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Kijker nr 422 – Februari 2020
Soms lijkt het of het al komkommertijd is in het begin van het jaar.
Dan ben je eindelijk na lang wachten Koning Filip geworden, gedraag je je
zoals het een staatshoofd betaamt, woon je in een statig Paleis, heb je een
coole koningin en deftige kinderen, en ineens krijg je er op 59-jarige leeftijd
nog een mooie zus bij, Delphine.
Papa Albert heeft voor boel gezorgd in het koningshuis en de media, pers en
tv smullen ervan. In vergelijking met de problemen en de levensomstandigheden van andere medemensen die minder gefortuneerd zijn, zijn dit maar luxeproblemen.
Op donderdag 13 februari organiseren we als KWB een documentairefilm
“Rabot” over kansarmoede. Het Rabot is een volkse wijk in Gent waar ooit in
begin de jaren 70 van de vorige eeuw 3 sociale woonblokken gebouwd zijn.
Het Gentse stadsbestuur en de sociale huisvesting hebben een paar jaar geleden o.a. omwille van de veiligheid besloten die uitgeleefde “woonkazernes”
te slopen. Over de teloorgang van die stalinistische appartementsblokken zoals vroeger in het Oostblok, en de uitzichtloze situatie van de bewoners aan
de rand van de maatschappij
heeft de Gentse cineaste
Ineens krijg je er een mooie zus bij
Christina Vandekerckhove
een boeiende film gemaakt.
Het is geen film waar je vrolijk van wordt, maar vanuit onze sociale
bewogenheid als KWB-er zeker de moeite om naar te komen kijken.
Na de filmvertoning is er een gesprek met een ervaringsdeskundige en mensen van Welzijnszorg.
Het is toch nog altijd een beetje (zachte) winter, en dan is het een ideaal moment om de warmte van een café op te zoeken.
Als je dat dan nog kan combineren met een leuke bezigheid zoals “schrijf
zonder faut…” dan kom je uit bij onze jaarlijkse activiteit dictee op café.
Ook daar is er een sociale insteek.
De opbrengst van de inschrijvingen
en de drankverkoop gaat integraal
naar Welzijnsschakels en de Opstap
en zal aangewend worden om de
minderbedeelden uit onze directe
omgeving te ondersteunen.
Deze maand krijgen we omwille van
het schrikkeljaar een extra dagje.
Een van onze wijkmeesters is jarig
op 29/02. Alvast proficiat en als
troost voor hem dit prentje….
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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

Di 17 maart

Vormingsmoment voor begeleiders rijbewijs

Za 4 april

Operatie proper: zwerfvuilactie

Za 25 april

Gezinsactiviteit met ‘t Krinkelding

Dictee op café – zaterdag 8 februari
Ben je nog niet ingeschreven voor deze toffe jaarlijks activiteit? Dan ben je
het vergeten óf je hebt angst om daar door de mand te vallen. Dat is nochtans
niet nodig, want enkel de scores van de toppers met weinig fouten worden
bekend gemaakt! Voor die winnaars is er een mooie prijzentafel en onder
alle anderen - de mindere goden der Nederlandse taal - worden drie ontbijtmanden voor 2 personen verloot. Dat zijn inderdaad de ontbijten die KWB
op 15 maart gaat verdelen; meer daarover verder in deze Kijker.
We geven hierbij nog even de belangrijkste details voor dit dictee. Deze negende editie is weer een samenwerking tussen onze eigen KWB-afdeling,
KWB Kruibeke, Femma, het Davidsfonds, Markant en FERM (dit is de nieuwe naam van onze vriendinnen van KVLV).
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Het dictee zelf is zeker niet gemakkelijk te noemen, maar het blijft een leuke,
speelse bedoening. En zoals al vermeld: tenzij je echt weinig fouten hebt geschreven en dus eigenlijk een zeldzaamheid bent, worden er geen details over
je "prestaties" gegeven. Enkel jijzelf zal te weten komen of je 20, 30 of …
fouten hebt geschreven.
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
documentairefilm 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.
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.
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Zaterdag 7 maart—Culinaire quiz
Op dit moment hebben we al 15 quizploegen ingeschreven, je zou dus gerust
nog even kunnen wachten om in te schrijven (want we gaan tot 25 ploegen),
maar voor hetzelfde geld eindig je dan zoals enkele ploegen vorig jaar … en
de jaren daarvoor: "sorry geen plaats meer". Neem dus nu het initiatief binnen jouw quizploegje en regel snel die inschrijving!
Op culinaire.kwis@kwbbazel.be of via 0488229978.

Belangrijk: ben je in de overtuiging dat je al bent ingeschreven en heb je

van ons nog geen bevestiging gekregen via mail, neem dan zeker contact op.
Door een probleem met onze mailserver kan het zijn dat we jouw inschrijving
niet hebben ontvangen en we willen niet voor onaangename verrassingen
staan. Dus: nog geen bevestiging gekregen? Mail naar culinaire.kwis@kwbbazel.be of bel naar 0488229978!
Wat je te verwachten hebt is waarschijnlijk al duidelijk, maar toch … Je bent
welkom in de refter van het SintJorisinstituut vanaf 18u30. Met je
Aperitief in de hand zoek je je teamtafel.
Om 19u00 starten we met de eerste ronde
waarna je al meteen een lekker hapje
krijgt. Zo gaan we verder met de overige
7 ronden en bijhorende hapjes en drankjes. Tenslotte willen we nog eens vermelden dat KWB-leden een gratis drankje
krijgen. Ja hoor, KWB-lid zijn rendeert!

Zondag 15 maart – Ontbijt aan Bed
Binnenkort kunnen jullie weer een Ontbijt aan Bed bestellen van KWB Bazel. We zijn er graag op tijd bij zodat je iedereen in je omgeving warm kan
maken voor een welgevuld Ontbijt aan Bed. Je mag het voor jezelf bestellen
maar je kan het ook iemand die je lief is als verrassing aanbieden. Vroeg in
de ochtend als energiebron voor een sportieve dag of wat later op de voormiddag als cava-brunch met de buren. Zowel lekker als gezond maar vooral
met héél véél potentieel om er een gezellige start van de dag van te maken.
Bestel met het ontbijtblad bij deze Kijker.
Op dat ontbijtblad vind je ook alles over onze comedyavond op zaterdag 19
september. Bestel daar nu al kaarten voor want de plaatsen zijn beperkt. We
bezorgen je de kaarten dan samen met het ontbijt.
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Met elk ontbijt dat we kunnen afleveren doe je ons een plezier en steun je
KWB. Want met elk verkocht ontbijt, spijs jij onze kas zodat we jullie de rest
van het jaar een keur aan activiteiten kunnen aanbieden aan democratische
prijzen.
Aarzel niet, plaats je bestelling met het bestelformulier in deze Kijker en noteer 15 maart alvast in je agenda.

17 maart 2020 Je dochter of zoon of iemand anders leren rijden
Indien je je zoon of dochter, of iemand anders, rijles wil geven ben je
verplicht een vormingsmoment voor begeleiders te volgen. Dit is al verplicht sinds september 2017. Na dit vor mingsmoment behaal je het begeleidersattest, dat je moet voorleggen wanneer je een voorlopig rijbewijs aanvraagt en dat je in je bezit moet hebben wanneer je kandidaatbestuurders begeleidt.
KWB ijvert al veel jaren voor de mogelijkheid om op deze manier een rijbewijs te halen omdat dit natuurlijk veel toegankelijker is. KWB-nationaal biedt
dan ook deze mogelijkheid aan en wij pikken graag aan bij KWB-Kruibeke
die het dit jaar organiseren.
Praktisch: de vorming gaat door in het leslokaal in ”Ons Huis“, O.L. Vrouwplein 9 te Kruibeke. De vorming gaat door op 17 maart 2020 om 19 uur stipt
en duurt 3 uur. De kostprijs bedraagt 20 euro voor de begeleider; de kandidaat-bestuurder mag de vorming kosteloos bijwonen (wat zeer wordt aangeraden). Opgelet: slechts 20 deelnemers toegelaten! Schrijf dus snel in!
Voor en tijdens de vorming is
geen alcohol toegestaan

Info op www.kwb.be/rijbewijs en
inschrijven bij Armand Smet op
037740752 of armand.smet@telenet.be
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Gesprek met Paul Van De Water
(ancien van de KWB en gewezen voorzitter)
Nu onze afdeling 70 kaarsjes mag uitblazen vonden we het een leuk idee
om eens iemand te interviewen die een groot deel van die 70 jaar niet alleen lid is geweest, maar ook bijzonder actief gedurende een heel lange
periode. Onze reporter Ernst maakte een afspraak met Paul Van de Water en noteerde onderstaand gesprek in zijn notaboekje.
Paul, wat heeft de KWB voor jou in al die jaren dat je al lid bent (1965) bijgebracht?
Ik ben als “allochtoon” in 1965 samen met mijn echtgenote Lea in Bazel
komen wonen. Dankzij de KWB ben ik hier in deze gemeente snel ingeburgerd geraakt en heb ik veel mensen leren kennen, waaruit er mooie blijvende vriendschappen zijn ontstaan.
Paul, je was de opstarter van de kooklessen voor mannen, nog altijd een klassieker op ons programma. Onder welke andere initiatieven heb je ook je
schouders gezet gedurende je lange KWB-carrière?
We hebben ooit een paar
jaar een danscursus ingeDankzij KWB snel ingeburgerd
richt, die ging door in een
zaaltje in de Rapenberg. Onder begeleiding van een professionele leraar
leerden we met een 10-tal koppeltjes jiven, Latin en classic dansen. Toen
we nog jong waren hadden we ook een voetbalploeg. We zijn o. a. nog
gaan sjotten op uitwisseling naar TieltWinge.
Ik heb ooit samen met jou in een kookploeg gezeten, dat was de tijd dat Ria De
Kerf nog lesgeefster was. Ik heb daar toen
gezien en vooral geproefd dat je erg bedreven bent in het maken van lekkere desserts.
Sta je nog af en toe aan het kookfornuis?
Als het iets speciaal moet zijn dan trek
ik thuis nog altijd de keukenschort aan.
Bij ons thuis is het traditie dat op kerstavond alle kinderen en kleinkinderen
hun voetjes onder de tafel komen steken
voor het kerstdiner. In voorbereiding
daarvan ben ik 2(!) volle dagen bezig
om een uitgebreid dessertenbuffet in
mekaar te boksen.
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Wat zijn voor jou de mooiste KWB-herinneringen?
Er zijn er zoveel... Als ik er één moet uitkiezen dan toch die gezinsweekenden in de jaren ’80 en ’90 met al die gezinnen met jonge kinderen naar
o.a. Spa, Kelchterhoef en Herbeumont. Vooral de “Bonte avonden” met
die verkleedpartijen, playback-zangers en zangeressen en de verkiezingen
van Mister en Miss KWB.
Hilarische avonden waren dat.
Tijd voor wat kritische vragen. Wat vond je vroeger beter aan de KWB i.v.m.
nu en omgekeerd?
Het is altijd moeilijk om tijdsperiodes te vergelijken, andere tijden, andere
zeden…Wat wij vroeger wel altijd deden was een evenement of bv. een
ledenfeest volledig zelf doen, zonder iets uit te besteden. Bijvoorbeeld: bij
alle feesten kookten wij zelf, een traiteur was bij ons niet nodig. Samen
met onze partners en medebestuursleden deden wij van A tot Z alles zelf.
Ik zie dat er momenteel een goede bestuursploeg onder leiding van een
enthousiaste voorzitter aan de slag is. Een positieve evolutie is zeker ook
de aanwezigheid van vrouwelijke wijkmeesters in het bestuur. Een positieve evolutie als je het vergelijkt met onzen tijd, toen er nog bij elke WMvergadering de pastoor of Broeder Guido aanwezig waren…

Je stond mee aan de wieg van de Bazelse Volleybalcompetitie die in 1969
opgestart is vanuit de KWB, kun je daar iets meer over vertellen?
We zijn meer dan 50 jaar geleden ooit begonnen met volleyballessen en
matchen op een terrein in openlucht op de koer van de lagere school. Later zijn we verhuisd naar een geïmproviseerd sportzaaltje in de kapel op
het kerkplein en van daar naar het volleybalzaaltje van Sint Joris.
Een jaarlijks topevenement is de busreis naar een of andere bezienswaardigheid of stad. Welke busreizen zijn je bij gebleven Paul?
We zijn in de jaren 90 eens met de bus en de Ferryboot naar Engeland
gevaren. Het bezoek daar aan Canterbury was toch wel speciaal vooral
het bezoek aan “the Cathedral”. Ik herinner mij ook een heel mooie dagreis naar “Frans-Vlaanderen” ergens in de buurt van Saint Omer.
Paul, van harte dank voor je tijd, maar vooral voor je jarenlange inzet binnen
de KWB Bazel en we hopen we je nog vele jaren in ons midden te hebben.

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

