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De afgelopen maand maart was eindelijk nog eens een min of meer normale maand. Een lekker pril zomers weertje, de ontmaskering van onze
aangezichten, en een heel actieve KWB-kalender. Dat we na 2 jaar verstikkende pandemie als vereniging nog niet dood zijn is gebleken uit het
succes van onze voorbije activiteiten. De culinaire quiz was in een wip
uitverkocht en was, naar ik heb horen zeggen, weeral een gezellige spannende en culinair hoogstaande avond. Onze andere klassieke maart activiteit “ontbijt aan bed” werd na een aarzelend begin een overdonderend
succes met meer dan 470 verzorgde en tijdig afgeleverde ontbijten…Over
beide activiteiten staat er verder in deze Kijker nog een verslag en wat
sfeerfoto’s.
Wat mij vooral bijgebleven is, zonder de pastoor te willen uithangen, is
het plezier en de grote inzet van vele bestuursleden om samen veel werk
te verzetten en dat met op tijd en stond een zwans en een pintje. Er zijn
afgelopen maand in de verschillende groepen ook een paar inspirerende
kooklessen geweest. In de “doe-het-zelf” groep waar ik lid van ben, zijn
we een culinaire wereldtoer aan het maken. Na de Franse, Aziatische en
Italiaanse keuken kijken we uit naar waar de volgende keukenpieten hun
inspiratie gaan halen. April belooft ook een drukke KWB maand te worden met de actie zwerfvuil, de paastocht en het al 3 keer uitgestelde ledenfeest op 23 april. Stijn De Paepe die dagelijks een “Rederijkersvers”
publiceerde in De Morgen heeft onderstaand gedicht in 2021 geschreven.
Deze aimabele huisdichter wonende in Zele is ons veel te vroeg ontvallen
eind februari. Hij gaf mij eindelijk het gevoel om nog eens trots te kunnen
zijn op mijn geboorteplek. Jammer dat na Corona nu een wraaklustige
Russische patriarch de boel komt verpesten en de wereldvrede in gevaar
brengt door oorlog en stokebrand in Oekraïne te gaan opvoeren.
Poetin & co
Zo is ‘t altijd al gegaan
En zo zal het altijd blijvenWat historici beschrijven,
Wat er in de krant zal staan.

Mannen met een hart van steen
En een ruimbemeten ego
Spelen laconiek Stratego
Met de wereld om hen heen.
Winnaars, machtig en infaam,
Die de spelregels verzinnen
Of omzeilen om te winnen.
De verliezer heeft geen naam.
(† Stijn De Paepe)

Agenda (onder voorbehoud)
Paastochten

Za 2 april en de hele paasvakantie

Paaswandeling in groep

Zo 10 april

Ledenfeest

Za 23 april

Lentewandeling

Za 14 mei

Culinaire Kwis, 12 maart!
Een jaar zonder Culinaire Kwis is bijna onvoorstelbaar, maar in 2021 hebben we dat toch moeten meemaken. Tijdens onze editie van enkele weken
geleden werd gevraagd de hoeveelste editie dit was en zoals steeds met dit
soort “blijvers” van activiteiten is iedereen na wat jaren de tel kwijt. De
eerste editie was in 2010; met een Covid-jaartje dat er tussenuit viel, was
dit toch al editie 12! Voorlopig nog altijd een succesnummer, mogen we
zeggen, want ook deze editie
was binnen de kortste keren
uitverkocht. Jammer genoeg
hebben we weer enkele groepen moeten weigeren.
We zaten dus nu na exact 2 jaar
terug in onze vertrouwde refter
van St-Joris met een 100-tal

mensen: een dikke 90 kwissers, meer dan 10 medewerkers en natuurlijk
Bram en Annelies in de keuken. Voor we het vergeten moeten we die
kwissers natuurlijk bedanken, maar zeker en vast dat keuken- en zaalpersoneel. Zonder die mensen konden we deze “gesmaakte” activiteit niet bren-

gen! Helemaal nieuw was de presentatie. Ernst was deze keer verhinderd
en niemand minder dan Lieve Van de Water (jaja, dochter van onze Paul!)
nam die taak op zich en echt wel op voortreffelijke wijze. Merci!
Corona-angst was er een beetje, maar een raampje open aan de ene kant en
een deur aan de andere stelden gerust. En eris geen “kwis-pandemie” gekomen, dus we hebben dit weer goed overleefd. Net als 2 jaar geleden, toen
dezelfde activiteit nét voor de algemene lockdown viel.
De kwis zelf leek wat moeilijker dan de vorige jaren. Tot op het einde bleven vier tot vijf ploegen dicht bij elkaar. Het was zo erg dat er op een bepaald moment ergens halfweg, een ex aequo was van drie ploegen op de
eerste plaats! Op het einde nam de ploeg “Volgende Keer Beter” rond
Gunther De Rycke (die al vele jaren meedoet) met twee puntjes afstand
van “De Stepper werkt niet”, de ploeg rond ons KWB-lid Nick Michiels.
De ploeg met de naam “Gezellig Samenzijn” (rond Stijn Verhulst) had dan
nog eens één puntje minder en exact hetzelfde als “Pol en de 3 Biggetjes”.
Lekker dicht bij elkaar, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Wel belangrijk dat alle deelnemers zichzelf een gezellig en lekker avondje hebben
aangeschaft. En dat dat enorm deugd deed na twee jaar van afwisselend

“het-kan-het-kan-niet” Corona-miserie. Laat ons hopen dat we dat Corona
-beestje (dat zeker nog niet weg is) stilaan onder de knoet krijgen en we
samen nog meer van deze leuke avonden kunnen beleven. Tot volgend
jaar op de 13de kwis of intussen nog veel sneller op een andere activiteit.

Zondag 20 maart – Ontbijt aan Bed
Zondag 20 maart - Ontbijt aan bed – we hebben het geweten!
Eventjes hebben we getwijfeld – gaan we dit jaar wel aan de 300 ontbijten
geraken? Een trage start, een verkoop op de boerenmarkt die behoorlijk was maar toch niet echt
overtuigend. En dan – de dagen
in de aanloop naar het weekeinde
van Vaderdag – vielen de bestellingen bijna als de aanstaande
Paaseieren uit den hemel. Op de
kop 471 ontbijten zijn er verkocht
– een nieuw record! De aankopers
moesten overuren draaien om al
de lekkers vers en tijdig aan te kopen. Duizend sandwiches moesten met
een remorque opgehaald worden, ne mono volume was amper groot genoeg om 960 pistolekes en – nadien – nog eens 480 chocoladebroodjes
aan te voeren. En het kriebelde: “ja, we kunnen het nog” - iedereen fier
om een KWBer te zijn! Getuige daarvan de vele vrijwillig helpende handen op zaterdagnamiddag - om alles klaar te zetten – en vroeg zondagochtend, om de nog warme pistolekes en chocoladebroodjes te verdelen.
Dank zij een vlekkeloos routeplan van Geert konden de vijf ploegen op
tijd uitrijden en werden alle bestellingen op het juiste adres gebracht. Van
in Temse tot in Zwijndrecht kon men van ons ontbijt genieten.
Vanmorgen nog op de boerenmarkt, twee weken na datum, mochten we
nog complimenten ontvangen van de geslaagde formule.
Het heeft ons allemaal deugd gedaan om nog eens te mogen en te kunnen
uitpakken: 471 maal bedankt aan de helpers en de bestellers van een ontbijt.

Zaterdag 2 april Operatie Proper! - zwerfvuilactie
Gelukkig werden we op zaterdag 2 april niet wakker onder sneeuw- of
regenwolken. Een frisse ochtend – dat wel – maar het zonnetje was toch
zeer prominent aanwezig.
Was het nu 9.30u of 10u – even nog getwijfeld - maar uiteindelijk stonden we met 17 deelnemers klaar om onze Operatie Proper aan te vatten.
Met Dauwk, Saar, Stien en Lotte mochten we ook enkele (klein)kinderen
van onze leden verwelkomen. Nadat iedereen het stilaan gekende groene
hesje had aangetrokken en voorzien was van handschoenen, vuilzak en
een grijpstok op maat, trokken we met drie ploegen in gespreide slagorde
het dorp en polders in. Langs de invalswegen en rond banken in park en
rond de sporthal vind je de meeste rommel. Maar de polders die zien er
proper uit! Dit is ook ongetwijfeld het resultaat van de vele vrijwilligers
die er vaak dagelijks op uit trekken om straat en buurt zwerfvuilvrij te
houden. Als je ze tegenkomt, steek eens een duimpje op of roep eens een
luide dankjewel! En vooral, geen vuil achterlaten en breng het naar de
afvalcontainer.
Na een tweetal uurtjes konden we afzakken naar De Drij Klakken. Daar
kregen we nog een lekkere boterham met kaas, hesp of choco natuurlijk.
Koffie of thee van de Heemkundige Kring en een cola of pintje van
KWB. Het napraten hoort erbij, het moet erbij en het is toch zo plezant!
Een oprechte Dankjewel aan alle deelnemers!

23 april 2022 Ledenfeest!!!
Lekker eten, dansen, samenzijn
Beste vrienden,23 april om 18u, ledenfeest KWB in de refter van SintJoris.
ZIJN JULLIE AL INGESCHREVEN? Iedereen Welkom! Mis dit niet!
Wat wij voorzien: een receptie met hapjes, een speciale barbecue (den
traiteur zegt dat ge het nooit allemaal gaat opkrijgen), een dessertenbuffet,
een dansvloer en een top-dj en een optreden van een wereldgroep. (En
ook drank voor moest er iemand dorst krijgen)
Wat jullie moeten doen:
Je was al ingeschreven en je hebt betaald. Laat ons even weten dat je
aanwezig zal zijn. Van velen hadden we al reactie, van anderen nog niet.
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).
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.
Graag tegen 14 april iets laten weten via info@kwbbazel.be . (Vroeger
mag ook)
Pasen, Activiteit tijdens de paasvakantie van 2 april 2022 tot en met
18 april 2022.

Luisterwandeling van zo’n kleine 5 kilometer
Scan de QR-code op de borden om de
fragmenten te beluisteren (vergeet je
smartphone niet!). Met de stem van
Saartje Vandendriessche, twee knotsgekke verhalen: voor -8-jarigen en +8jarigen. Gratis, en wanneer het jou
past; de ideale gezinsuitstap

Zondag 10 april 2022 14.30– wandeling in groep
Laat je paasbeste kledij maar thuis, trek comfortabele schoenen aan en
zorg dat je om 14u30 aan het vertrekpunt bent. Gezelligheid verzekerd en
een kleine attentie wordt voorzien. Helaas geen QR-code na het einde van
de wandeling, maar vermoedelijk vinden jullie de weg wel naar “hier of
daar” waar je nog even gezellig samen kan nagenieten. PS: Instagramgebruikers mogen natuurlijk hun foto’s van de wandeltocht delen met ons
door @kwbbazel toe te voegen. Wij kijken er al naar uit. Vertrek aan
Kleuterschool ’t Krinkelding, Kerkwegels 22, Bazel.

Lentewandeling zaterdag 14 mei : save the date
Daar gaan we weer! Wij zorgen voor een terrasje voor en na en eentje er tussenin. Tussen de terrassen door wandelen we van het ene mooie plekje naar het
andere. Tijd om bij te praten, mensen (beter) te leren kennen, te genieten van de
natuur (en het zonnetje). Je hoeft geen geoefend wandelaar te zijn, we houden
het bij maximum 12 km. Neem opnieuw je agenda erbij en je noteert: zaterdag
14 mei, Lentewandeling KWB. Inschrijven doe je per mail naar info@kwbbazel.be. Geef het aantal personen door en laat even weten of je zelf
met de wagen komt en of je iemand kan meenemen. We vertrekken om 9 uur
aan de Dulpop, we carpoolen waar mogelijk en we nemen uiteraard onze picknick mee. Goede stapschoenen en regenkledij of zonnecrème zijn altijd een aanrader. Naar jaarlijkse traditie kan wie wil ook afsluiten met een gezellig etentje,
laat maar weten.
INSCHRIJVEN!!!
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 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
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