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Kijker nr 441 –Januari 2022
Beste Wensen voor 2022!
Beste KWB vrienden, helaas laat de Corona pandemie ons nog niet los en
moeten we onze programmatie blijven bijsturen. Hier alvast een boosterprik voor 2022:
’t Jaar is weer rond
’t was ongezond
een virus deed ons lijden.
’t Is naar de maan
wat nu gedaan?
Het waren droeve tijden.
Er wordt gezegd
en heel terecht
’t is moeilijk te genezen.
’t Is wereldwijd
en zeer verspreid
de schuld van de Chinezen.
Maar niet getreurd
en niet gezeurd
het nieuwe jaar gaat komen.
Een nieuw begin
een nieuwe zin
we mogen weer wat dromen.
Dus sturen wij
en virus vrij
onze beste nieuwjaarsgroeten.
Gezond van hart
en vrij van smart
en nooit meer koude voeten.
(Uit de caramellenverzen van een oud-KWB-er uit Schoten)
Laat deze prik beschermend en aanstekelijk zijn
als een vlammetje van hoop en goesting
om er samen een mooi en betekenisvol jaar van te maken.
Een gelukkig nieuwjaar!
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Agenda (onder voorbehoud)
Ledenfeest

Zat 12 febr

Culinaire Quiz

Za 12 maart

Ontbijt aan bed

Zo 20 maart

De Paashaas is verdwenen

Vr 1 april en de hele paasvakantie

Operatie Proper! - zwerfvuilactie Za 2 april

Philippe Robrecht ‘Concert 2020’ op 12 november
Eindelijk was het zover: op vrijdag 12 november 2021 kwam Philippe Robrecht
zijn laatste nieuwe album ‘2020’ voorstellen in de kerk van Bazel.
Om dit concert te realiseren, sloegen verschillende verenigingen de handen in
elkaar. Het idee kwam daar naar boven om de winst van 753 euro van dit optreden te schenken aan een goed doel, namelijk ‘Kruibeke Helpt’ VZW.
In deze VZW zetten vrijwilligers zich belangeloos in om mensen in armoede te
ondersteunen. Mensen in (kans)armoede worstelen dagelijks met problemen.
Vaak leidt dat tot moeilijkheden op het werk of school en tot vereenzaming.
Kruibeke Helpt wil mensen in armoede uit hun isolement halen en gelijkheid
versterken.
Ontmoeten
Is een kernwoord tegen uitsluiting
Hun acties 2021 – 2022
• Wekelijkse voedselbedeling van kwaliteitsvolle gezonde producten.
• Maandelijkse bedeling dierenvoeding
• Zondagse broodbedeling
• Ieder kind een taart! Elk kind verdient een verjaardagsfeest.
• Kracht en gevaar van Gedachten
• Maandelijkse groepsgesprekken Paasactie
Bestuursleden Carine Van de Walle, voorzitter 0493024078 Nele De Mol, penningmeester 0476743175 Katrien Vernimmen, secretaris 0473748639 Nadia Vogels, boekhouder 0474537649 Buurthuis, Nieuwe Baan 8 – 9150 BAZEL

Steunen kan zodat ze hun werking kunnen verder zetten: BE79 9731 9186 5933
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Ledenfeest!! Nieuwe datum 12/02!! Hopelijk
Beste vrienden,
Het virus geeft niet op, probeert ons thuis te zetten, onze sociale contacten te beperken. Net het tegenovergestelde van wat wij bij KWB zo graag doen. Wel wij
geven ook niet op, wij stoppen ook niet met plannen, hopen... we blijven doorgaan, ook met het ledenfeest.
Of het nu zal doorgaan weten we op dit moment niet, maar dat weten we morgen
ook nog niet. We plannen het ledenfeest op zaterdag 12 februari, dus houd deze
datum maar al vrij!
Uiteraard houden we jullie op de hoogte via mail. Hou in elk geval de persconferenties in het oog en de maatregelen die op dat ogenblik gelden.
We starten om 18u in de refter van Sint-Joris.
Even praktisch:
1.
Je was al ingeschreven en je hebt betaald. Laat ons toch even weten dat
je aanwezig zal zijn.
2.
Je was nog niet ingeschreven, maar wil nu wel komen. Laat het ons weten
en betaal 40 euro per persoon via de gekende rekening (zie laatste bladzijde).
3.
Je was ingeschreven, hebt betaald maar je kan niet komen op 12/02. Laat
het ons weten en we betalen je terug. Vermeld wel even je rekeningnummer.
Wij proberen tegen eind januari een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan. Tegen 2 februari zouden we graag een zicht hebben op wie aanwezig zal
zijn. Eén adres: info@kwbbazel.be. Laat je zeker op tijd horen, dat maakt ons leven ook gemakkelijker. Alvast bedankt!
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De Culinaire Kwis … zou dat mogen?
Hoe leuk zou dat zijn! Nog eens zo'n activiteit doen met pakweg 100 mensen
met een leuke, niet te moeilijke kwis, doorspekt met lekkere hapjes en een
drankje. Twee jaar geleden was onze laatste kwis nog nét mogelijk voor een aanen-af-lockdown die nu al bijna twee jaar duurt. Twee jaar! En we vonden een
lockdown van een maand in het begin al zo'n ramp!
In elk geval: de ploeg van de Culinaire Kwis heeft intussen heel wat tijd gehad
om kwisvragen over alle mogelijke onderwerpen te vergaren. Sport, muziek,
TV, actualiteit (die dan over 2 jaar kan handelen), … er ligt al een mooi kladje
klaar met vragen om jullie kennis te testen.
Natuurlijk zijn we nog niet 100% zeker dat we het kunnen laten doorgaan, maar
misschien zijn de broertjes Delta en Omikron ons wel goedgezind en vinden ze
het intussen tijd om ons kwisje te laten doorgaan? Of komen er nog nieuwe
broertjes of zusjes roet in het eten strooien? We weten het niet, maar wees slim
en noteer alvast 12 maart 2022 in jullie agenda voor eindelijk nog eens een
mooie activiteit!
Wil je intussen al wat oefenen om te zien of je kwis-conditie op peil is? Dat kan
op de volgende bladzijden! De antwoorden vind je op het allerlaatste blad.
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De Culinaire Kwis … een voorproefje.
1. Welk woord zoeken we met deze droedel?

2. De vroegere gemeenten Neerpelt en Overpelt zijn in 2019 gefusioneerd. Hoe
heet de nieuwe gemeente?

3. Licht is een apart verschijnsel. Het gedraagt zich als een golfbeweging, net als
geluid en een elektromagnetische straling, maar de energie die met licht overgedragen wordt zit in hele kleine deeltjes. Deze deeltjes zorgen ervoor dat we
kunnen zien en ze leveren ook de energie voor het fotosyntheseproces in
planten. Hoe noemen we deze deeltjes?
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4. Hoe heet de zanger van de Belgische muziekgroep Arid. Zij hadden gedurende enkele jaren bijzonder veel succes, maar geraakten na 2012 meer op de
achtergrond, onder meer door ziekte van die zanger.

5. Moeders mooiste is hij niet, maar je kan er wel lekkere gerechten mee bereiden. Hoe heet deze vis? Hij staat bekend onder meerdere namen.

6. Hoe heet de Belgische zwemmer die in 2012 en
2016 mooie resultaten behaalde op de Olympische
Spelen, maar zijn sportcarrière vroegtijdig afbrak
als gevolg van de Corona-epidemie?
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Geheugensteun voor de datums van de kooklessen
Spijtig genoeg zijn er kooklessen geannuleerd. Of is het uitgesteld? Laat ons
hopen dat we de draad weer kunnen opnemen! Misschien kunnen enkele van de
lessen die in december niet konden doorgaan toch nog hernomen worden indien
Covidje een beetje braaf wil zijn?
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 feb 2022

Do 3 feb 2022

Wo 23 maa 2022

Di 1 maa 2022

Do 10 feb 2022

Di 5 apr 2022

Do 21 apr 2022
Do 28 apr 2022

Za 9 apr 2021

Zo 5 jun 2022

Nog te bepalen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opstootje
Pelt
Fotonen
Jasper Steverlinck
Zeeduivel, Lotte of Staartvis.
Pieter Timmers

Finale
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