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70 jaar en nog niet met pensioen
In 2020 blaast KWB Bazel 70 kaarsjes uit. En dat zullen jullie geweten hebben! Reeds een mensenleven lang staan vele vrijwilligers paraat om de KWB
-gedachte levendig te houden. Vrijwilligers die allemaal stuk voor stuk gebeten zijn door de microbe om mensen samen te brengen en ontmoetingsmomenten te scheppen.
En KWB Bazel is bruisender dan ooit. Omdat
 we jaarlijks trachten iets nieuws op ons programma te zetten
 we erin slagen om toch steeds nieuwe leden aan te trekken
 we uit die leden meer en meer helpende handen mogen verwelkomen op
onze activiteiten
 we onze tweede vrouwelijke wijkmeester mogen verwelkomen
 we maandelijks onze
Kijker blijven uitgeEr gaat geen dag voorbij of iemand
ven – we zitten aan
denkt of doet iets voor KWB Bazel
nummer 421!
 we vanaf deze editie
met een aangepaste voorpagina uitpakken maar mét behoud van de prachtige tekening die al jaren onze cover siert
 we regelmatig met andere verenigingen en met scholen samenwerken
 we aandacht hebben voor diegenen die het wat minder hebben in onze
directe omgeving
 we in februari de tweede versie van onze promokrant voorstellen
 we gedurende het hele jaar bruisende activiteiten op de kalender zetten
 we als hoogtepunt van ons feestjaar een heuse stand-upcomedyshow
plannen op 19 september!
 en springlevend zijn en vooral springlevend blijven, dat vraagt een inspanning. Tijdens het werkjaar gaat er waarschijnlijk geen dag voorbij of er
denkt of doet wel iemand iets voor KWB Bazel.
Wie leidt dit in goede banen? Het nieuwe bestuur. ’t Is te zeggen, het oude
bestuur werd herkozen en de volgende vrijwilligers willen zich de twee komende jaren met veel plezier extra inzetten:
Voorzitter: Luc Van Elsen
Ondervoorzitter: Cindy Van Sebroeck
Secretaris: Marc Van Royen
Penningmeester: Geert Moens
Bestuursleden: Erik De Roeck en Luc Fret

Een bruisende buurt en een goede gezondheid gewenst
voor het ganse gezin!
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Agenda
Za 8 februari

Dictee op café

Do 13 februari

Rabot: film over kansarmoede

Za 7 maart

Culinaire quiz

Zo 15 maart

Ontbijt op bed

Za 4 april

Operatie proper: zwerfvuilactie

Za 25 april

Gezinsactiviteit met ‘t Krinkelding

Nieuws uit onze vereniging.
We verwelkomen met plezier Tina Van De Velde als nieuw lid. Wijkmeester
wordt onze Freddy.
Na onze oproep op het ledenfeest kunnen we met trots een tweede vrouwelijke wijkmeester voorstellen. We heten Sofie Anné hartelijk welkom in ons
zootje ongeregeld: een extra bron vol inspiratie en frisse ideeën.

Niet vergeten … ledenvoordelen!
Bij KWB leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten. Daar
bovenop geniet je bij tal van partnerbedrijven mooie kortingen.
In ons magazine Raak en het voordelenboekje, in onze e-letter, op onze website en Facebookpagina. In al onze publicaties vind je met regelmaat
van de klok speciale aanbiedingen voor KWB-leden. Zo bespaar je zonder
moeite honderden euro’s per jaar.
Je KWB-lidkaart dient dus niet
(enkel) om je portefeuille dikker te
maken: ze geeft je ook recht op korting bij onder meer Lunch Garden.
Gewoon de barcode laten scannen
aan de kassa, en klaar!
Je vindt nog veel meer ledenvoordelen op onze voordelenpagina!
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14 december 2019 Kersthappening
Wat was dat een geweldige namiddag
en avond zeg! En dit zowel voor groot
als klein. Want niet enkel de kleine
kwb-ertjes genoten van het fantastische poppenkastverhaal … het was
ook verderop heel erg stil in de zaal.
Geen wandeling dit jaar maar dit werd
blijkbaar ook niet erg gemist want na
de poppenkast weerklonk er wel een
heel bekend “hohoho”!
Jaja….daar kwam onze kerstman en
hij had voor al onze kindjes natuurlijk
een cadeautje bij. Alle kindjes waren door het dolle heen … hoewel er ééntje
was die toch wel heel graag het kerstelfje had gezien, maar met slecht weer
komen die kerstGeen weer om een kerstelf door te jagen elfjes meestal niet
graag buiten, daarvoor staan ze bekend. En het was toch echt wel ideaal weer om binnen te blijven.
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Na het bezoekje van de kerstman hebben we allen genoten van een heerlijk
soepje, een overheerlijke spaghetti en een njam njam lekkere pannenkoek !
Dank je wel voor je aanwezigheid!
Dank je wel aan onze poppenkast-spelers!
Dank je wel aan de kerstman!

Zondag 22 december :De Warmste Wandeling
Het verhaal van een wandelaar:
“Op zondag 22 december 2019
kwamen een 70-tal wandelaars bijeen om te wandelen voor het goede
doel. Dit initiatief bracht veel mensen op de been en de gure wind en
hevige regenval hield ons niet tegen. Gezellig onder een paraplu
ontstaan er namelijk vaak de fijnste
gesprekken.
Het goede doel dat ons allen op de
been kreeg, is BCG. “Het Belgisch
Centrum voor Geleidehonden is een
mobiliteitsorganisatie die sinds
1990 blindengeleidehonden opleidt
voor personen met een visuele beperking. Een geleidehond draagt bij tot de
integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond
geeft hen de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar
vooral veiliger te verplaatsen.”
Genietend van de natuurpracht van onze mooie polder, overheerste het samenhorigheidsgevoel. Onderweg konden we even opwarmen met een lekkere
jenever, amaretto of cava. Na het trotseren van de regen werden we verwelkomd in een gezellige en warme Cardijnzaal. Een beker lekkere soep met
‘een boke’, dat kon iedereen zeker smaken.

Gezellig onder een paraplu ontstaan
vaak de fijnste gesprekken
Tijdens het genieten van de soep, maakten we kennis met Hilde Van der Aa
en haar hulphond Witse. Zij had een mooi verhaal voor ons, waarin moed en
doorzettingsvermogen de rode draad vormden. Ze vertelde haar persoonlijk
verhaal en het werd ons allen duidelijk wat een ontzettend belangrijke hulp
Witse voor haar is. Nadien werd ons de werking van de opleiding van de
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honden nog even verduidelijkt door Patrick Firlefijn uit Kruibeke.
Door de gulle giften, de drank die smaakte en de vrijgevigheid van vele mensen werd er een prachtig bedrag van 1607,5 € opgehaald. Het is duidelijk dat
dit goede doel ons allen nauw aan het hart ligt.
Met een voldaan gevoel, een warm hart en een sfeer van verbondenheid sloten we de mooie dag af. Ondanks het weer, was dit voor velen onder ons echt
wel de warmste wandeling.
Dank aan de organisatoren (KWB Bazel, WTC Barsele, Jock) en zeker ook
alle deelnemers en onze sponsors: Bakker Cool, Tea room Pascal, Sint Jorisinstituut Bazel.
Zie www.geleidehond.be voor meer info over het BCG.

Dictee op café – zaterdag 8 februari
Het “Groot Dictee der Nederlandse taal” was meer dan een kwarteeuw vaste
prik op de Nederlandse en de Vlaamse televisie. Nu dat dictee niet meer bestaat, is er een leuk alternatief: “Het Groot Dictee Heruitgevonden”. Het werd
in december voor de derde keer georganiseerd in Vlaamse en Brusselse bibliotheken. Je herkende misschien in het verslag tijdens het VRT journaal Rein
Leentfaar, een trouwe deelnemer aan ons eigenste dictee op café.
In onze gemeente startte KWB Kruibeke in 2012 met het “Groot armoededic-

tee”. Al snel sprongen KWB Bazel en Femma mee op de kar. Ondertussen
zijn we al aan de negende editie toe en is deze activiteit een ludiek “dictee op
café” geworden. Het is een speelse dicteeformule waarbij niet enkel correcte
spelling van belang is. Creativiteit en stalen zenuwen zijn even cruciaal. Het
dictee is ook uitgegroeid tot een samenwerking over de gemeentegrenzen
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heen met KWB, Femma, het Davidsfonds, Markant, KVLV en de gemeente
Kruibeke. De opbrengst gaat nog steeds naar het goede doel.
Om aan het dictee deel te nemen hoef je zeker geen taalkundige te zijn –
het moet in de eerste plaats plezant blijven – maar een kleine uitdaging
mag de tekst wel zijn.
Het dictee duurt ongeveer drie kwartier waarna de jury zich terugtrekt om
alles te verbeteren. Schrik om door de mand te vallen? Geen probleem, we
maken enkel de uitslag van de winnaars bekend. Daarenboven staat er een
mooie prijzentafel te wachten en worden er onder de deelnemers (nietwinnaars) o.a. drie ontbijtmanden voor 2 personen verloot, geleverd door
KWB Bazel op zondag 15 maart.
Traditioneel wordt er afgesloten met een gezellige babbel tussen pot en pint.
De opbrengst gaat integraal naar Welzijnsschakel de Opstap en zal aangewend worden om de minderbedeelden uit onze directe omgeving te ondersteunen.
Het dictee gaat door op zaterdag 8 februari 2019 in Gemeenteschool De Eenhoorn E. Gorrebeeckstraat 14a te Kruibeke. Deuren gaan open om 19.30.
Start om 20.00.
Deelname kost 4 € of 10 € voor een gezin.
Vooraf inschrijven hoeft niet, maar kan wel via: dictee@kwbbazel.be

Rabot – donderdag 13 februari
documentaire/film over kansarmoede
Rabot vertelt het verhaal van een sociaal
woonblok in Gent dat tegen de vlakte moet.
Mensen die een uitweg zoeken in hun miserie komen er van het dak springen, zij die
nergens anders een woning vonden, kregen
er een plaats. Een klein dorp in de hoogte
waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel
de bewoners als het gebouw moeten weg,
het einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste
maanden van hun leven in de woontoren.
Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving.

8

Deze documentaire van de Gentse cineaste Christina Vandekerckhove won
eind 2017 de Publieksprijs op het 44e Film Fest Gent en kwam vanaf begin
2018 in de zalen.
Rabot is een ontroerende en ontluisterende film die een confronterende schets
van de meest kwetsbare groep aan de rand van onze hedendaagse, beschaafde
westerse samenleving geeft.
Na de aangrijpende documentaire is er een korte nabespreking met een ervaringsdeskundige en iemand van Welzijnszorg over armoede, solidariteit, het
belang van netwerken en het woonbeleid.
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar Welzijnsschakel de Opstap.
We spelen de film in de Cardijnzaal van het Sint-Jorisinstituut. Deuren open
vanaf 19.30. Start om 20.00. Inkom is 5 € voor KWB/Femma leden en 7 €
voor niet-leden.
Inschrijven kan via info@KWBBazel.be en via overschrijving op ons KWBrekeningnummer: BE62 7835 5034 0661.

Zaterdag 7 maart:
Culinaire quiz
Onze jaarlijkse quiz mag niet op het menu ontbreken. Zolang we volle zalen
trekken met deze activiteit blijven we
vragen - vooral van het gemakkelijke
type - uit onze duimen zuigen. Want
hoofdzaak is niet het correct beantwoorden van een pakket aartsmoeilijke vragen in een zware competitie, maar een
ontspannen avond met een dito kwisje en
lekkere hapjes tussendoor.
Inschrijven? Dat kan je al hoor … op culinaire.kwis@kwbbazel.be
En zoals je weet: de plaatsen zijn beperkt, dus begin de ploegleden van vorige jaren maar al te contacteren.

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

