April 2014 - nr 362

Kijker nr 362 - april 2014
Met het verglijden van de winter ligt er weer een bijzonder actieve KWB
maand achter ons. Twee klassiekers als de “culinaire quiz” en ons
“ontbijt aan bed” mobiliseren telkens weer een heleboel vrijwilligers om
de nodige voorbereidingen te treffen en er een vlekkeloze quiz avond en
een gezond ontbijt van te maken. Een welgemeend dankjewel aan de vele
helpende handen en een welgemeend dankjewel aan de vele quizzers en
kopers van een ontbijt!
Alle voorbereidingen ten spijt loopt er af en toe toch eens iets mis. Zo
moeten we daguitstap naar de Westhoek gepland voor 17 mei uitstellen.
We hebben duidelijk de impact van de WOI herdenkingen rond het Ieperse onderschat. Alle weekeindes tot aan de zomervakantie zijn volgeboekt. Daarom wordt deze uitstap verschoven naar zaterdag 20 september. Jammer maar daarmee wordt al een mooie aanzet gegeven om het
nieuwe werkjaar 2014-2015 op te starten.
Valt er dan een “gat” in onze kalender? Ik denk het niet want in de loop
van het jaar werd het initiatief genomen om samen met een aantal andere
gemeentelijke verenigingen een garageverkoop te organiseren in Bazel en
Kruibeke. Na wat heen en weer geschuif met de kalender kunnen jullie
alvast zaterdag 14 juni noteren voor een gezellige fietstocht annex garageverkoop. Later meer daarover.
Vergeten we echter niet de levendige LEGO namiddag samen met ‘t
Krinkelding en onze lentewandeling op respectievelijk zaterdag 26 april
en donderdag 1 mei. En dan hebben we het nog niet gehad over de lopende kooklessen en geplande kookfinales.
Je ziet het, met (ondermeer) KWB in je buurt is er telkens wat te beleven.
Dat we jullie gauw mogen zien op één van onze volgende activiteiten!

Agenda
Zaterdag

26 april

LEGO bouwdag

Donderdag

1 mei

Lentewandeling

Zaterdag

7 juni

Bultencross

Zondag

14 juni

Garageverkoop

Zondag

29 juni

Petanque+

Zaterdag

20 september

Daguitstap in de Westhoek - verplaatst!

Culinaire quiz: Zaterdag 15 maart
Nog voor de advertentie in het fusietje gepubliceerd werd waren er al meer dan
25 ploegen ingeschreven, en dit voor maximaal 31 beschikbare tafeltjes. Het
mag gezegd worden: het succes van ons eetquizke hoeft niet veel publiciteit om
veel volk te lokken. De krakkemikkelige Hoogzaal barste die avond uit zijn
voegen om alle deelnemers een deftige plaats aan tafel te bezorgen. Dat het
weeral plezant was bleek al uit de leuke ploegnamen waarvan er een aantal al
aan meerdere edities hebben meegedaan: tisemvooralomhetetentedoen, ene met
apps en ene met keys, de Nis Aakes (als ingeweken Bazelaar niet uit te spreken..), geen vragen over champignons AUB…

Zaten we voor de quiz wat met ons handen in het haar omdat we vreesden dat er
niet genoeg helpende handen zouden zijn dan is het die avond best meegevallen
dankzij de bereidwillige medewerking van een aantal leden en hun partners maar
ook dankzij de hulp van een aantal chiromannen. Ons Birgit Cantarel had weeral
gezorgd voor een aantal exquise uitgelezen hapjes die tussen elke vragenronde
door een brigade garçons aan tafel gebracht werden. Een kleine greep uit de
menu: crème van bloemkool en grijze garnalen, groentebouillon met tortellini,
Zalm met spinazie en trostomaatje, kalkoenrollade met een saus van rozijntjes en
kroketjes, profiterolles met ijs en chocoladesaus. Tussen al dat lekkers door met
een volle maag dan toch nog intellectuele arbeid (= vragen oplossen) verrichten is
niet zo simpel maar aan de reslutaten te zien is dat voor de meeste ploegen toch
nog aardig gelukt. De winnaars De Nis Aakes (proficiat!) haalden een score van
83 punten en de 31° ploeg haalde toch nog een een score van 49 punten op 90
punten. De gemiddelde score was een fraai resultaat van 68 punten waarmee we
in ons opzet geslaagd waren om de quiz leuk maar toch ook niet te moeilijk te
maken. De moeilijkste vragen waren de droedel over de Madeliefjes en de vettige
snackvraag waar we de kennis over de soorten chipsachtige toestanden nagingen,
vetzakkerij die de meesten al opgefret hadden toen de vraag gesteld werd (ter info
nog even de antwoorden: Ring Lings, Bugles, Wokkels, Sticks). De enthousiaste
reacties van de deelnemers na de quiz aan de toog deden deugd en zijn een
motivatie om er mogelijks nog een editie 2015 aan te breien. Dat door dat goed
gevoel het opruimen zelfs nog leuk werd blijkt uit onderstaande foto:

Ontbijt aan bed: Zondag 23 maart
Dit jaar een lichtjes gewijzigde samenstelling in ons ontbijt. Na jaren van
nachtelijk bakbedrijvigheid in de plaatselijke horeca werd deze keer gekozen
voor de ambachtelijke, verse pistolets en koffiekoeken van onze Bazelse warme
bakkers.
Dit jaar konden we 276 ontbijten aan de m/v brengen en daar willen we toch een
kanttekening bij maken. Dit is namelijk aanzienlijk – een 80 tal - minder dan de
voorbije jaren. Het dient gezegd dat “het ontbijt” onze enige activiteit is die we
opzetten met als doel wat geld in het laatje te brengen. Geld dat in de loop van
het jaar terug stroomt naar onze leden onder vorm van kortingen en het bewust
laag houden van prijzen om deel te nemen aan onze evenementen. Vandaar: een
welgemeend dankjewel aan de kopers van ons ontbijt en een warme oproep aan
alle anderen om volgend jaar een nieuwe kans niet aan je voorbij te laten gaan.
Het plezier tijdens de voorbereidingen was er echter niet minder om. Zaterdag
werd vanaf 13.00u alles klaargezet in de turnzaal van Sint Petrus. De vele
helpende handen maakten dat deze klus vlot verliep en binnen de twee uur was
afgewerkt. Van horen zeggen: sommigen hebben thuis verteld dat alles veel
langer duurde dan gepland om het (niet geplande) afzakkertje in “het museum”
te verdoezelen.
Op zondagochtend om 5.30u
werden pistolets en koffiekoeken
door een aantal vroege vogels
opgehaald en – opnieuw – door
vele helpende handen verder
verpakt.

Na het drinken van enige koppen straffe koffie werden alle ontbijten netjes
afgeleverd tussen 7.00u en 9.30u.
Het deed ons veel deugd om een welgemeend dank mailtje te mogen ontvangen
van een vriendengroep die er een leuke brunchactiviteit van hebben gemaakt.
Inclusief foto’s!
Dus tóch tot volgend
jaar?

Lego namiddag op zaterdag 26 april
Vorig jaar werd een eerste keer de nek uitgestoken en hebben we in samenwerking met ’t Krinkelding een LEGO® namiddag georganiseerd. Dit jaar brengen
we opnieuw de LEGO® blokjes en speeltafels naar de Kerkwegels op zaterdag
27 april. Jong en minder jong is er van harte welkom vanaf 13.00u.
Er kan naar hartenlust gebouwd en geconstrueerd worden,
geknutseld en gesnoept van een pannenkoek, geklapt en gedronken in ons “pop
up” LEGO paradijs.

Neem snel eens een kijkje naar de foto’s van vorig jaar op onze website
www.kwbbazel.be of op de vorige pagina. Stille getuigen van een gezellige bedoening. Een niet te missen aanrader voor jong en minder jong!

Lentewandeling: donderdag 01 mei
In tegenstelling tot vorig jaar is dit jaar de lente reeds vroeg in het land. De natuur die zachtjes ontwaakt uit zijn winterslaap……. de prachtigste tijd van het
jaar. Zoals jaarlijkse gewoonte halen we met onze vereniging dan ook onze wandelschoenen vanonder het stof om samen een stukje van ons mooie Vlaamse
land te (her)ontdekken. Dit jaar geen Haspengouwse bloesems maar we trekken
naar een schitterend stukje Vlaamse Ardennen met schilderachtige dorpjes en
panoramische zichten. De exacte uitvalsbasis houden we nog even geheim, maar
het belooft in elk geval weeral de moeite waard te worden. De lengte van de
wandeling zal ongeveer 14 km zijn en dit op goed begaanbare wegen.
Vertrekken doen we aan de kerk in Bazel om 0900u stipt (we spreken dus af om
08:45u!). Het vervoer doen we zoals we gewoon zijn met de eigen wagen
(kostendelend carpoolen). Wat brengen we mee? In elk geval een lunchpakket
voor onderweg en eventueel een drankje want de drankgelegenheden in de regio
zijn niet zo talrijk als hier bij ons. Paraplu of regenjas is natuurlijk afhankelijk
van het weer … maar we gaan ervan uit dat het een stralend zonnige dag zal
worden. Inschrijven (gratis) doe je bij Marc Van Royen via mail
(mvanroyen@googlemail.com) of via GSM
(0496 35 20 55), dit ten laatste tegen 15/04/2014. Graag ook vermelden of je zelf
kan rijden met de wagen of je vervoer nodig hebt.
Tot dan.

Bultencross op 7 juni
De hoeveelste editie dit al is weten we eigenlijk zelf niet goed meer, maar we
zitten waarschijnlijk al boven de tien! Wie hier in het verleden al aan heeft mee
geholpen is gewaarschuwd: binnenkort krijg je van ons nog eens een mail of
andere vraag om weer te komen helpen bij een organisatie waar we nogal wat
vrijwilligers nodig hebben.
En wie geen zin heeft om te helpen kan maar best beginnen met trainen: in het
verleden hebben we al vaker bewezen dat een goeie voorbereiding zonder te
overdrijven kan resulteren in een mooie prestatie op het traject van 5 kilometer.
We verwachten jullie dus hoe dan ook!

Onder het motto:
‘Je lidkaart is geld waard’ … inktpatronen KWB
Printen kost geld…veel geld.
Maar het kan een stuk goedkoper … door je inktpatronen bij KWB te kopen
bijvoorbeeld. Op de KWB-webshop kun je aan zeer scherpe prijzen gerecycleerde inktpatronen kopen.
• Tot 40 % goedkoper dan originele patronen
• Beter voor het milieu
• De cartridges bevatten meer inkt

Wedden dat je je vaste adres hebt gevonden? Voor meer info over deze en andere ledenvoordelen: check de KWB website: www.kwbeensgezind.be en klik daar
op “Publicaties” en “Ledenvoordelen”.

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 3/04/2014

Wo 14/05/2014

Di 22/04/2014

05/04/2014

Za 24/05/2014

Za 17/05/2014

Verantw: Erik De Roeck

Finale
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