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2016 ... iedereen een gezond en gelukkig jaar gewenst! 
 

Wat ons rest van 2015 zijn vanaf nu herinneringen... en niet altijd de 
leukste:  Je suis Charlie, Germanwings, Grexit ... of toch bijna, 
vluchtelingen, wir shaffen das of toch weer niet, Europa sluit zijn 
grenzen, Bataclan, klimaatoverleg in Parijs, sjoemelsoftware, ... ik 
word er ongemakkelijk van. 
 

Dan verkies ik toch de inhuldiging van onze mooie potpolder, de 
start van de boerenmarkt in Bazel, een zachte herfst en winter,  
KWB 65 jaar, nieuwe wijkmeesters waaronder de eerste vrouwelij-
ke, ... laat ons dus vooral positief vooruit kijken naar 2016! 
 

Na de bestuursverkiezingen van November, is er een kleine wijzi-
ging in het KWB bestuur. Na pakweg 16 jaar geeft onze penning-
meester Luc Vloemans het roer door aan Geert Moens. Met 16 jaar 
was dit het langstlopende mandaat van de huidige ploeg! Vloemie, 
wreed bedankt voor de inzet van de voorbije jaren!! We weten dat 
het hiermee niet eindigt en dat we verder op je kunnen blijven reke-
nen.   
 

Het bestuur ziet er voor de volgende twee jaar als volgt uit: 
• Luc Van Elsen - voorzitter 
• Ernst Plaetick - ondervoorzitter 
• Marc Van Royen - secretaris 
• Geert Moens - penningmeester 
• Luc Fret - redactie Kijker 
• Erik De Roeck - beleidsmedewerker 

 

Oprechte dank ook aan het bestuur van Bazel Parkt.  Dankzij de in-
zet van onze KWB-medewerkers op Bazel Parkt 2015 hebben we 
een mooie bijdrage van 200€ op onze KWB rekening gestort gekre-
gen. 
 

Hou alvast de agenda voor de komende maanden in het oog: links en 
rechts zijn er kleine wijzigingen omwille van een aantal praktische 
redenen. 
 

Hoop jullie snel te ontmoeten op één van onze volgende activiteiten! 
 



Agenda 

18 tot 31 Januari Inzamelactie oude GSM’s 

Wo 10 Februari Bedrijfsbezoek "De Beukelaer" 

Do 18 Februari Start to Sketchup 

Za 5 Maart Het Groot Armoededictee 

Za 12 Maart Culinaire Kwis 

Zo 20 Maart Ontbijt aan bed 

Za 16 April Lego Bouwdag en Speelstraat XXL 

Za 30 April Lentewandeling 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Het was bijna aan onze aandacht ontsnapt … door met de eindejaarsdagen 
onze oude mappen van de kookles nog eens vast te pakken is het opgevallen 
dat we al 20 jaar onafgebroken kooklessen doen! In 1996 is Ludo begonnen 
met een ploegje van een 12-tal mensen en dat ploegje werden eerst 2 en dan 
3 ploegen. Een schat van gerechten om nog eens in te grasduinen in deze 
dagen. Dikke dank-u-wel aan iedereen die ooit heeft meegedaan, maar zeker 
en vast ook een nog dikkere dank-u-wel aan alle lesgevers die ooit we in die 
periode hebben gehad. Op het gevaar af iemand te vergeten hierbij een lijst 
van onze lesgevers (en mocht het zo zijn: in dat geval publiceren we volgen-
de maand de vergeten kok in gouden letters!):  
 

Ludo Maris,  
Gerard De Wolf,  
Ingrid Van den Houdt,  
Ria De Kerf,  
Birgit De Schepper (én zus),  
Filip Heylen,  
Jeanine Brijs,  
Heidi Franssens. 

 
 
En dan hebben we nog nieuws … we kunnen nog maar eens een nieuw lid 
aanmelden! Het is Isolde Coens uit Kruibeke die we deze keer mogen wel-
kom heten! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstwandeling: zaterdag 19 december 
 

Tradities zijn er om te respecteren zeker in de laatste maand van het jaar. Op 
TV is er rond de Kerst dezer dagen  wel op de ene of  de andere zender The  
Sound of Music, bij ons loon is er de eindejaarspremie,  en aan de Kerk van 
Bazel Staat de KWB Kerststal. Het is misschien wel genen al te schonen, 
maar we zijn hem gewoon en hij is met veel liefde in elkaar geknutseld. Het 
is daar dat we op zaterdag 19 december met een peleton van een 25 tal wan-
delaars de start namen voor onze klassieke kerstwandeling. Marc onze secre-
taris die alle hoeken en kanten van Bazel kent van zijn dagelijkse doggywalks 
had een mooie wandeling van een kleine 10 km uitgestippeld. Halfweg was 
er een tussenstop aan het kapelletje van het begin van de Barbierstraat. Daar 
stond Kriske ons op te wachten met een warme tas koffie of een jeneverke of 
een adocaatje. Het tweede deel van de wandeling ging langs de ringdijk van 
de Polders van Kruibeke.  
 

Na een 2 uur wandelen kwamen we 
aan in onze eindbestemming  Café 
“De schuur” aan de Vaart.   
Om ons hongertje te verdrijven  
werden we daar door Jef en Cecile 
vergast op lekkere zelfgebakken  
boterhammen met beleg naar keuze  
en een biertje of een ander drankje.  
Aan de decibels te horen die  
toenamen naarmate er drankjes  
geserveerd werden, was het een  
gezellige afsluiter van een KWB 
werkjaar waar er heel wat te beleven 
was.  
Hop naar een even succesvol 2016! 
 
 

Inzamelactie oude GSM’s   
 

Van maandag 18 januari tot en met zondag 31 januari 2016 organiseert KWB 
voor de tweede keer haar grote gsm-inzamelactie. Gedurende deze twee  
weken verzamelt KWB overal in Vlaanderen en Brussel oude gsm-toestellen 
en gsm-laders. De inzameling wordt georganiseerd in samenwerking met  
Recupel dat garant staat voor een optimale recyclage van de aanwezige 
grondstoffen. Aan de hand van speciale inzamelboxen die op verschillende 
plaatsen te vinden zullen zijn, kan iedereen zijn oud gsm-toestel hier  
deponeren en meehelpen aan een duurzamere wereld. Ook KWB Bazel,  
Kruibeke en Rupelmonde doen mee. 



 

Met deze actie wil KWB de grondstoffenproblematiek op de kaart zetten. 
Gsm-toestellen bevatten namelijk heel wat kostbare en uiterst zeldzame 
grondstoffen zoals indium, kobalt, galladium, goud, palladium en platina. 
Daarom is het raadzaam om verstandig met deze materialen om te springen. 
De ontginning van deze metalen gaat vaak gepaard met onherroepelijke mili-
euschade en kent ook diepgaande sociale gevolgen waarbij mijnwerkers sys-
tematisch worden uitgebuit. Ook kinderarbeid komt er nog al te vaak voor. 
Daarom is het ook belangrijk dat het recycleren van de ingezamelde gsm’s op 
een professionele manier hier in België gebeurt. Hiervoor doen we een be-
roep op Recupel dat verder instaat voor de verwerking ervan. Wist jij trou-
wens dat 1 ton opgedolven gouderts slechts 3 gram goud bevat, terwijl 1 ton 
gerecycleerde gsm’s 300 gram goud oplevert? 
 

Onze generatie is wellicht de eerste die geconfronteerd wordt met de uitput-
ting van bepaalde natuurlijke rijkdommen en grondstoffen zoals aardolie, 
lood, zilver, goud, indium of andere edele metalen. En iedereen heeft nog wel 
ergens één of meerdere oude gsm-toestellen in de schuif liggen.  
 

Wil je meehelpen aan een betere en duurzamere 
wereld? Deponeer je oude gsm-toestellen en gsm-
laders in één van de KWB inzamelboxen. Maak 
ook je buren, vrienden, kennissen … warm voor 
deze actie en vraag hen om ook hun oude toestellen 
naar één van de inzamelpunten te brengen of doe 
dit voor hen. 
 

Tussen 18 januari en 31 januari 2016 kan je onze 
inzamelboxen vinden bij: 
 

AD Delhaize in Kruibeke 
Sporthal Dulpop Bazel 
Aon de Kaarek in Bazel 
Carrefour express Bazel 
Carrefour Market Rupelmonde 

 
Vorig jaar hield KWB voor de eerste maal de gsm-actie. Met succes! In am-
per 2 weken tijd verzamelden 180 KWB-afdelingen op 350 plaatsen maar 
liefst 1.800 kg aan oude gsm’s en gsm-laders. De opgehaalde 1.800 kilo is 
het equivalent van 13.000 gsm-toestellen of heel wat kostbare en zeldzame 
grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden.  Dank bij voorbaat aan 
iedereen om het dit jaar nog beter te doen! 
Voor wie meer wil weten over de gsm-actie van KWB, surf naar 
"www.kwb.be/gsmactie" 



Bedrijfsbezoek "De Beukelaer" op 10 februari 
 
“Elixir D’Anvers” de gedachte alleen al, het aro-
ma, de smaak, uniek in zijn soort, doet bij heel 
wat onder ons een nostalgisch gevoel  
opborrelen. We herinneren ons allemaal nog wel 
de tijd toen ons grootmoeder de fles uit de kast 
nam, een klein borrelglaasje nam en ons allen 
even liet proeven van deze gouden godendrank.  
Ook bij de boeren was de likeur een goed gekend 
middel tegen paarden-kolieken…. Ondertussen is het niet alleen bij deze 
goudkleurige likeur gebleven. Wil je meer weten, en wil je je smaakpapillen 
verwennen? Neem dan even het onderstaande door! SCHOL !!!!! 
 

Waar? FX de Beukelaer, Haantjeslei 132 te 2018  
Antwerpen 
 

Wanneer? De rondleiding start om 14 u stipt en duurt 
2 uur en half. We verzamelen om 12 u 15 aan de kerk 
in Bazel om vervolgens om 12 u 30 te vertrekken met 
eigen vervoer richting Antwerpen L.O. Daar gaan we 
met de metro naar onze bestemming. De rit met de 
metro (inclusief een 10-tal minuutjes stappen) neemt 
ongeveer een half uur in beslag.  Mensen die graag op 
eigen houtje gaan, dat kan uiteraard ook. In dit geval 
graag een seintje bij de inschrijving. 
 
 

Kostprijs? 5 euro per persoon,  over te schrijven op het KWB-
rekeningnummer BE62 7835 5034 0661.  Inschrijvingen per e-mail richten 
aan Cindy (cindykesaxo@hotmail.com), Luc (luc.van.elsen@telenet.be) of 
bij je wijkmeester.  
 
 
 

Opleiding "SKETCHUP" op 18 februari 
 
Het zal je niet onbekend in de oren klinken … je gaat na een hele tijd twijfe-
len de badkamer volledig uitbreken en vervangen of de keuken moet na een 
paar 10-tal jaar eens grondig vernieuwd worden. Of is het bij je zoon of  
dochter dat er een keertje grondig gaat verbouwd worden?  
 

Je begint meteen enthousiast te schetsen en tekenen en opmeten, eerst heel 
rudimentair, maar na een tijdje wordt er gegomd en hertekend en nog eens 
opgemeten en … naar het einde toe wil je weten of je plannen wel passen in 
het gebouw en hoe het er uiteindelijk allemaal gaat uitzien. Een plattegrond 
tekenen, çava, maar hoe ziet dat er in 3D uit? Da's andere koek!  



Ons medelid Dirk Gorrebeeck is klein begonnen met Sketchup en heeft er 
intussen heel wat watertjes in doorzwommen. Getuige de 3D-reconstructies 
van oude (of zelfs verdwenen) gebouwen die sommigen al wel hebben gezien 
op Facebook of elders: spectaculair! Op 18 februari om 20:00 uur gaat Dirk 
ons in een opleiding bewijzen hoe eenvoudig Sketchup is. In "no-time" heb 
je je keuken of woonkamer volledig ingetekend en kan je in de toekomstige 
ruimte rondlopen alsof het allemaal al af is. Moeilijk! Neen hoor, je hebt er 
weinig computer-voorkennis voor nodig en zelfs geen zware PC. Dankzij de 
school St-Joris (en dankzij Dirk) kunnen we deze opleiding voor KWB-leden 
gratis aanbieden aangezien we daar computers én een klaslokaal ter  
beschikking krijgen. Inschrijven via info@kwbbazel.be is wel een noodzaak. 
 

Laat je niet afschrikken - gewoon doen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook te noteren in je agenda ... 
 
… of misschien kan je zelfs beter al inschrijven voor volgende activiteiten: 
 
Zaterdag 5 maart: het Groot Armoededictee bij Luc Van Elsen 
(luc.van.elsen@telenet.be - 0472 40 01 44)  
 
Zaterdag 12 maart: Culinaire Kwis. Wie dit kent weet dat hij er snel bij 
moet zijn om een tafel voor zijn ploeg te reserveren. Dat kan nu al "in voor-
verkoop" bij Marc Van Royen (mvanroyen@googlemail.com - 0496 35 20 
55) 
 
Zondag 20 maart: Ontbijt aan Bed. Bestellen kan nú al bij Luc Van Elsen 
(luc.van.elsen@telenet.be - 0472 40 01 44)  
 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Met KWB naar de film! 
 
Je lidkaart is geld waard! Dat wordt weer eens bewezen: je krijgt met je KWB-
lidkaart nu ook korting bij Kinepolis!! 
 

Bestel Kinepolis-vouchers aan voordeeltarief! Per voucher betaal je slechts 
8,80 Euro. Daarmee krijg je circa 15% korting op de kassaprijs.  

• Stuur een e-mail naar ledenvoordelen@kwb.be met vermelding van: 
aantal vouchers & kwb-lidnummer (vind je op je lidkaart),  

• Schrijf het juiste bedrag over op BE57 7995 5000 3035, met als mede-
deling: “kwb-lidnummer (VUL IN!) Kinepolis” 

• Je krijgt zo snel mogelijk je digitale vouchers per e-mail bezorgd 
• Druk de vouchers af en gebruik ze aan de kassa's of online op 

www.kinepolis.be 
 

Dank u Kinepolis!! Dank u KWB !! 

Kooklessen - data 
 
Hieronder de tabel zoals je ze de komende maanden in de Kijker kan vinden.  
Heb je zin om nog ergens bij aan te pikken? Neem dan zeker contact op via 
info@kwbbazel.be. 

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 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 


