraad. 
13. Gording – Schermdegen. 
  

  

VERTICAAL : 
1. Begraafplaats - Scandinavisch mediabedrijf. 
2. Verbond – Aardigheidje. 
3. Gummiknuppel – Actie voeren, handelen. 
4. Procureur-Generaal – Rolschaats met wieltjes    

achter elkaar – Rijkstelegraaf. 
5. Jaargetijde – Plotselinge hevige schrik. 
6. Ierse verzetsbeweging – Pausennaam – Mal, gek. 
7. Gewoonterecht – Griekse letter – Geneesmiddel. 
8. Deel van een tennispartij – Bek en neus van een 

dier – Boksterm. 
9. Zeewier – Het alwezen. 
10. Schatrijke koning van Lydië – Gelijkmatige. 
11. Voornaam van de maker van de ‘Tesla’ –            

Slingerplant – Verorberde. 
12. Plantengeslacht – Ter zake, snedig. 
13. De onbekende – Grijpen, vatten – Tafelgast. 

Win deze maand 2 filmtickets 
voor de film ‘Black’. 

 

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 tref-
woord vóór vrijdag 30 september 
2016 in de bus bij een bestuurslid, of 
mail het naar: stefanvandeven-
ster@scarlet.be. Je kan ook op onze 
website terecht: http://
www.kwbpeizegem.be/?q=raak Vergeet 
je naam en adres niet te vermelden!  

 



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 

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, Johan Guns,  
 
Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns, Marc Mertens en 
Kaat Van Houcke 

Distributie: Marc Van Herp 
 
En natuurlijk de vele helpers in de  
werkgroepen 

Oplossing kruiswoord 244 

De oplossing van het zomer kruiswoord 
was: 

Met KWB dromen realiseren is 
niet moeilijk. Doe mee! 

De winnares was Chantal Heyvaert. 

Proficiat!  

Een fles wijn naar keuze wordt u aange-
boden op ons Mossel– en Visfestijn. 


