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Eindelijk zijn we ervan af, van die januarimaand. De maand van de
obligate nieuwjaarsrecepties, de valse goede voornemens de kaal
geworden kerstbomen. Een leuk initiatief in de kortste maand, voor
wie zich geroepen voelt, is tournee minerale. Een maand lang geen
alcohol drinken (https://www.tourneeminerale.be) een gezond initiatief
maar, voor ons KWB-ers ligt dit wat moeilijk. We gaan deze maand
namelijk op bedrijfsbezoek naar brouwgigant AB InBev in Leuven.
Een zeer aan te bevelen activiteit (voor de details zie verder in dit
Kijkertje). Ook als je geen alcohol drinkt is dit een unieke belevenis,
de binnenkant bekijken van een
brouwerij, die één van de grootste ter wereld is en daarbij een
inkijk krijgen op het creëren van
bier van grondstof tot eindproduct, een zeer aan te bevelen activiteit. Niet te lang wachten met
inschrijven, want de plaatsen zijn
beperkt.
Een activiteit van een andere orde, maar zeker zo leuk is op 11 februari
het zesde armoededictee. Dit is een samenwerking van KWB Bazel en
Kruibeke, Femma, het Davidsfonds, Markant en de gemeente
Kruibeke. Een gezellig avondje met een dictee als bijzaak en sensibilisering van initiatieven die armoede, helaas vaak een vergeten realiteit,
ook in Kruibeke, bespreekbaar maken. De opbrengst van dit initiatief
gaat integraal naar Welzijnsschakel ‘De Opstap'. Verder in dit Kijkertje vinden jullie ook een verslagje van “smartphone voor dummies”.
Een info avond die een succes was (inschrijvingen volzet) maar die
gerust wat meer ruchtbaarheid had mogen krijgen en die zeker vatbaar
voor herhaling is. Erik, Wim en Geert, de organisatoren van deze
avond, hadden gezorgd voor een zeer heldere en goed te volgen uitleg
over het gebruik van smartphones. Zelfs voor de iPhone-gebruikers
was dit een leuke avond vol met interessante weetjes en praktische
tips. De organisatoren stellen graag hun expertise ter beschikking aan
geïnteresseerde derden.
Als afsluiter nog wat almanak wijsheid. Het lezen van oude weerspreuken is altijd een leuke bezigheid en bevat vaak heel wat wijsheid
… Komt in de kortste maand de winter niet, is hij voor Pasen in ’t
verschiet.

Agenda
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

Zaterdag 22 april

Gezinsactiviteit met Krinkelding

Nieuws uit de vereniging
We kunnen nog maar eens een nieuw lid verwelkomen in onze vereniging:
Jeroen De Moor was de man die tijdens het kerstevenement het varkensvlees
vakkundig versneed. En nu is hij dus ook collega-KWB-er.

Dinsdag 24 januari: Infosessie Smartphones
We kregen een verslag van een van de deelnemers dat we je hieronder voorschotelen. Mocht er interesse bestaan zouden we een vervolg kunnen maken
aan dit verhaal. Er kwam namelijk een suggestie om een soort "workshop"
rond het gebruik van deze SmartPhones te organiseren, waarbij we elkaar
onze eigen truuks aanleren en helpen om deze of gene App te installeren of
gebruiken. Laat het ons weten of er hiervoor interesse is op
info@kwbbazel.be en we kijken nadien om zoiets in elkaar te boksen. Doen
hé: indien we niks horen gaan we ook niks organiseren! Mails verstuurd
vanaf een SmartPhone tellen dubbel :-).
Smartphone voor dummies.
Op dinsdag 24 januari om 20 u was het verzamelen geblazen in de refter van
het Sint-Jorisinstituut. Op het programma : een les “smartphone voor
dummies”. Onze leraar van dienst, Erik, legde ons a.h.v. een presentatie een
aantal basisbegrippen uit : er zijn kleine en grote bytes, er is WIFI en er zijn
mobiele gegevens, …
Daarna gingen we verplicht “prutsen” (aldus de leraar) met onze
smartphone : apps wissen, verwijderen, verplaatsen en toevoegen, een
spelletje basket spelen, een selfie verzenden via WhatsApp, … Batterijverbruik, dataverbruik, widget, … niets is ons nog vreemd…
Mocht het aan de enthousiaste leraar gelegen hebben dan waren we

doorgegaan tot een stuk in de nacht. Hartelijk dank aan Erik en zijn assistenten, Geert en Wim, voor de deskundige hulp en uitleg. Nu is het een kwestie
van blijven oefenen en proberen. We zijn weer wat minder dummy…

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
Hoog tijd om in te schrijven … 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 dankzij 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
Dringen voor een tafeltje … met die zin
eindigden we vorige maand onze aankondiging van onze zoveelste Culinaire Kwis.
En dat wordt waarheid: we zitten nu al over
halfweg in de toegekende tafels. Als je wil
meedoen, contacteer je best zo snel mogelijk
je teamgenoten en schrijf dan ogenblikkelijk in.
Afgezien van de noodgedwongen verhuis naar de refter van Sint-Joris (de
Hoogzaal in de Hoogstraat is niet meer beschikbaar) blijft alles bij het oude.
We beginnen met kwissen om 19:00u en serveren tussen elke ronde een lekker hapje. Deelnemen doe je in ploegen van 4 personen en kost per ploeg 60
Euro of 15 Euro per persoon. Voor KWB-leden is een gratis drankje
inbegrepen. Inschrijven mét originele naam voor je ploeg doe je zo snel mogelijk op info@kwbbazel.be.

Zondag 19 maart: Ontbijt aan Bed
Februari, traditioneel de carnavalsmaand maar al zoveel jaren ook de maand
om je Ontbijt aan Bed te bestellen. Een klassieker ondertussen waarvan de
opbrengst vooral gaat naar het spijzen van onze KWB kas. Wij bieden onze
leden graag al eens iets extra aan wanneer ze deelnemen aan een activiteit –
maar dat kost natuurlijk centjes hé. En telkens we iets voordelig kunnen aanbieden of we een rondje van de kas drinken, is dit dankzij de verkoop van
onze ontbijten.
Dit jaar valt ons Ontbijt aan Bed samen met Sint Jozef - Vaderdag - op zondag 19 maart. Een ideale dag om vader – en waarom ook niet meteen moeder,
broers en zussen – eens in de bloemetjes te zetten. Daar kunnen we dus voor

zorgen! KWB Bazel staat dit jaar niet alleen in voor een bruisende buurt maar
ook voor een bruisend ontbijt! Wil je extra bubbels om je ontbijt wat extra pit
te geven, dan kan je bij je ontbijt, een extra Cavaatje bestellen aan 4€ per
flesje.
Aarzel dus niet en stel je bestelling niet uit – je hoeft enkel nog de dag van
het ontbijt te noteren in je agenda – en wij zorgen voor de rest! Bestellen kan
door het blad midden in deze Kijker in te vullen en aan ons te bezorgen.

Zaterdag 22 april: Gezinsactiviteit. We do Wii
De lego-namiddagen bij Krinkelding waren geweldig leuk, maar waren stilaan over de piek aan het geraken. Tijd dus voor iets anders … Wat dacht je
van een namiddag met de Wii. Met de wie? Met de Wii!
Voor wie de Wii niet kent, dat is een speelcomputertje voor kinderen van 4
tot 444 jaar. Je kan er mee tennissen, bowlen, golfen, dansen, skiën tot zelfs
schansspringen. Wie het kent weet dat het in groepsverband een hilarisch
stukje speelgoed is. Ga één voor één het sneeuwballengevecht aan of lach je
te pletter met iemand die een hoelahoep probeert op te vangen. We proberen
te zorgen voor een mooi aantal toestellen en een leuke afwisseling van spelletjes; van sportief tot muzikaal, tot spelletjes die je reactiesnelheid testen.
Nog niet overtuigd? Kom dan gewoon
eens kijken, met kinderen of kleinkinderen. Die gaan zich goed amuseren
met dit speelgoed. Zeker weten.
Meer info volgende maand.

Kooklessen - de data
Hieronder de komende datums.
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
Ma 13/02/17
Vr 24/03/17
Ma 24/04/17

GSM
Data

0471 47 97 48
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 14/12/16
Wo 8/03/17
Wo 19/04/17
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