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Kijker nr 400 – December 2017
De tijd vliegt … hier voor jullie ligt nu

Kijker nummer 400
Ik ben het even gaan opzoeken en ons tijdschriftje heeft dit formaat
gekregen met het nummer 197 … dat was in november 1998, oftewel
ongeveer 19 jaar geleden. Waanzinnig lang geleden!
Daarvoor was het een tijdschrift in A4-formaat dat gedrukt werd op
een stencilmachine, zoals dat toen gebruikelijk was. Voor wie dat nooit
gekend heeft: je moest dat typen met een klassieke typmachine op een
soort sjabloon - de stencil - en dan kon je op de stencilmachine de
bladen afdrukken … een heel gedoe en gesmos met inkt en vellen
papier! Paul Van de Water heeft hier jaren voor gezorgd.
De komst van de computer maakte het mogelijk dat het layouten een
heel pak gemakkelijker werd en dus later (lees: meer op het nippertje)
kon gedaan worden. En of we daar gebruik van maken! Steevast wordt
dit modernere boekje op de valreep in elkaar gebokst, afgedrukt, geniet
en gesorteerd. Waar het met de vroegere techniek niet mogelijk was
om afbeeldingen af te drukken kunnen we dat nu wel. Eerst in het jaar
2000 in zwart/wit (met Sinterklaas, nog wel!) en later ook in kleur.
Intussen is de digitale wereld niet blijven stilstaan en kunnen we nu
ook mooie elektronische versies maken en doorsturen via mail.
Inclusief kleurenfoto's. Op onze website vind je zelfs de Kijkers tot in
2012 terug.
Iedereen die ooit heeft meegewerkt aan onze Kijker: van harte
bedankt! Of het nu jarenlang aan de kar trekken is, of het ronselen van
artikels of het sporadisch tot regelmatig schrijven van artikeltjes, of het
verzamelen van foto's … bedankt! Dit kleinood is ons voornaamste
communicatiemiddel met de leden en dus van het grootste belang.
PS: leuk detail … toen ik daarnet die allereerste Kijker vast nam en
doorbladerde viel me op dat in de aankondiging van de kaas en wijn
degustatieavond de datum verkeerd was getypt. Er stond 31november
in plaats van 13 november. Er zijn dus nog altijd zekerheden ...
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Agenda
Wo 06 december

Speculaas voor de zieken

Za 16 december

Kersthappening

Za 3 februari

Dictee op café

Za 24 februari

Verkeersdrempelvrees

Za 10 maart

Culinaire Kwis

Za 18 maart

Ontbijt aan bed

Zaterdag 11 november - Ledenfeest
Het KWB ledenfeest is een jarenlange traditie. Van babbelavonden met zelfgemaakte koude buffetten en “De Regenboog” op de OCMW zolder, over
themafeesten rond Griekenland, Spanje, Duitsland, Cardijn- en andere Hoogzalen tot wat het de laatste jaren geworden is: een gezellig samenzijn met
eten, drinken en voor de liefhebbers: een stevig dansje. Het is een formule die
blijkbaar in de smaak valt want de laatste jaren gaat de teller telkens vlot
voorbij de 70 deelnemers. En daarvoor doen we het toch!
Op zaterdag 11 november was het weer zover. De kasteelkelder was “the
place to be” en onze leden werden hartelijk verwelkomd met een glaasje
Cava of alternatief, terwijl enkele tapa’s de honger prikkelden. Aan het
kabaal te horen was er ook deze keer weer heel wat bij te praten.
Voor de start van het eetfestijn, nam de voorzitter het woord om iedereen
welkom te heten en het verloop van de avond te schetsen. Penningmeester
Geert, goot het kasverslag in een originele format. De financiële prestaties
werden overlopen in quiz vorm met telkens twee mogelijke antwoorden: mes
of vork. Iedereen stond
recht met mes en vork in
de hand en moest één van
beide als antwoord in de
lucht steken. Diegenen die
het verkeerde antwoord
hadden mochten gaan
zitten tot er slechts één
persoon nog rechtstond.
Die kon een gratis fles
wijn soldaat maken die
avond.
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Het koude en warme buffet werd verzorgd door Cantarel. Birgit had er een
waar festijn van gemaakt en haar culinaire toverkunsten bovengehaald. De
heerlijkste koude en warme spijzen werden geserveerd door vier helpende
handen van de Bazelse jeugd.
Ook voor de service achter de toog
konden we rekenen op Lies en Ulrike.
Door deze extra hulp kende de avond
een vlot verloop en konden de wijkmeesters bij het gezelschap blijven.
Na het diner, een flash mob. Op de
tonen van “YMCA” had wijkmeester
Kris Vercauteren een hoogst originele
tekst geschreven die het plezier dat we
samen beleven in onze vereniging bezong en enkele hoogtepunten uit ons
jaarprogramma in de kijker stelde. Het inzingen enkele weken daarvoor al
voor de nodige ambiance gezorgd. De avond kon niet meer stuk.
Doorlopend was het ook de tweejaarlijkse bestuursverkiezing. De huidige
wijkmeesters stonden als stamboom op de placemats afgedrukt en iedereen
kon 5 deelnemers naar voren schuiven die het bestuur mogen samenstellen
voor de volgende twee jaar. Daarover later meer.
DJ’s Kevin en Niels zetten nadien de kelder in vuur en vlam en deden de aanwezigen hun beentjes strekken op de keldervloer. “Klassiekers uit onzen tijd”
schalden uit de boxen en de toon was gezet voor een plezante avond.
Na den opruim, het klassieke Duvel moment. Een mooie afsluiting van een
geslaagd feest en werkjaar. Dank aan de vele helpende handen bij de
voorbereiding, de avond zelve en daags nadien.
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Vrijdag 17 november - Toneel onder den toren
Met een groep van ongeveer 15 KWB’ers vertrokken we op vrijdagavond 17
november naar “’Dén Boerentoren” voor een avondje “Torenteater”.
Ondanks de Antwerpse “Knip” en andere mogelijke fileveroorzakers zakten
we ruim op tijd onderuit voor een avondje lachen, en dit in de toch wel
prachtige KBC-zaal. De deurenkomedie “ Van Kwaad naar Erger” gunde ons
een blik in de woonkamer van Daniël en Jenny Dendooven. Ogenschijnlijk
een perfect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt Een bezoek van de
kersverse half-Spaansebuurman Ramon Verplancke, zeer vroeg in de
ochtend, legt onmiddellijk een pijnlijke geheim bloot, en is de start van vele
onverwachte verwikkelingen en misverstanden.
Ondanks de premièreuitvoering zaten alle acteurs zeer goed in hun rol, het
was voortdurend écht lachen enverveelde geen moment. De aanwezigen
onthielden vooral dat COPD een “Engelse” ziekte is, SMS zelfs een zéér
ernstige, dat pannen met stelen potten kunnen worden en dat “Have a nice
life” niet altijd kan gebruikt worden.
Na de onverwachte ontknoping werd er nog lang nagepraat bij de hapjes en
de drankjes die ruim voorzien waren. Een geslaagde avond die om 0.30 u.
eindigde “Oan De Kaark”, die toen spijtig genoeg al gesloten was. Met dank
aan de organisator Luc Vloemans.

Vrijdag 24 november - Wijnproefavond
Amper twee weken na de festiviteiten in het kader van het ledenfeest zaten
we terug in de kelder, deze keer echter voor een wat rustiger activiteit.
Het was effectief al lang geleden dat we nog eens een wijnproeverij hadden
gedaan, dus hadden we de enthousiaste meneer van Vinthousiast onder de
arm genomen om ons te entertainen. "Niet te zwaar op de hand, maar luchtig
en toch leerrijk", dat was de man zijn opdracht. Misschien niet zo'n gemakkelijke opdracht, maar wij vonden dat dat maar moest kunnen. We waren met
een bijna 30 mensen, dus de uitdaging was groot genoeg voor Peter.
Om te openen waren er 2 mousserende wijnen, een Prosecco en een Cava,
waarbij we - eerst blind - de verschillen moesten zoeken. Leerrijk! Het was
zowat de rode draad van de avond, dat zelf zoeken naar smaken en de
verschillen in smaken. Soms werd wel eens een sjieke vakterm gebruikt,
maar het werd nooit hoogdravend of te ingewikkeld.
Na de Zuiderse mousserende wijnen kregen we drie witte wijnen voorgeschoteld. Uit een houten vat of net niet uit een houten vat … goed zoeken,
goed proeven. Nadien kregen we nog vier rode wijnen te proeven met steeds
maar die zelfde opdracht: proef de verschillen, vergelijk de smaken. Tenslotte
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was er een hele speciale zoet dessertwijn - niet echt spek voor ieders bek,
maar toch leuk om te leren kennen.
Zelf zal ik wel nooit de grote specialist worden in het proeven van wijnen,
maar het was een van de betere proeverijen die we met onze KWB al gehad
hebben.

Kersthappening op zaterdag 16 december
We hebben al een mooi aantal inschrijvingen voor onze tweede kersthappening. Zoals je al hebt kunnen lezen willen we na de geslaagde editie
van vorig jaar terug zo'n kerst- of winterhappening organiseren. Dit jaar is
dat op 16 december. In het kort nog eens het concept:
 16u00: korte kerstwandeling met enkele leuke verrassingen voor de

kinderen. Eventueel kan intussen al een apero-tje gedronken worden in de
Cardijnzaal van Sint-Joris.
 Rond 18u00 wordt het varken aangesneden en kan groot en klein z'n
honger stillen.
 Iets later op de avond komt de Kerstman weer binnen vallen met
cadeautjes voor alle kinderen.
Prijs voor het geheel is 20,- Euro (KWB-leden) of 23,- Euro (niet-leden) en
hiervoor krijg je aperitief, soep, groetenbuffet, varkensvlees en een
nagerecht. Het is mogelijk om vegi-burgers te eten voor de mensen die geen
varkensvlees lusten en kinderen onder de 12 jaar eten gratis en kunnen hun
buik vullen met hamburgers en hotdogs.
Inschrijven kan met een email naar winterhappening@kwbbazel.be of via het
inschrijvingsformulier op de flyer in te vullen en die bij een bestuurslid af te
geven. Inschrijven kan ook door storting op de KWB rekening BE62 7835
5034 0661 met vermelding van naam, aantal volwassenen, aantal kinderen
(met leeftijd en geslacht). Inschrijven ten laatste op 11 december aub.
Plaats van dit gebeuren is net zoals vorig jaar de Cardijnzaal van Sint-Joris
in de pastoor Pungsstraat.

Zaterdag 3 februari - Dictee op café
Vroeger gekend als “Groot Armoededictee” willen we deze activiteit nu iets
ludieker voorstellen als een “dictee op café”. Het is een samenwerking over
de gemeentegrenzen heen met KWB, Femma, het Davidsfonds, Markant en
de gemeente Kruibeke. De bestemming van de opbrengst blijft ongewijzigd
en gaat nog steeds naar het goede doel. Scherp alvast je pen en ga de
uitdaging aan!
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Om aan het dictee deel te nemen hoef je zeker geen taalkundige te zijn – het
moet in de eerste plaats plezant blijven – maar een kleine uitdaging mag de
tekst wel zijn. Het dictee duurt ongeveer drie kwartier waarna de jury zich
terugtrekt om alles te verbeteren. 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 18 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 3 februari 2018. 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

Inleefweek armoede
Kan je in één week ervaren wat armoede is? Natuurlijk niet. En natuurlijk ga
je de wereld niet verbeteren wanneer je eens een week in een soort armoedesimulatie leeft. En natuurlijk brengt dat ook geen aarde aan de dijk voor wie
écht in armoede leeft. Wat het wel kan is aanzetten tot een grotere solidariteit
met mensen in armoede.
Welzijnszorg heeft een model uitgewerkt om mensen te laten kennis maken
met de problematiek. Indien er bij onze KWB-leden mensen zijn die "van
dichtbij" willen kennismaken met armoede is er een volledig draaiboek
beschikbaar hoe dat in het vat gegoten moet worden. Indien we in onze
Bazelse KWB mensen zouden vinden die hieraan willen deelnemen zullen
we een vergadering beleggen samen met buurgemeentes om een en ander
praktisch af te stemmen.
In het kort kunnen we al verklappen dat er afgesproken wordt dat het weekbudget 60 Euro is voor een volwassene en 20 Euro voor een kind. Wat daar
dan juist wel en niet onder valt wordt nog wel duidelijk. Er zijn bepaalde
"inleefregels", maar die worden ook nog wel gecommuniceerd.
Heb je interesse om hier aan mee te doen, laat het dan weten op
info@kwbbazel.be . We sturen je dan het volledige draaiboek al op en daarna
kan je nog beslissen op je instapt.
Boeiend experiment, lijkt me!
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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.
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 05/01/18
Vr 19/01/18

GSM
Data

Ma 26/02/18
Ma 19/03/18

Finale: Do 10 mei

Finale:

0471 47 97 48
Ma 08/01/18
Ma 22/01/18

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

0472 58 99 78
Wo 18/10/17
Wo 15/11/17

Vr 23/02/18
Vr 16/03/18

Wo 21/02/18
Wo 21/03/18

Zo 25 maart

Wo 18/04/18
Za 2 juni

Finale:

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

