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Dan is het eindelijk paasvakantie, en heb je een leuke citytrip met de familie 
naar Berlijn gepland, en word je wakker op 22 maart en zijn er die vreselijke 
bomaanslagen in Zaventem en in Brussel waardoor ineens alles geannuleerd 
wordt en de goesting om op stap te gaan weg is. Uiteraard zijn deze onge-
makken peaunuts in vergelijking met al het gruwelijke menselijke leed bij de 
slachtoffers en hun naastbestaanden, maar toch, zo komt het weeral wat dich-
terbij ... Ik heb in De Morgen een reactie gelezen van Ish Ait Hamou 
(choreograaf) “We hebben heel wat verloren op 22 maart maar niet onze vrij-
heid, die werd niet weggeblazen ...”. Actief blijven, buiten komen, zich ver-
enigen, voortdoen, kop omhoog tegen de wind en de angst. Binnen de KWB 
is dat ook altijd ons moto geweest en zeker in de maand maart, want het was 
een ongemeend drukke KWB maand. Kijk maar naar het lange lijstje: 3 & 10 
maart het startpakket voor vrije begeleiders, 5 maart het armoededictee , 12 
maart de Culinaire quiz, 20 maart “ontbijt aan bed”, 24 maart 2° les Sketchup 
en dan ondertussen nog in elk van de 3 kookgroepen een kookles … Ze kun-
nen van ons veel zeggen maar niet dat we niet actief zijn. Toegegeven, geluk-
kig is het niet elke maand zo druk (het moet ook nog leuk en ontspannend 
zijn) en daarom schakelen we in april een vitesske lager.  
 

Op zaterdag 16 april organiseren we i.s.m. Het Krinkelding een LEGO bouw-
dag . Deze activiteit richt zich vnl. naar de gezinnen met kleine mannen, maar 
ook voor de andere leden is er wat te beleven. Er zijn verse pannenkoeken en 
er is een gezellige bar en geef toe, zelfs voor volwassenen blijven die Lego 
blokjes en wat je er mee kunt bouwen fascinerende dingen. De laatste dag 
van de maand april hebben we een stevige lentewandeling in petto, de  
bestemming is nog wat geheim maar weet dat het weeral een prachtige tocht 
zal zijn waarvoor geen speciale conditie vereist is en zoals het volgens goede 
KWB traditie past, is er halfweg een leuke tussenstop.  
 

Zoals jullie verder in dit boekje kunnen lezen 
is er een nieuw “jong” lid deze maand onze 
rangen komen vervoegen. Een zwaluw maakt 
nog niet de lente, maar we hopen dat er nog 
jonge zwaluwen bijkomen want nieuw bloed is 
nodig om als vereniging te blijven bloeien. 
Aan iedereen die afgelopen maand als  
deelnemer of als organisator van dicht of ver 
betrokken was bij een van onze activiteiten een 
welgemeend dank u wel. Het heeft ons als  
bestuur deugd gedaan dat we zo een grote 
groep mensen “buiten” gekregen hebben om 
zich te amuseren en op onze activiteiten  
aanwezig te zijn. 



Agenda 

Za 16 April Legonamiddag i.s.m. ‘t Krinkelding 

Za 30 April Lentewandeling 

Za 28 Mei Pop up bioscoop 

Za 04 Juni Bultencross 

Za 25  Juli Garageverkoop 

Za 02  Juli Busreis 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Welkom aan ons nieuw lid Jasper Plaetinck en zijn echtgenote Nadia 
Othman.  

 
Zaterdag 5 maart – Armoededictee … Dictee op café  
 

Roodkapje op de wijze van Luc Devoldere, dit geeft peper aan een sprookje! 
Veertig deelnemers gingen de uitdaging aan dit jaar. Naast inschrijvingen uit 
de nabije omgeving, hebben wij ook een aantal trouwe deelnemers die van 
verder komen: Gent, Kessel Lo, Tienen. Er blijken nu eenmaal niet zo veel 
dictees plaats te vinden in Vlaanderen en ons bescheiden dicteetje staat blijk-
baar toch op de kaart van dictee.nl. Het dictee zelf duurt ongeveer een drie 
kwartier waarna de jury zich terugtrekt om met een schoolse rode balpen de 
teksten te verbeteren. De dictees van de winnaars worden nog eens extra  
nagekeken om discussie te vermijden. Dit jaar hadden we een ex aequo en 
moest een extra uitdagende zin uitsluitsel brengen over tweede en derde 
plaats. Frans Van Besien won voor de vierde maal op rij. Een dikke proficiat! 
 

 



De winnaars mochten kiezen uit een ruim boekenpakket van het Davidsfonds, 
een mand met streekproducten aangeboden door de gemeente en likeur van 
een Kruibeekse mini stokerij. Onder de niet-winnaars verlootte KWB-Bazel 3 
keer 2 ontbijten zodat iedere deelnemer uiteindelijk kans maakte op een 
mooie prijs. Traditioneel wordt er afgesloten met een gezellige babbel tussen 
pot en pint. De opbrengst van 310 euro gaat integraal naar Welzijnsschakels 
de Opstap en zal aangewend worden om de minderbedeelden uit onze  
omgeving te ondersteunen. En dat het een gezellige boel was bewijzen de 
foto’s op onze website www.KWBBazel.be. Wij hopen dat we toch wat extra 
zieltjes hebben bijgewonnen en dat we onze trage maar toch gestage groei 
mogen verder zetten het volgende jaar.  

 
De klassieker "Culinaire Kwis" op 12 maart 
 
Het begint stilaan een klassieker te worden op onze KWB-kalender de  
fameuze culinaire quiz, dit jaar al de zevende editie. Het voordeel daarvan is 
dat we, zonder daar veel publiciteit voor te maken, zonder probleem op een 
minimum van tijd het maximaal aantal ploegen (30) ingeschreven krijgen. 
Ervaring van de vorige edities maakt dat we kunnen terugvallen op een  
draaiboek om de taken te verdelen. Toch blijft het telkens een krachttoer om 
alles georganiseerd en geregeld te krijgen.  
 
 

Gelukkig konden we dit jaar weeral rekenen op 
een uitgebreide ploeg van medewerkers om alle 
drank en eten tot bij de quizers te brengen, de 
zaal te versieren, de quiz in elkaar te steken en 
nog tientallen andere taken die bij een dergelijk 
evenement komen kijken. Dankzij de gulle steun 
van de lokale middenstanders is het ons weer 
gelukt om een rijke prijzentafel te etaleren en 
was er weer voor elke deelnemer (= 120 perso-
nen) een prijsje te verdienen.  



Ook een speciale bedanking aan Wim De Maeyer die als een echte Mac-
Gyver er voor zorgde dat het geluid en de projectie voor alle deelnemers  
duidelijk hoorbaar en zichtbaar was. Hoewel winnen op zich niet zo  
belangrijk is, valt het ons toch telkens op hoe gedreven sommige ploegen zijn 
om toch maar hun gelijk te halen om een puntje meer binnen te halen en zo 
wat hoger in de rangschikking te geraken … Als jury moet je verdorie sterk 
in je schoenen staan om gelijk te halen tegen al die heldere kritische geesten.  

 
Met puntenwinst op de 2 rode draden (1° 
ronde over David Bowie, en 2° ronde over 
sabayon) konden er heel wat extra punten 
gewonnen worden. De eindwinnaars van 
deze editie waren de ploeg Pasolina van 
Paul Meyers en co, waarvoor een dikke 
proficiat. Zeker zo belangrijk als de quiz-
vragen, zijn de hapjes die tussendoor  
geserveerd worden, en die waren zoals we 
dat gewoon zijn bereid door traiteur  
Cantarel. Aan de reacties na de quiz te 
horen had iedereen zich wel geamuseerd 
en was het buikje rond gegeten, en veel 
ploegen lieten ons al weten om volgend 
jaar terug mee te doen …  
M.a.w. bij deze zijn we op weg met de 
organisatie naar een volgende editie in 
2017. 
 



3 en 10 maart: Rijbewijs – startpakket voor vrije 
begeleiders 
 

Wie herinnert zich niet "Het leven zoal het is: rijbewijs:” "Maar Jozef toch, 
wat doe je nu weer! Kijk toch uit man!” Buitengewoon hilarisch en  
ondertussen iconisch geworden. Jozef heeft zijn rijbewijs uiteindelijk gehaald 
maar het heeft zichtbaar bloed, zweet en tranen gekost. Je kan hen nog eens 
terugvinden op You Tube via de volgende link: https://www.youtube.com/
watch?gl=BE&v=_mAlg65NSU8 .Om als begeleider goed voorbereid te zijn 
heeft KWB Bazel i.s.m. Sint Joris school en de ouderraad twee infoavonden 
georganiseerd rond het behalen van het rijbewijs via de vrije begeleiding. De 
eerste was een heropfrissing van het verkeersreglement, de tweede avond gaf 
een aantal pedagogische tips en tricks mee om de praktische lessen efficiënt 
en  aangenaam te laten verlopen zowel voor de prille chauffeur als voor de 
begeleider. KWB organiseert deze avonden sinds mensenheugenis, voor  
Bazel was het de eerste keer. Met twee maal 35 deelnemers - eerlijk verdeeld 
over de school en KWB - konden we op een ruime belangstelling rekenen. De 
lesgever was een vlotte spreker en bracht de inhoud met een zekere schwung. 
Dit werkte aanstekelijk en interactie was nooit ver weg. Een (anoniem) testje 
op de eerste avond zette meteen de toon: inhalen vs. voorbijrijden, rond punt 
vs rotonde, bus- en tramstroken op de middenberm al dan niet verhoogd. Nie-
mand van de deelnemers slaagde erin om 17/20 te halen en dat gaf aan dat 
heropfrissing meer dan nodig was. Binnenkort zal de wetgeving voor het be-
halen van het rijbewijs heel wat verstrengen en zal de begeleider eveneens 
een verplichte herscholing moeten slagen om iemand te mogen begeleiden. 
Dit zal via de autorijschool verlopen en waarschijnlijk een einde maken aan 
de scholing die KWB aanbiedt. In elk geval een geslaagde samenwerking met 
Sint Joris en de ouderraad en - als de wetgever het toelaat - voor herhaling 
vatbaar.   



Zaterdag 16 April: Lego bouwdag 
 

Op zaterdag 16 april organiseren we 
i.s.m. kleuterschool het Krinkelding 
een bouwdag met lego stenen. Deze 
activiteit richt zich vnl. naar de  
gezinnen met kleine kinderen, maar 
ook voor de andere leden is er wat te 
beleven zoals computerspelletjes en 
technische lego. Er zijn verse pannen-
koeken en er is een gezellige bar en, 
geef toe, zelfs voor volwassenen  
blijven die Lego blokjes en wat je er 
mee kunt bouwen fascinerende  
dingen. We starten om 13:00u in de 
Kerkwegels 23 en bouwen verder tot 
17:00u. Iedereen welkom!  
 

 

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 aan de kerk van 
Bazel (kostendelend samenrijden) rond 09:00u 
en we zullen terug in Bazel zijn rond 17:00u. 
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 ten laatste 
tegen 25/04/2016. 

 
Openluchtcinema: zaterdag 28 mei 2016 
 
Net zoals vorig jaar gaan we de vooropgestelde datum voor de openlucht-
cinema moeten aanpassen. Het wordt dus 28 mei – laat ons hopen dat we in 
elk geval veel beter weer hebben dan vorig jaar, want toen leek het wel de 
laatste winterdag! Dit jaar willen we verder gaan op het idee van vorig jaar, 
nl een film vertonen met een link naar een sociaal thema en tegelijk een  
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gezellig, origineel en betaalbaar avondje uit aanbieden. Maar we willen net 
iets meer: in de hoop dat we wat bijval hebben én wat centjes overhouden 
zouden we die willen schenken aan “Hof ter Welle” in Beveren. Zo blijven 
we meteen binnen het sociaal thema. Het zal dus zaak zijn om massaal naar 
de openlucht cinema te komen, mét een warme fleece (of twee?) en  
misschien wel met een stoeltje of bankje. Drank hoef je niet mee te brengen, 
die verkopen wij ter plaatse, en zoals gezegd: elke cent die we verdienen 
schenken we aan “Hof ter Welle”. We organiseren dit weer op het Sint-
Jorisinstituut in de Kruibekestraat (waarvoor dank) waar we in het geval van 
slecht weer een uitweg hebben naar een binnenlocatie. Inkom bedraagt 
slechts 2 Euro per persoon, dus daarvoor kan je het niet laten. De projectie 
begint pas rond 21:30u omdat het anders dan nog te licht is, maar natuurlijk 
ben je al vroeger welkom om al iets te drinken en te babbelen met de  
anderen. Welke film het is? We hebben een goeie in gedachten, maar moeten 
nog even bekijken of we daarvoor de rechten krijgen en aan welke prijs. Wie 
en wat is “Hof ter Welle”: het is een erkende vereniging (“organisatie  
Bijzondere Jeugdzorg”) die zorgt voor opvang en begeleiding van jongeren 
en hun gezinnen in problematische opvoedingssituaties. De jongeren worden 
er individueel en in groep begeleid. Onze bedoeling is om hen financieel te  
helpen bij de aankoop van noodzakelijke zaken zoals meubilair.  
 

De KWB Busreis van 2016 op 2 juli.  
 

Over onze busreis hebben we al uitgebreid bericht. Zo uitgebreid dat we nu al 
volledig volgeboekt zijn! Dat moet een historisch record zijn, want we zijn 
bijna 3 maanden voor de datum. Aangezien we dit in samenwerking organi-
seren met de gemeente Kruibeke en enkele privé-personen moeten we bekij-
ken of een extra bus inleggen haalbaar is. Wie dus wil inschrijven mag gerust 
een boodschap sturen naar info@kwbbazel.be of bellen op 0488 22 99 78 en 
komt op een wachtlijst. We zullen nadien laten weten óf en eventueel hoe we 
het geregeld hebben.  
 

En tenslotte … Hoe zat het met de ontbijten?  
 

De definitieve cijfers van het ontbijt zijn nog niet allemaal binnen, maar wat 
we met trots kunnen melden dat we de kaap van de 400 ontbijten ruim over-
schreden hebben! Dankzij (weeral!) veel helpende handen is alles prima ver-
lopen en heeft onze kas dus weer een beetje reserve kunnen opdoen …. 


