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Kijker nr. 438 Oktober 2021
Hoera, hoera, dankzij isolatie en vaccinatie zijn we er bijna! Voor wie zich
veilig en beschermd voelt mag de normale omgang weer. Op de meeste plaatsen rondlopen zonder mondmasker en zonder inachtneming van de 1,5 meter
afstand. Feestjes alom, en docenten in bomvolle aula’s met studenten, optredens in zalen die 2 jaar leeg stonden. We keren terug naar het oude normaal,
ook in onze KWB-vereniging. In september hadden we onze voorbereidende
vergaderingen voor de verschillende kookploegen.

Wat is er leuker dan te verdwalen in
goed gezelschap…?
Ook voor onze “life”- maandelijkse wijkmeestervergadering hebben we een
leuke vergaderzaal gevonden nl. het authentiek retro-café "De Drij Klakken"
anno 1920, dat deel uitmaakt van de Heemkundige Kring Wissekerke. Dank
daarvoor aan KWB-lid en duiveltje doe het al van de heemkundige kring
Dirk Gorrebeeck . Even tussendoor wat promotie, Dirk (ook nog zeer verdienstelijke hobbykunstenaar) exposeert zijn fraaie kunstwerken in de heemkundige kring (zie verder in dit kijkertje). Zeer de moeite om daar eens langs
te gaan.
Wat is er leuker dan te verdwalen in goed gezelschap, en weten dat er aan het
eind van de zoektocht een goede pint en een lekkere hap wacht? In oktober,
op een bijzondere dag is het weer zover: onze jaarlijkse dropping. Wie nog
interesse heeft: graag snel inschrijven is de boodschap!

We zijn ondertussen in de herfst aanbeland, de bomen worden kaal, mist, nevel, regen en vroege duisternis horen daarbij. Ideale omstandigheden om in
familieverband mee te
doen aan onze KWB
griezeltocht 2.0. Meer
info verder in dit nummer. Bij deze toch al een
oproep naar al onze leden om massaal mee te
doen met ons ledenfeest
op 20/11/2021. Wees
maar zeker dat de honger
groot is om daar na 2 jaar
een ferme lap op te geven!!!
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Agenda
Dropping

Vr 8 oktober

Griezeltocht 2.0

Za 30 oktober (en de hele herfstvakantie)

Optreden Philippe Robrecht Vr 12 november
Ledenfeest

Za 20 november

Speculaas voor de zieken

Ma 6 december

Kersthappening

Za 18 december

Familienieuws
Koken brengt mensen bij elkaar.
Dat is nog maar eens bewezen. Het was een blij weerzien met Carine
Danssaert op de startavond van de kooklessen. Na een Corona-break sluit zij
terug aan bij de kooklessen voor dames en daarmee ook bij onze toffe vereniging. Hartelijk welkom Carine en partner Dirk!

Hoe zit het met de waardebon van 10 Euro van KWB Bazel?
Toen we verleden jaar de Corona-bon van KWB-Bazel uitdeelden (10 €!),
hoopten we deze snel te kunnen gaan gebruiken. Maar … dat gebeurde dus
niet.
WE HEBBEN GOED NIEUWS!!!!
We verlengen de geldigheid van onze bon tot Juli 2022. Zo heeft iedereen de
kans om hem te gebruiken. Als je dit leest zijn de eerste bons reeds ingewisseld door enkele deelnemers aan de dropping.
Dus duik in je archief, de bonnekesschuif, je kelder of zolder, duikel je bon
op en wissel hem in op je favoriete activiteit!
Nog even alles op een rij:
•
•
•
•
•

Te gebruiken op eender welke activiteit (niet om je lidgeld te betalen).
Is op naam en kan niet worden doorgegeven.
Is in éénmaal op te gebruiken.
Niet inwisselbaar tegen contanten, maar wel tegen drankjetons.
Gewoon even vermelden bij inschrijving en bon afgeven.

We zien je op een volgende activiteit graag verschijnen met jouw bon.
Tot dan!
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Het Kokerke – startvergadering kooklessen.
We hebben er even aan gedacht om het Kijkerke éénmalig om te dopen tot het
Kokerke, want enthousiasme was er in overvloed op de startvergadering van
de kooklessen op woensdag 15 september. Intussen is er een volledig schema
van de kooklessen en dat vind je achteraan deze Koker. Sorry: Kijker.
Het overleg en het maken van de afspraken verliep zeer vlot, de nabespreking
achteraf nam méér tijd in beslag. Met een zeer beperkte drankenkaart en wat
schooltafels en stoelen werd het best een gezellige avond. Of hoe blij we allemaal zijn om weer eens buiten te kunnen!
Twee damesploegen gaan aan de slag onder begeleiding van Stefanie Quintelier (daarover hierna meer), de ploeg van Dirk Lyssens onder leiding van
Jeanine en de ploeg “Luccen, Erikken en vrienden” onder leiding van ... zichzelf.
Voor de boekhouding, gelieve alvast de data van de kooklessen te
noteren - zie onderaan dit artikel.

Kooklessen dames
We hebben even overwogen om de kooklessen van de dames en de heren
dooreen te halen en gemengde kooklessen te organiseren. Maar op de planningsvergadering van de kooklessen op 16 september was het verdikt van de
dames unaniem dat we liever samen wilden blijven. En vooral, dat we onze
geweldige kokkin Stefanie niet willen delen met de mannen.
Als vrouwen verkiezen we om vooral gezonde en thuis gemakkelijk na te maken gerechten aan te leren. Grote diners met veel vlees en ingewikkelde sauzen, waar de mannen dan weer wat meer voor te vinden zijn, zijn niet zo ons
ding. En aangezien onze mannen achteraf heel regelmatig thuis mogen mee-
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genieten van onze gerechten die met heel veel liefde door hun eigen vrouw
werden bereid, konden ook de mannen zich er wel in vinden om de kooklessen apart te blijven houden. Hopelijk krijgen wij ook veel van hun gerechten
te proeven dit jaar.
Aangezien Stefanie de kooklessen bij haar thuis (Bazelstraat 129 in Kruibeke) wil organiseren, hebben we ons moeten beperken tot 2 groepen van 7
deelnemers. De afwezigen op de planningsvergadering die vooraf niets lieten
weten aan Cindy of Sofie hadden dus helaas pech, want de 14 plaatsen waren
onmiddellijk volzet.

We koken dit werkjaar 5 keer en sluiten in mei of juni af met een kookfinale.
Concreet gaan we vanaf 14 oktober in 2 groepen van start. Iedereen liet via
een doodle, verstuurd in de kookles-whatsapp groep, weten welke momenten
wel en niet passen en op basis daarvan maakt Stefanie een aanwezigheidslijst
voor de 2 groepen.
We kijken er enorm naar uit om terug van start te gaan en weer veel inspiratie
op te doen! Wil je nog aansluiten, neem dan contact via info@kwbbazel.be,
de groepen zijn in principe zo goed als volzet, maar misschien vinden we wel
een oplossing. Tip: Wil je er volgend werkjaar wel bij zijn, wees dan tijdig in
het doorgeven van je naam.
Groep
1. Jeanine
2. Doe Het Zelf
3. Stefanie

Verantw Dirk Lyssens

Luc Van Elsen

Cindy Van Sebroeck

GSM

0472 40 01 44

0479 33 98 64

0475 44 53 07

Chefkok Jeanine Brijs
Plaats

St-Joris

Wij doen dat "lekker" Stefanie Quintelier
zelf
St-Joris
Bij de lesgever thuis

Data

Wo 10 nov 2021

Di 9 nov 2021

Do 14 okt 2021

Wo 15 dec 2021

Di 1 feb 2022

Do 28 okt 2021

Wo 16 feb 2022

Di 1 maa 2022

Do 18 nov 2021

Wo 23 maa 2022

Di 5 apr 2022

Do 25 okt 2021
Di 7 dec 2021
Di 14 dec 2021
Do 3 feb 2022
Do 10 feb 2022

Do 21 apr 2022
Do 28 apr 2022
Finale

Za 9 apr 2021

Zo 5 jun 2022

Nog te bepalen

6

Griezeltocht editie 2. Heksen, spoken en trollen.
Vanaf zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november kunnen jullie
opnieuw een wandeling combineren met de meest griezelige verhalen. Er zijn
twee versies voor -10 en +10 jaar.
Het concept is gekend, je gaat op zoek naar het eerste griezelbord aan de ingang van het kasteel (van Bazel natuurlijk), je scant de QR-code en je krijgt
het plan van de wandeling. Op elk bord dat je tegenkomt scan je ook de code
voor een super creepy vertelling.
Je doet de wandeling met wie en wanneer je wil (middernacht is ideaal).
Als jij erin slaagt om ons de “lelijkste,
supergriezeligste” foto op te sturen
(misschien maak je wel een foto van
een echt “spook’) maak je kans op een
prijsje. Je mag de foto sturen naar
info@kwbbazel.be. Ik ga je ook een
geheim vertellen … ik durf niet!

Philippe Robrecht ‘Concert 2020’ op 12 november
Het is intussen twee jaar geleden dat Philippe
Robrecht ons kwam verbazen met een optreden met eigen nummers en covers samen met
een Ierse vriend-muzikant Des Cafferkey en
diens echtgenote Ailise. Mee dankzij de inkleding van de concertzaal (de kerk) een memorabel concert in ons kleine Bazel.
Intussen zijn we "dankzij" dat virus inderdaad
al twee jaar verder zonder dat we veel konden
organiseren. Maar muziek valt nooit stil, ook
niet door een virusje. In april dit jaar publiceerde De Standaard een artikel met de titel
"Ierland ontdekt Philippe Robrecht, Vlaanderen herontdekt hem". Dankzij het TVprogramma "Liefde voor muziek" kwam onze
held plots weer in de belangstelling en schoot
als een raket naar nummer één bij iTunes en
scoorde hij als gek bij Spotify.
En - ja - die held halen wij op vrijdag 12 no-
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vember terug naar onze kerk hier in Bazel. Hij brengt ons, naast veel ouder
werk, zijn nieuwe album samen met Andries Boone en Dirk Naessens. Het
zou verdomd zonde zijn om dat te missen, toch? Bestel dus snel je kaarten op
concert@desleutels.be (kan ook in de Plezantstraat 2 in Bazel). Kaarten kosten 15 Euro in voorverkoop of 18 Euro aan de kassa.

Ledenfeest zaterdag 20 november.
Zin in een leuke avond met gelijkgezinden om je heen? Partie plezier met een
hapje, drankje, uitgebreide babbel en een dansje? Dan is ons ledenfeest iets
voor jou!
We laten nog niet te veel in onze kaarten kijken maar reken op onze beproefde formule van een gezellige avond en een weerzien met vele KWB vrienden.
Dit alles gaat door in Sint Joris op zaterdag 20 november vanaf 18.00u. Voor
de prijs van 40€ pp. Daar moet je het alvast niet voor laten!
Reserveren kan alvast via info@kwbbazel.be – overschrijven naar onze KWB
rekening (vermeld op de laatste bladzijde) met vermelding van Ledenfeest
KWB 2021.
We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten. Tot dan!
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Divers nieuws uit onze omgeving
Fietsen op rollen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.
Misschien is het wel een idee om één of meerdere
KWB-ploegjes samen te stellen om dit goede doel te
steunen op 6 november. Het doel van deze actie is
om genoeg geld in het laadje te krijgen om 5 ploegen
te laten deelnemen aan de 1000 km editie van 2022.
Dus bij deze een warme oproep: “vorm een ploegje”
en schrijf je in via www.kruibeketegenkanker.be of bij
Erik op 0495 85 01 90.

PS: deze actie is geen initiatief van KWB-Bazel
maar wel van Bazelaars en Kruibekenaars met het
hart op de juiste plaats en uiteindelijk moet “Kom op
tegen Kanker” hier de grote winnaar zijn, dus fietsbenen of niet, deelnemen is veel belangrijker!
Supporters zijn uiteraard ook altijd welkom !!!

Dirk Gorrebeeck stelt tentoon.

Ons KWB-lid Dirk Gorrebeeck schildert, tekent, snijdt hout ... Vooral zee en
water fascineren hem, maar ook dieren poseren graag voor hem.
Hij stelt een selectie van zijn werken tentoon in het museum Heemkundige
Kring Wissekerke. Iedereen is er welkom op zondag 21 en 28 november en
op 5 december tussen 14
en 18 uur.

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

