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Kijker nr 442 –Februari 2022 
 

 
Naar aanleiding van Gedichtendag 2022 een actueel poëtisch probeersel:  
 
Roffel de trom hier is de Omikron 
 
Ik zit binnen en naar buiten gaan is al waar ik naar verlang! 
Door die variant genoemd naar de 15de letter van het Griekse alfabet  
Zit ik momenteel thuis opgesloten in mijn 5 sterrengevang  
 
Ondanks boosterprikken, maskers en de nodige distantie  
Blijken deze opgelegde preventieve maatregelen  
In deze vertroebelde tijden geen veiligheidsgarantie 
 
Een beetje hoesten wat snotteren en een slecht humeur  
Aërosolen ontvluchten neus en mond  
Mijn haar is lang, ik wil… maar mag niet op café of naar de coiffeur 
 
Weeral geen skivakantie of weekend met familie of gelijkgezinden  
Volgens Van Gucht en Van Ranst ligt de eindmeet van de pandemie in 
zicht 
Al 2 jaar onze vrijheid kwijt en ondertussen allen Corona-
oudgedienden… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda (onder voorbehoud)  

Ledenfeest opnieuw verplaatst! 23 april 2022 

Beste vrienden, 
 
We hoopten op 12/02, er zijn versoepelingen, maar….  
We mogen nog niet dansen. En wat is een ledenfeest zonder swingen, jiven, den 
hucklebuck en ne goeie slow? 
We voelden ook dat heel wat leden zich nog niet comfortabel voelden om uit de 
bol te gaan in februari. 
 
Gisteren hadden we dus “overlegcomité” en na zwaar nachtelijk beraad en over-
leg met onze eigen virologen hebben we beslist het ledenfeest te verplaatsen naar 
zaterdag 23 april. 
 
Dus neem nu je agenda en noteer: 23/04 om 18u, ledenfeest KWB in de refter 
van Sint-Joris. 
 
Even praktisch: 
1. Je was al ingeschreven en je hebt betaald.  Laat ons even weten dat je 
           aanwezig zal zijn. 
2. Je was nog niet ingeschreven, maar kan 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 23 april. 
           Laat het ons weten en we betalen je terug. Vermeld wel even je  
           rekeningnummer. 
 
Tegen 1 april (kon het niet laten) zouden we graag een zicht hebben op wie  
aanwezig zal zijn: één adres: info@kwbbazel.be. 
Laat je zeker op tijd horen, dat maakt ons leven ook gemakkelijker om alles  
georganiseerd te krijgen. 
Alvast bedankt! 

Culinaire Quiz Za 12 maart  

Ontbijt aan bed Zo 20 maart  

Paastochten Vr 1 april en de hele paasvakantie  

Operatie Proper! - zwerfvuilactie Za 2 april  

Ledenfeest Zat 23 april 



De Culinaire Kwis … dan toch op 12 maart? 

Gaat het dan toch mogen gebeuren? Onze laatste Culinaire Kwis was op 7 maart 
2020, kantje-boordje om nog te laten doorgaan in functie van Corona, want de 
vrijdag erna gingen alle deuren op slot. Wisten wij veel dat die 9 weken lock-
down die ze ons eerst gingen opleggen uiteindelijk 2 jaar van continu aanpassen 
ging worden! Mondmaskers, vaccins, besmettingen, quarantaines, nog meer 
lockdowns, er komt geen eind aan.  

Maar nu kan het dus toch weer!! Echt? Echt! 
Voorlopig ziet het er naar uit dat we maar maximum 20 groepen gaan kunnen 
inschrijven - dat is iets minder dan de 25 die we meestal hebben - maar dat kan 
nog wijzigen. Corona, you know. De samenstellers zijn een tijdje geleden in elk 
geval vol goede moed begonnen aan de versie van 2022 in de hoop dat hun werk 
niet voor niks zal zijn.  
 
Hoe ging dat weer, die Culinaire Kwis? Je komt binnen en je krijgt direct al een 
aperitiefje aangeboden. Je komt rustig in de stemming en om 19u00 begint dan 
de eerste ronde met nadien een eerste hapje. Zalig … de tweede ronde komt er al 
direct aan en wordt direct gevolgd door het tweede hapje. Mjam!  
En zo gaat dat door gedurende acht kwisrondes. De nadruk in onze kwis ligt niet 
op een torenhoog niveau qua vragen, maar op het gezellige samenzijn. De herse-



nen prikkelen, de smaakpapillen verwennen, daar gaat het om. En zoals altijd 
willen we het geheel economisch houden … hieronder de praktische gegevens: 
 
• Deelnemen is per ploeg van 4 personen, 
• De inschrijvingsprijs is 60 Euro per ploeg - KWB-leden krijgen daar al di-

rect één consumptie bij … lidgeld rendeert bij ons! 
• Datum en startuur: 12 maart om 19u00. We willen dan echt beginnen, dus 

probeer mooi op tijd te komen,  
• De avond wordt in twee blokken van 4 vragenreeksen ingedeeld, met daar-

tussen een pauze, 
• We proberen weer een mooie prijzentafel samen te stellen, 
• Inschrijven uiterlijk op 4 maart 2022 via info@kwbbazel.be of op 0488 22 

99 78. Voorlopig moeten we afsluiten op 20 ploegen, de grootte van de zaal 
beperkt het maximum aantal ploegen sowieso op 25 ploegen  

• Vergeet geen originele ploegnaam te bedenken! 
 
Als je weet dat er nu al 5 ploegen zijn ingeschreven, dan heb je toch niet veel 
extra motivatie nodig om direct - dadelijk - sofort - jouw ploeg samen te stellen 
en in te schrijven. Want je weet hoe dat gaat … first come, first serve! 
  

 

Zondag 20 maart – Ontbijt aan Bed 

 
Nog even en dan is het zover. In 2021 kon het nog niet, nu rekenen we erop dat 
jullie terug een Ontbijt aan Bed kunnen bestellen van KWB Bazel. Maar dan 
moet je er wel op tijd bij zijn! Je mag het voor jezelf bestellen maar je kan het 



ook iemand die je lief is als verrassing aanbieden. Vroeg in de ochtend als ener-
giebron 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.    
 
Met elk ontbijt dat we kunnen afleveren doe je ons een plezier en steun je KWB. 
Toegegeven, de voorbije 18 maanden was het maar poverkes maar we blijven 
hopen op die ommekeer om jullie als vanouds een kalender vol bruisende activi-
teiten te kunnen aanbieden. 
 
Aarzel niet, plaats je bestelling vandaag nog en laat je verwennen op zondag 20 
maart!  Een bestelformulier kan je verder in deze Kijker vinden. 

 
Zaterdag 2 april Operatie Proper! - zwerfvuilactie 

Het is misschien maar een druppel op een hete plaat maar alle beetjes kunnen 
helpen…Op zaterdag 2 april doen we voor de tweede maal een operatie “Proper 
Bazel” onder de vorm van een zwerfvuil opruimactie”. 

Ondanks sensibiliseringscampagnes allerlei en meer recycleerbaar afval moeten 
we toch op dezelfde nagel blijven kloppen. Het is jammer maar een van de ver-
velende nevenwerkingen van een mooie dorpskern die veel dagjesmensen lokt 

en een grote school die centraal gelegen is, is het fenomeen zwerfafval. Voel je 
je aangesproken en wil je graag met je buur, vrienden, familie, je steentje bijdra-
gen? Doe dan mee met onze actie op zaterdag 02/04/2022 Meer gegevens over 
startuur en inschrijving in volgende kijker. 



PAASTOCHTEN 2022 

Pasen, het feest van de hoop en verrijzenis! Laat ons hopen dat tegen dan het 
vieze coronabeestje volledig verdwenen is en we met zijn allen weer samen acti-
viteiten kunnen doen. In de Paasvakantie, van 2 tot 15 april 2022 , kunnen we 
weer op pad om aan de hand van verhalen de eitjes te volgen en de paashaas te 
zoeken. Doen we dit apart of gaan we op zondagnamiddag 10 april samen op 
pad? Meer info volgt in de volgende kijker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheugensteun voor de datums van de kooklessen 

Ook hier begint er hier en daar wat licht te schijnen in de duisternis.  

Kookploeg 1 bij Jeanine: ze hebben al kooklessen moeten uitstellen of afgelas-
ten en ook de les van 16 februari kan door omstandigheden niet doorgaan. De les 
in maart gaat heel waarschijnlijk wel door en misschien wordt er intussen nog 
een les georganiseerd.  
Dirk Lyssens houdt de koks op de hoogte.  



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 
9150 Bazel 

De Doe-Het-Zelvers hebben op 1 februari (mét toestemming!) hun kooklessen 
in de keuken van St-Joris kunnen hernemen. Met een Oosterse versie was het 
alsof Corona ons nooit voor de voeten had gelopen. Een "Wonton" soepje en een 
Indische appelsoep gevolgd door Thaise kip-met-gember en al even Thaise 
"watervalbiefstuk" zorgden voor een lekker avondje!  

 

De damesploeg heeft door Corona ook al wat lessen moeten schrappen en de 
kookles van 10 februari sneuvelt ook. Hier is Stefanie in overleg met Cindy aan 
het proberen om enkele data toe te voegen in de periode van nu tot de reeds ge-
plande lessen in april.  
De koks worden op de hoogte gehouden door Cindy.  

 

Groep 1. Jeanine 2. Doe Het Zelf 3. Stefanie 

Verantw Dirk Lyssens Luc Van Elsen Cindy Van Sebroeck 

GSM 0475 44 53 07 0472 40 01 44 0479 33 98 64 

Chefkok Jeanine Brijs Wij doen dat "lekker" 
zelf 

Stefanie Quintelier 

Plaats St-Joris St-Joris Bij de lesgever thuis 

 Wo 16 feb 2022 Di 1 maa 2022 Do 10 feb 2022 

  Wo 23 maa 2022 Di 5 apr 2022 Do 21 apr 2022 

    Do 28 apr 2022 

       

       

Finale Za 9 apr 2021 Zo 5 jun 2022 Nog te bepalen 


