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De voorbije maand stond grotendeels in het teken van Pasen.
Hopelijk hebben jullie deelgenomen aan de “Paashaas is verdwenen”, luistertocht door onze mooie polders. Vooral de tweede week van de paasvakantie
bood met het mooie weer een perfecte gelegenheid om naar de avonturen van
Hoppie en Floppie te luisteren en te genieten met het ganse gezin.

Koning Karel verwacht ons!
April was dit jaar ook de maand van het KWB Bazel ledenfeest 3.0. Ruim 2,5
jaar na de vorige editie deed het deugd velen onder jullie terug te zien in een
“vrij van corona maatregelen” sfeer. En we hebben er iets bijzonders van gemaakt – dat lezen jullie verder in deze Kijker in een verslagje van Christine. Niet
alleen de avond zelf maar ook het opstellen en aankleden van de zaal en het opruimen na afloop deed deugd. En als er iemand verstek moest laten gaan, werd
er ons nen Dokker1 toevertrouwd die ons fantastische diensten heeft bewezen.
Dank ook aan Amber en Davino - de twee jonge mensen die de ganse avond
achter den toog stonden.
Kunnen rekenen op mensen die paraat staan om vrijwillig een handje toe te steken - een voorbeeld waar verenigen voor staat.
De meimaand is de lentewandelingmaand – een aanrader en niet te
missen! In juni staan de garageverkoop en de daguitstap op de agenda. We gaan
dit jaar naar de stad van de Carolos: Charleroi. Onbekend?
Niet aarzelen en snel inschrijven, het belooft een mooi programma te worden en
we worden zelfs begeleid door een doorgewinterde Charleroikenner afkomstig
uit Bazel.
Hopelijk zien we elkaar snel op één van onze volgende activiteiten.
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Voor wie het niet zou weten: Dokker is een vervoermiddel, een Dacia

Agenda
Lentewandeling

Za 14 mei

Garageverkoop

Za 11 juni

Busreis

Za 25 juni

Familienieuws
Een dikke proficiat aan alle plechtige communicanten en eerste
communicanten en hun ouders.

23 april 2022 Ledenfeest!!!
Om een bekend liedje te citeren:
“Je hebt er maandenlang naar uitgekeken,
Die vervelende coronaperiode wou maar eerst niet om,
Traag en langzaam kropen langs de weken,
Maar eindelijk was het er toch”… het langverwachte ledenfeest van KWB!

Op 21 april was het zover. In het zaaltje van Sint-Joris, voor de gelegenheid sober maar mooi en sfeervol ingericht, stonden we op ons paasbest te blinken.
Voor het eten gaf Luc een update van de situatie en activiteiten die nog op het
programma staan dit jaar (en die jullie terugvinden in deze Kijker) en werd door
Geert het financiële luik op ludieke wijze toegelicht, voor en na corona, waarvan
ik enkel onthoud dat de balans ‘positief’ is.
Ondertussen werd buiten de bbq aangestoken en binnen werd een Syrisch buffet
klaargezet.

Kok van dienst was Fahd Anka,
samen met zijn zoon Nasser. Zijn
vrouw had thuis heel wat voorbereidend werk gedaan.
Schotel, schalen, borden werden
aangebracht met o.a. baba ganoush, humus (een spread van kikkererwten, look, olijfolie en veel
kruiden), frituurhapjes, komkommer/yoghurtdressing, zalm-, granaatappel- en rode bietensalade,
pannenkoekjes gevuld met gehakt, kaas
en spinazie en nog zoveel meer….En dan
moest het hoofdgerecht nog komen, nl.
een Libanese bbq met merguez, lamsvlees, varkensvlees en kip.
Na deze overheerlijke maaltijd volgde
nog een dessertenbuffet met huisgemaakte hartige zoetigheden.
Een fijne kennismaking met een wereldkeuken om werkelijk duimen en vingers
af te likken.
We dankten Fahd en zijn familie van harte met een welgemeend lang en warm
applaus.
Ze gaven ons een palet aan smaken en
geuren
die ons reeds van de zomer deden dromen en
waar we nog lang met veel goesting aan zullen
terugdenken.

Herwig zorgde er nadien voor dat iedereen die
zin had, een danspasje kon wagen op de dansvloer.
“’t Is jammer dat het overging”,
Maar we koesteren de herinnering…
Op naar een zomer die nog lang niet voorbij is…

Zondag 10 april 2022 14.30 wandeling in groep
Ook dit jaar kon groot en klein weer al wandelend genieten van een prachtig paasverhaal dat deze keer werd ingesproken door
Saartje Vandendriessche. Via kleurrijke borden en kartonnen paaseitjes werd je 4 km
geleid langsheen onze mooie Bazelse wegels
en rustige straten. Er waren zowel voor +8jarigen als -8 jarigen verhaaltjes op hun niveau, en in te scannen via een QR code.
Zondag 10 april wandelden we het parcours
samen in groep. Ondanks de lage opkomst
was dit een leuke middag. We lieten de verhalen voor wat ze waren en breiden nog een
extra lus aan de tocht. Hierdoor wandelden
we uiteindelijk 8 km in het zonnetje, babbelend over koetjes en kalfjes, genietend van
chocolade-eitjes en lekkere paassnoepjes (we ontdekten dat onze voorzitter Luc
een echte snoeper is!) en vooral van elkaars gezelschap. En we leerden zelfs nog
wat bij: wist je dat er in de Donkerstraat een plaatsje is – het enige in Bazel –
vanwaar je de Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal van Antwerpen kan zien?
Afsluiten deden we op het zonnige terras van ‘het Hoeksken af’ waar de bazin
vrolijke herinneringen boven haalde en waar we genoten van een goed glas!

Koken dames
Na een onderbreking van een halfjaar (door die corona), konden de dames weer
gaan “koken”.
Even wachten tot iedereen er was en dan een glaasje cava voor de grote dorst.
Bijbabbelen was een must en Stefanie kon er eerst geen speld tussen krijgen om
haar gerechten uit te leggen. Maar we kregen toch honger en konden dan ook
luisteren.
Omdat het al ons derde jaar is, mocht het deze keer een beetje moeilijker: een

Midden-Oosters buffet.
Sommigen hoorden het in Keulen donderen bij namen zoals “Sumac en Zaatar”,maar na een goede uitleg en alles even bekijken en ruiken gingen we aan
de slag.

Per 2 maakten we een gerecht en hielpen elkaar met het vele snijwerk. Stefanie
zorgde voor de aanvoer van de ingrediënten en de oven en probeerde al onze
vragen te beantwoorden.
We maakten: tomaatjes met
koude yoghurt, zoete aardappelpuree met limoensalsa, lamsburgertjes met pistachenoten en
sumak, een kleurrijke salade en
Libanees platbrood.
Alles werd mooi gepresenteerd
op het aanrecht en we konden
weer ons bordje vullen.
We hebben ons buikje rond gegeten met al het lekkers en onze
potjes gevuld met de overschot
van de salade. Het was weer
super lekker!!!
Na de afwas dronken we nog
thee of koffie met een paaseitje of koekje en kon er nog veel gepraat worden.
Daarna gingen we voldaan naar huis.
Dank je wel Stefanie voor deze toffe kookles en we hopen dat we snel mogen
terugkomen

Lentewandeling zaterdag 14 mei
Een helling in de ronde, een kunstenaarsdorpje met een hagelwit kerkje, een lekker biertje… KWAREMONT. Hier vertrekt onze wandeling om dan het 300
hectare grote Kluisbos in te duiken, een prachtig bos met enkele pittige hellingen
(alles wat we klimmen, dalen we ook he). Na een 12 tal km en enkele tussenstops zien we terug het witte kerkje van Kwaremont, maar niet zonder eerst de
Liefdesbron te passeren.
Heb je ook zin om mee te wandelen?
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 stipt 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.
PS : de hellingen kan ieder op eigen tempo verwerken, we wachten wel.

Busreis zaterdag 25 juni
Graag kondigen we onze busreis al even aan. Wie zeker mee wil kan vanaf nu al
inschrijven (zeker doen voor we ook andere verenigingen uitnodigen).
We beperken de inschrijvingen tot 50 personen (puur praktisch he, gidsen, bus).
Voor alle KWB Bazel leden doen we dit jaar een specialleke, “de kas “betaalt de
bus.
Dus nu een mail naar: info@kwbbazel.be
Voor de rest: we vertrekken in Bazel rond een uur of acht, we zijn terug rond 18
uur, de prijs staat nog niet vast, maar houden we zo laag mogelijk, we hopen op
goed weer, de ochtendkoffie en de lunch zijn inbegrepen alsook de gids en de
bezoeken.
Oh ja, naar waar gaan we? Bij een peiling in de Volkskrant van 2008, verkozen
tot lelijkste stad van de wereld. Gelegen in Henegouwen aan de Samber, Paul
Magnette als burgemeester. Inderdaad: Charlerloi. Kom deze stad met ons ontdekken! Het is beslist de moeite.
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
Finale

St-Joris

Wij doen dat "lekker" Stefanie Quintelier
zelf
St-Joris
Bij de lesgever thuis
Zo 19 jun 2022

Geen!

De kooklessen zijn bijna voorbij
Er blijven niet veel lessen meer over. Belangrijk om weten is dat er bij de dames
zo veel lessen zijn geannuleerd (jeweetwel … dat virus), dat ze besloten hebben
om nog een extra les toe te voegen. Datum nog te bepalen. Wie daar nog aan wil
deelnemen hoort van Cindy die datum wel of kan een mail sturen naar info@kwbbazel. be
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