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Kijker nr 403– Maart 2018
Nu het maart is kunnen we hopelijk de Russische beer achter ons laten en de
weg naar de lente inslaan. Aan het weer zal het nog niet dagelijks te merken
zijn, maar de dag zal onvermijdelijk de maat nemen van de nacht. Het gaat
alvast de goede richting uit!
De eerste week van maart is ook “De week van de Vrijwilliger”. Tijd om
even stil te staan bij de vele vrijwilligers die zich engageren en inzetten om
bij te dragen tot een warme gemeenschap.
Vorige maand mochten wij dankzij een mooie samenwerking met
verschillende verenigingen tijdens het “Dictee op café” - 484 euro overmaken
aan Welzijnschakel De Opstap. Zij gaan daarvan de bus betalen voor de
jaarlijkse zomeruitstap. En ook in maart zijn vele helpende handen onmisbaar
om van de Culinaire Quiz en het Ontbijt aan Bed, een succes te maken.
Het vrijwilligerswerk wordt dan ook gesymboliseerd door één, twee of
meerdere handen. Terwijl het hart mensen vaak in beweging zet om te
“vrijwilligen”, doet de hand het werk. De hand reikt uit naar de ander, pakt
vast, helpt, bouwt op, breekt ook weer af. Het vrijwilligerswerk bestaat uit
een geheel van handen en vingers. Het mooie is dat al die verschillende
handen bereid zijn om in elkaar te slaan: veel handen maken het werk lichter.
Het doet er niet toe of die hand getaand, wit, bespikkeld, jeugdig, donkerbruin of ruw is. Zolang wat zij doet, goed doen is. Elke hand is ook anders.
De diversiteit aan handen, veelheid aan formaten en kleuren is onuitputtelijk,
en maar goed ook. Al die verschillende, beweeglijke en warme handen, bezig
en wriemelend om zich ten dienste te stellen van anderen. Dat is het
vrijwilligerswerk.
En deze week steken we de duim op om al die vrijwilligers met hun eigen
talenten en handen aan hun lijf eens goed te bedanken. Dank jullie wel
vrijwilligers, voor die fijne inzet!
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Agenda
Za 10 maart

Culinaire Kwis

Zo 11 maart

Kappen van de vredesboom

Za 18 maart

Ontbijt aan bed

Za 28 april

Gezinsactiviteit

Za 5 mei

Lentewandeling

Verkeersdrempelvrees? - Zaterdag 24 Februari
In de Culinaire Kwis van vorig jaar hadden we een reeks vragen over verkeersregels opgenomen en, niet tot onze verbazing, kwam dat tot heel wat
discussie. Allicht, want de meesten van ons rijden al heel lang met de auto en
zijn er sterk van overtuigd dat we dat geweldig goed doen. We weten het allemaal zo’n beetje het beste, eigenlijk. Alleen … hoe zit het met alle aanpassingen die er in de laatste jaren zijn geweest? Tenzij je elke dag het staatsblad
leest is het moeilijk om dat te blijven volgen.

Reden genoeg, vond je KWB bestuur, om eens een avond te wijden aan dit
onderwerp. Met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) hadden we direct
de goede partner te pakken en dat bleek nog meer zo toen we onze lesgever
ontmoetten: zonder pretentie, met de nodige humor, maar vooral met veel
kennis van zaken.
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De 30 aanwezigen kwamen al snel weer in leuke discussies, maar moesten
vaak toegeven dat ze het dan toch al heel de tijd verkeerd deden of niet geweten hadden. Dat je op een “verhoogde inrichting” (wat een benaming!) maximum 30 km/uur mag rijden wisten de meesten nog wel, maar dat je daar ook
helemaal niet mag voorbij steken, zelfs geen fietser … dat was veer velen toch
een verrassing. Het werd een van de boeiendste infoavonden die we de laatste

jaren hebben georganiseerd en misschien moeten we maar overwegen om dit
op termijn nog eens te hernemen. Ik doe alvast weer mee!

Culinaire Kwis - Zaterdag 10 Maart
Die zit al sinds lang volgeboekt en voor wie mee op de lijst staat hierbij nog
even de details: De kwis gaat door in de refter van het Sint-Jorisinstituut - we
gaan er voor zorgen dat het er wat warmer zal zijn dan bij de avond over de
verkeersregels. De kwis start om 19u00, maar probeer iets vroeger te komen hoe sneller we kunnen beginnen hoe meer een redelijk einduur mogelijk is. De
meeste ploegen hebben inmiddels betaald; voor wie dat nog niet heeft gedaan:
graag dringend regelen (60 Euro, ons rekeningnummer vind je op de achterkant van deze Kijker). Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, laat het dan
weten: we hebben nog een 3-tal ploegen op de wachtlijst staan. Boodschappen
graag naar culinaire.kwis@kwbbazel.be

Kappen van de vredesboom - Zondag 11 Maart
Onze vredesboom is zijn laatste nachtjes aan het overnachten aan de kerk van
Bazel. Iedere Bazelaar kent het kerkplein enkel maar met die boom en nu,
zondag 11 maart om 14u00 wordt hij geveld. Aansluitend aan deze historische
gebeurtenis is iedereen uitgenodigd op een gratis koffietafel in de Sint-
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Petruskerk in Bazel. Dit wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van
Kruibeke, de Cultuurraad van Kruibeke en een handvol verenigingen,
waaronder natuurlijk onze KWB.
Graag iedereen ter plaatse dus op zondag 11 maart vanaf 14u00 voor een
historisch moment …
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Gezinsactiviteit -Zaterdag 28 april We do Wii
Voor wie de Wii niet kent, dat is een speelcomputertje voor kinderen van 4
tot 444 jaar. Je kan er mee tennissen, bowlen, golven, 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 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.
Voor de kleintjes hebben we een spelletje
waarbij ze op vloer op verschillende voorwerpen of dieren kunnen stappen.
Nog niet overtuigd? Kom dan met je kinderen of kleinkinderen langs op 28
april. Die gaan zich amuseren met dit speelgoed. En natuurlijk niet te
versmaden: onze lekkere pannenkoeken zijn er ook weer bij!
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Ontbijt Aan Bed - Zondag 18 Maart

Op zondag 18 maart is het weer “Ontbijt aan Bed” en zorgen we voor een
extra beetje luxe en comfort aan bed of aan de ontbijttafel. De komende
weken bussen we de bestelformulieren in heel Bazel, maar je kan ook bestellen met het formuliertje hieronder. . Hoe meer ontbijten, hoe meer vreugd!
Verwen of verras je grootouders, vader, moeder, man, vrouw, broer, zus, familie, vrienden, buren…of gewoon jezelf met een “Ontbijt aan bed” met
kraakverse koffiekoeken en pistolets van de plaatselijke warme bakkers.
Misschien mag het iets meer zijn en dan kunnen wij je extra verwennen met
cava of een smoothie aan 4€ per flesje. NIEUW: bij elk besteld ontbijt
maak je daarenboven kans op een lekkere verrassing!
Je betaalt bij inschrijving (alle ontbijten af te leveren op hetzelfde adres):
1 ontbijt = €9
2 ontbijten = €18
3 ontbijten = €26
Vanaf 4 ontbijten = €8
+ €4 voor een flesje Cava/Smoothie
Heb je een boodschap voor de begunstigde (bvb met wenskaart), voeg ze dan
bij de inschrijving. We bezorgen deze samen met het ontbijt.
Bestellen kan door het strookje onderaan in te vullen en ten laatste zondag 11
maart te bezorgen aan één van de KWB-bestuursleden of je wijkmeester.

Bestelling Ontbijt aan Bed, KWB Bazel
Ja, ik wil ______ (aantal) ontbijten bestellen en ________ (aantal) flesjes
Cava en _______ flesjes Smoothie voor zondag 18 maart 2018.
Ik betaal hiervoor in totaal: _______ Euro.
Naam besteller: ______________________________________________
Gelieve op de keerzijde de wijze van levering of afhaling aan te duiden ajb.
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Kooklessen - de data
Hieronder de tabel; zoals je ziet zit het kookseizoen er al bijna op.
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 19/03/18

Finale: Do 10 mei

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

GSM
Data

0471 47 97 48
Vr 16/03/18

GSM
Data

0472 58 99 78
Wo 21/03/18

Finale:

Zo 25 maart

Finale:

Wo 18/04/18
Za 2 juni

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

Levering op volgende manier (aankruisen ajb) :

 Graag leveren op onderstaand uur (bij benadering):
 7u00 en 7u30
 7u30 en 8u30
 9u00 en 10u00
 Ik kom zelf afhalen in de Cardijnzaal van Sint Joris
(Van 7u00 tot 9u00, via de Pastoor Pungsstraat, Bazel)

Naam en leveringsadres begunstigde: _______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

