Maart 2016 - nr 383

Kijker nr 383 – maart 2016
Februari was een zeer leerrijke maand: kooklessen voor onze kookploegen, een bezoek aan de authentieke distilleerderij F.X.De Beukelaer en een initiatieavond SketchUp. Ideale gelegenheden om mensen
te ontmoeten, samen een leuke namiddag of avond te hebben en de batterijen eens op te laden. Ook maart kondigt zich aan als een drukke
KWB maand. Wanneer je dit Kijkertje leest, heeft de eerste infoavond
i.v.m. de vrije begeleiding voor het behalen van het rijbewijs, reeds
plaatsgevonden. We hebben een groep van 25 geïnteresseerden die
goed voorbereid zullen zijn om zoon/dochter te begeleiden bij het behalen van hun rijbewijs. Het eerste weekeinde van maart staat voor de
vijfde maal het Groot Armoededictee op de kalender. Leerrijk, uitdagend, vooral plezant én met een goed doel. Met de opbrengst steken
we Welzijnsschakels een hart onder de riem. Voor velen is zo’n dictee vooral een uitdaging aangaan met zichzelf: durf ik het aan me in te
schrijven en deel te nemen? Laat je niet kennen, neem je pen ter hand
en maak er met ons een gezellige avond van. De culinaire quiz voorstellen hoeft al lang niet meer. Ook dit jaar staan een pittige quiz en de
lekkere culinaire hapjes garant voor een spectaculaire avond. Ben je
geen quizzer of was je te laat om in te schrijven? Je kan steeds van de
sfeer proeven door een handje toe te steken. Een helpende hand toesteken is al even leuk als deelnemen zelf. Je kan ons altijd iets laten weten via luc.van.elsen@telenet.be of via je wijkmeester. Word het je een
beetje te veel, heb je nood om je eens even in de watten te laten leggen
– bestel dan een Ontbijt aan bed voor zondag 20 maart. Onze ploeg
stelt een rijk, voedzaam en gezond ontbijt samen en bezorgen het aan
huis op het moment dat jij graag wilt. Niet aarzelen en bestellen die
doos! Je zal er geen spijt van hebben want je spijst er onze kas mee
waardoor we jullie later in het werkjaar iets kunnen teruggeven onder
de vorm van een ledenkorting. Je ziet het, het kan bijna niet dat we elkaar niet tegen het lijf lopen op één of andere activiteit in maart.
In elk geval tot dan, een warme groet!

Agenda
Do 3 Maart

Rijbewijs– startpakket voor vrije begelijders-1ste avond

Za 5 Maart

Het Groot Armoededictee

Di 8 Maart

SketchUp 2de les

Do 10 Maart

Rijbewijs– startpakket voor vrije begelijders-2de avond

Za 12 Maart

Culinaire Kwis

Zo 20 Maart

Ontbijt aan bed

Za 16 April

Lego namiddag i.s.m. ‘t Krinkelding

Za 30 April

Lentewandeling

Nieuws uit onze vereniging
Op 26 januari is Karel Lyssens “Charel” weduwnaar van Christiane De
Roeck overleden , Charel was lid van onze kwb .Wij wensen de familie veel sterkte.

Bedrijfsbezoek "De Beukelaer" op 10 februari
“Elixir D’Anvers” Woensdag 10 februari 2016, 12u00. Een plotse
stortbui doet enkele vroegelingen nog even genieten van wat deskundige uitleg door Dirk Gorrebeeck in en over de kerk van Bazel. Tegen
12u15 carpooling naar SintAnneke en daar de tram op.
Welke tram ? Ah ja, welke
richting we uit moeten, weten we allen zo +/- wel en
ook dat we moeten overstappen in de omgeving van het
station. Een halte verder rijden dan nodig is, zorgt ervoor dat we onze fysische
toestand een beetje opkrikken.

Toch nog goed op tijd komen we aan bij F.X.De Beukelaer waar we
welkom worden geheten door dhr. Goossen, de man die ons laat kennismaken met het bedrijf. De familie de Beukelaer emigreerde ergens
in de jaren 1300 (!) vanuit Frankrijk naar Brabant. Al de andere De
Beukelaer’s in Vlaanderen, hoe of hun naam ondertussen ook wordt
geschreven, zijn daarvan afkomstig. Dat zij het ondernemerschap in
hun bloed hadden, bewijzen de diverse namen De Beukelaer zoals bv.
De koekjes. Zo kwamen we er o.a. te weten dat pas na jarenlang samenstellen/uitproberen/herbeginnen/niet opgeven op 19 maart 1863 F
(rançois )X(avier) De Beukelaer content was met zijn recept voor een
nieuwe en deugddoende likeur: de Elixir d’Anvers was geboren ! Dit
gouden vocht werd digestieve en weldoende eigenschappen toegeschreven, vooral door de vele kruiden die erin verwerkt zijn, en het feit
dat F.X. De Beukelaer ook dokters- en apothekersstudies had gedaan,
heeft allicht meegeholpen om er al vlug een succes van te maken. Wie
herinnert zich nog deze fles te hebben zien staan bij de (over-)
grootouders waar ze onder het mom van
‘tegen de tandpijn” – “tegen de buikkrampen” als lekker likeurtje genuttigd werd ? Dat
F.X. De Beukelaer naast zijn beroepsactiviteit
ook een stevig zakelijk instinct had, bewijzen
zijn diverse diploma’s en eretekens die hij
behaalde op internationale beurzen in Europa,
en zelfs in Afrika, de Verenigde Staten en in
Australië. Er is zelfs een diploma uit 1887 dat
de Elixir d’Anvers kreeg in Boulogne-surmer (Frankrijk) en dat de handtekening
draagt van Louis Pasteur. Het lekker goedje
moest natuurlijk ook geproduceerd worden en
de eerste stokerij was aan de Paardenmarkt.
Het opeenvolgend grote succes van de elixir
noopte F.X. De Beukelaer er wel toe om 3x een grotere ruimte te zoeken voor het productieproces en zo belandde hij uiteindelijk aan de
Haantjeslei. Waar er voorheen nog 80 mensen waren tewerkgesteld om
merkelijk minder productie te realiseren dan vandaag, zijn er nu nog 8
mensen (administratie inbegrepen) alhoewel er een serieus grotere productie gestookt wordt. Dit komt vooral omdat in de bottelarij vroeger
alles nog handwerk was en nu heeft de automatisatie daar haar intrede
gedaan, van het op flessen trekken, van een stop voorzien, een etiket
aanbrengen, in de verpakkingsdoos steken: alles wordt door een machine gedaan. En dan hadden we het tot hiertoe enkel nog maar over de

welgekende Elixir d’Anvers. Door diverse overnames van (delen van)
firma’s produceert F.X. De Beukelaer nu ook Elixir d’Anvers advocaat
(verkrijgbaar in flessen en in pralines), Elixir de Spa (iets krachtiger en
kruidiger dan de wat zoetere Elixir d’Anvers), Koffie Elixir d’Anvers,
Snaps Jenever, St.Pol, Triple Sec. De firma F.X. De Beukelaer verzorgt haar bezoekers goed en aan het einde van het namiddagbezoek
zijn wij overtuigder van hun producten en met een iétsje meer alcohol
in onze maag huiswaarts gekeerd. Voor wie wilde, was er
uiteraard ook mogelijkheid tot
aankoop van hun diverse producten en die gingen inderdaad vrij vlot over de toonbank ! We konden diverse menu’s meenemen die het gebruik van hun verschillende
producten smakelijk uitbreidt.
Daarvoor kan je ook op hun
website http://www.elixirdanvers.be/ terecht.

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

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!

Zaterdag 16 April :Lego bouwdag
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koop 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.

Zaterdag 30 :April-Lentewandeling
Het geeft me een warm gevoel om op een uitzonderlijke winteravond
met vriestemperaturen te mijmeren over de ontluikende natuur in de
lente:….het diepgroene gras, de bloeiende heesters en bomen, de overijverig fluitende vogeltjes en de warme gloed van de zonnestralen op
mijn hoofd. Ook dit jaar gaan we er weer van genieten, en nog wel samen met jullie want op zaterdag 30 april gaan we weer lekker wandelen. Hou deze datum vrij, want het
wordt weer genieten van een stukje’ Vlaamse velden’.Vertrekken
doen we samen (kostendelend samenrijden) rond 0900u en we zullen terug in Bazel zijn rond 1700u.
Deelname voor KWB leden is gratis! Inschrijven kan bij Marc Van
Royen
(mvanroyen@googlemail.com) of bij Geert Moens
(moens.g@skynet.be) en dit uiterlijk tegen 25/04/2016.
Ik ben er nu reeds zeker van….de afwezigen zullen weeral ongelijk hebben.

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 !!!

KWB - GSM inzamelactie
Van 1Van 18 tot 31 januari vond de tweede KWB inzamelactie plaats
voor GSMs en andere elektronische toestellen. In eigen gemeente
haalden wij via 5 ophaalpunten een bescheiden 5kg materiaal op. Wél
een verdubbeling tegenover vorig jaar. In het totaal werd in Vlaanderen 2230 kg aan oude gsm’s en gsm-laders opgehaald. En dit in twee
weken! Een fantastisch resultaat en 25% meer dan tijdens de eerste
gsm-actie vorig jaar! Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.
Samen zijn we er toch weer mooi in geslaagd om een verschil te maken en KWB op de kaart te zetten betreffende het thema duurzaamheid. Heel wat kostbare en zeldzame grondstoffen hebben dankzij jullie inspanningen een tweede leven gekregen en ook onze wereldbol
vaart er wel mee door de vele en vernietigende ontginningen die het
weer gespaard is. Heb je dit jaar de inzamelbox gemist? Bijhouden die
oude toestellen want volgend jaar doet KWB weer mee! 2230 x 1000
gram keer bedankt!

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
Finale

dekeersmaekerchris@
gmail.com
GSM

0471 47 97 48

Data
Do 17 maart
Za 28 mei

Finale

hendriksmet@skynet.be
GSM

0472 58 99 78

Data
Wo 23 maart
Za 11 juni

Finale

Di 22 maart
Za 21 mei

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

