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Kijker nr 420 – December 2019 
 
Geniet van de lange avonden. Maak het gezellig binnenshuis. Zet af en toe 
een stapje in de wereld – KWB helpt je daarmee – en hopelijk tot gauw! 
 
Deze week in mijn krant een mooi bericht gelezen, onze nieuwe burgervader 
Dimitri en zijn vriendin Caroline zijn papa en mama geworden van een flinke 
zoon met de mooie naam Florian. In naam van de KWB wensen wij de kers-
verse ouders een dikke proficiat en we zijn blij dat ze op deze manier het be-
volkingsquotum van Kruibeke doen stijgen. Het is hoopvol om in deze don-
ker tijden te horen dat politiek ondanks tegenstellingen en formatiegekrakeel 
toch nog constructief kan zijn en tot vruchtbare resultaten kan leiden.  
 
De afgelopen november maand vond ik zelf een speciale KWB maand en wel 
om twee redenen. 1° We hadden een bijzonder aangenaam ledenfeest en 2° 
Out of the box en zonder dat het op onze jaarplanning stond zijn we met een 
mooie KWB-delegatie (19 personen!) naar een bijzondere theatervoorstelling 
geweest. In de voorbereiding 
van het ledenfeest, tussen pot 
en pint wist onze voorzitter te 
melden dat zijn dochter Ulrike 
mee speelt in een theatervoorstelling. Al snel was onze nieuwsgierigheid ge-
wekt en op een ik en gij zaten we met een uitgebreid KWB-groepje op vrij-
dag 15/11 in een gezellige theaterzaal dicht bij “De Wilde Zee” in Antwer-
pen. Het theatergezelschap van Giovanni Fratellli is het jongerenproject van 
Tutti Fratelli, het theatergezelschap van Reinhilde Decleir , zus van. Het 
stuk is een zelfgeschreven voorstelling “Volle gang”. De 8 spelers zijn alle-
maal kwetsbare mensen zonder toneelervaring die een stukje van hun getor-
menteerde binnenkant en de demonen waar zij mee worstelen blootgeven. 
Onder begeleiding van een professionele regisseur en met mooie licht -en 
geluidseffecten hebben ze er een pakkende voorstelling van gemaakt over de 
kracht van kwetsbaarheid.  
 
Zoals de traditie dit vraagt hebben we in de maand december een aantal vaste 
klassieke winteractiviteiten waar we telkens naar uitkijken en stiekem toch 
ook een beetje dromen van de eerste sneeuw... Onze zieke leden worden door 
onze Sint Kris op 6 december in de picture geplaatst met een heerlijke grote 
speculaas. Begin december plaatsen we onze gereviseerde kerststal en op 14 
december is er een geanimeerde “Kersthappening“ met poppenkast, een wan-
deling, cadeautjes en een lekkere hap.  
 
 
 
 

De kracht van kwetsbaarheid 
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Agenda 

Vr 6 december Speculaas voor de zieken 

Za 14 december Kersthappening 

Za 8 februari Dictee op café 

Do 13 februari Rabot – film over kansarmoede  

Za 7 maart Culinaire quiz  

 

Nieuws uit onze vereniging. 
 

We verwelkomen met plezier Pieter-Jan Criel en Barbara Otten en zoontje  
Gaston bij onze KWB. Welkom! En hopelijk tot binnenkort?   
 

Een ander nieuwtje houden we al een tijdje stil … enkele maanden geleden is 
Wim De Maeyer met een nieuwe versie van onze website begonnen. Intussen 
is die helemaal af en we mogen er weer best fier op zijn. Kijk zeker eens na 
op www.kwbbazel.be en maak ineens gebruik van de mooie "Flyer" om alle 
data in je agenda te zetten. Met dank aan Wim en aan alle voorgaande web-
masters die de vorige versies hebben aangemaakt en bijgehouden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze wensen voor kerst en nieuwjaar 
2020 

Voor de laatste dagen van ‘t jaar 
Veel gezelligheid met elkaar 

Voor de 365 dagen die dan volgen 
Veel geluk en weinig zorgen 
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Ledenfeest op 9 november 
 

Om de twee jaar verkiezingen … 
daar blijven wij een traditie mee 
hoog houden. Het lijkt misschien 
een formaliteit en toch houden we 
eraan dat "bestier" in de weegschaal 
te gooien. En natuurlijk is het ook 
altijd een roep om meer mensen in 
dat bestuur te krijgen, want enkel 
door te blijven vernieuwen kunnen 
we vermijden dat we stilaan zouden 
uitdoven. Misschien hebben we 
daar binnenkort nog eens extra 
nieuws over? Wie weet … 
Maar goed, naast die verkiezingen 
blijft het natuurlijk vooral een ledenfeest. Mét de obligate speech van onder 
andere voorzitter en penningmeester maar zeker met een lekkere maaltijd.  
 
Dit jaar was gekozen voor traiteur Bram en Annelies Huylebroeck en wat was 
dat voor een feest. Onvoldoende clichés schieten ons hier te binnen om dat 
eten, die proeverijen van delicatessen, te beschreven.  
Een streling voor de tong? Een engeltje dat op je tong pist? Of misschien zelfs 
k…? Zoals steeds hebben Bram en Annelies ons verrast met uiterst originele 
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combinaties en doen zij hun best om het maximum te halen uit het beschikba-
re budget. Einde van de maaltijd was een chocoladedessert om nooit - nee 
nooit - te vergeten. Bram is niet voor niks chocolatier.  
We gaan die mensen weer charteren voor onze culinaire quiz! Zoveel is ze-
ker.  
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Een aaneenschakeling van tradities, was het, want na de maaltijd werden de 
tafels opzij geschoven voor een "good-old" muziek en dansavond. Niemand 
minder dan Kevin en Niels - onze zo goed als vaste DJ's - weten als geen an-
der waar onze oude knoken nog op kunnen bewegen. Nummer na nummer 
doet de mensen rechtveren en de dansvloer was nooit leeg. 
 
Nog tot ver na 2 uur bleef het gaan, in die kasteelkelder, tot we met een  
epische (?) samenzang het boeltje afsloten met een eindeloos Hey Jude, van 
de Beatles.  
 
 
 
Enkel nog wat opruimen kon ons uit ons bedje houden. Alweer een geslaagd 
ledenfeest achter de rug. Met dank aan de bestuursleden die hier hun schou-
ders hebben ondergezet. En de traiteur. En de DJ's. Natuurlijk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste Wase Erfgoedprijs voor “Herdenking 1918”  
ook dankzij KWB 

 
Zaterdag 30 november werd door Erfpunt en Erfgoedcel Waasland voor de 
eerste keer een Erfgoedprijs uitgereikt. Daarmee willen ze een realisatie op 
het ereschavotje zetten die een echte meerwaarde voor het Wase erfgoed 
heeft betekend, in dit geval in 2018.  
Voor Bazel zond de Heemkundige Kring het Huldeconcert 2018 in, samen 
met de Harmonie, de Sleutels en de Cultuurraad. Het ging wel over wat meer 
dan enkel het fantastische concert: ook de ongelofelijke projectie op de kerk, 
de tentoonstellingen en de hele aanloop naar het gebeuren: het vellen van de  
 

Na na na nananaaaa …. 
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boom, de Rode Draad en tenslotte het doopfeest van de nieuwe boom. Bij dat 
boomgebeuren was ook onze KWB actief. 
17 inzendingen dongen naar de Erfgoedprijs. Daarvan 5 genomineerden, 
maar slechts één winnaar. 
 
 

14 december 2019 Kersthappening 
Vanaf 15u30 u in de Cardijnzaal te Bazel. 
 
 
Vanaf 15u30 in de Cardijnzaal te Bazel … dus … safe the date … en schrijf 
snel in als je graag wil genieten van: 
* een leuk poppenkastverhaal (van 16u tot 16u30) 
* een zalig vers soepje 
* als het weer het toelaat, een korte wandeling (dus breng zeker een zaklan-
taarn mee) 
* spaghetti met heerlijke verse saus 
* een lekker dessertje 
 

En tussen dit alles brengt de kerstman ons een bezoekje met een leuke verras-
sing voor de kleinsten onder ons. Wat zullen die oogjes weer glunderen!!!!! 
Inschrijven? Dit kan bij Luc Van Elsen tot en met 8 december 2019 per mail 
(luc.van.elsen@telenet.be) of per sms op het nummer 0472 40 01 44 met ver-
melding van het aantal volwassenen 
en kinderen, de naam, de leeftijd en 
het geslacht van de kinderen. 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Invloed op de portemonnee? KWB-leden betalen voor dit alles 12 euro per 
persoon en niet KWB-leden 15 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar 
eten gratis mee. 
Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden op het KWB rekening-
nummer BE62 7835 5034 0661 met als mededeling je naam en het aantal 
personen. 
Tot binnenkort !!!!! 

 
Zondag 22 december :De Warmste Wandeling 

 
Vorig jaar heeft Jock (Jong Oud Chiroleiders Kruibeke) en wielerclub WTC 
Barsele een kleine actie op touw gezet naar aanleiding van de Warmste 
Week. Dit jaar springen wij als KWB afdeling Bazel mee op die kar. Met 
enkele mensen hebben we de koppen bij elkaar gestoken om een toffe activi-
teit te organiseren met de bedoeling wat centjes te verzamelen ten voordele 
van een goed doel. Gezamenlijk hebben we besloten om een financiële steun 
te geven aan ‘Het Belgisch Centrum voor geleidehonden’ (BCG). Deze orga-
nisatie leidt honden op voor de hulp en begeleiding van personen met een 
visuele handicap (https://www.geleidehond.be/). 
Met de bovengenoemde verenigingen organiseren we op 22 december 2019 
een ‘Warme Wandeling’. 
 
 
 
 
 
 
Om 13u30 stipt starten we aan de Cardijnzaal Pastoor Pungsstraat Bazel voor 
een polderwandeling van een 8-tal kilometer. Halverwege zorgen we voor 
een gratis opkikkertje. Na de wandeling bieden we soep met brood, koffie, 
thee, frisdrank en een biertje aan tegen democratische prijzen. 
Deelnemen kan door het deponeren van een vrije … maar liefst gulle … gift 
in onze collectebus. 
Om praktische redenen is inschrijven gewenst en dit voor 14/12/2019. 
Inschrijven kan via email: mvanroyen@googlemail.com of gabyvanme-
le@hotmail.com of herwig.smet@telenet.be  
Laat je hart spreken en wandel met ons mee! 

Laat je hart spreken en wandel met ons mee! 


