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Een korte maand amper 28 dagen en de winter kan nog alle kanten uit. 

Laat ons hopen dat de voorspelling uit de oude weerspreuk “Is februari 

nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel” bewaarheid wordt en dit 

de voorbode is van een warme zomer. Op onze KWB kalender staan er 

deze maand 2 activiteiten: een avondje bowling en een bedrijfsbezoek 

aan Audi Vorst. Lang geleden, ergens begin de jaren negentig toen 

Opel Antwerpen nog in al zijn glorie een massa auto’s van den band 

liet rollen, heb ik ooit ter gelegenheid van een openbedrijvendag een 

bezoek gebracht aan zo een auto-assemblagebedrijf. Ik weet dat ik toen 

nogal onder de indruk was van reusachtige fabriekshallen waar hopen 

stalen platen door allerlei robboten veranderden in onderdelen van een 

auto die dan via montage door hardwerkende arbeiders op een lopende 

band in no time werden omgetoverd tot blinkende nieuwe auto’s die 

vervolgens werden afgevoerd naar een reusachtige parking waar ze 

stonden te wachten tot transport voor verdere verkoop. Voor wie een 

dergelijk schouwspel eens met eigen ogen wil bekijken is het KWB 

bezoek aan Audi Vorst een unieke kans, maar haast jullie want de  

inschrijvingen zijn beperkt!!!  



Agenda 

Vrijdag 06 februari Bowling 

Donderdag 19 februari Bedrijf bezoek Audi 

Vrijdag 13 maart Het armoededictee 

Zaterdag 14 maart Culinaire kwis 

Zaterdag 04 juli Busreis Mons 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Alle jaren doen ze het weer: eerst de kerststal opzetten en daarna terug  

afbreken. Meestal dezelfde mensen ... langs deze weg willen we ze toch  

bedanken om die jaren weer paraat te zijn . 

 

 
 

 



Bedrijfsbezoek Audi: donderdag 19 februari 
 

Wil je graag eens een autofabriek bezoeken dan geven KWB Bazel en Audi 
Brussel je de kans. Dit bedrijfsbezoek heeft plaats op donderdag 19 februari 
2015 van 19:00 tot 21:00 uur. Wil je graag mee, gelieve dan de na(a)m(en) 
op te geven ten laatste op 1 februari 2015 en dit bij Joris (via mailadres 
jmee@bolckmans.be) of Luc (luc.van.elsen@telenet.be) of bij je  
wijkmeester. Kostprijs bedraagt 8,- Euro per persoon. Niet KWB-leden  
mogen natuurlijk ook mee maar betalen wel 10,- Euro per persoon. Er zijn 30 
plaatsen gereserveerd. Doe uw reservatie dus onmiddellijk!  
 

We komen samen aan de kerk te Bazel om 17:45 uur waar we vertrekken met 
eigen vervoer. Samen rijden is ter plaatse af te spreken. Diegenen die recht-
streeks rijden, komen tegen 18u45 naar de Audi fabriek, Britse Tweede  
Legerlaan 201, 1190 Brussel aan de bezoekersparkeerplaats nr 8. Het bezoek 
start stipt om 19:00 uur. Gelieve te noteren dat de af te leggen afstand 2 tot 3 
km bedraagt. Goede stevige en gesloten schoenen zijn verplicht; wil er  
rekening mee houden dat de toegang tot Audi Brussels zal geweigerd worden 
indien u open schoenen of sandalen draagt. In de Audi-fabriek zijn foto- 
toestellen en videocamera's, materiaal voor geluidsopnamen en mobiele  
telefoons, van welke aard dan ook, niet toegelaten. Er zijn kluizen  
beschikbaar in het bezoekerspaviljoen. In de showroom mogen evenwel  
foto’s worden genomen.  
 

De beslissing om de Audi A1 in Brussel te produceren betekent het aangaan 
van een sluitende verbintenis tussen AUDI AG en 
Audi Brussels. Er werd voor de ombouw en de  
modernisering van de fabriek ongeveer 300  
miljoen Euro geïnvesteerd. Met de productiestart 
van de A1 in 2010 is de herstructureringsfase  
afgerond.  
 

De fabriek in Brussel is hierdoor herboren. 

 
 
 
 
 
 



Vrijdag 13 maart: Armoededictee 
Dictee op café 

 
Scherp je pen en doe mee aan een ludiek dictee. Geniet van een natje en een 
droogje én steun daarmee de sociaal zwaksten. Of je nu eeuwige roem  
vergaart als winnaar van het derde Kruibeekse 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. Het dictee gaat door in de  
Gemeenteschool De Eenhoorn E. Gorrebeeckstraat 14a te Kruibeke op 
vrijdag 13 maart 2015. Deuren gaan open om 19:30 uur, het dictee start 

om 20:00 uur. Deelname kost 1,- Euro voor leden van KWB, Davidsfonds, 
Femma of Markant en 2,- Euro voor niet-leden van deze verenigingen.  

Zaterdag 14 maart: Culinaire Kwis 
 

Dit is een formule die al een tijdje meegaat (het is de zesde editie al!), maar 
zolang de interesse blijft bij onze ledenkring en (intussen ook ver) daarbuiten  
kunnen we er niet mee ophouden. We gaan er op 14 maart weer tegenaan om 
jullie kennis te meten in 8 reeksen van 10 vragen, en om jullie tussen elke 
vragenreeks culinair te verwennen.  



Zoals de vorige jaren proberen we de vragen niet té moeilijk te maken, dus 
laat je niet afschrikken door het aspect “Kwis”. Laat je eerder verleiden door 
het aspect “Culinair” en geniet van een ontspannen, lekkere en ook wel  
leerrijke avond.  
 

Met trots mogen we zeggen dat “ons kwiske” ook buiten onze vereniging en 
zelfs buiten onze gemeentegrenzen bekend begint te worden. Dit maakt dat 
de kwis nog maar amper bekend is gemaakt of we zijn al over de helft van het 
maximum aantal groepen dat we kunnen inschrijven! Heb je interesse, aarzel 
dan niet en schrijf je verdomd snel in, of het is misschien te laat! Inschrijven 
kan bij info@kwbbazel.be of via telefoon bij Erik De Roeck op  
0488 22 99 78.  
 

De kwis gaat door op zaterdag 14 maart in de zaal ‘t Hoogzaal in de Hoog-
straat te Bazel. We beginnen om 19:00 uur. Een ploeg bestaat uit 4 personen 
het inschrijvingsgeld bedraagt 50,- Euro per ploeg.  

En wie wint er dit jaar …? 
 

En we sluiten af met een oproep: deze kwis is ongelooflijk leuk, maar vergt 
tegelijk ook een pak bereidwillige helpers. Voel je je geroepen om mee te 
helpen en die 120 mensen een reuze avond te bezorgen, meld je dan zeker 
aan via bovenstaande gegevens. Je bent meer dan welkom! 

 



Je lidkaart is geld waard! 

KWB-leden krijgen 5% korting bij Belvilla &  

Ardennes Relais    
 
Belvilla heeft meer dan 20.000 unieke vakantiewoningen in Europa.  

 

Van een bergchalet tot een stads-
appartement. Van comfortabel tot super-
de-luxe. Kwaliteit aan een verrassend 
betaalbare prijs. Met z’n twee of met de 
hele familie geniet je van ruimte en  
privacy! Meer info: http://nl.belvilla.be/ 

 
Ardennes Relais vakantiewoningen is dé 
nummer 1 in de Ardennen. Op 
www.ardennes-relais.be vind je meer dan 
1.000 huizen verspreid over alle streken. 
Zin in een weekendje weg met vrienden of 
de ganse familie? Logeren in een houten 
chalet met sauna of een luxe groepshuis 
met zwembad? Heerlijk wandelen in de bossen en ‘s avonds gezellig napraten 
bij de open haard. Zelfs de hond kan mee. De Ardennen, makkelijk dichtbij 
en toch zo verrassend anders!  
Meer info: http://www.vakantiehuizen-ardennen.be/  
 

KWB-leden krijgen 5 % korting bij Belvilla en Ardennes Relais.  
Voorwaarden en praktische richtlijnen vind je in je ledenvoordelenboekje. 

 

Inktpatronen voor kwb 
 
Printen kost geld, maar toch kan het een stuk goedkoper. Door je inkt-
patronen 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, 
• Cartridges bevatten meer inkt (meer printen!) 
 

Wedden dat je je vaste adres hebt gevonden? Bestel je inktpatronen op deze 
link: http://inktpatronenvoorkwb.be/ 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Chefkok: Heidi Franssens  Heidi Franssens  Jeanine Brijs  

 heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

hendriksmet 
@skynet.be 

 0485 85 59 96 0485 85 59 96 0472 58 99 78 

Plaats:  Sint Joris Sint Joris Sint Joris 

Verantw: Luc Fret 

Groep 1 

Erik De Roeck 

Groep 2 

Dirk Lyssens          

Groep 3 

 Do 5/02/2015   

 Do 12/03/2015  Wo 25/03/2015 Di 17/02/2015 

 Te bepalen. Wo 22/04/2015 
 

(Reservedatum 
Di 17/03/2015) 

Finale Te bepalen. Zondag 24/05/2015 Te bepalen. 

Kooklessen … alle gegevens. 


