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Hij is er dan toch nog gekomen, die nazomer van eind september.
Doet toch altijd deugd dat zonnetje, en een welkome partner in ons
streven naar een warme buurt. Van dat zonnetje hebben wij ook
mogen genieten tijdens onze uitstap naar de Verbeke Foundation in
Kemzeke – een verrassende ontdekking waarachter een bijzonder
verhaal schuilt.
Onze aspirant koks hebben ondertussen de koppen bij elkaar
gestoken om de kookgroepen in te delen, datums af te spreken en de
eerste menu’s te bespreken. Het blijft een succesformule, onze
kooklessen, met dank aan onze twee chef koks Heidi en Jeanine!
Ook dit jaar mogen we met deze activiteit nieuwe leden
verwelkomen – welkom aan Pieter en Marc!
Omdat vernieuwing en verruiming belangrijk is, loopt van 15 september tot 15 december de activiteit Leden Zoeken Leden. Hiermee
wil KWB jullie aansporen om buurtbewoners, vrienden en kennissen
warm te maken om zich aan te sluiten bij onze vereniging. Daarenboven krijg je bij het aanbrengen van een nieuw lid een aankoopbon
voor een fles wijn. Je lidkaart is dus geld waard en je werkt mee aan
de uitbouw van onze afdeling! Voor de details verwijs ik graag naar
de Raak van vorige maand of de website www.KWB.be waar je
doorklikt naar Leden zoeken leden. Of knip op het achterste blad de
inschrijfstrook uit en stap naar die buur, vriend, kennis, ...
In oktober staan er twee toppers op het programma: onze onklopbare
dropping – succesnummer sinds jaren met vele trouwe aanhangers –
en ons ledenfeest in het kader van 65 jaar KWB Bazel. Voor beide
activiteiten geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vandaar een
warme oproep om talrijk en tijdig in te schrijven!
Naar tweejaarlijkse gewoonte is het dit jaar ook bestuursverkiezing
die plaatsvindt tijdens het ledenfeest. Naast de wijkmeesters kan elk
lid zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Voorwaarde is
wel dat je je aansluit bij de wijkmeesters en maandelijks actief
deelneemt aan de wijkmeestersvergadering. Wil je graag wat tijd
maken en je inzetten voor KWB Bazel, neem dan contact op met
luc.van.elsen@telenet.be. Een uitbreiding van je vriendenkring is je
deel.
Hopelijk zien we elkaar snel op één van onze volgende activiteiten!

Agenda
Vrijdag

9 oktober

Dropping

Zaterdag

31 oktober

Ledenfeest nav 65-jarig bestaan.

Vrijdag

20 november

Toneel onder den toren

Zaterdag

19 december

Kerstwandeling

Nieuws uit onze vereniging.
Welkom aan de nieuwe leden en koks in spè: Marc D’eer en Pieter Heeman
en familie.

KWB Bazel goes cultural … op 19 september
Met een klein maar leuk clubke KWB-ers vertrokken we op een zonnige
zaterdagnamiddag naar Kemzeke waar de Verbeke foundation, vlak naast de
Expressweg, gesitueerd is. Als je op de site toekomt lijkt het op het eerste
gezicht op een grote werf waar er bouwkranen, op elkaar gestapelde
containers en grote metalen buizen kriskras door elkaar liggen. Eens binnen
in de grote voormalige fabriekshal die nu getransformeerd is in een kunstencentrum, werden we opgewacht door onze jonge enthousiaste vrouwelijke
gids. We werden eerst rondgeleid in de mooie “wilde” tuin waar kunst en
natuur op een soms heel verrassende manier elkaar ontmoeten. Zo stonden
we op een bepaald moment op een dwarsdoorsnede van een goede meter autostrade met pechstrook, verlichtingspaal en wegmarkering, en dat midden in
het groen. Raar ... is dit kunst? Voor de ene wel, voor de andere niet, maar als
je er op staat heeft het wel iets.
Nog andere bevreemdende maar
vaak toch ook mooie kunstwerken
die ik me nog herinner waren: een
prachtige reusachtige Tipi-achtige
houten hut gebouwd met plankskes
van paletten met de allures van een
Aziatische tempel, een kudde
gesculpteerde wilde paarden die
door de erosie mooi geïntegreerd
zijn in het landschap, een caravan

in de vorm van een endeldarm, en
uiteraard kan Koen Van Mechelen met
zijn kiekens (Cosmopolitan Chicken Project) op zo een locatie niet
ontbreken. Na de zonnige wandeling in de tuin kregen we wat uitleg over
de kunstwerken die in de serres en de grote hal wat her en der verspreid liggen, staan, of vliegen boven je hoofd. Ook daar is het soms een vreemde mix
van monumentale en kleinere werken die shockeren (sculpturen met
onderdelen van dieren) maar toch ook vaak gewoon heel mooi tot hun recht
komen in dat grote gebouw. Een van de tentoongestelde werken geeft zeer
treffend weer waar de Verbeke Foundation eigenlijk voor staat. Het is een
metalen sculptuur welke ook terug te vinden is/was in de toeganspoort in
Auschwitz: Arbeit macht frei, maar daar heeft men dan 3 letters uit het eerst
woord van weggedaan zodanig dat het Art macht Frei geworden is.
Iets om over na te denken. Als
afsluiter van het bezoek hebben
we op kosten van de KWB een
pint gedronken in de gezellige
kunstzinnige ruimte die als cafetaria ingericht is. Er liep daar trouwens heel veel mooi volk in feestkledij rond, want de site kan ook
afgehuurd worden voor festiviteiten allerlei. Wie wat beelden wil
zien van het bezoek moet maar
een kijkje nemen op onze website.

Dropping in een nieuw jasje? 9 Oktober.
Op vrijdag 9 oktober regelen we weer een fijne dropping. Het concept blijft
min of meer hetzelfde: we vertrekken met de bus om 19:00u aan de kerk van
Bazel en de deelnemers worden in groepjes gedropt om dan een “bepaald”
parcours af te leggen … een “bepaald parcours”? Tja, dat bepalen wij dan wel
hé. We gaan wat kleine zaken wijzigen aan het avondlijke gebeuren,

misschien voegen we er wel iets van competitie aan toe, of wat anders,
technisch, of …? In elk geval allemaal niet te moeilijk — het moet een
ontspannen avondje blijven — en we gaan er zeker ook voor zorgen dat de
te overbruggen afstanden niet té groot zijn. En, neen hoor, we zijn niet
vergeten dat er onderweg een mogelijkheid moet zijn om iets te drinken en
misschien een frietje te kopen. Wordt voor gezorgd!
Zo’n avondje plezier kost je 8,Euro per persoon en vanaf de derde
persoon uit één gezin (onder één
dak wonend) is dat 7,- Euro per
persoon. Voor niet-leden is dat telkens 2,- Euro meer. Inschrijven kan
via mail naar Erik of Geert
(erik@deroeck.me of
moens.g@skynet.be) of telefonisch
op 0488 22 99 78.
Het deelnamegeld op voorhand overschrijven op onze rekening (zie laatste
blad) is alleen maar gemakkelijk.

Ledenfeest bij ons 65-jarig bestaan
Dit jaar viert KWB Bazel zijn 65-jarig bestaan. Vandaag nog de pensioengerechtigde leeftijd maar niet voor onze KWB afdeling want ze is in de fleur
van haar bestaan! Dit is hoofdzakelijk te danken aan de grenzeloze inzet van
een keur aan wijkmeesters die zich de voorbije 65 jaar maandelijks – tot zelfs
bijna wekelijks – inzetten om onze enthousiaste leden te verwennen met een
gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Vorig jaar namen we met ons ledenfeest een sabbatical en sloegen we een
jaartje over. Dit jaar gaan we des te sterker voor de dag komen en er een lap
op geven voor de volgende jaren!
Zaterdag 31 oktober – jawel Halloween – moet al langer met stip in jullie
agenda gemarkeerd zijn. Terwijl de laatste hand nog gelegd wordt aan het
programma en de menukeuze, mogen jullie alvast noteren dat we starten in ’t
Hoogzaal om 18:30u.
Eerst hebben we een receptie met de nodige officiële plichtplegingen die nu
eenmaal gepaard gaan bij een dergelijke heugelijke gebeurtenis. Tijdens een
korte bezinning staan we even stil bij de lange weg die onze afdeling heeft
afgelegd en bij de vele vrijwilligers die de voorbije jaren door hun inzet onze
afdeling hebben doen uitgroeien tot wat ze vandaag is.

Vanaf 20:00u schuiven we aan tafel met een korte onderbreking voor het kasverslag. Naar tweejaarlijkse gewoonte is het bestuursverkiezing waarna we in
stijl afsluiten met onze trouwe DJ-set Kevin en Niels!
Inschrijven kan via luc.van.elsen@telenet.be. De betaling van 35€ per
persoon graag door storting op het rekeningnummer van KWB Bazel (zie
laatste blad).
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen !

Toneel onder den toren
Maak alvast plaats in je agenda, want het KBC-Torentheater koos voor dit
jaar eens te meer voor de luchtige aanpak met het stuk: 'Maak plaats
mevrouw' een blijspel van Ray Cooney en John Chapman. Regisseur Ronny
Verheyen heeft vroeger al eens regie gevoerd met hetzelfde theatergezelschap. Dit toneelstuk is in lang vervlogen dagen nog gebracht in ons eigenste,
kleine Bazel door de legendarische toneelgroep XYZ! Wie heeft die ooit nog
bezig gezien in de Cardijnzaal ...
Even een korte inhoud voor wie er toen niet bij was (of vergeten is): Leo en
Benny maken een lijst van eigenschappen voor de perfecte vrouw, de 'top
tien' van beste kwaliteiten. Als deze zogenaamde 'perfecte vrouw' opeens
voor de deur staat merken de mannen al gauw dat hun lijst hier en daar wat
aangepast moet worden … Een hilarische komedie over de zoektocht naar
perfectie.

Afspraak op vrijdag 20 november aan de kerk van Bazel om 19:15u. We rijden met eigen, kostendelend, vervoer. We vertrekken om 19:30u. Het
toneelstuk begint om 20:30u inschrijving bij Luc Vloemans (telefoon 03 744
10 86) of stort 8 Euro per persoon op KWB-rekening BE62 7835 5034 0661.

Kooklessen - voorlopige data
Hieronder de tabel zoals je ze de komende maanden in de Kijker kan vinden.
Voorlopig zijn er nog wat reservedatums voorzien en eigenlijk zijn sommige
data nog een beetje onder voorbehoud. Heb je zin om nog ergens bij aan te
pikken? Neem dan zeker contact op via info@kwbbazel.be of op GSM-nr
0488 22 99 78.
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Verantw

Luc Fret

Verantw

Erik De Roeck

Verantw:

Chefkok

Heidi Fransens

Chefkok

Heidi Fransens

Jeanine Brijs
Chefkok
hendriksmet@skynet.be

dekeersmaekerchris@
gmail.com

dekeersmaekerchris@
gmail.com

Dirk Lijssens

GSM

0471 47 97 48

GSM

0471 47 97 48

GSM

0472 58 99 78

Data

Do 15 oktober
Do 3 december

Data

Wo 18 november Data
Wo 20 januari

Di 27 oktober
Di 8 december

Do 14 januari

Wo 27 januari

Di 16 februari

Do 4 februari

Wo 23 maart

Di 22 maart

Do 17 maart

Wo 13 april
Wo 20 april
Wo 11 mei

Finale

Za 28 mei

Finale

Wo 18 mei
Za 11 juni

Finale

Za 14 mei

Leden Zoeken Leden
Heb je iemand in gedachten die zich misschien wel goed gaat voelen bij ons
en bij onze activiteiten? Echt? Een buur of kennis of vriend of het mag ook de
buur van een vriend zijn zelfs omgekeerd! Knip onderstaande strook uit en vul
die samen met hem (of met hen, of met haar, …) in en bezorg ons die. Jijzelf
krijgt een cadeaubon voor wijn t.w.v. 4,50 Euro en ons nieuw lid wordt ogenblikkelijk opgenomen in onze gezellige vereniging!
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