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De voorbije weken bracht ons allen in verwarring, de moordende 
raid op vrijdag 13 november in Parijs hakt er nog steeds stevig in en 
heeft gevolgen voor ieder van ons. En toch kan ook deze ellende en 
verontwaardiging voor artiesten inspirerend werken om daar en lied 
of een kunstwerk over te maken die de waan van de dag overstijgt en 
tot nadenken aanzet. Bartje Peeters schreef in zijn lied “in de naam 
van God” een paar mooie verzen: “Je vindt er geen maagden Geen 
lepels van goud, Die heilige geschriften, Zijn verwarrend en oud, Er 
staat niet geschreven,Dat elke zot, Mag misbruiken en moorden,In 
de naam God,…” En gelijk heeft hij!  
Op KWB gebied is december qua activiteiten een rustige maand. Op 
zaterdag 19 december in de donkerste dagen van het jaar houden we 
onze traditionele kerstwandeling, meer daarover zie verder in het 
Kijkertje. In twee kookgroepen is er verder deze maand ook een 
kookles gepland. Onze zieke leden krijgen als steuntje in de rug rond 
6 december een Speculazen Sint. Naast deze activiteiten gebeurd er 
toch heel wat “onzichtbare” bezigheden ik denk maar het ophalen 
van de lidgelden en gans de administratie die daarmee gepaard gaat, 
het in elkaar boksen van onze KWB kerstal aan de kerk, het schrij-
ven van artikels en het maken van een nieuw Kijkertje onze wijk-
meestervergadering…In onze vereniging is altijd wel iets te beleven, 
is het niet voor dan is het wel achter de schermen. In dit nummer 
willen we ook nog even terugkomen op ons spetterend jubileumle-
denfeest XL met een verslagje. Aan al onze leden wensen we pretti-
ge en vredevolle eindejaarsfeesten met de  
familie, vrienden en dierbaren. In 2016 
hopen we op ons elan van het voorbije 
KWB jaar door te gaan en we zien onze 
leden graag in groten getale terug op al 
de KWB bedrijvigheden! 
 
  
 
 
  



Agenda 

Zaterdag 19 december Kerstwandeling 

Zaterdag 5 december Speculaas voor de zieken 

 januari Inzamelactie oude GSM’s 

 

Ledenfeest:zaterdag 31/10/2015 

 
In de aanloop van het feest, tijdens de voorbereidende vergaderingen 
hadden we ons als ambitieus doel gesteld dat we mikten op 70 aanwe-
zigen. Groot was onze voldoening die avond dat we konden afkloppen 
met 82(!) inschrijvingen. De aftandse ongezellige hoogzaal was door 
een paar werkmieren omgetoverd tot een feestelijke plek met mooie 
gedekte lange tafels, 
waar naast onze le-
den ook een aantal 
belangrijke persona-
lia aanwezig waren 
(nationaal KWB 
voorzitter Wim Ver-
linde, Burgemeester 
Jos Stassen, en last 
but ot least onze 
plaatselijke voorzit-
ter de Luc). Zoals het hoort op “grote” momenten in het bestaan van 
een vereniging werd er gespeecht. Wat ik mij er nog van herinner is 
dat alle drie de sprekers met veel waardering spraken over onze      
pensioensgerechtigde vereniging en ze brachten elk vanuit hun eigen 
invalshoek een verhaal over KWB vroeger, nu en morgen.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat verder nog blijven hangen is was de boodschap dat het belangrijk 
is om leden te blijven werven en dat we ons we ons programma voor-
durend moeten vernieuwen, maar bovenal moet een KWB engagement 
plezant blijven. Het officieel gedeelte werd afgesloten met een mooi 
moment van bezinning gebracht door Nancy de echtgenote van Kris. 
Na de feestelijke receptie was het tijd om te starten met het Wok buf-
fet . De roerbakkers van het team van Cook on the Move hadden zich 
in een tent naast de feestzaal geïnstalleerd en op 12 hete vuren werd er 
gewokt dat het een lieve lust was. Er was een ruime keuze a volonté  
tussen bergen verse groenten en verschillende vlees en schaaldierberei-
dingen en tussen hete en minder pikante sausjes. Ik vond het lekker en 
aan de reacties te horen was ik niet de enige. Wie nog wat ruimte over 
had kon zich nadien te goed doen aan een heerlijk taartenbuffet ge-
maakt door een lokale bakker. Door de massale aanwezigheid liep on-
ze voorzien timing wat uit, en een van de zaken die daardoor niet aan 
bod kwam was ons jaarlijks kasverslag. Wie daar als nieuwgierig lid 
meer wenst over te weten kan daar via de wijkmeester(es) de nodige 
uitleg over krijgen. Met volle magen een dansje wagen, geen eenvoudi-
ge klus. Het was al bijna middernacht vooraleer onze lokale DJ’s Ke-
vin en Nils er in slaagden de vloer vol te krijgen, maar eens gevuld-
bleef de vloer vol tot in de vroege ochtenduren…We vonden het zeer 
leuk om wat nieuwe en jonge  leden  enthousiast  te zien dansen op die 
ferme platen van vroeger en nu. Hoewel we ons uiterste best gedaan 
hebben om dit feest vlekkeloos te laten  verlopen waren er een paar 
schoonheidsfoutjes waarvoor we ons oprecht  verontschuldigen:  het 
schenken van de Cava bij de receptie verliep wat chaotisch en bij het 
dessertenbuffet was het door de drukte niet altijd mogelijk om iedereen 
van de eerst beurt te voor-
zien van zijn voorkeur van 
taartenkeuze. Nog 5 jaar te 
gaan en we kunnen al be-
ginnen  brainstormen voor 
de festiviteiten voor het 70-
jarig bestaan van de KWB 
van Bazel! 
 

 



 

Toneel onder den toren:  20 november 

 
 

Toneelavond op vrijdag . Maak plaats , Mevrouw ! 
Op vrijdag 20 november was het toneelavond in ons alom bekende Boerento-
ren. Met 26 toneelfanaten die vol verwachting uitkeken naar een komedie vol 
woordhumor en zeker door de situatiehumor was het weer een geslaagde to-
neelavond. Philippe Merckx die samen met zijn zakenpartner Rik Van 
Looveren kinderboeken uitgeeft, zitten zonder uitgever. Hij doet zijn werk  
met zoveel passie dat zijn trouwe vrouw Joanna, goede vriendin van Linda 
zich terecht verwaarloosd voelt.Op haar beurt gooit ze zich op de herinrich-
ting van hun appartement. Hierin wordt ze met ‘raad en daad ‘bijgestaan door 
Maurice Lafloche, een wat vreemde binnenhuisarchitect, al wil hij dit zelf 
niet toegeven. Misschien helpt het Duitse kamermeisje”Sylvie”hem van zijn 
complexen af. Met Walter,haar vriend van de cursus,wil ook mevrouw Linda 
wel eens uit een ander vaatje tappen . Maar wat als haar man Rik een blind 
date heeft met een telefoniste ? Wat als iedereen denkt dat het appartement 
van de familie Merckx de ideale plaats is voor dergelijke ontmoetingen? Is 
een overbevolkt appartement wel geschikt om een succesvolle , preutse 
schrijfster van kinderboeken als Olivia Henriette Smits te ontvangen als nieu-
we uitgever ? Voor al deze problemen weten Joanna en Maurice een oplos-
sing zodat alles toch nog goed afloopt. 
Tijdens de pauze en na de voorstelling werden we door het KBC-Torenteater 
getrakteerd op enkele drankjes zodat we nog een leuke babbel hadden met 
ons KWB toneelliefhebbers.  
Het was een gezellige, geslaagde avond ! 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kerstwandeling: zaterdag 19 december 
 
Als de Sint terug vertrokken is en de avonden nog langer en frisser worden…
dan is Kerstmis in aantocht.  Een periode van gezelligheid, samenzijn en fees-
telijkheden. 
Met onze KWB afdeling willen we deze sfeervolle periode dan ook aangrij-
pen om nog een kleine activiteit te organiseren. ..namelijk een 
‘kerstwandeling’. 
Op zaterdag 19 december verwachten we jullie om 1700u aan onze prachtige 
kerststal aan de kerk om samen met ons een wandeling van ongeveer ander-
half uur te maken.   Onderweg zullen we een pauze inlassen voor een kleine 
verwarmende versnapering.  Na de wandeling kunnen we terecht in de taver-
ne van museum ‘De Schuur’ waar we onze honger kunnen stillen met een 
boterham en een tasje koffie.  Voor onze leden vragen we een bijdrage van 5€ 
per persoon, voor niet leden: 7€.  Warme kledij en schoenen, die eventueel 
een spatje slijk kunnen verdragen,  zijn natuurlijk aan te raden. 
Graag op voorhand inschrijven (ten laatste tegen zaterdag 12 december) via 
telefoon (0496352055) of email  (mvanroyen@googlemail.com) bij Marc 
Van Royen (of eventueel bij je wijkmeester)  
We hopen dat jullie erbij zullen zijn.  
 



Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck Verantw: Dirk Lijssens 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Jeanine Brijs 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

hendriksmet@skynet.be 

GSM 0471 47 97 48 GSM 0471 47 97 48 GSM 0472 58 99 78 

Data  Data  Data  

  Do 3 december       

  Do 14 januari   Wo 20 januari   Di 8 december 

  Do 4 februari   Wo 23 maart   Di 16 februari 

  Do 17 maart   Wo 13 april    Di 22 maart 

Finale Za 28 mei Finale Za 11 juni Finale Za 21 mei 

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. !   
 

Dit is heel bijzonder: blijf kijken en na enkele seconden kun je onderstaande 
tekst lezen. 
D323 M3D3D3LING L44T J3 213N TOT W3LK3 GROT3 PR35T4135 
ON23 H3R53N5N 1N 5T44T 2IJN;IN H3T 83G1N W45 H3T 23K3R NOG 
M031LIJKÂ D323 T3K5T T3 L323N? M44R NU K4N J3 H3T 
W44R5CHIJNLIJK 4L W4T 5N3LL3R L323N 2OND3R J3 3CHT 1N T3 
5P4NN3N. D4T KOMT DOOR H3T 3NORM3 L33RV3RMOG3N V4N 
ON23 H3R53N5. KN4P H3? D232 M3D3D3LING M4G J3 KOP13R3N 3N 
V3RD3R V3R5PR31D3N; 
Als je dit tot het einde kon lezen, staat Alzheimer nog niet voor je deur. 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

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 


