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Kijker nr 382 – februari 2016
"Heros never die", zeggen ze, maar een van onze jeugdidolen David
“Lazarus” Bowie heeft begin januari toch maar mooi zijn eigen
afscheid geregisseerd met CD, videoclip en daardoor als nalatenschap nog een mooie laatste gouden handdruk voor zijn dierbaren.
Krijgen we deze maand dan toch nog wat winter of worden we nog
eens overspoeld met hemelwater? Soms is de realiteit beter dan de
fictie klik maar eens op: http://www.demorgen.be/nieuws/
wateroverlast-in-kruibeke-surfen-maar-b3aa2bc9 of hoe elke tegenslag / natuurramp voor avonturiers toch ook weer een opportuniteit
is om daar creatief mee aan de slag te gaan.
Over naar de orde van de KWB: tijdens de kortste maand van het
jaar. We hebben 2 boeiende activiteiten in petto, en ze zijn allebei
geestverruimend. Op woensdag 10 februari (= een woensdag tijdens
de krokusvakantie) organiseren we ons jaarlijks bedrijfsbezoek en
dit jaar bezoeken we de kruidige likeurstokerij van het gele wonderdrankje Elixir d’Anvers. Den druppel van “het Stad” helpt tegen
alles van tandpijn tot aambeien maar is vooral heel lekker. Naast een
uitleg over het productieproces en een wandeling doorheen de koperen alambieken is er een proeverij voorzien. Een goede week later
organiseren we in samenwerking met Sint Joris-instituut een nieuwe
activiteit nl. een computercursus (start to) Sketch Up. De deskundige
begeleiding van die avond is in handen van Dirk Gorrebeeck een
creatieve duizendpoot die o.a. met dit programma al heel wat mooie
dingen in 3D gerealiseerd heeft (zie Google Earth, Facebook,
Geshellen van Sint Pieter,..). Voor diegenen die denken dat het een
activiteit is die boven hun petje gaat, geen paniek het is minder
ingewikkeld dan dat het lijkt. Ondertussen blijven de kooklessen in
de verschillende groepen ook doorlopen.
We sluiten af met een geheimpje…Deze
maand is een van onze wijkmeesters, eindelijk
na 4 jaar, nog eens jarig. Een dikke proficiat
Jan en als cadeautje een mooie boodschap van
Loesje ...

Agenda
Ma 8 februari

Infoavond Lourdesbedevaart 2016

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 blijft "bougeren" in en om de wijkmeesters. Nadat we er afgelopen jaar
al 2 bijkregen en eentje voor onbepaalde tijd heeft ontslag genomen is Marc
D'Eer onze ploeg komen versterken. Welkom, Marc!

Infoavond Lourdes 2016
K.W.B. en FEMMA Kruibeke-Bazel en Rupelmonde gaan op bedevaart
naar Lourdes onder het thema "Ga samen naar de bron".
Wij bieden een deugddoend en evenwichtig programma waar je vrij kan aan
deelnemen, een levensnabije bezinning én een andere vakantie… Bovendien
word je er prima begeleid door enthousiaste groepsanimatoren, priesters,
diakens en andere begeleiders.
De periode van deze bedevaart staat vast:
• HST-Trein 15 tot 21 juli 2016,
• Vliegtuig 15 tot 22 juli en
• Vliegtuig 18 tot 22 juli.
Infoavond met gelegenheid om in te schrijven op maandag 8 februari om
20:00u in "Ons Huis", O L Vrouwplein 9 te Kruibeke. Of info bij Pierre Van
Wolvelaer op 03 774 26 29

Bedrijfsbezoek "De Beukelaer" op 10 februari
“Elixir D’Anvers” de gedachte alleen al, het
aroma, 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 12:15u aan de kerk in Bazel om vervolgens om 12:30u 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 KWBrekeningnummer 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
twijfelen 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!

Zaterdag 5 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 vijfde 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. En dat het
een gezellige boel is
bewijzen de foto’s op onze
website www.KWBBazel.be
Om aan het dictee mee te doen hoef je zeker geen taalkundige te zijn. Een
luisterend oor voor het verhaal van mensen in armoede is voldoende. Schrik
om door de mand te vallen? Geen probleem, we maken enkel de uitslag van
de winnaars bekend. Daarenboven staat er een mooie prijzentafel te wachten
en worden er onder de deelnemers (niet-winnaars) 3 ontbijtmanden voor 2
personen verloot, geleverd door KWB Bazel op 20 maart.
Het dictee gaat door in de Gemeenteschool De Eenhoorn, E. Gorrebeeckstraat 14a te Kruibeke op zaterdag 5 maart 2016. Deuren gaan open om 19:30
uur, het dictee start om 20:00u

Deelname kost 2,- Euro voor leden
van KWB, Davidsfonds, Femma of
Markant en 3,- Euro voor niet-leden
van deze verenigingen.
Vooraf inschrijven hoeft niet maar je
helpt er ons wel mee:
dictee@kwbbazel.be of
luc.van.elsen@telenet.be

STARTPAKKET VOOR VRIJE BEGELEIDERS
Na het slagen voor het theoretisch rijexamen volgt de
stageperiode waarin veel moet geoefend worden. Dat kan
goed, goedkoop en veilig via vrije begeleiding. Een
voorwaarde is dat ouders of andere begeleiders zich goed op
deze taak voorbereiden.
Het startpakket bestaat uit twee informatiemomenten. In de eerste sessie gaat
de aandacht naar de verkeersregels. Het is van belang om de juiste toepassing
van de verkeersregels te kennen om de jonge bestuurder in concrete verkeerssituaties te kunnen begeleiden.
In de tweede sessie komen de verschillende aspecten van de praktische
begeleiding volop aan bod: de houding van de begeleider, de opbouw van de
oefenperiode via een stappenplan, een evaluatierooster, het aanleren van de
manoeuvres, het verloop van het praktisch examen.
Ook nuttig voor de studenten die aan de rijopleiding gaan beginnen!
Donderdag 3 maart en donderdag 10 maart telkens van 20:00u tot 22:00u in
het Sint-Jorisinstituut, Kruibekestraat 55a te Bazel. Kostprijs: slechts € 5
(voor de 2 avonden).
Inschrijven tegen 16 februari 2016:
telefonisch: 0472 400 144
via e-mail: luc.van.elsen@telenet.be

De klassieker "Culinaire Kwis" op 12 maart
Een gokje van 6 jaar geleden: we doen een niet-te-moeilijke kwis en verzorgen de innerlijke mens van de deelnemers. Het concept is inderdaad al 6 jaar
oud, maar nog altijd vlijmscherp. Veel gaan we er dus ook deze keer nog niet
aan veranderen: de kwisploegen bestaan uit 4 personen en de kwis zelf is opgebouwd uit 8 zeer gevarieerde vragenreeksen. En tussendoor telkens weer
een lekker hapje van niemand minder dan Cantarel! Aan het aantal inschrijvingen te zien is er nog geen behoefte om het schema te veranderen, want we

zitten al boven de helft van het maximaal aantal groepen en het is nog meer
dan een maand te gaan. We willen gerust voorrang geven aan onze KWBleden, maar wacht toch maar niet té lang: vanaf 1 maart vullen we de vrije
plaatsen aan met niet-leden. Er zijn nú al kandidaten!

Praktisch verandert er ook bijna niks: de locatie is nogal altijd 't Hoogzaal in
de Hoogstraat 31 in Bazel en we beginnen weer om 19:00u (op tijd komen!!).
Inschrijven kan via culinaire.kwis@kwbbazel.be of op telefoonnummer
0496 35 20 55. Vermeld zeker een originele groepsnaam en vergeet niet het
verschuldigde bedrag over te schrijven op onze rekening (zie achterblad van
deze Kijker). En hierin zit dan de enige wijziging tegenover vorige jaren: we
zijn genoodzaakt de prijs voor onze kwis op te trekken: per persoon vragen
we 15,- Euro; voor leden is dat wel inclusief een drankbonnetje. Et voilà, je
lidgeld rendeert weer!

Zondag 20 maart – Ontbijt aan bed
Niet vergeten: telkens de organisator van een activiteit van onze KWB op het
eind mag roepen ”we drinken er eentje van de kas” is het dankzij de
inkomsten die we verwerven met de verkoop van die ontbijten. En dankzij de
mensen die dit sponsoren … Aarzel dus niet en doe je duit in het zakje door
een ontbijt (of ontbijten) te bestellen. Zie het blad midden in deze Kijker.

Nog goed op tijd en toch al dringend:
De KWB Busreis van 2016!!! 2 juli 2016.
We moeten er heel vroeg bij zijn, dit jaar! In 2016 is het namelijk 500 jaar
geleden dat het echtpaar Van Pottelsberghe-Van Steelant naar Bazel kwam.
Zij speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van "ons" kasteel van
Wissekerke. Zij lieten in de jaren dat zij hier verbleven het kasteel grondig
verbouwen en legden hiermee de basis van het kasteel zoals wij het nu
kennen. Onze busreis staat dit jaar in het licht van die herdenking: we

bezoeken de stad Gent met de nadruk op de geschiedenis en leefomgeving van
dit echtpaar en gaan zelfs hun portretten ophalen om ze officieel naar Bazel
over te brengen!
Een bus brengt ons naar het Museum van Schone Kunsten
waar we de schilderijen van Livinus en Livina in ontvangst
nemen. Daar bekijken we ook de restauratie van "De
aanbidding van Het Lam Gods" - begonnen in 2012 voor een
duurtijd van 5 jaar. Daarna bezoek aan het huis waar de Van
Pottelsberghen woonden, aan hun parochiekerk, de
Sint-Michielskerk en aan het Huis van Alijn.
Na de lunch trekken we door het pittoreske "Patershol" met
het Caermersklooster of kan er vrij Gent bezocht worden
(soldenperiode in de Veldstraat? Druppelkot? Tierentyn?).
Na wat vrije tijd en een drankje vertrekken we rond 17:00u
terug naar Bazel. Daar brengen wij het koppel naar het kasteel,
waar 's anderendaags een officiële ontvangst met receptie is
voorzien. Zoals je ziet een uit de kluiten gewassen busreis met
nog een extraatje erbij op zondag. Dit allemaal dankzij Dirk
Gorrebeeck en Jeroen Van Vaerenbergh die ons gaan
begeleiden en zelfs dankzij de gemeente Kruibeke die voor
deze historische uitstap een duit in het zakje zal doen op
voorwaarde dat we de trip openstellen voor niet-leden. De kosten zullen een
kleine 30 Euro per persoon bedragen, inclusief het middageten. Info volgt nog
later, maar zo snel mogelijk inschrijven is écht noodzakelijk.
NU AL inschrijven op info@kwbbazel !!!

Kooklessen - data
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
GSM

0471 47 97 48

Data

dekeersmaekerchris@
gmail.com
GSM

Do 4 februari
Za 28 mei

GSM

Di 16 februari

Wo 13 april
Finale

0472 58 99 78

Data
Wo 23 maart

Do 17 maart
Finale

0471 47 97 48

Data

hendriksmet@skynet.be

Za 11 juni

Di 22 maart
Finale

Za 21 mei
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