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't Is weer voorbij die mooie zomer. Slechts enkele weken geleden stonden
we er nog voor, nu kijken we - niet zonder weemoed - terug op een fijne
vakantieperiode.
Eén van onze leden heeft zo zijn mooie herinnering aan een lekker zomers gerechtje aan ons toevertrouwd. Voor de geïnteresseerde koks onder
ons, je vindt het verder in dit Kijkertje. Heb je een andere, leuke ervaring/
foto die je met ons wil delen, aarzel niet en kruip in je pen en bezorg aan
één van onze bestuursleden.
Het is altijd leuk om mooie herinneringen te delen.
Vanaf september trekt het verenigingsleven zich weer op gang en wat
KWB betreft hebben we een mooi jaarprogramma in elkaar gebokst. We
starten met twee buitenactiviteiten: de fotozoektocht in Bazel die samengesteld werd door Femma en de avondlijke dropping in .... Daarna maken
we het gezellig informatief met een infoavond over LED verlichting.
Jaarlijks amusement gegarandeerd met een toneelavond en feesten als de
beesten op ons jaarfeest.
Hopelijk heeft ieder van jullie ons flyerke goed ontvangen. Gebruik het
om alvast een aantal belangrijke data in je agenda vast te pinnen. Geen
nood als je het niet langer terugvindt, je kan het altijd ophalen via http://
kwbbazel.be/.
Op het einde van het vorig seizoen hebben we een mooie bedanking mogen ontvangen van Welzijnsschakel "De Opstap" - Kruibeke. De laatste
jaren hebben we telkens een deel van de opbrengst van "ontbijt aan Bed"
aan dit welzijnsinitiatief geschonken en het voorbije jaar ging de opbrengst van "het Armoededictee" integraal naar hen. Geen opbrengst zonder onze leden vandaar ook dat we deze bedanking graag met jullie delen.
Iedereen een goede start van het school- en werkjaar jaar gewenst en tot
gauw op één van onze volgende activiteiten!

Agenda
KWB programma najaar 2013:
Zaterdag

14 september

Fotozoektocht : Bazel anders bekeken
(Femma)

Dinsdag

15 oktober

Startavond kooklessen

Vrijdag

25 oktober

Dropping in ....

Een avond
in november

Watt met je lampen? Een avond rond duurzame verlichting

Vrijdag

15 november

Toneel onder den Toren

Zaterdag

23 november

KWB ledenfeest!

Zaterdag

30 november

Ieder kind een Sint

Donderdag

6 december

Speculoos van de Sint

Vrijdag

20 december

Kerstwandeling

Familienieuws
Deze maand mogen wij weer een nieuw lid verwelkomen:
Ronald De Keersmaeker en Charlotte Van Cleemput met hun zoontje
Bram uit de Felix Buytaertstraat Nr 2.
Van harte welkom in onze vereniging!

Petanque+: Zaterdag 29 juni 2013
Een KWB-seizoen afsluiten zonder petanque-namiddag, dat kan en mag niet. Zoals we intussen ook al gewend zijn, doen we de laatste paar jaren niet alleen petanque, maar lappen we er ook Kubb bij … vandaar: “Petanque-PLUS”. Dankzij
het Kubb-spel is het aantal deelnemers aan zo een namiddag niet zo kritisch;
terwijl je in ons puntensysteem van petanque met exact 4 mensen moet zijn om
een wedstrijd te spelen, kan je bij Kubb met de eerste de beste gekke combinatie
van spelers een wedstrijd op poten zetten.

In een verslag van een petanque-wedstrijd begin je normaal niet met wie er
gewonnen is, maar hier was het overwicht van Hilde Maris en Odette Leeman al
van bij het begin zo groot dat het niet anders kon of ze moesten winnen. In de
eerste ronde kregen zij slechts één punt tegen — iets wat niemand hen kon
nadoen. Ook Gaby Van Mele en Wilfried Vergauwen speelden sterk en zo kwam
het dat die 2 sterke ploegen het al in de derde ronde tegen elkaar moesten
opnemen. Nipt, héél nipt (met 12-13) verloren de “heren” tegen de “dames” en
dan krijg je het onvermijdelijke: dezelfde
ploegen komen elkaar weer tegen in de
finale ... met als inzet de eindoverwinning.
Uiteindelijk wonnen Hilde en Odette en
gingen Gaby en Wilfried met een verdiende
en mooie tweede prijs naar huis.
In de “kleine finale” werden Dirk Lyssens
en Dirk Lauwereins verslagen door Christel
Van de Wauwer en Kris Vercauteren. En de
overige spelers? Die hebben zich goed
eamuseerd en sommigen hebben zelfs
tussendoor “een Kubb-je” meegepakt.

Wat we niet kunnen laten is af en toe een lekkere barbecue te koppelen aan deze
activiteit. Enkele helpende handen bakten en braadden dat het een lust was om te
zien (en te eten). Alhoewel we voor alle zekerheid binnen hebben gegeten, toch
was het een super-zomerse dag na een voorjaar van kou, wolken en regen: de
geur van gebraden vlees maar vooral van vakantie was overweldigend. De
zomervakantie was begonnen! Met dank aan de organisatoren en helpers op de
dag zelf.

Bazel Parkt: Donderdag 29 augustus 2013
Het is natuurlijk geen organisatie van onze KWB, maar Bazel Parkt is het kindje
van een aantal KWB-ers aangevuld met een hoop jong geweld van de Bazelse
oud Chiroleiders JOB. Bovendien waren er ook dit jaar weer veel KWB-leden
bereid gevonden om zich te komen afsloven als tapper, doorgever, opbouwer,
afbreker, … Een eervolle vermelding in dit boekje is een goed recht, dus.
Wat bij die eerste paar mensen van JOB en KWB de bedoeling was is al ver
overschreden; er waren bij de aanvang zelfs geen grote of grootse plannen, want
het doel was gewoon een gezellige omgeving creëren met een muziekske en een
pintje om de zomer feestelijk te kunnen afsluiten. Met een doelstelling van
“zon’n 200 tot 500 mensen” mikten we niet hoog. En kijk wat gebeurde: al in
het eerste jaar kwamen meer dan 1.000 mensen langs en ook toen het in 2010
echt stormweer was kwamen nog altijd veel mensen “de zomer afsluiten”.
Op de zesde editie, na een verhuis, na veel vergaderingen en veel plannen, hadden we gewoonweg fan-tas-tisch weer. Het mocht niet verbazen dat we veel
mensen op het terrein zouden krijgen, maar slechts weinigen durfden hopen op
bijna 3.000 mensen! Mooi ... fantastisch ... We kregen veel lof, van de sponsors,

van medewerkers, artiesten, animatoren, kortom iedereen die het meemaakte is
in de wolken en wij, wij leven even op een wolkje. Want het is leuk om de appreciatie te zien en de groei die daar een gevolg van is. Toch willen we blijven
doen waar we 6 jaar geleden mee begonnen zijn: een eenvoudig festivalletje organiseren, zonder financiële kapriolen, zonder pretentie, gewoon gezellig. Dat
we intussen dankzij de vele bezoekers de ruimte hebben gekregen om de kwaliteit van wat we aanbieden te verhogen is mooi meegenomen. Nu maar hopen dat
we dat netjes in de hand kunnen houden; we hebben in elk geval nog geen
“streken” … hopen we.
Ook langs deze weg willen we nog eens alle sponsors bedanken evenals de verschillende diensten van het gemeentebestuur en natuurlijk dat gemeentebestuur
zelf. Maar boven alles: respect voor de bijna 100 vrijwilligers die hiervoor op de
been waren en, echt waar, zich bij wijlen uit de naad hebben moeten werken om
van dit evenement zo’n succes te maken. BEDANKT!!!

Fotozoektocht : Bazel anders bekeken (Femma)
Zaterdag 14 september 2013
Oproep aan alle fietsers – wandelaars van KWB Bazel
Doe mee met KWB aan de Femma- fotozoektocht met als thema ‘Bazel anders
bekeken’ en win een mooie prijs. De route is een lus van ongeveer 11 km en is
uitermate geschikt om met vrienden of familie een leuke uitstap te maken.
Er werd gezocht naar een mix van woonwijken en landelijke wegen wat het
fietsen of wandelen extra aangenaam maakt. Route: Kerkplein, Dreef,
Kemphoekstraat, Barbierstraat, Kerkstraat, Kinderstraat, Sint Pieterdoorn,
Donkerstraat, Kerkwegels, Wijnakkers, Daalstraat, Rupelmondestraat, Parkwijk,
Eikenlaan (achter de berg), kasteel, Lange Gaanweg, Beekdam,
Kemphoekstraat, Kruibekestraat, L. Poodtstraat, Leo Heyrmanstraat,
Joris D’Hondtstraat, Kruibekestraat, eindpunt aan het Gildenhuis. Diverse
mogelijkheden om deze zoektocht af te werken zijn te voet, met de fiets, in
groep, individueel. Aan ieder de keuze.
We verzamelen om 14u aan den dikken boom kerkplein Bazel.
Wie echter individueel wil wandelen/fietsen kan het deelnamepakket verkrijgen
tussen 14u en 14u30 aan diezelfde dikke boom. De deelnameprijs is 5 Euro.
Hierin is inbegrepen het volledige deelnamepakket dat bestaat uit:
- reglement
- gedetailleerde wegbeschrijving
- foto’s
- antwoordformulier en een drankje achteraf.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en mogelijk met een eenvoudig mailtje naar

jmee@bolckmans.be of luc.van.elsen@telenet.be . Alle deelnemers zullen in de
volgende kijker op de hoogte gebracht worden van de uitslag en de juiste antwoorden. Ingevulde deelnameformulieren kunnen bezorgd worden in het gildenhuis, in Kemphoekstraat 18 of in Leo Heyrmanstraat 18.
EEN AANRADER !

Herinnering aan een zomers gerechtje?
Na een vakantie heb je dikwijls de mooiste herinneringen aan een klein en eenvoudig hotelletje of een eenvoudige maaltijd. Zo wil ik graag iets delen wat me
van onze recentste vakantie zal bijblijven: in een kleine Chambre d’Hôtes ergens
in Normandië kregen we van de vrouw des huizes een schotel opgediend die
vroeger als “zondags eten” zou gekend zijn: Poulet Vallée d’Auge noemde ze
het en alhoewel ze zichzelf geen schitterende kok vond heeft het ons super gesmaakt. Zo super dat we haar gevraagd hebben naar het recept, wat zij graag
neerpende en wat ik (als niet-chefkok) probeer te vertalen. Ga nu niet te kritisch
lezen, er zullen best culinaire onvolkomenheden in staan en zelf heb ik al gezien
dat er ook hiervan weer veel varianten bestaan (leve meneer Google!). Probeer
het gewoon thuis een keertje …
Pel 2 grote ajuinen en snijd die in niet te grote stukjes. Bedekken met fifty/
fifty water en cider, enkele soeplepels suiker toevoegen en rustig laten koken. Dit moet een 2-tal uur opstaan, maar mag niet aanbranden!
Thuis heb ik kippenfilets genomen, maar onze gastvrouw bezwoer me scharrelkip te nemen … In elk geval: snijd de kip in stukken en bak deze mooi
bruin in olie. Laat verder garen op een zacht vuurtje. Wanneer de kip gaar is
meng je er een soeplepel bloem door en laat nog even op het vuur. Neem een
klein glaasje Calvados, giet het in de pan en flambeer (“voorzichtig zijn”,
vertelde ze er nog bij). Neem de kip uit de pan, leg op een dienblad en houd
warm. In de pan giet je een glaasje culinaire room en laat dat nog even koken. Giet dat over de kip en voeg tenslotte de “ajuinenconfituur” (zo noem ik
het dan zelf) toe.
Wij hebben dit gegeten met enkel gekookte aardappeltjes (Frankrijk hé),
maar hier voegen we er toch graag nog een groenteke aan toe. Boontjes was
in elk geval OK bij onze eerste poging, maar gezien de algemene zoete
smaak van dit gerecht (appels!) passen wortels waarschijnlijk ook wel.
Proberen maar … en reacties altijd welkom. Lukt het niet? Dan kan je nog altijd
naar … (zie volgend blad).

Startavond kooklessen: dinsdag 15 oktober 2013
Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken worden reeds
gemaakt op dinsdagavond 15 oktober vanaf 20.00u. De plaats laten we nog weten in ons volgend Kijkertje. Heb je interesse maar kan je je niet vrijmaken die
avond, graag een seintje aan Erik (erik@deroeck.me), Dirk
(dirklyssens@skynet.be) of Luc (luc.van.elsen@telenet.be)
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