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“Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren. Sterren komen 

sterren gaan…”. Op een koude mistige grauwe zondagmorgen klinkt het 

wrang zo onverwacht te moeten afscheid nemen van een icoon van de 

Vlaamse Rock. R.I.P. Luc de Vos alias Voskes die onder andere met zijn 

groep Gorki drie keer een heel gesmaakt opgetreden gegeven heeft op 

Repmond Rock. Na het verdriet van het afscheid blijven de herinneringen 

en de mooie liedjes.  
 

Binnen ons KWB clubje was november een beetje een aparte maand. 

Naast onze vaste jaarlijkse ontspannende afspraak in de zaal van den  

Boerentoren (toneel van de personeelsvereniging van de KBC) was er ook 

de ontmoeting met de Sint (ieder Kind een Sint) en de opstart van de  

inzamelactie van oude GSM’s. Dat KWB meer is dan een vereniging van 

leute en plezier en ook oog heeft voor maatschappelijke problemen 

(onnodige verspilling van grondstoffen, armoedeproblematiek) hebben we 

bewezen met de afgelopen acties rond de Sint en de inzameling van de 

oude GSM’s. Meer over deze activiteiten lezen jullie verder in deze  

Kijker.  
 

De donkere dagen voor Kerstmis lenen zich uitstekend om de sterren aan 

de hemel te bewonderen, iets wat we gaan doen op zaterdag 13 december 

in samenwerking met de vereniging voor sterrenkunde “Mercator”. Een 

andere klassieke decemberactiviteit is het in elkaar knutselen van de 

KWB-Kerststal naast onze mooie Sint Petruskerk op het Astridplein. Aan 

onze trouwe leden willen we alvast dank u wel zeggen voor het verlengen 

van hun lidmaatschap voor het komende werkjaar. Als bestuur beloven 

wij dat we in 2015 terug keihard ons best zullen doen om jullie een leuk 

en interessant aanbod van activiteiten aan te bieden.  
 

Aan al onze leden en hun familie wensen we voor 2015 geluk en vrede, 

een goede gezondheid en moed om mogelijke tegenslagen te helpen dra-

gen.  
 

Een andere veel te vroeg gestorven dichter liet ons volgend mooi winter-

gedicht na, dat ons stilletjes doet dromen van sneeuw en een witte 

Kerst ... 

 



Agenda 

24 november 
tot en met 

07 december GSM actie 

zaterdag 06 december Plaatsen kerststal 

Zaterdag  13 december Onder de sterren 

Vrijdag 26 december  Kerstwandeling 

Vrijdag 13 maart Het armoededictee 

Zaterdag 14 maart Culinaire kwis 

Vrijdag 06 februari Bowling 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Ter gelegenheid van Sinterklaas zal door de wijkmeesters speculaas aan de zieke 

leden bezorgd worden. 

Winter.  

 

Je ziet weer de bomen  

door het bos, en dit licht  

is geen licht maar inzicht: 

er is niets nieuws  

zonder de zon. 

 

En toch is ook de nacht  

niet uitzichtloos,  

zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister, nee,  

er is de klaarte van een soort geloof  

dat het nooit helemaal donker wordt.  

Zolang er sneeuw ligt is er hoop. 

 
Herman de Coninck 



Toneel “Oep’s Glattig ijs”: Vrijdag 14 november  
 
Met 36 KWB-leden trokken we vrijdagavond 14/11 naar het Torentheater in 
Antwerpen. Met veel verwachtingen voor de komische thriller “Oep’s  glattig 
ijs”. Onze verwachtingen waren te hoog gegrepen dit jaar ten opzichte van de 
vorige jaren. Het toneelgezelschap haalde alles uit de kan maar het kwam dit jaar 
niet tot uiting bij het publiek, dat met gespannen lachspieren zat te wachten op 
leuke fragmenten. Toch waren er een paar leuke en grappige momenten bij.  
Kortom, een ontspannen avond met een gezellige babbel achteraf in een Bazelse 
drankgelegenheid maakte er nog een geslaagde activiteit van. 
Bedankt voor de talrijke opkomst en tot volgend jaar!  

 

Voor ieder kind een Sint:  

Zaterdag  

22 november 
 
In ons volgend boekje  
krijgen jullie een verslag, 
maar nu als voorsmaakje  
wat foto’s op deze en  
volgende bladzijde.  
Met lachende gezichten en 
gezichtjes! 



Onder de Sterren en de Maan:  

Zaterdag 13 december 
 
Niet vergeten: “Onder de Sterren en de maan” 
Zaterdag 13 december om 20uur in school en op de speelplaats van Het Krinkel-
ding in de Kerkwegels; deelname is gratis!!! Als afsluiter van ons werkjaar 2014 

organiseren we een avond met uitleg over de sterren en planeten die boven ons 
hoofd zweven. Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezig-
houdt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer 
van de Aarde. De astronomie bestudeert niet alleen sterren en sterrenstelsels in 
het heelal, maar ook de planeten van ons eigen zonnestelsel. Ivo De Meulenaere 
is een actief lid van de vereniging voor sterrenkunde AW-Mercator en een  
fanatiek amateurastronoom die ons zaterdag 13 december wat wijzer gaat komen 
maken over sterrenkunde.  
Naast een boeiende uitleg aan de hand van 
een presentatie krijgen we de kans om door 
een aantal telescopen zelf naar de sterren en 
planeten te kijken. Nu vooral nog hopen dat 
de weergoden ons goed gezind zijn en er een 
heldere sterrenhemel aanwezig is. Uiteraard 
voorzien we wat geestrijk vocht en warme 
dranken om ons in de koude decemberavond 
te verwarmen.  



Inzamelactie Oude GSM’s:  

Nog maar tot 7 december 2014 !!! 
 

“Wist je dat 1 ton GSM’s 340 gram goud bevat, terwijl 1 ton gouderts slechts 3 
tot 7 gram goud bevat?” Van deze zin werden we even stil, bij de voorstelling 
van deze actie door KWB Nationaal. En we werden verder overdonderd met  
getallen en statistieken, want om die 5 gram goud uit één ton gouderts te halen 
wordt er ook nog eens 15 ton toxisch afval geproduceerd, 30.000 liter water  
verbruikt en ontstaat er 50 ton CO2-uitstoot. Het goud is nog maar een deel van 
de schatkamer die zo’n oude of kapotte GSM wel is: in totaal zitten er 20 tot 40 
zeldzame grondstoffen in die oude prullen.  
 

De meeste van die grondstoffen worden ontgonnen in de derde wereld, waar 
men het niet te nauw neemt met het welzijn van de arbeiders of het milieu. Dus 
eigenlijk zijn al die oude GSM’s kleine bronnen van waardevolle grondstoffen 
die we zouden moeten recupereren en hergebruiken. “Urban Mining” noemt 
men dat in het Engels: de stad als mijn, als bron van grondstoffen.  
 

Laat ons raden: ook bij jullie liggen er een aantal van die, al dan niet kapotte, 
maar vooral afgedankte GSM’s in een lade; samen met een aantal andere kleine 

elektronische apparaten zoals fototoestelletjes en dies meer. Op zich zijn ze niks 
meer waard en liggen ze maar te wachten op de definitieve dumping bij een 
eerstvolgende lenteschoonmaak, maar samen zijn ze zeer waardevol.  
Doe dus zeker mee met onze inzamelactie en kom die 
“oude rommel” in onze inzamelboxen deponeren.  
Die kan je nog vinden tot 7 december: 
 

• Het onthaal van het gemeentehuis in Kruibeke 

• De Bibliotheek in Kruibeke 

• De school St-Joris in Bazel (Kruibekestraat)  
• Rupelmonde, GB Super Partner (Geeraard De 

Cremerstraat 103) 
 
We goochelen nog één keer met wat cijfers ... per gezin 
liggen er in Vlaanderen 2 tot 4 GMS’s te wachten om gere-
cycleerd te worden; 200 GSM’s bevatten  
voldoende goud voor een nieuwe gouden ring; KWB-Bazel 
telt zo’n 120 leden … Samen hebben we dus meer dan vol-
doende grondstoffen in onze schuiven liggen om iemand 
een mooie gouden ring te bezorgen! Meedoen, dus! 

 



Kerstwandeling: vrijdag 26 december 
 

Op vrijdag 26 december organiseert de landelijke gilde de jaarlijkse kerststallen-
tocht. Zoals vorig jaar willen we ons als KWB aansluiten bij deze wandeling. 
We verzamelen om 19:00 uur aan het kruispunt Nieuwe baan en Daalstraat. 
Mensen die aan de wandeling deelnemen kunnen best een fluo-vestje dragen en 
dit om veiligheidsredenen. Hier en daar kunnen jullie genieten van hapjes. 
Wij vragen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn en dit om de inzet van de 
bewoners van de Daal- en Hoogstraat te waarderen. Zonder deze mensen was 
deze activiteit niet mogelijk! 
 
 

Ledenvoordeel 
 
Het Bokrijkabonnement 2015, niets dan voordelen. 
Nu super-voordeeltarief van €70 i.p.v. €95 voor een gezins- of grootouder-
abonnement 2015 (actie geldig t.e.m. 31/01/2015). 
Vanaf 4 april 2015 kan je in het Openluchtmuseum weer toveren met tijd. Ervaar 
hoe mensen vroeger leefden en werkten, neem deel aan workshops of snuif de 
sfeer op van de turbulente jaren 60 in ‘De sixties’. Met je Bokrijk-abonnement 
2015 krijg je onbeperkt toegang tot het Openluchtmuseum en De sixties.  
Inclusief 18 leuke evenementen en voordeel bij de horecapartners in Bokrijk. 
Daarnaast krijg je ook een aantal gratis parkingtickets! Met je Bokrijk-
abonnement 2015 geniet je van meer dan € 350 extra voordelen. Vele partners 
zoals Zoo Antwerpen, Planckendael, Plopsa De Panne/Coevorden/Coo,  
Bobbejaanland, Plopsa Indoor Hasselt, Sea Life, etc. geven gratis toegang of 
fikse kortingen! 
Bestel nu je gezinsabonnement of grootouderabonnement 2015 met € 25 kwb-
korting op http://reservaties.bokrijk.be en gebruik de kortingscode 15KWB11. 
Betalen kan online via Mastercard en Visa of Bancontact/MisterCash, Maestro 
of via overschrijving (referenties betaling krijg je bij bestelling). Houd je kwb-
lidkaart bij de hand om je lidnummer op te geven. 
Voorwaarden: 

• Een gezinsabonnement is bestemd voor ouders en hun ongehuwde,  
inwonende kinderen. 

• Het grootouderabonnement is voor grootouders en al hun kleinkinderen tot 
en met 18 jaar. Het Bokrijkabonnement is persoonlijk en kan niet worden 
overgedragen aan familie of kennissen. 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Chefkok: Heidi Franssens  Jeanine Brijs  

 0485 85 59 96 0472 58 99 78 

Plaats:  Sint Joris Sint Joris 

 Wo 12/11/2014 Di 18/11/2014 

 Wo 25/03/2015 Di 27/01/2015 

Finale Zondag 24/05/2015 Te bepalen. 

 heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

hendriksmet 
@skynet.be 

Heidi Franssens  

heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

0485 85 59 96 

Sint Joris 

Do 11/12/2014 

Do 12/03/2015  

Te bepalen. 

 Do 5/02/2015 Wo 28/01/2015 Di 16/12/2014 

Verantw: Luc Fret 
Groep 1 

Erik De Roeck 

Groep 2 

Dirk Lyssens          

Groep 3 

 Te bepalen. Wo 22/04/2015 
 

Di 17/02/2015 
(Reservedatum 
Di 17/03/2015) 

Kooklessen … alle gegevens. 


