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Kijker nr 401 – Januari 2018 

 

 
De jaren lijken steeds sneller en sneller te gaan en daarom maken we 
best van elke dag, een gelukkige dag.  De volgende "cocktail" kan je 
daarbij helpen:  
 
Neem een beetje plezier, 
voeg er een dosis gezelligheid aan toe,  
kruid de dagelijkse job of huiselijke taken,  
bestrooi met veel vertrouwen,  
voeg af en toe een portie humor toe,  
en werk af met een fijne laag vriendschap en liefde.  
Serveer dagelijks, het ganse nieuwe jaar 2018 !  
 
KWB Bazel wenst jullie een goede gezondheid, veel vriendschap en 
liefde, moed, lieve mensen om je heen ... en veel, héél veel gelukkige 
dagen! 
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Agenda 

Za 3 februari Dictee op café 

Za 24 februari Verkeersdrempelvrees 

Za 10 maart Culinaire Kwis 

Za 18 maart Ontbijt aan bed 

Za 21 april Gezinsactiviteit  

Za 5 mei Lentewandeling 

Zo 11 maart Kappen van de vredesboom 

Nieuws uit onze vereniging 
 

In november - tijdens het ledenfeest – vonden de bestuursverkiezingen plaats.  
Van de 73 aanwezigen hebben 56 mensen geldig gestemd, 2 blanco’s en 3 
ongeldig. En dat zonder stemplicht! De volgende personen kregen van jullie 
het hoogste aantal stemmen:  
 Luc Van Elsen: 49 
 Erik De Roeck: 38 
 Geert Moens: 37 
 Marc Van Royen: 33 
 Ernst Plaetinck: 27 
 Cindy Van Sebroeck: 20 
 

Daaruit hebben wij het volgende bestuur samengesteld voor 2018 en 2019: 
 Voorzitter: Luc Van Elsen 
 Ondervoorzitter: Cindy Van Sebroeck  
 Secretaris: Marc Van Royen 
 Penningmeester: Geert Moens 
 Redactieteam Kijker: Erik De Roeck en Luc Fret 
 

Weet dat dit team voortdurend ondersteund wordt en niks betekent zonder:  
 Co-voorwoordschrijver: Ernst Plaetinck 
 Logistiek manager: Kris Vercauteren 
 Huisfotograaf: Freddy Otten 
 Technisch verantwoordelijke: Wim De Maeyer 
 Back-Up boekjes (+ Fast copy koerier): Marc D'Eer 
 Sr consulting manager: Luc Van Der Aa 
 Facility manager + kerststalbeheerder: Luc Vloemans 
 Verantwoordelijke geluidsmetingen: Jan De Lamper 
 Muscles and brains: iedereen! 
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Kersthappening op zaterdag 16 december 
 

“Gezelligheid, warme sfeer, varken aan het spit en verrassing voor de kids” 
 

De kerstperiode is een tijd van vrede, van liefde en van het gezellig samenzijn 
met familie en vrienden. Reeds begin december is de sfeer op verschillende 
plaatsen al op te snuiven. De kerstboom wordt versierd, de kerststallen op de 
gemeentepleinen beginnen vorm te krijgen en de straatverlichting krijgt een 
echte metamorfose.  
Ook KWB Bazel heeft niet stilgezeten. Net zoals vorig jaar werd er een fan-
tastische winterhappening georganiseerd waar het gezin centraal stond en 
waar heel wat aandacht aan ons kleinsten werd besteed. Reeds maanden op 
voorhand is de werkgroep begonnen met de planning, maar op vrijdag begon 
het corvee pas echt. Het varken moest opgehaald worden, zijn buikje moest 
opgevuld worden met allerhande groenten en kruiden enz. Zaterdag rond 5 u 
in de ochtend moest hij op het spit, want zo een beestje past nu eenmaal niet in 
een ovenschaal.   
 

Het harde werk en de inzet van de werkgroep resulteerde tot een echt smulfes-
tijn. Een aperitiefje, verse lekkere soep, varken aan het spit met groentjes en 
aardappelen, voor de kleinsten een overheerlijke hamburger en tot slot werden 
de smaakpapillen verwend met een zoetje. Of onze geplande wandeling ging 
doorgaan, daar was nog wat twijfel over … want de weergoden zaten ons he-
laas niet echt mee. 
 

Desondanks de vele regenbuien verschenen toch enkele moedige wandelaars 
en wandelaartjes op het afgesproken uur. Onder begeleiding van het kerst-elfje 
werd de zoektocht naar de kerstman gestart. Want ook dit jaar was er van de 
wijze man geen spoor. Geen kerstman in de kerststal, geen kerstman in de 
kerk, geen kerstman in het kasteel … ons elfje was al een beetje in paniek. 
Met z’n allen maar terug richting Cardijnzaal dan maar …  Toen we ter plaat-
se aankwamen zagen we tot onze grote verbazing dat de wijze man een dutje 
aan het doen was. Waarschijnlijk had de stakkerd al heel wat werk verricht. 
Heel wat fonkeltjes verschenen er in die oogjes van onze allerkleinsten. Na 
een hindernissenparcours door “La Salle” waar trouwens een geweldig spring-
kasteel te zien was, werd het kerst-elfje verenigd met de kerstman. Een uiter-
aard was er reeds een kleine verrassing te vinden. Nu kon het feest pas echt 
beginnen. 
 

Ondertussen waren alle feestgangers aangekomen, in totaal 78 deelnemers 
waaronder 12 kinderen. Voor deze laatsten wachtte al snel een tweede veras-
sing. Ieder kind mocht persoonlijk een prachtig geschenkje afhalen bij de 
kerstman en het kerst-elfje. 
 

Kortom weeral een enorm geslaagde namiddag en avond, waarvoor enorme 
dank aan de werkgroep, de sponsors en iedereen die een handje toegestoken 
heeft!!!!!  
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Sfeerfoto’s zijn binnenkort terug te 
vinden op onze website, maar hier  
toch al een paar voorproefjes.  
 

 
 
 

 
 

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 uitda-
ging aan!     
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    
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Verkeersdrempelvrees? - Zaterdag 24 Februari  
 
De meesten onder ons kennen geen verkeersdrempelvrees en laveren zelfze-
ker door het dagelijkse verkeer. Maar is dat wel terecht?  Uit de krant: het is 
slecht gesteld met de kennis van de verkeersregels in Vlaanderen. Op een 
theoretisch proefexamen, waaraan mobiliteitsorganisatie VAB meer dan 
12.000 Vlamingen in het bezit van een rijbewijs onderwierp, scoorde amper 
één op de zeven een voldoende. Automobilisten die amper enkele jaren hun 
rijbewijs hadden, deden niet beter dan chauffeurs met dertig jaar ervaring. 
Slechts 37 procent van de deelnemers wist bijvoorbeeld dat fietsers bij een 
oversteekplaats voor fietsers géén voorrang hebben op ander verkeer. ‘De 
verwarring die daarvan het gevolg is, leidt tot gevaarlijke situaties’. 
Een gedegen kennis van de verkeersregels is nodig om veilig verkeer te ga-
randeren.  Op de hoogte blijven van alle verkeersregels is echter niet vanzelf-
sprekend:  het theoretisch en praktisch examen dat we afleggen voor het rij-
bewijs B, is vaak de enige opleiding en examinering die we volgen. 
Je kan je kennis van de wegcode steeds bijspijkeren via de website Rijbewij-
zer.be maar je kan ook – en dat is veel plezieriger – deelnemen aan een ver-
keersworkshop met KWB Bazel. 
Daarom organiseren wij i.s.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een 2u 
durende workshop om de wegcode op te frissen.  
We testen aan de hand van 25 vragen op een ontspannen en ludieke manier je 
kennis van het verkeersreglement.  
 

Iedereen krijgt de kans om de vragen te beantwoorden, individueel of in 
groep. Na afloop worden alle vragen en antwoorden overlopen en krijg je ook 
extra uitleg bij de thema’s die aan bod komen.   
Een erkende rijlesgever begeleidt de workshop en beantwoordt al je vragen 
over de verkeersregels.  Afspraak op zaterdag 24 februari om 20u in de 
refter van Sint Joris.  Inschrijven bij Luc Van Elsen 
(luc.van.elsen@telenet.be). 
Inschrijvingsprijs: KWB leden 3€ - niet leden 5€.  
 

Inleefweek armoede 
 
We kondigden in onze vorige Kijker al de bedoeling aan om - samen met an-
dere KWB-afdelingen van groot-Kruibeke en Welzijnszorg - mee te willen 
doen aan een armoede-inleefweek. Hieronder de officiële uitnodiging door 
Hubert De Gendt: 
 
KWB samen met Welzijszorg organiseert vanaf zaterdag 27/01/18 tot en met 
zaterdag 3/02/18 een inleefweek in armoede. 
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Vele Belgen leven elke dag in armoede, zij knokken elke dag om de eindjes 
aan elkaar te knopen.  
DURF JIJ HET AAN OM ARMOEDE AAN DEN LIJVE TE ERVAREN? 
Je engageert je om één week te leven met een beperkt budget afhankelijk van 
je gezinssituatie 60 euro voor een volwassen persoon en 20 euro voor een 
kind. Met dit budget betaal je voeding, ontspanning, brandstof en alle onver-
wachte kosten die je deze week zal tegenkomen. Elke dag krijg je een email 
met een opdracht waar je de rest van de week rekening mee moet houden. Op 
zaterdag 3 februari is er een slotmoment tijdens het jaarlijkse armoededictee. 
Gezinnen die hier willen aan meedoen kunnen zich opgeven via telefoon of 
email aan Hubert De Gendt Tel 03 774 33 40  GSM 0499 16 86 32 of het 
emailadres hubertdegendt@hotmail.com 
We hebben minstens 10 gezinnen nodig die meedoen om te starten met deze 
inleefweek.      

     
Culinaire Kwis - Zaterdag 10 Maart  
 
Geloof het of niet, maar al in november kregen we een eerste inschrijving 
binnen voor onze Culinaire Kwis. Van een niet-lid, weliswaar, maar dat be-
wijst wel dat we met onze formule al een vast publiek hebben gemaakt. Veel 
introductie heeft de kwis niet meer nodig, de meesten weten intussen al dat 
het een luchtige niet-al-te-moeilijke-kwis waarbij je tussen twee ronden culi-
nair verwend wordt. Geen enkele reden om niet mee te doen, dus, tenzij je te 
laat inschrijft! Uiteraard geven we KWB-leden voorrang, maar op een gege-
ven moment gaan we toch de eventuele overblijvende stoelen verkopen aan 
niet-leden, natuurlijk. Niet getreuzeld: stel snel die groepen terug samen en 
schrijf in via mail op culinaire.kwis@kwbbazel.be; de prijs blijft onveranderd 
15,- Euro per persoon of 60,- Euro per ploeg. 

 
Kappen van de vredesboom - Zondag 11 Maart  
 
De mooie linde aan de Bazelse kerk is ziek; erg ziek; ongeneeslijk ziek. Hij 
staat daar al (bijna) 100 jaar, maar uit veiligheidsoverwegingen en omdat hij 
echt niet meer te redden is heeft de gemeente beslist de boom te vervangen 
door een nieuwe. Het kappen zal al op 11 maart gebeuren en op het einde van 
het jaar zal een nieuwe worden aangeplant, na de nodige voorbereidingen in 
de ondergrond. Onder impuls van de Cultuurraad van Kruibeke wordt er op 
11 maart een evenement georganiseerd om in stijl afscheid te nemen van 
"onze" boom. Ook KWB Bazel zal hieraan meewerken en er is al een kleine 
werkgroep samengesteld. Binnen (heel) kort is er een vergadering; wie nog 
wil meewerken in die werkgroep als organisator kan contact nemen via  
info@kwbbazel.be 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Ontbijt Aan Bed - Zondag 18 Maart  
 
Details krijg je hier natuurlijk nog van. Noteer maar al in de agenda's: zondag 
ochtend 18 maart, in alle vroegte zoeft de vliegende brigade van KWB-Bazel 
terug door de straten om jullie weer zo'n super-de-luxe-lekker ontbijt voor te 
schotelen. Meer info en mogelijkheid om te bestellen binnenkort. 

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 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 05/01/18 Data Ma 08/01/18 Data Wo 18/10/17 

  Vr 19/01/18   Ma 22/01/18   Wo 15/11/17 

  Ma 26/02/18   Vr 23/02/18   Wo 21/02/18 

  Ma 19/03/18   Vr 16/03/18   Wo 21/03/18 

Finale: Do 10 mei Finale: Zo 25 maart Finale: Za 2 juni 

     Wo 18/04/18 


