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Een dijk van een maand achter de rug!
KWB Bazel heeft in november weeral een heleboel mensen op de been
gebracht met een gesmaakt toneel in den Boerentoren, een verlichtende
infoavond rond duurzame LED verlichting, een geslaagd ledenfeest en het
laatste weekeinde van de maand, onze inzamelactie van speelgoed tijdens
“Ieder kind een Sint”. Vooral deze laatste activiteit, die we samen hebben
georganiseerd met de Sint-Petrusschool, heeft aandacht getrokken in onze
gemeente. We hebben op heel wat sympathie kunnen rekenen van
kinderen, ouders en grootouders die soms zakken speelgoed schonken aan
Sinterklaas. De goedheilig man zal hiermee veel kinderen uit kansarme
gezinnen gelukkig kunnen maken op het Sinterklaasfeest van welzijnsschakel De Opstap.
In november zijn ook al de kooklessen van één van onze groepen gestart –
helemaal in het teken van de aanstaande feestdagen. Je ziet het, geen tijd
om je te vervelen en activiteiten in overvloed. Hopelijk hebben jullie
ondertussen jullie lidmaatschap van onze vereniging al verlengd en
mogen wij blijven rekenen op jullie sympathie en steun.
Met december kondigt zich de donkere maand voor Kerstmis aan. Nog
even verdelen wij speculoos aan onze zieke KWB leden en daarna full
speed door met examens en eindejaarsfeesten.
KWB zet zich ook dit jaar mee in om kerstsfeer te brengen in Bazel. We
plaatsen onze kerststal aan de kerk en houden een kerstwandeling vlak
voor Kerstmis. Ondertussen komen we nog eens samen om het nieuwe
bestuur samen te stellen en de taken te (her)verdelen.
Mag ik uit naam van alle wijkmeesters en bestuursleden iedereen prettige
eindejaarsfeesten wensen met uitzicht op een gelukkig en gezond 2014!

Prettige Eindejaarsfeesten!

Agenda
Donderdag

6 december

Speculoos van de sint

Vrijdag

20 december

Kerstwandeling

Zaterdag

1 februari

Armoededictee

Vrijdag

7 februari

Bowling

Vrijdag

21 februari

Wijndegustatie in de kasteelkelder

Zaterdag

15 maart

Culinaire quiz

Zondag

16 maart

Nationale wandeldag in West Vlaanderen

Zondag

23 maart

Ontbijt aan bed

Nieuws uit onze vereniging
We verwelkomen ons nieuw lid, Dieter Herregodts. Hij woont sinds kort in
Bazel samen met zijn echtgenote Griet Van Vaerenbergh (kleindochter van één
van de stichters van de Bazelse KWB!) en hun dochtertje Elle.

Toneelavond : vrijdag 15 november 2013
Onze jaarlijkse toneelavond in de Boerentoren blijft een topper onder onze
activiteiten. Met een 40-tal KWB-ers genoten we van de voorstelling “Midlife
Crisis”. Georges is een brave, liefhebbende en toegewijde echtgenoot maar
jammer genoeg niet gezegend met een groot libido. Linda, zijn vrouw, heeft
daarmee leren leven met alle gevolgen van dien.
Vroeger dacht Linda “hoop doet leven” maar ze is na verschillende pogingen om
haar man te verleiden de wanhoop nabij ... leidt dit tot een breuk? Of blijven ze
bij elkaar omwille van hun tienerzoon Benny of omwille van zijn inwonende
vader Bernard? Op het feestje van de buren was Georges flink beschonken. Hij
kroop op de piano en bazuinde het uit over zijn nachtelijke wandeling tijdens
zijn huwelijksreis in Torremolinos met een mooie flamencodanseres, die hij in
de bar ontmoette. Dit zette kwaad bloed bij Linda en versterkte haar drang tot
een echtscheiding. Buurman Roger zou in der minne de financiële toestand
regelen tussen Linda en Georges maar dit verliep niet zoals verwacht … Het
kwam tot hilarische momenten. Maar … eind goed al goed … ze hebben elkaar
teruggevonden. Het was een gezellige, leuke en ontspannende vrijdagavond met
achteraf een hapje en een drankje naar keuze.
Ik heb er van genoten en kijk al uit naar het komende toneelstuk in de
Boerentoren!

LED there be light ...
Op de avond over LED-lampen was er niet echt een overrompeling (een 15-tal
geïnteresseerden die we beloonden met een KWB-pintje), maar de reacties
achteraf - onder andere ook van mensen die niet aanwezig konden zijn - bewijzen
dat LED-lampen inderdaad "hot" zijn. Niet letterlijk "heet", want dat zijn ze nu
juist niet, maar wel super populair. Kristof en KWB-lid Martin loodsten ons via
een eenvoudige presentatie door de verschillende weetjes over lichtkleuren
(temperaturen in graden Kelvin), dimmen of niet dimmen, hoogspanning of
laagspanning, fittingen, enzovoort. Verhelderend is ook de calculator die zij
ontwikkeld hebben waarmee je je profijt kan berekenen bij het vervangen van
gloei- en halogeenlampen door LED-lampen.
Er werd flink wat nagekaart en getest en besproken met de demo-producten die
Kristof mee had: ja hoor, die lampen geven voldoende licht en, ja hoor, die
lampen hebben wel een echte warme kleur.
Verrassing op 't eind was dat KWB-leden 10 % korting krijgen op het pakket dat
deze mensen aanbieden op hun webshop www.heliodoroshop.be . De calculator
om de besparing en/of terugverdientijd uit te rekenen vind je op dezelfde website
onder de link "LED calculator". Nog altijd vragen? Stuur een boodschap naar
kristof@heliodoro.be of bel op 03 689 15 01.
En pak die korting!!
Bedankt, Kristof en Martin.

KWB ledenfeest: zaterdag 23 november
Een jaar vliegt toch snel…ik herinner me het ledenfeest van vorig jaar nog alsof
het gisteren was.
Ook dit jaar had ons organiserend comité weeral flink hun best gedaan om onze
leden een spetterende avond te bezorgen. In de vlot bereikbare “Hoogzaal”
werden we verwelkomd met een glaasje Cava of fruitsap, mooi gedekte tafels en
zelfs “ingehuurde” kelners. Na het openingswoordje van onze voorzitter konden
we met z’n allen genieten van een lekker koud buffet met tal van lekkernijen zoals
salade van garnalen, scampi’s, Italiaanse vleesschotel, couscous, boontjes met
tonijn en ... teveel om op te noemen. Alsof dit nog niet genoeg was volgde nog
een warm buffetje waar we de keuze hadden tussen lasagne van vis of een opgevuld kwarteltje met kroketjes (of zelfs beiden) … een dikke pluim voor het team
van Cantarel. Als dessert was er de keuze tussen panna cotta met een rode vruchtencoulis (van de hand van onze voorzitter himself … lekker) en een fijne chocomousse (merci Luc Fret …). Het bijhorende tasje koffie werd, na enkele
kunstgrepen in de keuken, voor consumptie goedgekeurd door enkele

“koffie- fijnproevers”.
Onze financiële stand van zaken in onze vereniging werd professioneel uit de
doeken gedaan door onze penningmeester: de Vloemie. Daar kwam nog het
goede nieuws bij dat de vzw “Bazel Parkt” de kas dit jaar zal spijzen voor een
bedrag van 1000 €. Nen dikke merci !
Ondertussen konden we met een heus kiesformulier kiezen voor een nieuw
plaatselijk KWB –bestuur en dit in een “echt” kieshokje. De stemmen werden
vakkundig geteld door een “vrijwillige” jury en de uitslag werd voorgelezen. Het
juiste aantal stemmen per persoon kan ik me niet zo goed meer herinneren, maar
dat zal ongetwijfeld een puntje zijn op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering.
In tussentijd waren onze DJ’s gearriveerd en kon het feest pas echt beginnen.
Een kleine groep van om en bij de 52 personen aan het dansen krijgen is geen
sinecure maar onze plaatselijke “De Waele Brothers” slaagden daar wonderwel
in door hun fijne muziekkeuze en hun ongebreideld enthousiasme. Tot in de late
(of vroege ...) uurtjes werd er gedanst en gelachen. De afwezigen hadden nog
maar eens ongelijk.
Langs deze weg wil ik het organiserend comité, de “Chiro-kelners”, het cateringteam, de “dessertenmakers”, de DJ’s en alle andere vrijwilligers hartelijk
bedanken om ons een zeer fijne avond te bezorgen. Tot volgend jaar.

Kerstwandeling: vrijdag 20 december 2013
Dit jaar hebben we geluk met de kerstwandeling: we kunnen een stukje aanpikken bij de kerststallentocht die groot geworden is dankzij de Landelijke Gilde
met steun van het Gemeentebestuur van Kruibeke. We komen dus samen op de
hoek van de Nieuwe Baan en de Daalstraat om 19:00 uur. Vandaar stappen we
rustig langs de vele, mooie kerststallen in de Daalstraat en de Hoogstraat en nemen dan afscheiden van onze vrienden van de Landelijke Gilde voor een avondwandeling doorheen Bazel. De wandeling brengt ons langs trage wegen die velen onder ons al lang vergeten hadden of zelfs nooit gekend hebben. Natuurlijk
brengt de tocht ons langs onze eigen grote kerststal aan de kerk van Bazel en
natuurlijk zorgen we op het einde nog voor een winters soepje met boterham.
Dat zal zo rond 21:30 uur zijn en is in elk geval in de buurt van waar we
vertrokken waren, dus maak je geen zorgen over nog lang af te leggen afstanden,
je kan gerust nog wat nakaarten.
Meedoen kost slechts 3 Euro per persoon. Inschrijven mag (bij Erik De Roeck,
erik@deroeck.me of 0488 22 99 78) maar is niet echt noodzakelijk. Tot vrijdag
20 december?
Mochten we nu ook nog geluk hebben met het weer ...?

Armoededictee: Zaterdag 1 februari
In samenwerking met KWB Kruibeke, Femma, Davidsfonds en Markant,
organiseert KWB Bazel mee het derde armoededictee. Vorig jaar een (te) kleine
voetnoot in onze kalender, willen we dit jaar met meer Bazels schoon volk
deelnemen. Laat je niet afschrikken en doe mee aan een ludiek dictee op café.
Geniet van een natje en een droogje én steun daarmee de sociaal zwaksten. Of je
nu eeuwige roem vergaart als winnaar van het derde Armoededictee dan wel
enkele fauten te veel schreift, met woorden alleen helpen we de armoede de

wereld niet uit. Maar de punten en komma’s in onze tekst maken wel een
verschil, temeer omdat de opbrengst van deze gezellige avond integraal
geschonken wordt aan Welzijnsschakels. Scherp alvast je pen!
Het dictee vindt plaats in cafetaria ‘De oase’ van Woonzorgcentrum Wissekerke
op zaterdag 1 februari 2014 om 19u30.
Deelname:
1 euro voor leden van KWB, Davidsfonds, Femma of Markant
2 euro voor niet-leden
Warm aanbevolen! Inschrijven op dictee@kwbbazel.be.

Receptenrubriek
Met vol enthousiasme zijn de KWB kooklessen
2014 gestart … en het was de moeite waard.
Om alle KWB leden van deze lessen te laten
genieten krijgt u in de komende kijkers telkens één
gerecht dat zonder enige moeite door iedereen kan
gemaakt worden. Geniet in alle geval van deze
boschampignonsoep met kervelroom tijdens de
komende feestdagen.
Ingrediënten:
• 500 g boschampignons
• 400 ml rundsfond
• wit van 1 prei
• 1 ui
• 1 blokje groentebouillon
• 1 eierdooier
• 1 eetlepel boter
• ½ dl room
• 2 eetlepels vers gesnipperde kervel
• peper & zout
Voorbereiding:
• snipper de ui fijn & snij het preiwit in ringen
• verhit de boter i/e kookpot & stoof de gesnipperde ui glazig
• voeg de preiringen & de verse boschampignons toe & laat even stoven
• voeg de rundsfond, het blokje bouillon & 4 dl water toe
• dek af & laat 20 min. zachtjes koken
• kruid naar smaak met peper & zout
• mix tot een gladde soep en zet even opzij

Bereiding:
• verwarm de soep op een zacht vuurtje
• klop de eierdooier, kervel en de room los in een maatbeker
• giet de hete soep in je borden
• kruid naar smaak met peper & zout
• versier elk bord met wat beuken zwammetje & een plukje kervel
• dien onmiddellijk op

Overzicht kooklessen
Chefkok: Fransens Heidi

Plaats:

Heylen Filip

Brijs Jeanine

Deblauwereiger
@telenet.be

heylen.filip
@telenet.be

Hendriksmet
@skynet.be

0485 85 59 96

0495 28 63 35

0472 58 99 78

Scheldestraat 34 Weert

Sint Joris

Sint Joris

groep1

Joris Mees
groep2

Dirk Lijssens
groep 3

Do 5/12/2013

Wo 27/11/2013

Di 21/01/2014

Do 6/02/2014

Wo 19/02/2014

Di 18/02/2014

Do 27/02/2014

Wo 19/03/2014

Di 25/03/2014

Do 3/04/2014

Wo 14/05/2014

Do 22/04/2014

te bepalen

Za 24/05/2014

Za 17/05/2014 of
Za 31/05/2014

Verantw: Erik De Roeck

Finale
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