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Kijker nr. 439 November 2021
Net nu we stilaan weer op gang komen steekt het venijnige c-beestje zijn kop
weer op. Voorlopig enkel het mondmasker terug wat vaker dragen en een
CST bij grotere evenementen, hopelijk is dat voldoende om alles terug onder
controle te brengen.
Maar zo lang het kan en mag doen we gewoon verder met onze
programmatie. Een aantal toffe activiteiten kondigen zich deze maand aan en
het belooft tof te worden.
Trek tijdens het herfstverlof zeker je wandelschoenen eens aan en ga met een
aantal jonge koters de Griezeltocht 2.0 wandelen. Ook zonder koters is het
een mooie luisterwandeling met verrassende griezelverhalen verteld door Dimitri Leue. Vertrekken doe je aan het kasteel van Wissekerke.

We smijten ons met een knaller
We kijken ook allemaal uit naar het tweede concert van Philippe Robrecht in
de kerk van Bazel. Wie er twee jaar geleden bij was wil dit niet missen.
Wacht niet en bestel je kaarten zodat je zeker bent van je plaats.
En 20 november is het dan zo ver. Na een onderbreking van een jaar smijten
we ons nog eens met een knaller van een ledenfeest. We onthullen niet te veel
maar jullie zullen worden verrast met een lekker diner, een gastoptreden waar
we nog niets over mogen vertellen en vanzelfsprekend een swingende avond.
Genoeg keuze om elkaar deze maand ergens tegen het lijf te lopen – en dat
het deugd zal doen! Vergeet ondertussen ook onze wijkmeesters niet: november is de tijd voor het vernieuwen van het lidgeld. Naar aloude gewoonte
trekken we daarvoor de buurt in en doen we onze ronde bij onze leden.
Hopelijk kunnen we jullie blijven boeien met ons programma en zien we
jullie allemaal terug als lid in 2022!
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Agenda
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
Proficiat aan alle communicanten

Vernieuwen Lidgelden
We hebben het gedurende ruim 1.5 jaar mogen ervaren wat het betekent een
samenleving zonder verenigingsleven. Leuk voor een tijdje misschien maar
dan mis je die prikkels toch die het de moeite maken om samen leuke dingen
te doen. Stel je een buurt voor waar er niks te beleven valt, een buurt waar
niemand elkaar kent, niemand voor elkaar iets betekent en niemand initiatief
neemt om samen iets te doen, daar zou ik me niet thuis voelen.
Wel, KWB blijft niet bij de pakken zitten. Met knappe activiteiten lokken we
je uit je kot, brengen we mensen samen, zorgen we voor warme, bruisende
buurten. Bij KWB loop je binnen en buiten. Zonder afspraak. KWB is de vereniging van het ontmoeten.
Een buurt kan pas bruisen als iedereen eraan meewerkt en iedereen de kans
krijgt om er bij te horen. Jong, oud, man, vrouw, arm of rijk, in onze gezinsbeweging is er plaats voor iedereen.
De lidkaarten voor 2022 zijn aangekomen bij jullie wijkmeesters. In november mag je ze aan de deur verwachten voor de vernieuwing van het
lidmaatschap. Hopelijk worden ze warm ontvangen.
Het lidgeld bedraagt zoals vorig jaar 30 euro. Je kan je lidgeld volledige terugverdienen door maximaal gebruik te maken van de KWB ledenvoordelen,
maandelijks te vinden in de Raak of op de website www.kwb.be.
Je kan naast een lidkaart voor het hoofdlid ook kiezen voor een familielidkaart of individuele lidkaarten voor alle familieleden. Als je dat wil, kan je
dat bij de ledenbijdragevernieuwing ook doorgeven.
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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, Bristol en tal van
andere partnerfirma’s. Gewoon de barcode laten scannen aan de kassa, en
klaar!
Je vindt nog veel meer ledenvoordelen op onze voordelenpagina!

Dropping vrijdag 8 oktober 2021
En eindelijk was het zover!!!! Vrijdagavond 8 oktober was “De KWBdropping”, na een sabbatjaar, een feit. Het voelde bevrijdend, een beetje spannend zelfs, om thuis buiten te stappen en om met vrienden en kennissen op
dropping te gaan. We hebben lang genoeg onze vrijheden moeten inperken.
We hebben er dus veel goesting in !
Aan de sporthal ‘de Dulpop’ zagen we vertrouwde kwb-ers terug die we lang
niet meer hadden gezien. Leuke babbel met de arriverende vrienden en kennissen tot de chauffeur van dienst, good old Dirk, de parking kwam opdraaien
met de bus. Als ruim 20 uitgeslapen sportievelingen vertrokken we om 19:00
uur stipt met de bus. Via Kruibeke reden we de E17 op richting Kennedytunnel.
En, wonder boven wonder, konden we vlotjes doorrijden tot op de E19 richting Brussel. Geen fileleed aan de Kennedeytunnel, dat was al een goed begin. Natuurlijk waren we allen benieuwd waar de dropping zou starten.

We vormden twee teams en Geert deelde het routeplan uit van het eerste deel
van de dropping. Dat routeplan was voor iedere ervaren wielerterrorist zeer
herkenbaar. Een makkie dus .
Waar komen drie waterlopen samen op één punt ? Juist ja, in het
‘Zennegat’. Daar komen de Zenne, de Dijle en het kanaal LeuvenDijle samen en op een landkaart is
dat wel heel herkenbaar.
Maar goed, we wisten dus in welke regio we gingen ronddolen die
avond maar dat was nog geen ga-
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rantie dat we ook de juiste weg gingen vinden vanaf het drop-punt in Rumst
tot aan de eerste stopplaats nl. bruine kroeg en eetcafé ‘Zennegat 13’.
Na kort strategisch overleg konden we op weg. Het ging vlot en al vrij snel
waren we bij het aangekondigde frituur. Dat is ook een vaste waarde in de
KWB-dropping geworden. Het was daar vrij druk omdat de twee teams er
tegelijk bediend werden. Frietjes binnen en weer verder, via de fietsbruggen
over de Nete en de Dijle kwamen we
vrij en vrolijk aan in ‘Zennegat13’.
Een zalige bruine kroeg, eetcafé met
lekkere streekbieren van ‘t vat. We
zijn niet ver van Mechelen, dus de
‘Gouden Carolus’ was in trek. En op
een stevige avondwandeling smaakt
die altijd.

weer een stevige wandeling kwamen we toe op de eindbestemming
van de dropping. In de gezellige
dorpscafé ‘Vivelamour’ in Heffen
zat het organisatieteam ons op te
wachten (Cindy, Erik, Geert en
chauffeur Dirk). We werden getrakteerd op een grote stapel lekkere
boterhammen. Niet veel later arriveerde ook de tweede groep.

Geert bezorgde ons het routeplan voor
het tweede deel van de dropping.
Vanaf het Zennegat tot een dorp
stroomopwaarts langs de Zenne. Dat
moest dan wel Heffen of Leest zijn.
Ook het tweede deel van de dropping
verliep quasi vlekkeloos. We konden
het routeplan keurig volgen en na

Om goed één uur met z’n allen op de bus en een uurtje later waren we weer
goed en wel thuis. Het was een
deugddoende erg geslaagde
KWB-dropping!
Bedankt KWB-bestuur voor de
organisatie en bedankt deelnemers voor de zeer aangename
avond!
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Griezeltocht editie 2.0 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 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 TV-programma ‘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 november 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.
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Ledenfeest zaterdag 20 november.
Het bestuur en de wijkmeesters van KWB Bazel nodigen u graag uit op ons

Ledenfeest
Wij gaan voor het aloude recept van een spetterende avond: verwelkomingsreceptie met hapje en drankje, een lekkere maaltijd en een swingende dansavond.
Op zaterdag 20 november
We starten om 18 uur
In de refter van het St-Jorisinstituut
Prijs per persoon : 40 euro
Inschrijven via mail naar info@kwbbazel.be en graag het bedrag storten op
de rekening : BE62 7835 5034 0661

(Wil je je coronabon gebruiken van 10 euro: even vermelden bij inschrijving
en bon afgeven op het ledenfeest, bon kan ook worden gebruikt voor aankoop
van drankjetons)

Graag inschrijven voor 12 november aub
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Geheugensteun voor de datums van de kooklessen
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

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

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

