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Het winteruur is nog maar pas veranderd, en oeps we zitten al in de 
laatste maand van het jaar. Toen ik daarnet van het werk naar huis reed 
zag ik vandaag (21/11) in de Koekestad op een balkon van een  
appartement al een joekel van een kerstboom staan gedrapeerd met 
lichtjes en glittertoestanden. En dit voor 6 december, de komst van de 
Sint, waar is het respect voor de tradities? Zwarte Piet mag volgens 
sommigen niet meer, maar in de USA wordt er wel voor het meest 
machtigste en prestigieuste ambt van de wereld een geblondeerde  
oelewapper en brulboei verkozen die als een gewapende sheriff de  
wereldvrede komt bedreigen. Enfin, als we in de wereld iets willen 
veranderen zullen we toch bij ons zelf moeten beginnen en in onze 
KWB-gemeenschap zijn we daar toch mee bezig. Mekaar ontmoeten in 
deze donkere dagen bij een leuk feestje, samen wat cultuur opdoen met 
een toneelvoorstelling, bijpraten tijdens onze maandelijkse wijk-
meesters vergadering, zo doen we dat. Uitschieter afgelopen maand 
was ons ledenfeest wat toch ook weeral een toppertje was. Veel volk, 
lekker eten en drinken en fijne animatie, meer daarover verder in dit 
nummer. Het mooie decor van ons ledenfeest (Kasteelkelder Kasteel 
Wissekerke) werd een week later prachtig in kleuren gezet tijdens het 
lichtfestival “licht ontvlambaar” (een pluim voor deze knappe  
organisatie van de cultuurdienst en de gemeente Kruibeke). Er is ook 
een verslagje over het toneel (nvdr: hoop ik toch). 
Voor we gaan klinken op het nieuwe jaar is er toch ook nog het een en 
het ander te beleven in onze KWB club. Begin december bezorgen wij 
onze zieke leden een Speculaas, een kleine jaarlijkse attentie waarmee 
we hen duidelijk willen maken dat wij ze niet vergeten. 
Zaterdag 17 december is er “De magische winterwandeling” wat een 
uitgebreidere versie van onze jaarlijkse kerstwandeling is. Een fijn  
initiatief dat op poten wordt gesteld door een aantal nieuwe  
enthousiaste KWB –ers. Het zou ons zeer verheugen om bij dit  
evenement nog een keer wat gezinnen met kinderen te mogen  
verwelkomen. Voor de deelnemende kinderen zijn er wat verrassingen 
voorzien en komt er een heel speciale gast… 
 

Onze wensen voor 2017: 
Wij wensen jullie 
Een vrolijk eind 
Een goed begin 

Een heel nieuw jaar volkomen naar je zin 



Agenda 

Zaterdag 17 december Kersthappening 

Dinsdag 24 januari Infosessie over Smartphone-gebruik 

Zaterdag 11 februari Armoededictee 

Zaterdag 18 februari Bedrijfsbezoek AB Inbev - Stella 

Donderdag 9 maart Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs (1) 

Donderdag 16 maart Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs (2) 

Zaterdag 11 maart Culinaire Quiz 

Zondag 19 maart Ontbijt aan bed 

Nieuws uit de vereniging 
 
Op 9 november overleed één van de stichters van onze Bazelse KWB.: Leo-
nard Colman. Hij woonde al een tijdje in Kruibeke en overleed slechts kort 
na zijn echtgenote op 89-jarige leeftijd. We wensen de nabestaanden veel 
sterkte. 
 
In dezelfde maand mogen we ook een geboorte melden: op 14 november 
2016 werd Issa Plaetinck geboren. Dochtertje van onze leden Jasper Plaetinck 
en Nadia Otman en dus ook kleindochter van ons bestuurslid Ernst en zijn 
echtgenote Chris Van der Aa. Veel geluk met de gezinsuitbreiding!  
 
 

De Zoete Zonde: zelf pralines maken 
 

Sjakie en de chocoladefabriek 
Ik heb die film gezien, maar dat is al lang geleden. Een paar weken 
terug kon je zelfs de Chiro-remake van de film in theatervorm bekij-
ken. Daar ben ik niet geraakt. Maar uit de film herinner ik me een 
stroom van gesmolten chocolade waar kinderen af en toe in dreigden te 
verdrinken. De zoete, maar ook bittere geur van het goedje spatte van 
het doek af. 
Wel, ik heb dat onlangs in het echt meegemaakt, maar dan wel met 
volwassenen. Een dertigtal mannen en vrouwen die, duidelijk onder 



invloed van de krachtige drug die chocolade is, tot aan hun knieën door 
de bruine, goddelijke smurrie dansen en er kleine pakketjes van  
proberen maken met binnenin heerlijkheden als praliné, banaan en  
advocaat. Dat heet “pralines maken”. 
Gelukkig werden ze begeleid door Marc en Luc. Marc gaf een korte 
introductie en iedereen ging aan de slag. Op zich is pralines maken niet 
zo moeilijk, mits de juiste instructies en het volgen van die instructies. 
En het is ook best plezierig om vormen te trrrrillllen, uit te laten  
druipen, even in te vriezen, spuitzakgewijs te vullen, af te sluiten met 
nog meer chocola, opnieuw in de vriezer en 
dan… het moment suprême: met krachtige, goed  
gemikte slagen met die gelukkig stevige vorm de 
pralines op een tafel te voorschijn te laten  
springen: prachtig van vorm, glanzende buiten-
kant, voluptueuze binnenkant. Een moment om 
nooit te vergeten! 
Wat ook om nooit te vergeten is: de opkuis na 
dat moment! 
Ik bespaar jullie de beschrijving van die veld-
slag. Het mag volstaan te vermelden dat ook hier 
Marc en Luc maar ook Marleen en enkele  
anderen het voortouw namen. Waarvoor de zeer 
welgemeende dank van alle cursisten. Het is 
trouwens ook verbazend hoeveel jullie ons op 
die korte tijd geleerd hebben: chapeau! 
(Waarmee we weer terug bij Willie Wonka en 
Sjakie zijn) 
 

KWB ledenfeest op 12 november  
 
We waren met een goede 70 deelnemers (allen proper gewassen, geschoren en 
feestelijk opgekleed) aanwezig in de mooi gedecoreerde en feeëriek verlichte 
kasteelkelder. Als bestuur doen wij elk jaar een pronostiekje  over het aantal 
inschrijvingen en onze voorspelling is bij deze toch weer uitgekomen. Het is 
altijd een beetje een “adellijk”   gevoel een feestje organiseren in een middel-
eeuwse kelder die deel uitmaakt van ons prachtig kasteel Wissekerke. De klas-
sieke ingrediënten voor een fijne feestavond waren aanwezig: een korte 
speech van onze voorzitter, een gesmaakte voorstelling van het kasverslag 
door onze penningmeester, veel eten en drinken, een streepje cultuur en onze 
huis Dj’s die zorgden voor een volle dansvloer. Het was al een paar jaar gele-
den maar onze vroegere succesformule, een Breugel maaltijd  XL werd nog 



eens van onder het stof gehaald, en aan de reactie van de meesten te horen 
werd dit wel gesmaakt. 
Tussen het buffet en het dessert was er een kort klassiek muzikaal intermez-
zo. 
Alexander, een jong plaatselijk pianotalent (Bazel Got Talent…) bracht op 
zijn elektrische piano een paar mooie klassieke deuntjes, o.a. een heel mooi 
gebrachte wals van Frederic Chopin. Na het buffet werd de kasteelkelder 
even verbouwd en kon de KWB danceparty beginnen. Oude en nieuwe  
schijven passeerden de revue en zowel Dj’s Kevin en Jorik als de mannen en 
vrouwen met dancingshoes swingden en amuseerden zich dat het een lieve 
lust was. Als de ochtendzon opkwam gingen de laatste plakkers naar huis. 
Gelukkig waren er de volgende dag genoeg helpende handen om de kelder 
kraaknet op te kuisen. Foto's hiervan hebben we nog even niet, maar gaan we 
in de volgende Kijker voorschotelen. 
 

Hop, naar de volgende editie van ons ledenfeest 2017!   

 
Vrijdag 25 november: Toneel onder den Toren 
 
Met een iets kleinere groep dan vorig jaar vertrokken we naar “’t stad” voor 
een avondje “Toneel onder de toren” . Het theatergezelschap bracht voor de 
viering van hun 30 jarig toneeljubileum een échte komedie op de planken. 
Het stuk “ De laatste kans” gaf ons een kijk op de “sleet” in het huwelijk van 
Mia en Rudy. Mia geeft Rudy nog één kans om het huwelijk te redden en 
schakelt een relatietherapeut in. Het plotse bezoek van een oude schoolkame-
raad, en nog een onverwachte gaste, laat de relatiesessie totaal ontsporen tot 
de meest onverwachte, chaotische en hilarische situaties. De vele omschake-
lingen in hun personages werden door de acteurs fantastisch uitgevoerd. Als 
publiek was het genieten en vooral écht lachen, het stuk bleef boeien tot aan 
de finale ontknoping. Tijdens de hapjes en de drankjes achteraf werd duide-
lijk dat het publiek vooral één woord had onthouden uit het hele stuk, met 
name “Dompelpomp”. Je kan de betekenis van het nu reeds  “Bazelse woord 
van het jaar” vragen aan hen die erbij waren. Met plezier halen ze er een hals-
band bij…… 

 
Zaterdag 17 december: Kersthappening 
 
Hoog tijd om in te schrijven samen met je kinderen of kleinkinderen! Wat 
was die happening nu weer?   
 
Op zaterdag 17 december gaan we voor het eerste een magische winter-
wandeling voor jong en oud houden. Iedereen brengt zijn eigen sfeer-



verlichting mee. Om 16u vertrekken we aan de Cardijnrefter (ingang St Joris 
via P. Pungsstraat) voor onze wandeling in en rond het kasteelpark. Onder-
weg zijn er spannende verrassingen voorzien voor de kinderen. Vanaf 18:00u 
is er varken aan ’t spit, en voor de kleinsten hamburgers en hotdogs. De prijs 
voor leden is 20,- Euro, inclusief aperitief en de kinderen onder de 12 jaar  
nemen gratis deel. Alles gaat door in de Cardijnrefter van Sint-Joris in de 
Pastoor Pungstraat. Na de wandeling is er nog kinderanimatie voorzien.  
Inschrijven voor de activiteit kan per mail (info@kwbbazel.be) of door stor-
ting op de KWB rekening BE62 7835 5034 0661 met vermelding van naam, 
aantal volwassenen, aantal kinderen (met leeftijd en geslacht en keuze ham-
burger/hotdogs). Inschrijven ten laatste op 12 december aub!! Indien niet-
leden willen meedoen, betalen ze 23,- Euro. 
 



Dinsdag 24 januari: Infosessie Smartphones 
 
Dit wordt dan onze eerste activiteit van 2017 …  Bedoeling hiervan is niet 
om een hele technische, gespecialiseerde, uitleg over de smartphone te geven, 
maar net dat beetje basiskennis bij te brengen dat de meerwaarde van dat toe-
stelletje moet verhogen zonder op een meerkost uit te draaien. Bij het zoeken 
naar een goeie benaming voor deze activiteit kwamen we zelfs even op "Tiny 
koopt een Smartphone". Geen hoogdravend gedoe, dus. 
 
"Moet ik mijn mobiele gegevens inschakelen om een SMS te versturen"?  
"Ik wil een tablet kopen, maar ben niet zeker of ik er een mét of zónder SIM-
kaart moet aanschaffen".  
"OK. Ik heb nu mobiele data op mijn telefoontje. Wat kan ik nu meer en wat 
gaat mij dat extra kosten"?  
"Ik zou je die foto wel willen doorsturen, maar is dat niet te veel data"?  
"En wat als ik die foto uit het buitenland wil sturen? 
"Waarom zou ik jouw WiFi code nodig hebben, ik heb toch mobiele data"?  
 
Indien je jezelf herkent in dit soort vragen dan hoor je bij ons doelpubliek. 
We gaan zo veel mogelijk voorbeelden uitwerken en in de praktijk brengen.  
• WiFi: wanneer, waarom en hoe activeren.  
• Foto's versturen … en filmpjes?  
• Muziek beluisteren via Bluetooth, thuis of in de auto.  
• Nazien hoever je staat met je data-abonnement.  
• Enkele apps (oa WhatsApp) 
• Zelf WiFi maken met je Smartphone!  
 
We gaan ons die avond vooral focussen op de Android toestellen, maar de 
grote lijnen en nodige basiskennis voor iPhone/iPad verloopt voor een groot 
deel parallel. Breng in elk geval die avond zeker "je mobieltje" mee en we 
gaan aan de slag.  
De sessie gaat door in het St-Jorisinstituut en zal starten om 20:00u.  
Deelnemen is compleet gratis maar inschrijven is wel verplicht aangezien  
we duidelijkheid moeten hebben over het aantal deelnemers om wat  
technisch te kunnen voorbereiden. Stuur een mail naar info@kwbbazel.be of 
bel naar 0488 22 99 78 en we zetten je erbij.  
 
 
 



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

Parklaan 121, 9150 Bazel 

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 Vr 13/01/17 Data Ma 16/01/17 Data Wo 29/10/16 

  Ma 13/02/17   Vr 10/02/17   Wo 14/12/16 

  Vr 24/03/17   Ma 27/03/17   Wo 8/03/17 

  Ma 24/04/17   Vr 21/04/17   Wo 19/04/17 

Kooklessen - de data 
 
Hieronder de tabel zoals je ze de komende maanden in de Kijker zal blijven 
vinden. 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.  


