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Het was me het KWB-maandje wel afgelopen maart...Een druk programma met
een resem activiteiten (armoededictee, culinaire kwis, ontbijt aan bed..). In de
aanloop en de voorbereidende vergaderingen van die drukke kalender krabben
we ons dan wel eens in de haren en soms komen de gedachten dan wel eens
naar boven: voor wie doen we dat, waarom, en het zullen het toch weeral
dezelfden zijn die de kar moeten trekken?? Die “negatieve” gedachten die
meestal wel snel verdwijnen door tussen pot en pint wat te ventileren en te
zagen waren de afgelopen weken overbodig. Ik heb het zelden meegemaakt dat
er zo een positieve sfeer was en zoveel helpende handen (waaronder een paar
nieuwe gezichten) om bv. de culinaire quiz en het ontbijt aan bed tot een succes
te maken. Het doet deugd te ervaren dat er zoveel leden zijn die onze
vereniging steunen als het nodig is, en ons een warm hart toedragen. Onze
culinaire quiz was weer een topeditie zowel wat belangstelling en ambiance
betreft en ook de lekkere hapjes en de spannende nek aan nek race om te
winnen konden bekoren. Na een wat zwakkere editie qua bestellingen vorig jaar
hadden we dit jaar weeral een serieuze stijging van mensen die een lekker
ontbijt aan bed thuis hebben laten leveren (onze enige activiteit die maakt dat
we een beetje centen in ons spaarvarken krijgen..). Misschien zijn we wat
euforisch maar net zoals de prille lente momenteel veel wind maakt hebben we
het gevoel dat we als KWB in feestjaar 2015 gestart zijn met veel wind in de
zeilen. In april gaan we verder op ons elan met 2 boeiende activiteiten. Vroeger
hingen er in mijn ouderlijk huis aan de schouw twee spreuken: “De morgenstond heeft goud in de mond” en “de beste ploeg gaat ’s morgens vroeg “ (mijn
ouders waren allebei ochtend mensen). Wie zich afvraagt wat we daar mee
bedoelen nodigen we graag uit voor onze dauwwandeling (start om 6u30 aan de
kerk van Bazel). Dit een wandeling onder begeleiding van gidsen van Kruin
(met telescopen om vogels en andere dieren te spotten) met als afsluiter een
stevig en lekker ontbijt in de Schuur. Zaterdag 25 april organiseren we in
samenwerking met Kleuterschool ’t Krinkelding onze 3° LEGO bouwdag.
Een ideale gelegenheid om met jullie kinderen of kleinkinderen langs te komen
voor een namiddag LEGO plezier, en er is tevens de mogelijkheid om een l
ekker pannenkoek te komen eten of om te klinken met een drankje in de
cafetaria. Iedereen is hartelijk welkom op beide activiteiten, en we kunnen het
niet genoeg herhalen dank voor elke financiële praktische en morele steun het
motiveert ons als bestuur om onze KWB dynamisch en actief te houden.
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Nieuws uit onze vereniging
Met plezier verwelkomen we Geert Moens op onze maandelijkse
vergaderingen. Hij heeft toegezegd om onze vereniging mee te helpen ondersteunen. En dat is meer dan Welkom, Geert.

Vrijdag 13 maart: Armoededictee
Vrijdagavond, 13 maart, gemeenteschool Kruibeke. Achtentwintig moedigen
hebben zich ingeschreven voor deelname aan het Groot Armoededictee. Voor
de derde maal op rij een mooie samenwerking tussen KWB, Femma, het
Davidsfonds en Markant.

Het dictee dit jaar stond in het teken van hoe de senioren en medioren van
deze tijd omgaan met ouder worden in een maatschappij die moeilijkheden
heeft met “niet meer zo piep zijn”. We moeten er allemaal strak blijven uitzien en dynamisch blijven leven. Een uitdagende tekst met een aantal termen
en begrippen die – toegegeven – de meesten het petje te boven gingen.

Na een 45 tal minuutjes was de strijd gestreden en konden een achttal
medewerkers aan de slag met de rode verbeterpen. Elk jaar zijn er twee
categorieën: de min 16 jarigen en de volwassenen. De eerste drie winnaars
krijgen een eervolle vermelding en mogen nadien uit een reeks mooie boeken
hun keuze maken.
Het dictee blijft een drempel die velen niet durven te nemen. Bang om af te
gaan tegenover vrienden en kennissen? We kijken er als organisatie echt op
toe enkel de winnaars te vermelden en de uitslag niet te grabbel te gooien.
Het doel blijft een warme activiteit te organiseren waar de analyse en nabespreking tussen pot en pint zoveel belangrijker is dan de kapstok waaraan we
dit ophangen. Kijk maar even op onze website naar de foto’s van die avond.
Ondanks de te lage opkomst was er toch een
mooie opbrengst van 266€. Om maar aan te
geven dat de aanwezigen de ondertitel
“dictee op café” eer hebben aangedaan.
Op dinsdag 21 april maken we dit mooie
bedrag officieel over aan Welzijnsschakels.
Het ingezameld bedrag komt heel goed van
pas voor de inrichting van het buurthuis van
Welzijnsschakel in Bazel.
Een welgemeend dank je wel aan alle deelnemers en wie weet, tot een volgende keer?

Zaterdag 14 maart: Culinaire Kwis
We gingen in 2015 naar de zesde editie van de Culinaire Kwis. Intussen met
hoofdletters geschreven, want het begint toch een gevestigde waarde te
worden binnen KWB, binnen Bazel en misschien ook wel daarbuiten. De
samenstellers streven naar een gezellige kwis, waar de allerbesten niet met
het maximum van de punten naar huis kunnen en waar de lantaarndragers
toch nog met opgeheven hoofd naar huis kunnen gaan. Bovendien is het de
bedoeling dat alle deelnemers zich nadien die avond ook als “geweldig
amusant” herinneren. “Niet te moeilijk”, “moeilijk genoeg”, “amusant” … dat
zijn dus de codewoorden, en die waren aanwezig, voor zover we de reacties
mogen geloven.

De winnaars van 2014 (De Nis Aakes op de foto hierboven nog vol
zelfvertrouwen) waren in iets mindere vorm, want moesten enkele ploegen
laten voorgaan; zij eindigden zesde met 71 punten op een maximum van 90.
Ons KWB-lid Nick Michiels deed het met zijn ploeg “Beter Light dan Nooit”
beter met 72 punten. “De Landweters” (Miele en Jeroen Van Vaerenbergh en
KWB-lid Dieter Herregodts) scoorden 73 punten en “De Biobrigade” (Patrick
Spildooren en familie) hadden 75 punten. Een rasechte kwissersploeg
“Archimedes” werd tweede en moest met lichte tegenzin onze lokale helden
“De Smulpapen” de gouden medaille gunnen: Ludo Maris, Ann Van Wouwe,
Bjorn Van Eygen en Katrien Cornu scoorden samen 78 punten en hadden
daarmee genoeg voor de eindoverwinning.

De winnaars … De Smulpapen!
De reacties van de deelnemers waren zeer enthousiast en dus zou het wel
eens kunnen dat we dat nog eens gaan doen, zo’n “kwiske”. Laat ons niet
vergeten dat dit evenement enorm veel werk met zich meebrengt. Niet alleen
wat betreft de voorbereiding, maar zeker ook op de avond zelf … elk hapje
wordt voor 120 personen klaargemaakt, op een bordje geschikt, opgediend,
afgeruimd, afgewassen, … Onze appreciatie gaat dan ook uit naar de vele
medewerkers die op de bewuste avond de handen uit de mouwen steken om
alles in goede banen te (helpen) leiden. Merci!
Ook merci aan de sponsors die
ons de vele prijzen bezorgden.
Zij zorgden voor een prijzentafel
met boeken, waardebonnen,
keukengerei, kruiden, snuisterijen
allerhande waar elke deelnemer
zijn zin kon vinden.
En dan tenslotte nog dit: op
Facebook heeft iemand (Robert
Janssens) een pak foto’s van die
avond gezet in de groep “Nieuws
en Geruchten uit Kruibeke” (bedankt Robert). Wil je jezelf daar bewonderen
maak je dan lid van die groep, eventueel via een kennis die wel op Facebook
is.

Zaterdag 21 maart: Ontbijt aan bed
De “sales” liepen terug veel beter, dit jaar: met net geen 400 ontbijten kijkt de
groep van organisatoren tevreden terug. Ook wat betreft hulp en
samenwerking was het leuk: met een hele bende die ontbijten klaar zetten
loopt als een trein en is een plezier om te zien. Of zelfs om te doen. Zoiets is
altijd voor verbetering vatbaar, natuurlijk, maar de reacties waren weer heel
leuk.
Ook leuk was het idee dat we een lekkere fles
Cava van het bestuur mochten weggeven aan
elk KWB-lid dat een ontbijt bestelde. Hoe zat
dat weer met het terugverdienen van je
lidgelden? Zo is het makkelijk. En lekker!
Wat we meer en meer zien is dat onze ontbijtactie door de kopers wordt aangegrepen om een
uitgebreide brunch te organiseren voor familie
en vrienden. Recordhouder daarmee is Toon
Pauwels (de man van Publirent) met 15
ontbijten op één adres af te leveren. Maar
sommigen sloven zich ook nog eens uit om de
ontbijttafel zodanig aan te kleden dat je jaloers
wordt dat je er niet bij mocht zijn. Getuige de
foto’s die Gerda Bolssens en Mark Van den
Nieuwenhuysen op Facebook zetten. Dat is
mooie reclame voor ons.

Zondag 12 april: dauwwandeling
Een aantal jaren geleden (2012) toen de “nieuwe” polder nog in volle
ontwikkeling was hebben we ooit een mooie combinatie ochtendwandeling/
ontbijt gemaakt onder deskundige leiding van gidsen van Kruin (= Kruibeeks
Natuurbehoud). Nu, 3 jaar later, willen we dit nog een keer overdoen.
Ondertussen zijn De Polders van Kruibeke eindelijk bijna volledig afgewerkt
en is het nieuw natuurgebied met zijn eigen fauna en flora een feit. We
vertrekken om 6:30u (aan de kerk van Bazel) waar de gidsen Nand Daniels
en Erik Van De Velde ons opwachten voor een stevige wandeling (+/- 7 km)
door dit uniek natuurgebied. Ze zullen ons allerlei verborgen plekjes laten
zien en hopelijk kunnen we ook wat zeldzame vogels spotten of wat vossen
of reeën bewonderen. We sluiten af met een stevig ontbijt in de Schuur.
Leden en hun gezin betalen 8,- Euro pp. all in, alle anderen 10,- Euro.
Inschrijven kan tot 5 april bij Luc (luc.van.elsen@telenet.be), 0472 40 01 44
of Ernst (ernst.plaetinck@skynet.be), 0485 67 46 13.

Zaterdag 25 april: lego-bouwdag
Voor de derde keer organiseren we i.s.m. Krinkelding in de Kerkwegels de
lego-bouwdag. Wil je dit ook eens beleven samen met je kinderen of
kleinkinderen, kom dan zaterdag 25 mei om 13u tot 17u naar kleuterschool
Krinkelding. De inkom is gratis, je kan ook genieten van een lekkere pannenkoek en een drankje in de cafetaria. Niet alleen bouwen met lego-blokjes,
maar we zorgen ook voor ander speelplezier.
Er zullen een paar pakketten “MindStorms”
van Lego aanwezig zijn. Dit is een
zijproduct van Lego waarmee robotten
kunnen gemaakt worden; met ingebouwde
sensoren, motoren en nog veel meer kan je
een robot maken. Experimenteren voor de
grotere kleintjes of voor de kleinere
groten ... Maakt niet uit. Kom gewoon af en
geniet van een gezellige namiddag.
Vrienden, familie, kennissen meebrengen
mag ook!

Donderdag 14 mei: Pop-up bioscoop
Af en toe willen we graag eens iets nieuws proberen. Dat is niet zonder risico,
dat weten we, maar zo is ook al de Culinaire Kwis geboren en dat is voorlopig nog een succes. Laat ons dan, geheel volgens de moderne trends, eens iets
“pop-up” proberen. Voor 14 mei rekenen we deze keer op mooi, droog en
zacht weer. Wij zorgen voor een groot doek, een projector, wat drankjes en
hapjes en een goeie film en jullie brengen naast jezelf misschien een stoeltje,
een dekentje mee. En de rest zou vanzelf moeten gaan om een pop-up bioscoop te moeten verwezenlijken. We mogen hier weer op de medewerking
rekenen van het St-Joris-Instituut, want het is op de koer aan de sporthal dat
we dat eens een keer willen proberen.
Welke film het is vertellen we nog niet, dat hoor je bijtijds, maar je kan alvast
die avond vrijhouden. In mei is het al lang licht, dus we beginnen pas met de
film rond 21:30u, wat niet wil zeggen dat je niet vroeger welkom bent om al
iets te drinken of een babbeltje te slaan. Want daarom doen we het: mensen
bij elkaar brengen en aan de praat krijgen met elkaar.
Schrijf dus die 14de mei maar al op … ‘s anderendaags is het toch verlof!

Zaterdag 23 mei: Fietstocht Eco-Cyclo
‘Een ontdekkingstocht met je fiets langs ecovriendelijke plekjes’
Op 23 mei organiseren we een leuke fietsdagtocht die de mooiste plekjes van
Antwerpen en omgeving koppelt aan ecovriendelijke bezienswaardigheden
en initiatieven rond duurzame ontwikkeling.
Ecocyclo is sportief, ontspannend, leerrijk, milieuvriendelijk en eenvoudig
dus zeker ook voor minder ervaren fietsers. De afstand van de tocht bedraagt
35 a 40 km (eventueel met een extra lus) en voert ons langs het Ecohuis,
waterzuivering Borgerhout, Park Spoor Noord, de Scheldekaaien, de
Hobokense polder, de Burchtse Weel , linkeroever en natuurlijk ook de
Polders van Kruibeke, dit onder begeleiding van een ervaren gids die ons
meer uitleg zal verschaffen over de projecten en over duurzaamheid in het
algemeen.
Praktisch: we vertrekken om 10:00u aan de kerk van Bazel en voorzien een
rustige tocht (geen “koers”!) zodat we rond 17:00u terug zijn. We nemen een
picknick mee die we onderweg op een rustig plekje opeten. Onze KWB
trakteert iedere deelnemer op een drankje. Wie over een fluo-vestje beschikt
wordt aangeraden om dat mee te brengen.
Inschrijven kost 5,- Euro voor leden en 7,- Euro voor niet-leden en kan tot 11
mei bij Marc Van Royen (mvanroyen@googlemail.com), Luc Van Elsen
(luc.van.elsen@telenet.be) of bij je wijkmeester. Wacht niet te lang, want we
moeten het aantal deelnemers bijtijds opgeven aan de organsatoren!

Kooklessen … alle gegevens.
Als ondersteuning voor de kooklessen sponsort onze KWB-kas 70 euro .
De verantwoordelijke zal deze bijdrage ontvangen.
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