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Tweede nieuwjaarsdag 2017. Ik zie een laagstaande ochtendzon over
een witgerijpt landschap. Na enkele grijze mistige dagen, terug een
blauwe hemel. Zo was het in 2016 en zal het ook weer in 2017 zijn.
Wij proberen alvast met KWB Bazel regelmatig voor een blauwe en
zonnige hemel te zorgen.
De eindejaarsperiode was een drukke tijd van voorbereidingen voor
kerstfeesten en oudjaar. Cadeautjes kopen, wie krijgt wat, hoeveel,
keuzes maken, beslissingen nemen in veel te drukke winkels. Daarenboven is het ook op het werk vaak een zeer drukke periode van jaarafsluitingen, evaluaties, permanenties tijdens de feestdagen, … Je houdt
ervan of niet.
Gelukkig is het voor de meesten onder ons ook een warme periode, een
tijd van solidariteit – de Warmste Week – tijd voor gezin en familie.
Cadeautjes geven en krijgen, goede voornemens voor het nieuwe jaar,
beseffen hoe goed we het hier hebben en hopen dat het zo mag blijven.
Ook bij KWB Bazel was december een cadeautjes maand. De langdurig zieken onder onze leden hebben op 6 december een speculaas
mogen ontvangen. Voor de jongsten onder ons was 17 december dan
weer de dag om van de Kerstman in persoon, een mooi geschenk te
mogen ontvangen.
En zo worden we onherroepelijk het nieuwe jaar in gedreven met
hopelijk heel veel positieve gebeurtenissen. We doen alvast ons best
om er samen met jullie iets moois van te maken op onze verschillende
activiteiten. De voorbije maanden werden ook de lidmaatschappen
hernieuwd. We tellen op de kop af 120 gezinnen die lid zijn van onze
vereniging. Mensen die houden van mensen ontmoeten, samen dingen
beleven en verhalen delen met anderen. Dat is wat we nastreven met
KWB en waar we voor staan.
Bekijk alvast eens de flyer op onze website en we zien elkaar hopelijk
snel op één van onze volgende activiteiten.
Dat 2017 jullie een goede gezondheid mag brengen en veel geluk!
Ter herinnering – omdat we de vraag onlangs een paar keer kregen:
inwonende gezinsleden zijn automatisch mee lid van KWB en betalen
bij deelname aan één van onze activiteiten ook de KWB leden voordeelprijs.

Agenda
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)

Zaterdag 11 maart

Culinaire Quiz

Donderdag 16 maart

Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs (2)

Zondag 19 maart

Ontbijt aan bed

Nieuws uit de vereniging
Naar aanleiding van onze Kersthappening zijn er weer leden bij gekomen:
Rudy Van Sebroeck en zijn echtgenote Lydia Van der Meiren komen ons
hopelijk verblijden met hun aanwezigheid op onze activiteiten.

KWB ledenfeest op 12 november
Hiervan hadden we vorige keer nog geen foto's ter beschikking …...

Zaterdag 17 december: Kersthappening
Naar zaterdag 17 december werd met grote nieuwsgierigheid uitgekeken.
KWB Bazel organiseert reeds jaren een kerstactiviteit maar dit jaar waren de
plannen toch ietsje grootser: een magische winterwandeling met verrassingen
voor de kleintjes en een smulfestijn met varken aan ’t spit. En magisch, dat is
het geworden! De werkgroep onder leiding van Wim, ging de uitdaging aan en
is erin geslaagd om er een echte gezinsactiviteit van te maken. In totaal hadden we 93 deelnemers waaronder 12 kinderen.
De voorbereidingen waren niet min en er
werd niet op een inspanning gekeken: op
woensdag het varken uitkiezen op de boerderij – op vrijdag het geslachte varken ophalen.
Daarna een ganse dag besteden aan het opvullen van het karkas met verse groenten en kruiden en het opbinden rond het spit. Op zaterdagochtend was het nog donker toen het vuur
werd aangestoken want zo’n beestje moet
toch al gauw 12u garen.
Iets na 16u gingen onze kinderen mooi verkleed, onder begeleiding van een
echt elfje, op zoek naar de Kerstman. Ouders en grootouders waren natuurlijk
ook welkom op de tocht en sloten met plezier aan. Aan de KWB kerststal vonden we de Kerstman niet terug. Dan maar op zoek in het kasteelpark. Maar
ook daar was de Kerstman niet te vinden. Waarschijnlijk maakten de grote
mensen te veel rumoer.
Maar ons elfje en de twaalf moedige kindjes, gaven hun zoektocht niet snel
op. Op naar de polderdijk dan maar om te kijken of we daar meer geluk hadden. En ja hoor, na wat roepen en gillen, daagde de Kerstman met een zak vol
verrassingen voor de allerkleinsten op. Met een brede lach op het gezicht trokken we verder over de dijk naar de Cardijnzaal.
Daar wachtte al snel een tweede verrassing: elk kind mocht bij de Kerstman
persoonlijk een mooi geschenkje afhalen. Het feest kon dan al lang niet meer
stuk. Zeker niet omdat in de “La Salle”
ook nog eens een mooi springkasteel
stond en enkele XXL speeltuigen.
Terwijl de allerjongsten hun grote
honger konden stillen met een hot dog
of hamburger, werd het varken
deskundig aangesneden en konden ook
de grote mensen hun buikje vullen aan het sappig gegaard varkensvlees en een
rijk voorzien groetenbuffet.

Een zeer geslaagde avond met
een welgemeende dank aan de
werkgroep en de extra helpers
“die van verre kwamen” om er
een magische avond van te maken. Jullie zijn erin geslaagd om
een echte gezinsactiviteit op de
kaart te zetten. Dit smaakt alvast
naar meer!
Geniet maar na van de sfeervolle
foto’s op onze website.

Dinsdag 24 januari: Infosessie Smartphones
Hiervoor zijn al een 10-tal inschrijvingen en - aangezien dit zich niet echt
leent voor grote menigten - willen we niet té ver gaan met inschrijvingen.
Heb je interesse om dit mee te doen, laat het dan zeker snel horen.
Nog eens herhalen dat de bedoeling hiervan niet is om een hele technische,
gespecialiseerde, uitleg over de smartphone te geven, maar net dat beetje basiskennis bij te brengen dat de meerwaarde van dat toestelletje 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 SIMkaart 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.

Zaterdag 11 februari: het zesde armoededictee
Oftewel: een ludiek dictee op café samen met KWB, Femma, het Davidsfonds, Markant en de gemeente Kruibeke. Scherp alvast je pen en doe mee.
Het dictee duurt ongeveer drie kwartier waarna de jury zich terugtrekt om
met een schoolse rode balpen de teksten te verbeteren.
Om aan het dictee deel te nemen hoef je zeker geen taalkundige te zijn: een
luisterend oor voor het verhaal van mensen in armoede is veel belangrijker.
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) drie ontbijtmanden voor 2 personen verloot, geleverd door KWB Bazel op zondag 19 maart.
Traditioneel wordt er afgesloten met een gezellige babbel tussen pot en pint.
De opbrengst gaat integraal naar Welzijnschakel de Opstap en zal aangewend
worden om de minderbedeelden uit onze omgeving te ondersteunen.
Het dictee gaat door in de Gemeenteschool De Eenhoorn E. Gorrebeeckstraat
14a te Kruibeke op zaterdag 11 februari 2017. Deuren gaan open om 19:30
uur, het dictee start om 20:00 uur.
Deelname kost 4,- Euro of 10€ voor een gezin.
Vooraf inschrijven hoeft niet maar kan wel via: dictee@kwbbazel.be

Zaterdag 18 februari:
bedrijfsbezoek aan AB Inbev in Leuven
Naar jaarlijkse traditie gaan we een bedrijf bezoeken. Dit jaar gaan we naar
een van de grootste brouwerijen van ons land “DE STELLA” in Leuven. Ook
op zaterdag is deze brouwerij in volle werking. We worden daar verwacht om
15 u. We rijden met eigen auto’s en komen samen aan de kerk van Bazel om
13.30u. Gelieve te laten weten of je wil rijden dan wel of je wil meerijden.
De prijs voor dit bezoek bedraagt € 8,50 voor leden, voor niet-leden €10 consumptie(s) inbegrepen. Inschrijven ten laatste op 3/2/17 naar
info@kwbbazel.be of bel naar Freddy Otten 0494 04 81 85.

Donderdag 9 en 16 maart:
Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs

Binnenkort gelden er nieuwe regels voor de rijopleiding en het rijexamen.
Een aantal dingen worden strenger, maar betaalbaar leren rijden blijft mogelijk dank zij de vrije begeleiding. KWB is al jaren een grote voortrekker van
deze methode, waarbij je leert rijden met iemand uit de familie- of vriendenkring. Met ons startpakket zetten we je alvast op weg.
Wat verandert er vanaf 1 juni 2017:
• Bij het theoretisch examen wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen
zware en lichte overtredingen,
• Naast het theoretisch en praktisch examen komt er een derde examen bij
waarbij getest wordt of je de risico’s van verkeerssituaties correct kan
inschatten,
• Er komen extra maneuvers bij,
• Bij het praktisch examen is er ook een deel autonoom rijden,
• De stageperiode voor het examen wordt verlengd naar 9 maanden,
• Ongeveer negen maanden na het behalen van het rijbewijs is er een terugkeermoment waar ondermeer de attitude wordt getest,
• De vrije begeleiders moeten ook een vorming volgen van enkele uren (via
de autorijschool).
Om als begeleider goed voorbereid te zijn organiseert KWB Bazel i.s.m. Sint
Joris school en de ouderraad twee info avonden rond het behalen van het rijbewijs via de vrije begeleiding. De eerste avond is een heropfrissing van het
verkeersreglement, de tweede avond geeft 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.
De vormingssessies gaan door op donderdag 9 maart en donderdag 16 maart
telkens van 20 u. tot 22 u in het Sint-Jorisinstituut, Kruibekestraat 55a te
Bazel. Kostprijs: slechts € 5 (voor de 2 avonden). Inschrijven tegen 1 maart
2017 op info@KWBBazel.be

Zaterdag 11 maart: Culinaire Kwis
De achtste keer zal het al zijn dat we onze leden (en anderen) vergasten op
een leuke kwis (liefst niet te moeilijk) begeleid door een berg lekkere hapjes.
Dit jaar zal dat op 11 maart zijn, maar niet meer in de vertrouwde zaal in de
Hoogstraat; dat kan/mag namelijk niet meer. We zullen dus genoodzaakt zijn
om terug te trekken naar de refter in St-Joris. Met alle praktische voordelen
van dien, maar met als gevolg dat we minder groepen gaan kunnen huisvesten. Wil je dus (weer?) meedoen, laat het dan zo snel mogelijk weten om je
deelname veilig te stellen. We gaan proberen om KWB-leden voorrang te
geven, maar kunnen dat natuurlijk niet tot enkele dagen op voorhand volhouden. Mailen naar info@kwbbazel.be of telefoneren naar 0488 22 99 78 is voldoende, maar vraag zeker een bevestiging, want het wordt dringen voor een
tafeltje!
Meer info volgende maand.

Kooklessen - de data
Groep 3 is al volop aan de slag met hun kooklessen. De groepen 1 en 2 bij
Heidi vliegen er binnenkort in. Kijk nog even na of je alle datums wel correct
in je agenda hebt staan … Tot binnenkort.
Groep 1

Groep 2

Verantw Luc Fret
Verantw Erik De Roeck
Chefkok Heidi Fransens Chefkok Heidi Fransens
dekeersmaekerchris@
dekeersmaekerchris@
gmail.com
gmail.com
GSM
Data

0471 47 97 48
Vr 13/01/17
Ma 13/02/17
Vr 24/03/17
Ma 24/04/17

GSM
Data

0471 47 97 48
Ma 16/01/17
Vr 10/02/17
Ma 27/03/17
Vr 21/04/17

Groep 3
Verantw Dirk Lijssens
Chefkok Jeanine Brijs
hendriksmet@skynet.be
GSM
Data

0472 58 99 78
Wo 29/10/16
Wo 14/12/16
Wo 8/03/17
Wo 19/04/17
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