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Kijker nr 359: Januari 2014
We hebben het elkaar de voorbije dagen ongetwijfeld van harte toegewenst: een gezond en gelukkig 2014!
De twee meest uitgesproken wensen voor het nieuwe jaar. Zij hebben
veel met elkaar te maken en worden meestal in één adem uitgesproken.
Toch is er een groot verschil tussen beide. Aan gezondheid worden jaarlijks miljarden euro's besteed voor behandeling, onderzoek en ontwikkeling. Voor geluk gebeurt dat blijkbaar niet of toch maar in veel mindere
mate. Geluk is relatief en voor iedereen verschillend. Sommigen zijn
geboren voor het geluk, anderen mogen soms van geluk spreken. Sommigen hebben het geluk in de hand, anderen moeten een handje geholpen
worden.
Hopelijk hebben we een aantal kinderen een gelukkige tijd bezorgd met
onze actie Ieder kind een Sint. Hopelijk hebben we een aantal moedige
wandelaars een gelukkige avond bezorgd tijdens onze Kerstwandeling.
Reken maar dat jullie aanwezigheid op onze activiteiten ons KWB hart
gelukkig maakt!
Wanneer jullie dit Kijkertje lezen is 2014 alweer goed ingezet. Na een
drukke eindejaarsperiode komen we even op adem in januari. Neem misschien eens even de tijd om naar de foto's op onze website te kijken. Geluk komt van aandacht voor kleine dingen, ongeluk van het verwaarlozen
van kleine dingen.
Hoop je snel te zien op één van onze volgende activiteiten!

Agenda
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

Zaterdag

26 april

LEGO bouwdag

Donderdag

1 mei

Lentewandeling

Zaterdag

17 mei

Daguitstap in de Westhoek

Zaterdag

7 juni

Bultencross

Zondag

29 juni

Petanque+

Nieuws uit onze vereniging: Pat Perpet overleden
Amper 3 jaar nadat hij stopte met werken en hoopte nog wat van het
leven te kunnen genieten is Pat Perpet geveld door de ziekte waar hij al een tijd
tegen vocht. Iedereen die “KWB” denkt in Bazel of Kruibeke of in het Waasland, of zelfs nationaal denkt meteen aan Pat Perpet: bezielend, motiverend, ondersteunend, … al van 1975 was KWB zijn leven. KWB en zijn echtgenote, zijn
familie.
Hoe jammer dat hij zijn nog maar pas geboren kleinkinderen niet mag zien opgroeien. Hoe jammer ook
dat hij zijn engagement voor “Wereldhuis Bonangana”
niet verder mocht zetten; op de website van dit intercultureel ontmoetingscentrum in Sint-Niklaas staat het
kort maar krachtig: “Pat, we gaan je missen”. Dat
geldt voor hen, voor ons, maar nog het meest voor zijn
echtgenote, kinderen, kleinkinderen en de rest van zijn
familie. Hen wensen wij veel sterkte in deze trieste
periode.

Ieder kind een Sint: zaterdag 30 november 2013
Voor de eerst maal sloegen de KWB Bazel en de Sint-Petrusschool de handen in
elkaar voor de organisatie van ‘Ieder kind een Sint’. Deze activiteit vond plaats op
zaterdag 30 november in de turnzaal van de Sint-Petrusschool.
Een mooi en dankbaar initiatief dat de problematiek omtrent kansarmoede en
uitsluiting niet enkel in het daglicht wou brengen, maar ook er op hun manier iets
wou aan doen!
Kinderen geboren in kansarme gezinnen hebben immers evenveel rechten als een
kind geboren in een welstellend gezin. Waarom er dan niet voor zorgen dat ook
zij een Sinterklaas cadeau krijgen? Waarom er dan niet voor zorgen dat zij even
hun zorgen kunnen vergeten? Waarom er dan niet voor zorgen dat wij ons nog
bewuster worden van hun problematiek? Mooie doelen die we op een ongeremde
en laagdrempelige manier behaald hebben. Het was dan ook een groot succes! De
Sint en zijn zwarte Piet werden bedolven onder de verschillende geschenken.
Kinderen brachten deze geschenken meestal zelf tot bij de goedheilig man en deze
bedankte hen uitvoerig.
Na het brengen van hun speelgoed konden de kinderen samen met hun ouders nog
genieten van een lekkere ambachtelijke pannenkoek! Deze werd met veel zorg en
creativiteit klaargemaakt door de chef-koks van de KWB (de kooklessen werpen
hun vruchten af).
Hopelijk hebben de kinderen al fijn kunnen spelen met hun nieuwe speelgoed en
kunnen we deze activiteit volgend jaar als een jaarlijks evenement beschouwen.
Bedankt KWB Bazel en Sint-Petrusschool!

Kerstwandeling: vrijdag 20 december 2013
Ja, op een 'stille' vrijdagavond bleek boven de Daalstraat en de Hoogstraat de
Sterre even 'stil' te staan...
De KWB had zich voorgenomen om, als aanloop naar een langere Kerstwandeling, deel te nemen aan de Kerststallentocht ingericht door de Landelijke
Gilde van Bazel.
Voorzitter Luc Van Duyse van de Landelijke Gilde heette iedereen van harte
welkom, en wonder boven wonder, het was echte Kersttijd want zowel de
vroegere als de huidige burgemeester (of is het burgervader Luc?) waren op het
appel. Meerdere Kerststallen waren meer dan de moeite waard om te bekijken, te
bestuderen, of om er even bij 'stille' te staan. Na de vele stops en dito bezoeken
van Kerststallen werd de KWB wandeling verder gezet en dit door een quasi
voltallig bestuur en 4 dappere wandelaars.

Toch heeft het iets speciaal om 's
avonds in het donker door de 'stille'
straten en wandelwegen te stappen.
Het brengt, alleszins bij mij,
nostalgische momenten...
Nadat we aan de kerk van Bazel de
KWB Kerststal hebben bezocht (hij
stond er weer te pronken zeg!) is de
avond afgesloten bij een natje en een
droogje in 't Hoeksken af. Daar wisselden de 'stille' momenten zich af met
iets luidere momenten … Werden daar reeds geheime verbanden gesmeed om
een voorzitter te kiezen voor de volgende periode? Ik weet het alleszins niet,
want ik keek nog eens in de lucht en nee...
de Sterre bleef niet 'stille' staan om de nieuwe voorzitter aan te duiden.
Hoi, organiserende bestuursleden, toch is
zulk een Kerstwandeling voor
herhaling vatbaar met dan hopelijk iets meer
wandelaars … Alvast bedankt en tot een volgende activiteit.

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 de polyvalente zaal van de gemeenteschool van
Kruibeke (gewijzigde locatie!) op zaterdag 1 februari 2014 om 19u30.
Deelname: 1 euro voor leden van KWB, Davidsfonds, Femma of Markant of 2
euro voor niet-leden.
Warm aanbevolen! Inschrijven op dictee@kwbbazel.be.

Bowling: vrijdag 7 februari
Een partijtje bowling op een vrijdagavond met een gezellige groep KWB’ers.
Ultra moderne banen, uitgerust met het meest recente computersysteem en voorzien van kindvriendelijke automatische bumpers zodat die toch gezellig kunnen
meespelen. Daar kom je toch graag eens voor uit je zetel?
Wil je dit als KWB lid met je gezin eens uitproberen schrijf dan in voor onze
vijfde bowlingavond. Inschrijven kost 6 Euro per persoon. Niet-leden kunnen
ook meespelen, zij betalen 2 euro meer per persoon. We rijden samen, maar dat
wordt later afgesproken.
Reserveren kan je bij je wijkmeester of lucfret@fulladsl.be.

Receptenrubriek
LAMSCURRY MET GROENTENCOUSCOUS
Op een donderdagavond in maart 2009 in
de refter van Sint Joris kregen we van
Uberkok Gerard een fantastisch exotisch
gerechtje aangeleerd dat ik thuis al menige
keren met veel succes geserveerd heb.
Voordat Dagelijkse Kost de norm op
culinair gebied werd in Vlaanderen waren
er al koks in ons eigen midden die lekkere
en niet al te dure recepten in mekaar
boksten die zelf door KWB koks voor dummies gemakkelijk te bereiden waren.
Ingrediënten voor 4 personen:
• 600gr lamstoofvlees of sneden van een lamsbout of lamsribben
• 2 uien / 2 tenen look , 250 gr champignons
• 1 eetlepel currypoeder of –pasta, peper, zout laurier 50 gr boter
• ½ liter kalfsbouillon, 4 eetlepels room, enkele blaadjes koriander
Het versneden vlees aanbakken in de helft van de boter en met de kerrie
bestrooien. De groenten schoonmaken, in blokjes versnijden en bij het vlees
doen. Bevochtigen met de kalfsbouillon, kruiden toevoegen en het geheel in een
drukpan gedurende +/- 1uur laten garen. Dan de druk eraf laten, de room
toevoegen en eventueel nog wat binden en verder afsmaken.
Groentecouscous. De ingrediënten voor 4 personen:
• 400 gr tarwegriesmeel (couscous) en ½ liter groentebouillon
• 100 gr wortelen & 100 gr ajuin heel fijn gehakt
• 1 klontje boter + beetje koriander voor de afwerking

De gehakte groenten een 5-tal minuten garen in de groentebouillon. Dan het
tarwegriesmeel toevoegen en het geheel omroeren. Eventjes laten zwellen en dan
de boter eronder roeren. Verder warm houden. Op een bord serveren samen met
de lamscurry en afwerken met een takje koriander.
Serveer hierbij een blond biertje genre Omer of Vicarus 5. Smakelijk!

Wijndegustatie: Zaterdag 21 februari

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

Joris Mees
groep2

Dirk Lijssens
groep 3

Verantw: Erik De Roeck
groep1

Di 21/01/2014

Finale

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
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