
Oktober 2013 - nr 356 



Kijker nr 356: Oktober 2013 
 
Lag het aan de keuze van een zaterdagnamiddag, lag het aan het slechte 

weer, lag het aan een mooie sneukeltocht activiteit op zondag, of gewoon 

een gebrek aan interesse? Neen, onze eerste activiteit van ’t jaar – Bazel 

anders bekeken – was geen succes. Maar dit kan ons enthousiasme niet 

temperen. 

Wijkmeesters en bestuur zijn er weer full speed ingevlogen als we het 

aantal vergaderingen tellen de voorbije septembermaand. Want dat er nog 

heel wat boeiende activiteiten op de rol staan, kan je zien op h�p://
kwbbazel.be/.  
 

Op zaterdag voormiddag 14 september was onze KWB Bazel afdeling 

prominent aanwezig op de onthaaldag voor nieuwe inwoners in de Brou-

werij in Kruibeke. Of we nieuwe leden hebben aangeworven is onwaar-

schijnlijk maar dat we onze sympathieke afdeling hebben kunnen tonen 

aan meer dan 100 nieuwe ingeschrevenen is toch ook niet slecht. En zo’n 

gelegenheid nodigt steeds uit om plannen te maken voor een gezamenlij-

ke activiteit. En ongelooflijk te zien wat er allemaal leeft in onze gemeen-

te! 
 

Werk aan de winkel voor onze jaarlijkse kooklessenreeks. De voorbije 

jaren (sinds 1996 heb ik me laten vertellen) hebben we onafgebroken kun-

nen rekenen op Ludo, chef kok van één van onze kookgroepen. Maar eens 

komt de tijd dat een mens beslist eens iets anders te gaan doen. In elk ge-

val danken wij Ludo van harte voor de jarenlange ondersteuning. In meni-

ge huiskamer worden gerechtjes klaargemaakt die hij ons met veel kennis 

van zaken aangeleerd heeft.   
 

Door de omstandigheden gedreven zorgt dit er wel voor dat we actief an-

dere pistes aan het verkennen zijn. Wie zei er ook weer “Elk nadeel heb 

zijn voordeel”? Afspraak op de startavond van de kooklessen! 
 

Klassieker der klassiekers maar zot plezant komt de dropping er deze 

maand ook weer aan – tijdig inschrijven is de boodschap!   
 

Hoop je snel te zien op één van onze volgende activiteiten! 

 

 



Agenda 
  

KWB programma najaar 2013: 

Dinsdag 15 oktober Startavond kooklessen 

Vrijdag 25 oktober Dropping in .... 

Vrijdag 15 november Toneel onder den Toren 

Donderdag 21 november Watt met je lampen?  

Een avond rond duurzame verlichting 

Zaterdag 23 november KWB ledenfeest! 

Zaterdag 30 november Ieder kind een Sint 

Donderdag 6 december Speculoos van de Sint 

Vrijdag 20 december Kerstwandeling 

Nieuws uit onze vereniging. 
 

Frans De Kerf en zijn echtgenote Maria organiseren al sinds lange tijd de bede-
vaarten naar Lourdes. Na niet minder dan 13 edities willen zij de fakkel doorge-
ven. Wie zich geroepen voelt kan gerust contact nemen met iemand van het be-
stuur. Maar in elk geval: fantastisch veel dank voor jullie inzet gedurende al die 
jaren, Frans en Maria!!   
 
 

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. We spreken af in de  
bovenzaal van het Gildenhuis. Dinsdag is sluitingsdag maar voor ons wordt er 
speciaal opengedaan. 
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) 
 



Dropping : vrijdag 25 oktober 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste sportievelingen,  
   
Naar jaarlijkse gewoonte staat ook dit jaar weer “De DROPPING” op het pro-
gramma. Natuurlijk werd er weer gekozen voor een omgeving die autoluw,  
onbekend én ook de moeite is om te bewandelen. De locatie hiervan verklappen 
we natuurlijk nog niet. De afstand bedraagt maximum 12 km. 
 

De dropdatum is zoals eerder aangekondigd vrijdag 25 oktober. 
We vertrekken om 19.00u stipt op het kerkplein aan de ingang van de kerk. 
Stevige stapschoenen en aangepaste “regen en reflecterende” kledij zijn een must 
op deze avond. Een zaklamp kan u helpen bij het vinden van de juiste weg.  
 

Voor deze niet te missen activiteit is inschrijven noodzakelijk en kan bij volgende 
persoon of bij je wijkmeester. Joris Mees, Leo Heyrmanstraat 18, mail      
jmee@bolckmans.be 
 

De bijdrage hiervoor bedraagt € 8,00 per KWB-lid en € 7,00 vanaf een 3de lid uit 
het zelfde gezin. Niet-leden mogen natuurlijk ook mee maar betalen wel € 10,00 
per persoon. 
 

Vorm je eigen groep, doe mee en geniet van een fantastische avond, nacht,  
kortweg van een fantastisch avontuur … en breng jullie smaakpapillen mee ... 
 

Wij vertrekken ter plaatse terug naar huis rond 1u30, om in Bazel aan te komen 
rond ?u (in functie van de afstand natuurlijk en de mogelijke douane….)  
 

Schrijf onmiddellijk in aub, de plaatsen zijn beperkt tot 104.



Toneelavond : vrijdag 15 november 2013 
 
Ons jaarlijkse toneelavond in de Boerentoren heeft plaats op vrijdagavond 15 
november 2013. De voorstelling met als titel “Midlife Crisis” begint stipt om 
20u30.  
 

Georges Apers is een brave, liefhebbende,  
toegewijde echtgenoot en vader, maar -  
jammer genoeg - niet gezegend met een  
indrukwekkend libido.  
Linda zijn echtgenote, heeft daarmee leren  
leven. Maar nu moet ze vaststellen dat het mini
-libido van haar man met de jaren zelfs nog 
verschrompelt en Linda wil leven. Hier geen 
knotsgekke persoonsverwisselingen of dolle 
intriges, maar zeer herkenbare situaties overgo-

ten met een smakelijke saus van milde humor. U zal ongetwijfeld plezier bele-
ven aan “Midlife crisis”.  
 

Naar goede traditie zorgen wij ook voor een drankje tijdens de pauze en een be-
scheiden receptie achteraf.  
Deze toneelavond kost per persoon 8,- Euro voor KWB-leden en 10 Euro voor 
niet-leden.  
Je kan gratis parkeren onder de KBC Toren (Boerentoren) te Antwerpen 
(uiteraard zolang er plaats is). Samenkomst aan de kerk om 19:20u met verde-
ling van de zitplaatsen daarna vertrek met de auto om 19:30u.  
Inschrijving bij Vloemans luc op Tel. 03/744 10 86 of GSM.0475 34 25 38  
of ook via KWB-rek.nr.BE62 7835 5034 0661.  

  

 

Watt met je lampen. Infoavond LED-verlichting  

op donderdag 21 november 2013  
 
Naar het schijnt zou er in België één kernreactor kunnen stilgelegd worden  
indien iedereen - bedrijven en particulieren - zou overschakelen op LED-
verlichting. Klinkt straf, dus, zelfs indien het maar half waar is, waar wachten 

we nog op?  
Velen wachten op duidelijke antwoorden op vragen als: kan ik mijn bestaande 
armaturen blijven gebruiken? Ik heb een pak halogeenspotjes met trans-
formatoren in het vals plafond, mag ik die transformatoren blijven gebruiken? 
GU3, GU5 en MR16 of moet ik GU10-voetjes kopen voor mijn nieuwe lampen?  



 
 
Welke lampen mag ik dimmen en welke niet? Worden LED-lampen ook zo 
warm als halogeenlampen? Hoe zit het met de kleur van LED-lampen? Heeft het 
nut om TL-lampen te vervangen door LED’s? Op hoeveel tijd zal ik mijn  
investering terugverdienen? … In elk geval zijn LED-lampen al lang niet meer 
die lelijke en dure gedrochten van een paar jaar geleden! Bovendien bieden ze 
soms de mogelijkheid om door middel van kleuren extra gezelligheid in huis te 
creëren. 
 

KWB-lid Martin De Bock en zijn compagnon Kristof Liessens zijn al langer 
bezig met hun “groen bedrijf” Heliodoro en zij komen ons op donderdagavond 
21 november om 20:00u antwoorden geven aan de hand van praktijk-
voorbeelden. De bedoeling van deze avond is dat je op het eind in staat bent om 
thuis zelf je grote stroomverbruikers op een veilige manier te vervangen door 
milieuvriendelijke LED-lampen. Heb je vrienden of buren of familie die willen 
meekomen, dat kan ook!  
 

Wil jij je op die avond in november vrij maken om de wereld toch weer een 
beetje groener te maken dan trakteert KWB Bazel zijn leden met plezier op een 
lekker pintje in het Gildenhuis van Bazel, want daar gaat het door.  
Komaan, LED’s do it! 
 
 

 



 

Samenaankoop …  
 
KWB, zowel je plaatselijke afdeling als nationaal, maakt er graag een sport van 
om je af en toe centen te laten besparen. Af en toe wordt dat nationaal gedaan 
door middel van groepsaankopen. Zo is er dit jaar de mogelijkheid om aankopen 
te doen bij Ecover, een fabrikant die zich specialiseert in gezonde en milieu-
vriendelijke schoonmaakmiddelen. In de folder hieronder vind je alle info!   
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