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Eind februari kunnen we meer en meer vaststellen dat de dagen
beginnen te lengen. Het gaat weeral de goede richting uit – langer
licht, stijgende temperaturen, ontluikende natuur, uitkijken naar de
volgende seizoenen. Sommigen onder ons zijn al bezig met het
plannen van de vakantie. Daarom mogen we als vereniging best trots
zijn omdat we hebben meegewerkt aan het armoededictee. Dit jaar
was er een opbrengst van 510 euro die integraal naar Welzijnschakel
De Opstap gaat. Hiermee zullen 15 kinderen tijdens de zomer, een
week lang op kamp gaan. Voor de meesten onder ons is zoiets gelukkig maar - vanzelfsprekend. Maar voor een te groot aantal
gezinnen in onze gemeente is dit te hoog gegrepen. Ik ben blij dat we
dit mooie resultaat hebben mogen neerzetten. Ik ben ook blij dat we
niet met de trein naar Leuven, AB Inbev, zijn gaan bezoeken.
Net op de dag dat er een trein ontspoort, zou dit uitstapje ongewild
veel langer hebben kunnen duren. Sommigen onder ons zijn ook heel
blij dat de maand van Tournée Minérale is afgelopen – deze actie heeft
voor velen van de kortste maand van het jaar, de langste maand
gemaakt. Wil je nog wat doorzetten, kan je vanaf 1 maart deelnemen
aan 40 dagen zonder vlees en daardoor duurzamer gaan eten en leven.
Het is ook altijd wat: voor elk wat wils zolang je maar op de kar
springt waar je zelf zin in hebt en zolang je je er maar wel bij voelt.
Voor elk wat wils ook in maart – de drukste maand op onze kalender.
Eerst is er de Culinaire kwis die zoals elk jaar weer is uitverkocht.
Hopelijk mogen we binnen enkele weken hetzelfde zeggen van onze
ontbijten: alles uitverkocht. Minstens beter doen dan vorig jaar is de
doelstelling Dat wil zeggen, tenminste 411 ontbijten verkopen en liefst
nog een pak meer. Een uitdaging waarbij jullie alvast kunnen helpen.
Kom op, wacht niet tot op de laatste moment om die bestelling door
te geven en werk mee aan een bruisende buurt door onze KWB
afdeling te ondersteunen!
Daarnaast herhalen we in maart nog eens het startpakket voor de vrije
begeleider bij het leren rijden met de auto – er staat het één en ander
te veranderen. Wil je er meer van weten, lees dan verder in dit
Kijkertje.
Met zulk een weelde aan activiteiten kan het bijna niet anders dat we
elkaar wel ergens tegen het lijf lopen de komende maand. Wij kijken er
alvast naar uit!

Agenda
Donderdag 9 en 16 maart

Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs

Zaterdag 11 maart

Culinaire Quiz

Zondag 19 maart

Ontbijt aan bed

Zaterdag 22 april

Gezinsactiviteit met Krinkelding

Zaterdag 6 mei

Lentewandeling

Dinsdag 16 mei

Van Brussel tot Bagdad

Zaterdag 11 februari: het zesde armoededictee
Als kind moesten we op school zowat elke week een dictee maken. De
lerares liep heen en weer door het lokaal en dreunde zinnen op die we dan
als een gek moest opschrijven voordat we vergeten waren wat er gezegd was.
Zonder fouten. Liefst. Dat was de bedoeling. Moeilijk en saai.

Op zaterdag 11 februari was er in Kruibeke ook een dictee maar wel eentje
met een heel andere insteek: ook moeilijk maar wel leuk.
In de eerste plaats was het een mooie samenwerking tussen verschillende
verenigingen van onze gemeente. Femma, Davidsfonds, KWB en Markant
verwelkomden iedereen met een mooi aangeklede zaal in Valentijnssfeer.
Met dit jaarlijks dictee willen we de armoedeproblematiek onder de aandacht
brengen. De opbrengst van dit initiatief gaat integraal naar Welzijnsschakels.
De overtuiging van Welzijnsschakels is dat iedereen het nodige respect
verdient in onze samenleving, in onze gemeente. Welzijnsschakels verenigt
verschillende groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-

ervaring ontmoeten elkaar en willen mensen die uitgesloten worden, meer
kansen bieden. Welzijnsschakels ondersteunt deze vrijwilligersgroepen.
Het is belangrijk dat mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar
ontmoeten en dat gebeurt bij Welzijnsschakels op verschillende manieren:
door persoonlijke contacten, door groepsactiviteiten, door samen te gaan
praten met maatschappelijke diensten zoals OCMW’s, scholen, ziekenfondsen, huisdokter. Hier is natuurlijk geld voor nodig en dit dictee wil
hiervoor een klein steentje bijdragen.
Deze keer geen TV op zaterdagavond maar wel een avondje samen rond
de tafel met familieleden, collega`s en vrienden en vanzelfsprekend waren er
de nodige dorstlessers verkrijgbaar aan de bar.
Thema dit jaar was "Komen vreten" en de tekst was doorspekt met moeilijke
woorden en instinkers. Dit "fautloos" schrijven was dan ook niet eenvoudig.
Toch slaagde de winnares slechts 2 foutjes te maken. Proficiat ! Maar mits
deelnemen belangrijker is dan winnen, is het tof dat zovelen deze avond hun
beste "pen" hebben bovengehaald.
Er was ook een mooie prijzentafel geschonken door plaatselijke zelfstandigen,
het Davidsfonds en de gemeente. Bovendien werden er onder de deelnemers 3
ontbijtmanden voor 2 personen verloot geschonken door KWB Bazel.
Het werd een gezellige avond met leuk gezelschap, lekkere drankjes en een
zeer mooie bijdrage voor het goede doel - Welzijnsschakels.
Met dank aan het gemeentebestuur voor hun steun, de prijzenschenkers, de
organiserende verenigingen en natuurlijk de deelnemers !

Zaterdag 18 februari:
bedrijfsbezoek aan AB Inbev in Leuven
Een zalig (zomerse) zonnige zaterdag, een 15-tal enthousiaste KWB-ers, 3
sympathieke chauffeurs (waarvoor dank) en het vooruitzicht op een lekkere
frisse pint. Meer moet dat niet zijn voor een bedrijfsbezoek aan de grootste
brouwerij van België en bij uitbreiding van heel de wereld. Stella Artois
verwachtte ons in Leuven, maar bij aankomst waren er ook een heleboel
blauwe lichtjes van diverse pluimage: het treinongeval van die middag was
juist achter de site van de brouwerij. Een bijkomend spektakel van
hulpdiensten en pers, maar jammer genoeg zat onze gids op een volgende trein
wat serieus wat problemen en vertraging gaf om onze rondleiding te beginnen.
Maar niet getreurd, iedereen kreeg een geel fluo vestje en op naar de warme
afdeling (letterlijk en figuurlijk) waar de ingrediënten, voor wat later onze
favoriete drank moet worden, via een ingenieus warmtesysteem worden
geprepareerd. Dan dachten we naar de koude afdeling, waar echt bier
gebrouwen wordt, te verhuizen, maar we hebben er gewoon buiten langsheen
gewandeld op weg naar de bottelarij. Indrukwekkend om te zien met welke
snelheden de bierflesjes en –blikjes door de machinerie vlogen. Maar als je 13

miljoen hectoliter bier per jaar wilt bottelen is tempo duidelijk een
noodzaak. De gids kende zijn zaken heel goed, maar een ietwat levendiger
stijl zou ons beter bekomen hebben. Het feit dat hij ons nu naar de gelagzaal
bracht maakte alles echter goed, zeker met de mededeling dat we niet met 1
pintje moesten stoppen…

Eens de proeverij ten einde kregen we allemaal nog een cadeautje (met bier
natuurlijk en het nieuwe Stella glas) en werden naar de uitgang geëscorteerd.
Naar aloude traditie nog een gezellige afsluiter Oan de Kaarek en iedereen
tevreden naar huis.
Bedankt bestuur, bedankt chauffeurs, bedankt Stella en op naar het volgende
bedrijfsbezoek.

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 er allemaal wijzigt in de regelgeving kon je al in de vorige 2 Kijkers lezen. Hieronder nog even de details over die 2 avonden.
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
Deze is intussen al helemaal volgeboekt: De refter van Sint-Joris wordt de
locatie voor onze achtste culinaire kwis. Voor wie ingeschreven is: volg de
actualiteit, leer zoveel mogelijk over de bloemetjes en de bijtjes en probeer
zoveel mogelijk weetjes te onthouden over TV en BV. Maar zorg vooral voor
zin in een gezellige avond met wat eten, wat drinken en veel plezier met de
mensen uit je omgeving.
We beginnen met kwissen om 19:00u, dus wees op tijd! Het aperitiefje zal
klaar staan.

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. 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.
We bekijken ook nog om nog een ander type "Hi-Tech" spelletjes te voorzien
speciaal voor de kleintjes. Of misschien ook voor wat grotere kleintjes …
Hierbij kan je door over de vloer te stappen bijvoorbeeld insecten vangen,
mollen verjagen, enzovoort ...

Nog niet overtuigd? Kom dan
gewoon eens kijken, met
kinderen of kleinkinderen. Die
gaan zich goed amuseren met
dit speelgoed. Zeker weten.

Dinsdag 16 mei: Van Brussel tot Bagdag
Deze activiteit doen we in samenwerking met KWB Melsele. Een uitstapje
naar Melsele dus. Jonas Slaats brengt een avond rond de Islam en onze
beeldvorming hierover. Is de Islam gewelddadig? Hoe zit de Islamitische
gemeenschap ineen? In zijn uiteenzetting gaat Jonas Slaats dieper in op dit

soort vragen en thema's. Ze zetten kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de discussies over Islam in een breder perspectief.
Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds
op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich
in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook steeds in verschillende
Oosterse religies. Als theoloog en schrijver richt hij zich vooral op vergelijkende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar God-gericht leven
Vertrekken doen we aan de kerk van Bazel om 19:00u zodat we gezamenlijk
naar Melsele kunnen rijden (de activiteit gaat door in CC Boerenpoort, SintElisabethstraat 31A, Melsele). Inschrijven kan via info@KWBBazel.be –
betalen ter plaatse. Toegang kost 6,- Euro, KWB leden betalen 5,- Euro.

Oproep
De Landelijke Gilden zoekt vrijwilligers om samen een klein stukje moestuin
te onderhouden, een Warme Tuin. Zo'n tuintje van ongeveer 30 m² zal in de
omgeving liggen van het Woon- en Zorgcentrum en zal in contact met de
bewoners ervan onderhouden worden. De voorbereiding van de lapjes grond
zal gebeuren door de Landelijke Gilden, het zaaien, indelen en onderhouden
gebeurt door de deelnemende vrijwilligers. Senioren uit het WZC zijn peter
of meter van een deelnemende vereniging. Indien je familie of kennissen hebt
in het WZC is het een kans om dat contact weer wat te verbreden. Heb je interesse geef dat dan door aan Luc Van Duyse (lucvanduyse@skynet.be) en
hou alvast maandag 13 maart en zaterdag 1 april vrij voor respectievelijk
een infoavond en een plechtige, feestelijke opening.

Kooklessen - de data
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 24/03/17
Ma 24/04/17

GSM
Data

0471 47 97 48
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 8/03/17
Wo 19/04/17
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