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Kijker nr 410 – December 2018 
 
Ze zijn er weer die donkere kille dagen voor kerstmis, donker als je ’s  
morgens naar je werk vertrekt en alweer donker als je na een lange werkdag 
terug thuiskomt. Gelukkig zijn er in deze tijd van het jaar de lichtjes van  
de kerstversiering in de straten en de verlichte etalages van de winkels die  
op die manier potentiële klanten aantrekken die zoals konijnen naar een  
lichtbak gelokt worden.  
 

Neem in de kerstperiode in ieder geval een kijkje naar onze kerststal versie 
2.0 aan de nieuwe vredesboom in Bazel. Een ploeg KWB-enthousiastelingen 
is de afgelopen weken bezig geweest om onze klassieke kerststal te  
restaureren en hem een nieuwe frisse look te geven. Afgelopen maand was 
een historische maand. 100 jaar geleden is het einde van de eerste grote  
wereldoorlog bezegeld, een gebeurtenis die met de nodige grandeur en  
respect gevierd is met een prachtig muzikaal - en lichtspektakel in Bazel, 
meer daarover in de kijker. Over ons ledenfeest kan je elders in de kijker 
meer lezen. Sinds een paar jaar is december in Vlaanderen ook de warmste 
maand van Music for Life. Via allerlei initiatieven (van de verkoop van  
een gemarkeerd stukje oude vredesboom van Bazel, tot het lopen van  
gesponsorde marathons)  proberen organisaties zaad in het bakje te krijgen 
voor goede doelen. Als geëngageerde vereniging kunnen we ook daarin niet 
achterblijven en proberen we ons steentje bij te dragen.  
 

KWB Oost-Vlaanderen in samenwerking met VZW Wereldsolidariteit met 
het project CLEANE KLEREN engageert zich om opleidingen tot  
verpleegkunde en fietsen te sponsoren om gezondheidszorg voor textiel-
arbeidsters in Bangladesh mogelijk te maken. Als bestuur van KWB Bazel 
betalen we één fiets (89 Euro) die daar door een plaatselijk goed opgeleide 
verpleegkundige kan gebruikt worden om raadplegingen te doen in de  
textielfabrieken en om huisbezoeken te doen. Op ons ledenfeest zijn we met 
een collectebus ten voordele van deze actie rondgegaan en hebben we genoeg 
geld rondgehaald om een tweede fiets voor dit mooi initiatief te schenken. 
Aan al de milde aanwezige donateurs van ons ledenfeest hartelijk dank voor 
de steun. Het is welbesteed en via inleefreizen van KWB en Wereld-
solidariteit wordt er ter plaatse nagekeken en verslag uitgebracht van de  
resultaten van de opgehaalde fondsen. Deze maand staan er naast de  
kooklessen die verder lopen in de verschillende groepen, ook nog een kerst-
happening/ kerstwandeling gepland en krijgen onze zieke leden naar  
jaarlijkse gewoonte van onze lieve Sint ook nog een beetje troost in de vorm 
van een grote Speculaas.  
 

Aan al onze leden en zij die ons dierbaar zijn wensen we een warme kerst en 
een vreugdevol 2019 en als het even kan graag jullie aanwezigheid op de ene 
of de andere KWB-activiteit! 
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Agenda 

Zat 22 december Kersthappening 

Zat 16 februari Dictee op café 

Don 21 februari 50 mythes rond gezonde voeding 

Zat 9 maart Culinaire Kwis 

Familienieuws 
 
We verwelkomen Kevin Vergauwen als nieuw lid in onze vereniging. Kevin 
is gehuwd met Katrien Verhulst en ze hebben 2 dochtertjes. Je kent hem als 
DJ op onze beroemde KWB-ledenfeestjes of ook wel als één van de drijven-
de krachten achter Bazel Parkt. Welkom Kevin en co! 
 

Op 28 november is Joanna Buytaert ”Jeanneke” overleden echtgenote van 
Alois Van Hoyweghen, veel sterke aan de ganse familie vanwege Kwb Bazel.  

 
Zondag 11 november: 
Huldeconcert - Projectie - Vredesboom 
 
Wie er zaterdag 10 november bij was  
is zeker nog onder de indruk van dit 
prachtig schouwspel. Eerst waren de 
beelden van de kindertekeningen die 
verschenen op de kerk prachtig  
gewoon, na het huldeconcert waren  
er de prachtige beelden van de oorlog 
die verschenen op de kerk. In één 
woord FANTASTISCH !!!  
Daar werd je even stil van; sommigen 
zullen zeker een traantje weggepinkt 
hebben. Ook het huldeconcert was zeker de moeite waard, proficiat aan alle 
muzikanten. Wat onze Wim die avond met zijn vrienden laten zien heeft was 
adembenemend. Op 11 november was het tijd voor het planten van onze 
nieuwe vredesboom. Van 's morgens 9 uur waren al verschillende  
vrijwilligers, waaronder enkele wijkmeesters van de KWB, in de weer om 
alles in gereedheid te krijgen in en rond de kerk. Rond 12 uur was het tijd  
om de tijdscapsule in de grond te steken waar nadien de boom kwam. De 
boom werd geplant onder de deskundige leiding van de technische dienst  
van de gemeente en verankerd voor de veiligheid. Dan was het de beurt aan  
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iedereen om een schepje grond ik de put te deponeren. Door het slechte weer  
werden de volgende activiteiten in de kerk voortgezet, daar had een receptie 
plaats en werd aan iedereen een pakje mokskes en een geboortekaartje over-
handigd. Dat er veel belangstelling was voor dit evenement was te zien aan de 
opkomst: zeker een 500-tal personen waren aanwezig. Ook kon men een  
stukje van de oude boom kopen voor 5 Euro, de opbrengst hiervan gaat  
integraal naar 11/11/11. Tijdens de warmste week wordt dit overhandigd. 
Dit waren weer prachtige initiatieven van de cultuurraad en verschillende  
verenigingen van Bazel en zeker van onze KWB wijkmeester en collega's.  
 

Zaterdag 17 november: ledenfeest  

 
Zoals alle traditionele verenigingen  
organiseren wij als KWB ook jaarlijks  
een ledenfeest / “teerfeest”. Het is  
altijd wel wat volgens dezelfde  
formule (receptie, lekkere maaltijd, 
speechke, kasverslag, een danske  
onder begeleiding van 2 olijke DJ’s…)  
maar afgaande op het aantal  
aanwezigen wordt dit toch telkens  
gewaardeerd.  
 

Toch proberen we elke editie met iets origineel voor de dag te komen.  
Als maaltijd maakten we dit jaar de keuze voor een Mongoolse Barbecue.  
Afspreken met onze Aziatische traiteur was o.a. door taalkundige mis-
verstanden en praktische problemen niet zo evident maar eind goed al goed: 
op zaterdagavond was het Mongolian BBQ team paraat en ze bakten en  
serveerden zoals afgesproken een lekkere, gezonde maaltijd met verse vis of 
vlees en een uitgebreid groentebuffet met sausjes van very mild tot very hot  
en spicy. Na de speech van onze voorzitter wist onze penningmeester Geert 
aan het kasverslag een originele draai te geven door dit te presenteren als een 
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bingo. En de winnaar was … onze Vloemie die een fles wijn mocht  
meenemen naar huis. Wat toch ook wel speciaal was op deze feestelijke 
avond, was de voorstelling van onze nieuwe KWB-outfit door de bestuurs-
leden. We gaan mee met onze tijd, en onze leeftijd. Als dame en heren met 
een meer of mindere staat van dienst zijn we voor een nieuw 
“bestuurdersuniform” gegaan voor een deftig blauw hemdje met een discreet 
logo van de KWB.  
 

Na het dessertbuffet (lekker en veel) was het tijd voor de dancing-shoes en  
-moves onder leiding van Kwik en Flupke alias Kevin en Nils. Bij het  
opkomen van de morgenzon was de kelder opgeruimd, waren de laatste  
pinten leeg en konden we moe maar tevreden naar huis. Dank aan alle  
bereidwillige handen (bestuur, Gaby, Amber en vriendin voor de tap, Wim 
voor de verlichting van de kelder en ik vergeet waarschijnlijk nog mensen…) 
om van deze avond weer een leuk feestgebeuren te maken! 

 

Zaterdag 22 december 2018 – Kersthappening 
 

Een wandeling waar het licht bleef stilstaan … een lekker wintersoepje … 
een mooi verhaal voor de kinderen … een bezoekje van de Kerstman …  
een verrassing … spaghetti met een overheerlijke saus … verse  
Pannenkoeken … Klinkt dat allemaal niet als een leuke en gezellige feestdag 
met een tikkeltje magie?  
Jij komt toch ook he?? We verwachten jullie om 15u30 aan de Cardijnzaal 
van Sint-Joris. Ook dit jaar voorzien we een korte wandeling. Het Elfje is 
helaas niet aanwezig, maar naar verluidt zou er een “verlichte” en 
“magische” verschijning de wandeling begeleiden.  
Wens je liever niet deel te nemen aan de wandeling, geen probleem, je kan 
alvast genieten van een drankje in de Cardijnzaal. Na de wandeling is er een 
wintersoepje en een kindervertelling voorzien. En ja hoor, ook dit jaar is de 
Kerstman de kinderen niet vergeten! De wijze man liet ons al weten dat hij 
zeker en vast een cadeautje voor ieder kind meebrengt. Rond 18u00 kunnen 
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we genieten van een lekkere spaghetti, maaaaaar laat zeker nog een plaatsje 
over voor een verse pannenkoek als dessert! Je kan voor 12 Euro per persoon 
van dit alles (soep, spaghetti en pannenkoek) genieten indien je KWB-lid 
bent. Kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar eten gratis mee. Ben je (nog) 
geen KWB-lid, dan ben je uiteraard ook van harte welkom! Niet KWB leden 
betalen voor de kersthappening 15 Euro per persoon. Inschrijven kan bij Luc 
Van Elsen tot en met 16 december 2018. Dit kan per mail aan 
luc.van.elsen@telenet.be of per sms op het nummer 0472 40 01 44. Graag 
vermelding van je naam, het aantal volwassenen en het aantal kinderen. De 
kerstman weet graag of hij voor een jongen of een meisje een geschenkje 
meebrengt. Gelieve dit te vermelden bij de inschrijving, samen met de naam 
en de leeftijd van je kind(eren). Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te 
worden op het KWB rekeningnummer BE62 7835 5034 0661 met als  
mededeling je naam en het aantal personen.  
Bvb mail of SMS: Jef Pannenkoek schrijft in voor de kersthappening met 2  
volwassenen en 2 kinderen, 1 meisje Lies van 6 jaar en 1 jongen Bert van  
3 jaar. Daarvoor mededeling overschrijving: Jef Pannenkoek, 2 volwassenen 
en 2 kinderen 

 
Kooklessen : verslag groep 1 dames 
  
We geven het toe. Wij, dames, 
zijn al jaren een beetje jaloers 
op de kooklessen van onze 
mannen. Uiteraard maken ze 
hun uithuizigheid telkens  
ruimschoots goed met de  
kookfinales waar ze zich als 
sterrenchefs profileren en  
we een hele avond in de watten 
worden gelegd, maar toch.  
Ondergetekende slaagde erin 
eenmalig te infiltreren tijdens 
een van de mannelijke  
kookavonden, en genoot van dit culinair maar vooral bacchanaal festijn. Na 
meermaals aandringen is het bestuur dan ook gezwicht voor de vraag om ook 
voor onze vrouwelijke leden een reeks kookavonden te organiseren. Onze 
voorkeur ging uit naar een jonge, knappe kookleraar waarvoor Hilde M.  
tijdens ‘Bazel brult’ menig mogelijke ‘op het oog’ geschikte kandidaten  
aansprak, maar helaas, op culinair vlak hadden ze weinig te bieden. Erik D.R 
is dan maar op zoek gegaan naar een andere lesgeefster en vond Stefanie  
Quintelier bereid om ons, dames, in te wijden in de geneugten van een  
lekker maal. Hoewel dus niet van het geprefereerde geslacht, we waren blij 
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dat we aan ons kookavontuur konden beginnen met een gepassioneerde  
kookexperte. De interesse van onze vrouwelijke leden was zo groot dat we 
zelfs met 2 kookgroepen van 11 mensen zijn opgestart, en er nog mensen op 
de wachtlijst staan. De nood was blijkbaar hoog … dinsdag 27 november was 
het dan zover voor groep 1. Zoals we eerder aan Stefanie hadden meegedeeld 
opteerden we voor gezonde, feestelijke hapjes.  
 
Stefanie had dan ook een mooi menu  
samengesteld met een toastje met sint-
jacobsvruchten, rammenas met kruiden-
kaas en haring, witloofbootje met ricotta, 
pistache en pancetta, garnaalballetjes met 
bieslook, paprikasoep met zure room en 
pesto, tartaar van zalm met koolrabi,  
avocado en waterkers en kokospralines 
als dessert.  

 
 
 

 

Het klaarmaken van deze gerechten verliep in  
een gezellige sfeer en we slaagden erin dit alles 
met slechts één – herhaaldelijk uitgewassen – 
kookpot te bereiden. De keuken van St-Joris heeft 
blijkbaar toch nog een aantal goed verstopte  
essentiële attributen naar waar we de volgende 
keer nog beter op zoek moeten gaan.  
 

 
In tegenstelling met de kookavonden 
van de mannen waar reeds menige 
flessen zijn gevloeid alvorens aan de 
slag te gaan (nogmaals, onder-
getekende was ooit getuige), gingen 
wij vrouwen zeer efficiënt te werk 
waardoor we reeds om 21u alle  
lekkers hebben kunnen proeven. 
Ook hier weer toegegeven: 3 flessen 
witte wijn met zijn elven, Stefanie, 
dat was wel heel sober. Neem er 
eentje meer mee de volgende 
keer….  
Afsluiten deden we met een stukje 
taart getrakteerd door Hilde Maris 
voor haar verjaardag. 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Kooklessen voor de dames van KWB – de data 
 

Desondanks dat er niet veel reclame gemaakt werd, zijn we toch van start 
gegaan met 18 kooklustige dames. Stefanie Quintelier neemt ons onder haar 
koks-vleugels, waarvoor wij haar alvast hartelijk willen bedanken.  
Kookfinale? Uiteraard zal die er zijn. De datum hiervoor moet echter nog 
bepaald worden. Bij deze … wordt vervolgd.  

 

Kooklessen voor de mannen van KWB – de data 
 

Heb je interesse om mee te doen? Laat het dan weten op info@kwbbazel.be 
of 0488 22 99 78.  

 

Groep 1 dames Groep 2 dames 

Verantw Cindy Van Seybroeck Verantw Cindy Van Seybroeck 

Chefkok Stefanie Quintelier Chefkok Stefanie Quintelier 

Data 27/11/2018 Data 11/12/2018 

  15/01/2019   29/01/2019 

  12/02/2019   26/02/2019 

  12/03/2019   19/03/2019 

    

Finale:  Finale:  

Groep 1 Groep 2  

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck Verantw Dirk Lyssens 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Jeanine Brijs 

Data Vr 21/09/18 Data Ma 01/10/18 Data Wo 14/11/18 

  Ma 15/10/18   Vr 30/11/18   Wo 5/12/18 

  Vr 07/12/18   Vr 15/02/19   Wo 13/2/19 

  Vr 11/01/19   Ma 18/03/19   Wo 13/3/19 

      

Finale: Za 2/02/2019 Finale: Zo 24/3/2019 Finale: Za 27/4/19 

Groep 3  


