
Kodiel!        
Kleine Raak sprak met Hedwig Dom. De 
problematiek van thuislozen ligt hem nauw 
aan het hart. Hiervan je levenswerk maken 
maakt het verhaal des te mooier. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwb kinderkermis 
KWB Peizegem heeft er alweer een drukke maand opzitten met 
voor eenieder wat wils. De maand oktober werd afgesloten met 
ons jaarlijkse gezinsweekend. Dit jaar trokken waar naar Mesen.  
Naar goede gewoonte werd het een gezellige boel. Begin oktober 
was er de theatervoorstelling ’een tocht als vluchteling’ gebracht 
door Margriet Hermans. Op 15 november was er de workshop 
pralines maken. Niet minder dan 14 durfals namen de uitdaging aan 
en enkele uren later waanden sommige onder ons zich al volleerde 
chocolatiers. Maar het mag gezegd worden, er zaten echt pareltjes 
van pralines tussen die bovendien heerlijk smaakten. De maand 
werd afgesloten met een avonddropping. Acht moedige stappers 
werden gedropt in het Peizegemse ommeland en stonden voor een 
fikse avondwandeling van meer dan 2 uur. 

De komende maand gaan we gewoon verder op hetzelfde tempo. 
Op 12 december kruipen we samen met Stefaan Acke achter het 
kookvuur. We bereiden een heerlijk kerstmenu en wisselen aller-
hande ideeën uit om er een culinaire kerstdag van te maken. En na 
het kokkerellen plaatsen we de voetjes onder tafel en genieten on-
der begeleiding van een goed glas wijn van de bereide lekkernijen.  

Op 17 december leiden alle wegen naar de 15de kinderkermis. We 
verwachten opnieuw meer dan 100 opgewonden kinderen voor 
een namiddag spelplezier. Meer info vind je verder in deze Kleine 
Raak. Deze kinderkermis komt er echter niet vanzelf. Reeds vanaf 
woensdag 14 december om 19u 
starten we met het opzetten van 
de Kinderkermis. Hiervoor re-
kenen we op zoveel mogelijk 
helpende handen. KWB leden 
die de handen uit de mouwen 
wensen te steken en de spelle-
tjes samen met ons willen op-
stellen zijn van harte welkom.  

 

Agenda 
12 dec. Kookavond bij Stefaan Acke 

17 dec.  15de Kinderkermis 

6 jan.  Nieuwjaarsreceptie 

14 jan. Teerfeest 

3 feb.  KWB praatcafé - pH bodem 
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Hedwig stel je kort even voor. 

Ik ben Hedwig, 60 jaar en ben in 1988 op Terlinden ko-
men wonen. In 2001 verhuisde ik voor een aantal jaren 
naar de Molenbaan, en nu woon ik terug op Terlinden. 
Ik heb een opleiding als psychiatrisch verpleegkundige en 
was 12 jaar in die functie werkzaam.  

Toen wou ik er even uit en heb een aantal jaar medische 
apparatuur verkocht. Daarna ben ik in de thuislozen  
sector gerold. Eerst een 12tal jaar bij Albatros, een   
residentieel onthaalhuis voor thuislozen; zij bieden    
zowel opvang als intensieve individuele begeleiding.  

Toen ik er werkte, eerst als begeleider, daarna als     
coördinator, was het onthaalhuis enkel voor mannen en 
kleine gezinnen; nu staat het open voor iedereen. Nog 
later werkte ik bij vzw Diogenes, als straathoekwerker. 
Zo ben ik vertrouwd geworden  met de problematiek 
van de thuislozen. Op 2 juni 2001 ben ik met Kodiel  
begonnen. 

Wat precies is Kodiel ? 

Wel, door mijn ervaring bij zowel psychiatrische patiën-
ten als bij thuislozen, viel het mij op dat er voor een 
groot deel van deze mensen een voorziening met een 
gepast aanbod is. Waar wij echter mee zaten was dat 
thuislozen mét een beperking niet direct ergens terecht 
konden. We wilden hen iets aanbieden dat fijn is, zonder 
het hen op te leggen. We hebben een minibusje waar-
mee we op dinsdag en vrijdag thuislozen naar hier kun-
nen brengen. Dat aantal is beperkt, maar mensen kun-
nen ook met De Lijn naar hier komen. Gemiddeld zijn er  
hier dan een tiental mensen aanwezig. Soms zijn het er 
meer, soms minder. Het moet ook kleinschalig blijven, 
anders schieten we ons doel voorbij (en wordt het een 
Plopsaland voor thuislozen grapt hij erbij) Eenmaal hier 
moet er ook niets. We geven hen mee welke activiteiten 
mogelijk zijn, en dan kiezen zij wat ze willen doen of 
niet. De verzorging van de dieren op de boerderij wordt 
in de voormiddag gedaan. Sommigen kiezen er voor om 
gewoon rond te kijken, anderen, meestal de mannen,  
willen dan bijvoorbeeld tonen hoe hard ze kunnen wer-
ken en kuisen de stallen uit; nogmaals niets moet.  In de 
namiddag staan de paarden en de ezels in de schijnwer-
per. Dieren zijn heel belangrijk, ze (ver)oordelen niet en 
geven warmte. We zijn geen manege. Leren paardrijden 
staat niet voorop. Mensen laten genieten van de wiegen-

de bewegingen van de rug van het paard tijdens een rus-
tige wandeling, vinden we veel belangrijker. Veel mensen 
beginnen met schrik, en moeten daar over geraken, we 
doen dat dan ook stapsgewijs. Een eerste stap is een 
toertje doen met de ezel en de kar. De ezels zijn niet zo 
groot en doordat ze in de kar zitten kunnen ze zien dat 
het veilig is en rustig verloopt. Soms vragen ze dan of ze 
zelf kunnen sturen. Door hun instellingsverleden hebben 
velen de overtuiging dat anderen hun leven sturen. 
Daartegenover bieden wij hen de ervaring dat ze het wel 
zelf kunnen.  

In het begin rijden de deelnemers op de paarden zonder 
teugels. De begeleider neemt de leiding over het paard 
volledig over. Zo vermijden we dat beginnende ruiters 
hun spanning via de teugels doorgeven aan het paard, dat 
daardoor ook heel zenuwachtig zou kunnen reageren.  

Bij aanvang betrachten we vooral het plezier van ont-
spannen op het paard zitten te bereiken. Pas als dit fijne 
gevoel er is, gaan we stapsgewijs verder. 

In het begin was er ook een groentetuintje. 

Inderdaad, maar dat was geen groot succes, omdat wor-
telen en prei geen warmte uitstralen of kunnen geknuf-
feld worden zoals de dieren., We hebben er wel veel uit 
geleerd. Zelf planten, zaaien of wieden sprak bijna nie-
mand aan. De geteelde groenten mee naar hun leefom-
geving nemen en daar kunnen tonen en laten proeven, 
zonder het zelf te moeten uitleggen, was wel een schot 
in de roos. De groentetuin werd resoluut vervangen 
door een bessentuin met een grote variatie aan neerhof-
dieren. Het fruit, de noten en de eieren van de kippen 
vervangen de groenten. (De kippen hebben nog een an-
der voordeel. Ze houden het terrein proper en ik kan 
ook nog andere dingen doen in het weekend dan de 
grond bewerken, lacht hij). Omtrent de eieren hebben 
we één en ander geleerd. We snapten maar niet dat in 
het begin zo weinig mensen eieren mee wouden nemen. 
Tot we beseften dat velen met rauwe eieren niets kon-
den doen. In de meeste onthaalhuizen hebben de bewo-
ners geen toegang tot de keuken hé en daar sta je dan 
met je rauwe eieren. Nu vragen we wie er gekookte 
eieren wil en gaan ze vlot van de hand. In het verlengde 
van die leerzame ervaringen wordt er ook wekelijks  
brood  gebakken. Zij die daaraan meehelpen mogen hun 
brood meenemen Het idee achter al het voorgaande is 
het aanbieden van niet verbaal gerichte communicatie 
mogelijkheden. 

 

Kleine Raak sprak met Hedwig 

Interview 



Wat zijn de andere mogelijkheden ? 

We hebben hier ook een aantal fietsen staan, mensen die 
dit willen kunnen een toertje gaan doen in de landelijke 
omgeving, of een wandeling, alles kan hier. Binnen kan er 
een kaartje gelegd worden, een spel gespeeld of een 
boek gelezen worden. Of gewoon samen praten. Het 
hele opzet van Kodiel werkt, het is een aanbod dat past 
voor de thuislozen, als ze kunnen én willen komen ze, 
geen dwang. 

Als de deelnemers ’s avonds tevreden terug naar huis 
gaan, is voor ons de belangrijkste doelstelling gereali-
seerd. Dit heel open karakter biedt een meerwaarde, in 
het vroegere café (nu ontmoetingsruimte), is iedereen 
welkom.  Er was de mama van iemand die hier vaak 
komt, een Kroatische die in de Verenigde Staten woont, 
ze kwam België bezoeken en wou eigenlijk maar 1 ding 
zeker zien: Kodiel. Een andere persoon bracht zijn lief 
mee die geen thuisloze was. Ook dorpsgenoten springen 
wel eens binnen of stoppen voor een babbeltje. Een jon-
gen uit de straat is tijdens zijn jeugd vaak komen mee-
doen. Intussen heeft hij zelf veel over paarden geleerd. 
Hierdoor was hij vorige zomer van onschatbare waarde 
als begeleider tijdens de trektocht. 

Trektocht ? 

Inderdaad, onze trektocht in de zomer. Met de 10 men-
sen die het afgelopen jaar het meest naar Kodiel geko-
men zijn gaan we met paard en kar op trektocht. We 
hebben alles mee, kookgerei, tentjes (iedereen krijgt zijn 
eigen tentje) zelfs de fietsen gaan mee. En ik kan je ver-
tellen, naar die reis wordt echt uitgekeken. In 2 groepjes 
van 5 trekken we gedurende 3 dagen rond. Deze zomer 
hebben we onze 12de trektocht gedaan, en geen 1 die 
dezelfde was, elke keer is anders zodat de mensen die 
meerdere keren meegaan elke keer iets anders zien. 

In de zomer werken we iets anders en is Kodiel enkel op 
dinsdag open  (gedurende het jaar is Kodiel geopend op 
dinsdag en vrijdag NVDR). Er zijn een 12tal diensten die 
mensen  kunnen doorverwijzen. Op vrijdag bieden we 
hen een dagje vakantie op de boerderij aan. Ze komen 
dan met 20 à 30 mensen van hun organisatie. Ze genie-
ten van initiatie met paarden, een BBQ en een tochtje 
met paard en huifkar voor een bezoekje aan onze klein-
veeboerderij op Terlinden. En ook dit is een succes. Als 
we de uitnodigingsmail versturen rond 10 is tegen 16 uur 
alles volzet, snel zijn is dus ook daar de boodschap. De 
eerste zaterdag van elke maand reserveren we dan voor 
thuisloze alleenstaande moeders met hun kinderen. Ver-
mits zij in de week meestal toch op zoek zijn naar werk 
was dit een groep die we met ons reguliere aanbod niet 
bereikten, vandaar dat we deze dag voor hen reserveren. 

 

Hoe ben je op het idee gekomen ? 

Toen ik werkte als psychiatrisch verpleger werd ik ge-
confronteerd met de clichés die mensen hebben rond 
deze mensen, namelijk dat ze gedemotiveerd zijn en de 
ganse dag zitten te niksen. We wilden hen iets aanbieden. 
Ik kwam dan in contact met een boerderij in Ter Hulpen 
waar patiënten kwamen werken. Daar leerde ik ook hy-
potherapie kennen en de meerwaarde van dieren. Eigen-
lijk kampen chronisch psychiatrische patiënten en thuis-
lozen met vergelijkbare problemen.  Ze hebben allebei 
een individuele integrale begeleiding nodig, maatzorg. We 
moeten hen een toffe plek in de samenleving geven. We 
mogen ons niet alleen vastpinnen op het gegeven van 
woonst, inkomen, werk of vorming, we moeten het ge-
heel zien, kijken waar de problemen zich voordoen, op-
lossingen zoeken en zo een groot deel van de mensen 
toch een toffe toekomst bieden. 

Met mensen die bovenop thuisloosheid ook beladen wa-
ren met één of andere  beperking, liepen we vast. Bij 
gebrek aan een aangepast aanbod zaten ze te verkomme-
ren. Voor hen wilden we iets doen. In het absolute is het 
niet de opdracht van een thuislozenwerking om voor een 
zinvolle dag invulling te zorgen, bovenop het reeds ar-
beidsintensieve begeleidingswerk. Jammer genoeg kun-
nen thuislozen met een beperking zelden of nooit te-
recht in de bestaande dagcentra. De meeste, zo niet alle 
diensten, werken zeer afspraak gebonden en dit gaat niet 
samen met de overlevingsstrategieën die thuislozen 
noodgedwongen moeten hanteren. Hun gedrag wordt 
daardoor vaak als te chaotisch functioneren ervaren. 
Stel, je spreekt af met iemand om zeg maar morgen naar 
een bepaalde dienst te gaan om papieren in orde te 
brengen. Maar tussen nu en morgen ligt een eeuwigheid. 
Het kan bvb zo maar zijn dat door een politieactie zijn 
slaapplaats opeens niet meer bestaat. Dan is het voor 
hem prioritair om een andere slaapplaats te zoeken en 
gaat de afspraak niet door. Die realiteit leidt vaak tot 
misverstanden en conflicten. Als hen dit te dikwijls over-
komen is krijgen sommigen een allergie aan mensen met 
een klakske van hulpverlener op. Daardoor geraak je hen 
dan soms ook kwijt. Dit wordt in de opleiding tot hulp-
verlener weleens over het hoofd gezien.  



Nieuwjaarsreceptie 

Kerstmis en   
Nieuwjaar 

 
 
De laatste maand van het jaar is gestart.  

Een periode van terugblikken is aangeko-
men. 

Is dit echt het belangrijkste? 

De toekomst heeft zoveel meer in petto. 

Laten wij dit jaar bewust stilstaan bij    
Kerstmis. 

Terugkeren naar de bron van ons leven. 

Maak van Kerstmis een gezinsgebeuren. 

De laatste dag van het jaar mag iets losser 
zijn.  

Ben jij ook tevreden met een 2 de plaats? 

Wat vind jij van de 0 - tolerantie? 

Of geniet je meer van de 1ste plaats?  

Noteer dat KWB op 6 januari op het    
nieuwe jaar klinkt.  

Vervolg artikel pag. 3 

Het accent ligt vaak op de aanpak via een goed gesprek. 
Dat wordt dan ingeleid met het gekende zinnetje: “kom 
eens naar mijn bureau”. We weten dat die mensen ver-
baal niet sterk staan. Bij hen is het non-verbale heel be-
langrijk. Ons slagzinnetje is: “samen fijne dingen doen”.  
We hebben al die puzzelstukjes bijeen gelegd en voilà, 
daar was Kodiel. 

 

 

Hedwig, vul aan voor volgende maand : “De   
kleine Raak sprak met ...” en waarom.  

Omdat het fantastisch zou zijn als er nooit nog thuislo-
zen naar Kodiel zouden komen. Dat zou willen zeggen 
dat we de millenniumdoelstellingen gerealiseerd hebben, 
zodat er in België geen armoede meer bestaat. De basis 
van alle preventie tegen armoede is onderwijs, en Ten 
Bos is een hele toffe school en daar zet deze persoon 
zich sinds jaren mee voor in. 

KWB-bestuur nodigt jullie van      
harte uit op 

De Raak en Kleine Raak met nieuwjaarswen-
sen zijn er die avond ook.   

Laatste kans om in te schrijven voor het 
teerfeest van 14 januari 2017.  



Niet te missen !   

De ‘Kinderkermis’ van KWB Peizegem is een uniek 
concept dat je nergens anders in onze streek       
terugvindt. Je kan het nog het best vergelijken met 
een indoor pretpark met een vleugje Vlaamse   
kermis. Al onze attracties zijn door enkele ingeni-
euze KWB leden uitgedacht en op maat gemaakt 
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Jaarlijks    
mogen wij rond de 100 kinderen en hun ouders     
verwelkomen. Om stipt 14u starten wij met een 
gastoptreden van een goochelaar. Dit jaar            
verwelkomen we Barry met zijn MAGIC             
kindershow. De kinderen die naar de show komen 
worden vooraf verrast met een ijsje. Vanaf 15u 
opent ons pretpark. Niet minder dan 18 attracties 
staan op de kinderen te wachten. De toegang voor 
kinderen van KWB leden bedraagt 7 Euro en voor 
niet-leden 10 Euro. Hierin is  ook nog een drankje 
en zakje friet inbegrepen. Op het einde van een    
leuke namiddag kan ieder kind bovendien een leuke 
prijs uitkiezen met zijn verzamelde punten. De    
toegang voor ouders en andere begeleiders is gratis. 

Dit alles is uiteraard niet realiseerbaar dankzij de 
jarenlange steun van onze vaste sponsors.  

Bedankt! 

Actie voor Haïti 
Het is wellicht niet aan je aandacht ontsnapt: de ramp in 
Haïti ten gevolge van de orkaan Matthew. Gezinnen heb-
ben geen dak meer boven hun hoofd. Waterputten zijn 
vernield, mensen moeten kilometers stappen eer ze 
drinkbaar water kunnen bemachtigen. Scholen liggen in 
puin, veeteelt is verloren, plantages met bananen- en 
advocadobomen zijn vernield. Een ramp die niet zo maar 
hersteld is. En toch… 
Merchtemnaar André Jacobs was verschillende jaren  
actief, binnen de organisatie: Protos, in Haïti.  
Lore Van Schuerbeeck (startte mee het Femma naaisalon 
op) woont op dit ogenblik in Haïti. 
Beiden hebben een project opgestart samen met de  
Haïtianen om de 2 getroffen dorpen, lees gezinnen, te 
kunnen heropbouwen. 

Uiteraard zijn hier centen nodig. Vanuit een comité  

 

 

 

 

‘Noord-Zuid werking Merchtem’ worden alle 
Merchtemse verenigingen en scholen aangesproken om 
een financiële actie te doen. 

Verkoop van kerstversiering en bloemstukken op 
de Kinderkermis 
Tijdens de Kinderkermis kan je ook een kijkje gaan ne-
men in het Parochiecafé waar zelfgemaakte kerstversie-
ring in stof en bloemstukken te koop zullen aangeboden 
worden ten voordele van deze acties. In de komende 
weken steekt Femma de handen uit de mouwen om de 
kerstversiering en de bloemstukken zelf te maken. Steek 
je ook graag een handje toe, laat gerust van je horen!  

info: lief.jacobs1@gmail.com  of                                
robberechts.rita@telenet.be 0473/ 66 08 37 



Prikbord 

2016 loopt stilaan op zijn laatste benen. De eerste 
herfststorm heeft ondertussen het land verlaten. 
Buiten is het nat en kil. Hoewel het voor de 
meeste onder ons niet onmiddellijk het meest 
favoriete seizoen is luidt deze  periode ook een 
zeer leuke tijd in. De Kerst- en Nieuwjaarsperio-
de komt er aan. Gezellig met familie en vrienden 
tafelen, feesten en bovenal goede voornemens 
maken voor het komende jaar. Naar goede oude 
gewoonte wordt deze periode afgesloten met het 
KWB Teerfeest. 

Samen met EetClusief hebben we getracht een 
menu samen te stellen, met aangepaste wijnen, 
dat eenieder van ons kan doen watertanden. Het 
Teerfeest gaat door in Ons Parochiehuis, Peize-
gem. Na een overheerlijke maaltijd is het uiter-
aard tijd om de beentjes uit te slaan op de dans-
vloer. De achtergrond- en dansmuziek wordt ver-
zorgd door Rudy Van Zeebroeck. 

Dit alles wordt u aangeboden voor de prijs van      
40 Euro per persoon. Inschrijven doe je door het 
exacte bedrag te storten op rekening van KWB 
BE55 7755 9596 0644 en dit voor 6 januari 2017.  

Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.  

Menu 
Aperitief 
 

Koud Buffet van vis en vlees 
 

Warm buffet van                                    
Tournedos met zachte pepersaus -groentjes-

aardappelgratin 
Kalkoenroulade op een bedje van spinazie met 

zacht paprikasausje, kroketten 
Kabeljauw haasje met Gandaham met boter-

sjalot saus brocollipuree 

 

Dessertbuffet met koffie 

Kwb teerfeest 14 januari 2017 om 19u30 

Zuurtegraad meten van jouw moestuin? 
Op vrijdag 3 februari 2017 om 20u nodigen we een specialist uit van DCM op het KWB Praatcafé. Samen gaan 
we uitzoeken of de bodem van onze moestuin te weinig of net te veel is bemest. We krijgen meer uitleg over het 

correct bemesten van onze moestuin en gaan dieper in op de zuurte-
graad of pH van de bodem. We zijn op zoek naar 25 tuinliefhebbers die 
samen met ons een bodemstaal meebrengen waarop de zuurtegraad gra-
tis wordt bepaald. Indien je een stap verder wenst te gaan kan je een vol-
ledige bodemanalyse laten uitvoeren mits een meerprijs. Meer informatie 
zal beschikbaar zijn op onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2017 en in 
de kleine Raak van januari. 

Iedereen is van harte welkom! 



Kruiswoord 248 

Win deze maand een verrassing. 

 

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 23 december 
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!  

 

Herinnering: lidgeld 2016 –2017 
Voor de prijs van 25 euro ontvang je het hele 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. Maak 
het jezelf en ons makkelijk en schrijf het bedrag van 25 euro over op bankrekeningnummer:                   
                                  IBAN BE55 7755 9596 0644 van KWB-Peizegem. 

 

HORIZONTAAL : 

1. Snelle (tekst)repetitie zonder kostuums of  

decor. 
2. Chemische stof, neurotransmitter – Uitroep. 

3. Iers bevrijdingsleger – Gewichtje – Grote   

garnalen. 

4. Beweegreden – Artikel. 
5. Kansspel – In den beginne – Vertrek! 

6. De oudere – Slobkous – Strafwerktuig. 

7. Hoge berg – Illegaal (wild)jager. 

8. Belastingplichtige medebewoner. 
9. Enthousiasme – Germanium – Geboorteplaats 

van Lucien Van Impe.  

10. Uitroep van schrik – Neptunium – Behoeftig. 

11. Mongoolse volksstam – Halfdoorschijnend. 
12. Chromosoom – Tegen. 

13. Vrouw van Zeus – Leer van het heldendicht – 

Meisjesnaam.   

VERTICAAL : 

1. Zwakbegaafde met uitzonderlijke capaciteiten op 

intellectueel of artistiek vlak (2w). 
2. Kever – Kunstvezel – Jongensnaam. 

3. Afgezonderd – Gladharige, staande hond voor 

korte jacht. 

4. Deel van een kast – Zintuig – Rector magnificus – 
Papegaai. 

5. Honingbij – Soort loofboom. 

6. Versiering op dameshoed – Complete, totale. 

7. Meisjesnaam – Selenium – Achterkant – Teugje. 
8. Zwarte gierst. 

9. Indien – Pro Deo – Rivier in Italië. 

10. Confituur – Deel van een molen – Herenkostuum. 

11. Italiaans eiland – Geelachtig rode kleurstof. 
12. Kledingmaat – Lijst met drukfouten. 

13. Stadje in de Italiaanse Alpen – Regeringszetel in 

Moskou.  
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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 
François Horio 
 
Website (www.kwbpeizegem.be) 
Tijs Van De Venster, Johan Guns  
 
Kleine Raak 
Redactie: Johan Guns, Marc Mertens en 
Kaat Vanhoucke 

Distributie: Marc Van Herp 
 
En natuurlijk de vele helpers in de  
werkgroepen 
 
Badminton op maandag om 20u30 in 
de sporthal van de tuinbouwschool 

Oplossing kruiswoord 247 

Het sleutelwoord van de voorbije maand 
was: DRONECAMERA 

 

De prijs wordt door de wijkmeester be-
zorgd aan Stefaan Acke. 

Proficiat!  

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

1  C  H  A  M  P  E  N  O  I  S  E     K 

2  A  U  T  O  M  A  A  T     A  L  T  O 

3  M  I  L  T     R  A  T  E  L  A  A  R 

4  O  D  E  O  N     D  E  M  E  N  T    

5  U     T  R  A  P     R  O     D  R  A 

6  F  L  E  S     IJ  S     T  N     A  L 

7  L  I     C  T     A  S  I  E  L     Z 

8  A  L  C  O  H  O  L  P  O  P     R  O 

9  G  A  R  O  E  D  A     N  A  S  I    

10  E     A  T  E     M  E  E  L  P  A  P 

11  N  A  G  E     C  I  R  E     A     A 

12  E  I     R  A  I     A  L  A  S  K  A 

13  T  R  Y     L  A  A  F     S  T  I  L 


