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Kijker nr 408 – Oktober 2018
Na een voorzichtige start in september verhogen we het toerental van onze
KWB-werking in de tiende maand van het jaar. Er is onze jaarlijkse najaar
klassieker de dropping vrijdag 5 oktober (wie snel is kan zich nog inschrijven) en er is de voordracht Typisch Tieners (4/10) in samenwerking met de
ouderraad van Sint-Joris, de Gezinsbond, Femma en het Davidsfonds.
De verschillende kookgroepen hebben hun eerste lessen gehad en het koken
voor dames begint meer een meer concreet te worden en is, afgaande op het
aantal geïnteresseerden, een nieuwe activiteit die aanslaat. Wie nu langs de
straten van onze gemeente rijdt kan er niet naast kijken, de plakkaten met de
foto’s van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de zes jaar
is het van dat, en worden we, of we dit nu willen of niet, bedolven met foto’s
en programma’s van kandidaten en partijen. Elke partij heeft wel een verpakte goednieuwsshow in 4 kleuren in de aanbieding. Na wat vluchtig nalezen
van de verschillende folders viel het mij op dat er weinig of geen melding
gemaakt wordt van concrete initiatieven die ten goede komen aan de verschillende verenigingen. Ik denk dan aan het ter beschikking stellen van een deftige zaal of enige ander accommodatie die kan afgehuurd worden tegen een
democratische prijs. Momenteel is het zo dat er in Bazel, nu de Hoogzaal
dicht is, en de verhuurfaciliteiten in het Kasteel Wissekerke beperkter geworden zijn, er geen andere “neutrale” zaal meer ter beschikking is. Een geluk
dat we goede contacten hebben met de scholen Sint Joris en het Krinkelding
en dat we daar voor een deel van onze activiteiten terecht kunnen. Het is een
beetje jammer dat de politiek de verbindende kracht van verenigingen niet
hoger op de agenda plaatst en honoreert met concrete initiatieven. Ga maar
rond in het Vlaamse land en dan zal je zien dat elk dorp of gemeente, hoe
klein ook, toch wel een zaal of een lokaal ter beschikking heeft dat kan afgehuurd worden. Hopelijk steekt de nieuwe ploeg die verkozen wordt een tandje bij om nu eindelijk werk te maken van een deftige zaal die ter beschikking
staat van de verenigingen.
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Agenda
Vrij 5 oktober

Dropping

Zat 10 november

Vredesconcert

Zon 11 november

Nieuwe vredesboom

Zat 17 november

Ledenfeest

Zat 22 december

Kersthappening

Zondag 23 september – Broeder Guido –
Het is weer feest!
Na wat problemen met zijn gezondheid, verblijft broeder Guido niet langer in
zijn geliefde Bazel maar in een rusthuis dichter bij zijn familie.
De voorbije 50 jaar heeft hij mee het gezicht van Bazel, de parochie, de scholengemeenschap en het verenigingsleven bepaald. Om broeder Guido daarvoor te bedanken en te laten zien dat Bazel hem niet zal vergeten, werd er op
zondag 23 september een bedankingsfeest georganiseerd. Naast zang en muziek, haalden er heel wat verenigingen herinneringen op aan broeder Guido.
Het werd een zeer geslaagde en soms emotionele viering. Als KWB hebben
wij vanzelfsprekend ook heel wat herinneringen aan den broeder - waaronder
“het inzegenen van de kerststal”.
Hieronder het verhaal zoals wij het brachten op 23 september.
Dag broeder Guido,
Laat ik een herinnering ophalen aan broeder Guido en KWB Bazel. Wat hebben broeder Guido en KWB ondermeer gemeen – dat is plezier maken. Ik heb
me laten vertellen dat broeder Guido in een ver verleden zelfs nog lid is geweest van KWB. Dat moet ergens in de jaren 70 – 80 geweest zijn, lang voor
mijn tijd bij KWB.
Waar ik me broeder Guido vooral van herinner is het inwijden van de KWB
kerststal – een 10-tal jaar geleden. KWB zet al jaren zijn kerststal onder de
linde naast de kerk. We deden dat dikwijls op een zaterdagnamiddag en dan
kwam broeder Guido ons steevast bedanken en eens poolshoogte nemen wanneer en en ander klaar zou zijn. Gewoonlijk nam hij dan ook het initiatief om
de kerststal in te wijden en trakteerde hij ons in één van de cafeetjes op het
kerkplein. Eens allemaal gezeten, sprak hij de gevleugelde woorden "en iets
serieus bestellen hé mannen". Dat moest minstens nen tripel Karmeliet zijn of
nen Duvel.
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Het moet daar toch eens heel gezellig geweest zijn waardoor we wat langer
zijn blijven plakken. Den broeder bleef maar zitten en vertellen. Het ene rondje volgde op het andere. Enfin, na een tijdje moesten we toch stilaan opstappen want de Vloemie werd tweemaal gebeld om te vragen waar hij bleef, Luc
Van der Aa moest ergens gaan eten en den broeder moest de zondagmis nog
voorbereiden. Iedereen is die avond goed gezegend en goedgezind naar huis
gegaan.
Maar ‘s anderendaags was toch wat anders. Tegen de middag komt Marc –
die er de avond voordien ook bij was - mij een bestelling wijn afleveren van
WTC Barzele. We kijken elkaar aan en zeggen bijna gelijktijdig "wat was dat
gisterenavond zeg". Hij had blijkbaar ook ne serieuze klop die ochtend. En
zoals we later vernamen, lang niet de enige twee. Alle aanwezigen hadden wel
“ergens last van”.
Het is ons allemaal bijgebleven en jaarlijks – wanneer we kerststal plaatsen komt het verhaal weer naar boven omdat we ervan overtuigd zijn dat we helemaal niet zoveel hadden gedronken. We vragen ons dan ook af of dat broeder
Broeder Guido die avond niet over een bijzondere gave beschikte en - zoals
ons Heer water in wijn deed veranderen - ons bier in wat straffers veranderde? Het zal een mysterie blijven ... In elk geval heeft broeder Guido de gave
van de gezelligheid.
Broeder Guido, in naam van KWB Bazel: het is
een plezier u onder ons te hebben en het gaat u
verder goed…
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Vrijdag 5 oktober - Dropping
Misschien is het te laat om nog in te schrijven, of misschien net niet, maar als
je alert was heb je onze herinneringen en aanmoedigingen voor onze zoveelste dropping zeker niet gemist.
De bus zit weer ongeveer half vol en brengt ons naar een rustige streek waar
we langs stille baantjes grenzen gaan verkennen … rarara ….
Toch nog zin om mee te gaan en nog niet te laat?
Eén adres: info@kwbbazel.be

Dinsdag 16 oktober - Infoavond Lourdesbedevaart
Volgende zomer trekt kwb Oost-Vlaanderen naar Lourdes. De gezinsvereniging gaat er ontspannen en bezinnen. Zowel voor jong als oud is een gevarieerd programma uitgewerkt. Wie graag mee wil, kan zich vanaf nu inschrijven.
Lourdes is al tientallen jaren wereldbekend als bedevaartsoord. Ook kwb
trekt er, samen met Femma, al decennialang heen. Elk jaar nemen er velen
deel aan de georganiseerde Lourdesbedevaarten. Maar de reis is meer dan een
klassieke bedevaart. “Een reis naar Lourdes is tot rust komen”; In een schitterend berglandschap heb je alle mogelijkheden om te ontspannen. Wij bieden
een evenwichtig programma aan, met Nederlandstalige begeleiding, maar wie
meegaat, is vrij om te doen wat ze willen.”
Er zijn verschillende manieren om mee op vakantie naar Lourdes te gaan. “Er
zijn treinbedevaarten, maar ook vliegtuigreizen. Je kunt ook met de eigen
wagen naar Lourdes, en zelfs met de fiets.”
Kwb Kruibeke - Bazel - Rupelmonde gaat met de TGV tussen 15en 20 juli
2019 naar Lourdes. Iedere geïnteresseerde uit de parochie Kruibeke/Temse
kan aansluiten bij onze bedevaart.
Op dinsdag 16 oktober om 20 uur is er een infoavond over onze bedevaart
2019. Deze avond gaat door in "Ons Huis" O.L.Vrouwplein 8, Kruibeke
Contactgegevens voor info
Pierre Van Wolvelaer Greta Van Osselaer Jan Van Raemdonck
03.774.26.29
0474 65 18 05 0498 76 65 09

6

Zaterdag 10 november - Huldeconcert
Dit grootse gebeuren is geen organisatie
van onze KWB-afdeling, maar het belooft
een groots, mooi evenement te worden
waaraan best wel wat van onze KWBleden mee in de organisatie zitten of bij
de praktische uitwerking betrokken zijn.
Meer dan voldoende reden dus om het
hier even in het licht te zetten.
Het wordt een totaalbeleving ter
gelegenheid van 100 jaar einde WO 1.
zodra je het kerkplein opwandelt komt je
in de sfeer van 1914-1918. Om 20u00
begint het concert (wie er 4 jaar geleden
bij was weet dat hij dat niet mag missen!)
en daarna volgt een indrukwekkende projectie op de buitenkant van het kerkgebouw.
Kaarten voor het concert bij Marc
Verschooren, tel 03 774 05 49.

Zondag 11 november: nieuwe vredesboom
In het zog van het huldeconcert van de daaropvolgende projectie (die je hopelijk niet hebt gemist) is er op zondag 11 november het planten van de nieuwe
vredesboom. Qua datum kan het niet mooier: exact 100 jaar na het einde van
die afschuwelijke oorlog wordt er die nieuwe vredesboom geplant. Ook dit is
natuurlijk geen pure KWB-organisatie, maar - hoe kan het ook anders - ook
hier zijn weer KWB-ers betrokken bij de organisatie.
Word deel van de geschiedenis en plant mee de nieuwe vredesboom op het
dorpsplein van Bazel. Wie zich de "begrafenis" herinnert, weet dat bij de
doop van de nieuwe boom de organisatie je terug in de juiste sfeer zal
brengen. Je hoeft helemaal niet in te schrijven, niks te betalen, gewoon
langskomen tegen 14u00. Oh ja … vergeet je schop niet!

Ledenfeest 17 november
Op zaterdag 17 november om 19u00 organiseren we ons jaarlijks ledenfeest
in de kelder van het Kasteel. Momenteel zijn we met de werkgroep nog aan
het bekokstoven hoe het programma er juist zal uit zien. De details volgen
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nog. Wat zeker is, voor een democratisch bedrag zorgen we voor een lekkere
maaltijd, de nodige animatie, drank en veel ambiance. Kortom het wordt
weer een knalfeest zoals we dat al vele jaren doen! Inschrijven kan via de
mail op de volgende adressen: luc.van.elsen@telenet.be of
ernst.plaetinck@skynet.be

Kooklessen - de data
We zijn er aan begonnen! Met onder andere een origineel gerecht met tonijn
zijn de eerste 2 kooklessen achter de rug. In oktober is er nog 1 les en ook in
november wordt er gekookt (Groep 3 begint er dan ook aan).
Heb je interesse om mee te doen? Laat het dan weten op info@kwbbazel.be
of 0488 22 99 78.
Groep 1

Groep 3

Groep 2

Verantw Luc Fret
Verantw Erik De Roeck Verantw
Chefkok Heidi Fransens Chefkok Heidi Fransens Chefkok
Data

Vr 21/09/18
Ma 15/10/18
Ma 3/12/18

Data

Vr 11/01/19

Finale:

Za 2/02/2019

Ma 01/10/18
Vr 30/11/18
Vr 15/02/19

Data

Ma 18/03/19

Finale:

Zo 24/3/2019

Dirk Lyssens
Jeanine Brijs
Wo 14/11/18
Wo 5/12/18
Wo 13/2/19
Wo 13/3/19

Finale:

Za 27/4/19
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