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Kijker nr 404– April 2018
Eindelijk lente, hoewel, aan de temperatuur zou je het nog niet zeggen.
Het koersgeweld met de bijhorende heroïek in Vlaanderen is in alle
heftigheid losgebarsten en gisteren is de Ronde gepasseerd in
Kruibeke. Getuigen zijn zelden helden, en echte helden getuigen
zelden, is een testregel uit het liedje Helden van Herman Van Veen.
Dit weekend stond er in een krant (De Morgen) in de sportkatern een
mooi artikeltje over een echte held Marc Herremans een man die
ondanks alle tegenslagen (verlamming aan de onderbenen door een
doodsmak met de fiets in 2002, nu 3de graad verbranding aan de
onderbenen ...) een onvoorwaardelijk positief ingesteld iemand is en
blijft. Ik moest daaraan denken omdat ik de afgelopen drukke KWB
maand tijdens onze activiteiten een aantal leden van onze vereniging
heb zien helpen en deelnemen waarvan ik weet dat ze het ook niet
gemakkelijk hebben door ziekte en tegenslagen. Het vergt moed om
met een tijdelijke of blijvende beperking “uit uw kot te komen” en
actief te blijven bij de KWB. Respect daarvoor en soms is de KWB
ook een beetje een medicament, durf ik denken.
Al een paar jaar is de maand maart de topmaand qua activiteiten en dit
jaar was het weer van dat, de culinaire quiz, ontbijt aan bed, kappen
van de vredesboom en dan tussendoor nog een kookfinale en andere
kooklessen … Meer info daarover vinden jullie wel verder in de
Kijker. Wie aanwezig was op 11 maart aan de Kerk bij het kappen van
die boom kan het mee getuigen wat de kracht is van een symbool
(vredesboom) en tot welke plezante verbroedering een ludiek
evenement kan leiden. Eindelijk nog eens veel volk in de kerk ...
In april is er een gezinsactiviteit gepland op 28 april
(iets met de Wii, de elektronische spelconsoles) en gaan
we met een aantal bestuursleden op prospectie over de
landsgrenzen (Rotterdam) in
voorbereiding van onze jaarlijkse busreis.
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Agenda
Za 28 april

Gezinsactiviteit

Za 5 mei

Lentewandeling

Zo 27 mei

Petanque PLUS

Za 2 juni

Bultencross

Za 23 juni

Garageverkoop

Za 30 juni

Busuitstap naar Rotterdam

Culinaire Kwis - Zaterdag 10 Maart
Op 10 maart was het weer zover: onze jaarlijkse Culinaire Kwis. Lang voor
de deadline verstreken was waren alle ploegen reeds ingeschreve. Acht
vragenrondes met telkens 10 vragen over verschillende onderwerpen, 2 x een
rode draad, lekkere hapjes en een frisse pint … het blijft een zeer goed
‘recept’ voor een avondvullende en sfeervolle KWB-activiteit.
Dit jaar waren er opvallend veel ‘jongere’ ploegen aanwezig en het zijn een
paar van die groepen met prille dertigers die via volgende tekst hun visie
geven over hoe ze deze avond hebben beleefd:
Zaterdagavond 10 maart, we hebben er een heel jaar naar uitgekeken: onze
jaarlijkse traditie … de culinaire kwis van de KWB. Genietend van een
glaasje cava werd onze avond goed ingezet. Over ploegnamen moeten we al
lang niet meer nadenken. Nadat we enkele edities geleden minstens 8 vragen
over champignons hebben gekregen en er toen totaal niets van bakten, .kozen
we resoluut voor onze huidige teamnaam: ”Geen vragen over champignons
aub”
Vooral het lekkere eten trekt ons aan … vandaar ook onze tweede ploegnaam: “Wij komen vooral voor ’t lekker eten.” De concurrentie tussen onze 2
teams is groot! Er zijn zelfs enkele ploegleden die op voorhand Google afschuimen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat komen zou. Dit
wierp wel duidelijk zijn vruchten af aangezien we beiden in de top 10 zijn
geëindigd. Dit jaar heeft zangeres Angèle ons helaas genekt … wie weet waar
we anders zouden geëindigd zijn??
Dankzij de vlekkeloze organisatie en het lekkere eten is dit elk jaar een
geslaagde avond. Volgend jaar zullen we zeker opnieuw van de partij zijn
voor de 10e editie … een jubileumeditie!
Groetjes en tot volgend jaar.
Ineke, Griet, Lotte, Birgit, Nele, Charlotte en Eva van de hobbyclub
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Namens het bestuur en de werkgroep willen we via deze weg nog alle helpers
hartelijk bedanken voor hun inzet want zonder al die vrijwilligers was zo’n
organisatie niet mogelijk.
En ik zou zeggen … tot volgend jaar voor onze 10e editie.

Kappen van de vredesboom - Zondag 11 Maart
Men voorspelde voor de zondag regen met bakken maar hierboven moeten ze
het geweten hebben dat de vrijheidsboom werd geveld. Meer dan 500 mensen
zijn afgezakt naar het kerkplein voor het kappen van den boom.
Het was zeker een spectaculair schouwspel dat de houthakker ons liet zien,
eerst werd de boom geknipt om hem daarna in zijn geheel te laten vallen .
Daarna was er de koffietafel in de kerk die door de verschillende bewegingen,
waaronder wij van de KWB, omgetoverd was in een gezellige feestzaal.
De koeken en koffie gingen vlot van de hand, er was zeker genoeg voor iedereen. Ook de tentoonstelling was mooi opgezet door onze kinderen van de tekenacademie en iedereen kon zijn of haar herinneringen aan een stuk van de
vrijheidsboom hangen … "pure nostalgie".
Het mag gezegd worden dat Dirk, een
lid van onze vereniging, zich weer
eens heeft laten zien als bezieler van
de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.
Wij met de KWB staan klaar voor de
inhuldiging van de nieuwe boom op 11
november, waar ook weer verschillende van onze leden heel wat in petto
hebben, maar dat blijft nog een geheim.
Hou zeker 10 en 11 november vrij!
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Ontbijt Aan Bed - Zondag 18 Maart
Zondag 18 maart was het weer vroeg dag voor een grote groep Bazelse KWB
-ers. Het was een historisch koude editie van ons “ontbijt aan bed” maar dat
heeft ons er niet van weerhouden om 355 ontbijten te verdelen. We hebben
het ervoor over want we willen jullie elk jaar graag iets teruggeven voor
jullie lidmaatschap. En dat kan alleen maar door de Bazelse KWB kas te
spijzen met de opbrengst van deze ontbijten.
Van Zwijndrecht tot Temse, op diesel of elektrisch, hebben wij warmte aan
huis gebracht met onze uitgebreide ontbijtbox. De plaatselijke bakkers
hadden weer hun uiterste best gedaan.
Hopelijk was je bij de gelukkigen en heb
je één van de tien tegoedbonnen voor 4
koffiekoeken in je doos gevonden. Zij die
kozen voor extra luxe hadden een flesje
cava of een – niet minder gezonde smoothie bijbesteld.
De voorbereiding was perfect. Zelfs een
last minute griepaanval kon geen roet in
het ontbijt strooien.
Daags voordien waren de voorbereidingen gestart. Het leek wel een nieuwe
KWB activiteit op onze kalender – zo
talrijk waren de helpende handen en zo
veel plezier werd er gemaakt.
Dank voor de vele hulp van de vele vrijwilligers, dank aan iedereen die onze afdeling steunt. En volgend jaar gaan we er
opnieuw voor!

Eerste kookfinale op 25 maart
Nog nooit viel een kookfinale zo vroeg in 't jaar: het is nog maar pas lente en
de eerste kookreeks zit er al op! En deze keer viel de finale nogal speciaal op
een zondag, kort na de middag. Dit bewijst dat een gemeenschappelijke datum vinden voor een 10-tal mensen niet gemakkelijk mee is.
We begonnen dus - de ochtend na de overgang naar het zomeruur - om 10
uur aan de voorbereidingen. Sommigen namen het heft (van het mes?) in
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eigen handen en begonnen aan het vele
snijwerk, anderen maakten er werk van om van
de locatie (de refter van de lagere school …)
een zo gezellig mogelijke plaats te maken.
Tegen 13 uur kwamen de partners langs en - oh
wonder - het was droog en warm genoeg om
buiten te aperitieven. De lente was écht begonnen!
We begonnen met een tartaar van zalm en Sintjacobsvruchtvlees. Heerlijk fris gerecht met die
dillesaus erbij! Daarna kwam er een lekker
soepje en voor het hoofdgerecht werd een flinke moot kabeljauw klaar gestoomd. Deze werd
vakkundig op het spreekwoordelijke bedje van diverse fijngesneden groenten
gelegd en werd goed gesmaakt door de onze partners … het werd zelfs bijna
helemaal stil in "onze" refter! Als nagerecht hadden we nog een panna cotta
met vruchtencoulis klaar staan.
Na nog een koffietje en wat
nagenieten (plus nog wat
opruimen en natuurlijk een onmisbaar decompressie-moment)
zat onze zondag er weer op en
waren we klaar om er 's anderendaags weer in te vliegen.
Voor volgend seizoen zijn er al
wat data afgesproken (zie verder in deze Kijker); wie zich
geroepen voelt kan al
contact nemen via
info@kwbbazel.be
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Lentewandeling, zaterdag 5 mei
Ook al zo'n klassieker, onze lentewandeling. Freddy Otten en Mariette hebben al een locatie en parcours uitgestippeld maar willen nog helemaal niks
verklappen. Zelfs geen tip kan er van af, want het Internet staat zodanig vol
info dat ze geen risico willen nemen; het moet een verrassing blijven voor de
deelnemers. Dat het in een natuurgebied is mochten we wel al verklappen,
maar wat zou je anders verwachten voor een lentewandeling …
Hierbij dus enkel de voornaamste, praktische gegevens. We proberen zo veel
mogelijk samen te rijden en komen daarvoor samen aan de kerk van Bazel
om 9u00. Wie inschrijft (via info@kwbbazel.be) graag even vermelden of hij
zelf rijdt en eventueel passagiers kan meenemen. De tocht bestaat uit 2 delen
van 6, respectievelijk 7 kilometer. Daartussenin eten we onze meegebrachte
boterhammen op. Drank meenemen hoeft niet, we kunnen op onze stopplaats
en onderweg iets kopen. Deelnemen is geheel gratis voor KWB-leden, voor
niet-leden vragen we 2 Euro (let op: niet-leden zijn niet door KWB verzekerd).
We zijn terug in het dorp tussen 17 en 18 uur en - we mogen het al een traditie noemen - misschien gaan we dan wel samen nog een hapje eten ...

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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Kooklessen - de data
De kooklessen zitten er al bijna op, dit seizoen. Zeer vroeg dit jaar!
De ploeg van Jeanine / Dirk heeft nog een les te goed, namelijk op 18 april,
en ook nog hun finale (op 2 juni). De ploeg van Heidi / Luc houden op 10
mei hun finale … tenzij tegenberichten, natuurlijk.
In de ploeg van Heidi / Erik zijn er tijdens de finale al datums vastgelegd
voor het volgende seizoen. Al begin oktober beginnen we met de eerste les,
en de laatste les plus de finale vallen in maart. De grote spreiding van datums
biedt ons extra mogelijkheden voor wat betreft de keuze van de ingrediënten.
Wie interesse heeft om mee te doen, neemt contact met erik@deroeck.me wacht niet te lang, het aantal plaatsen in een kookgroep is beperkt!






Maandag 1 oktober
Vrijdag 30 november
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 maart
Finale op 24 maart
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