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Kijker nr 449 - November 2022 

  
 

Het na-zomertje dat in normale tijden eind september al gedaan is, is blijven  

duren tot eind oktober.  

Prima dat de weergoden ons op deze manier goedgezind zijn en we ons  

peperduur gas en elektriciteitsverbruik wat kunnen beperken.   

Of dit voor ons milieu een goede zaak is zal de toekomst wel uitwijzen.  

Zelf was ik door omstandigheden niet aanwezig bij de dropping maar uit de  

reacties achteraf heb ik unisono alleen maar positieve feedback gehoord,  

veel aanwezigen, een paar nieuwe leden, origineel concept, leuke locatie… 

Verder verslag in deze kijker.  

 

Triple is funny, double makes the money.  

Dat gaat natuurlijk over darts.  

Ongetwijfeld wordt onze Darts &Pizza-avond eind oktober een knaller, ik hoor 

dat op dit moment alle inschrijvingen al volzet zijn dus dat belooft, verslag in de 

volgende Kijker.  

 

 

 

 

Traditioneel is november de maand dat we ons jaarlijks ledenfeest houden.  

Nu het COVID-virus relatief onder controle is gaan we er vol voor. op 19 no-

vember maken we er een culinair festijn van met aansluitend een echte danspar-

tij! Remember!!! Suggesties voor dansnummers mogen doorgemaild worden 

naar info@kwbbazel.be . 

 

Als het jaar op zijn einde loopt moeten wij (wijkmeesters M/V) net als de Sint 

en Piet aankloppen bij onze leden om het jaarlijks lidgeld (2023) te incasseren. 

Door de stijgende kosten zijn wij jammer genoeg verplicht om ons lidgeld met 5 

euro te verhogen.  

Maar omdat we als vereniging ernaar streven om het Aldi principe (lage prijs / 

hoge kwaliteit)  in de praktijk te brengen, is elke steun daarbij nuttig.  

Net vandaag kregen we via een mail  goed nieuws van KWB Nationaal:  

Kwb schenkt elk lid 5 euro te gebruiken voor een activiteit in 2023 

 

Het Aldi-principe 



 

Agenda 

 
Financieel nieuws 
 
November is lidgeld-maand. Uw wijkmeester zal u op een of andere ma-

nier contacteren om te vragen of u lid blijft en uitnodigen om te betalen. 

Het slechte nieuws: het lidgeld is met 5 euro omhoog, al is 35 euro na-

tuurlijk nog altijd een koopje Het goede nieuws: in je voordeelboekje zal 

een bon zitten van 5 € van kwb nationaal die je kan inleveren op een kwb 

activiteit. Zo blijven we even goedkoop terwijl alle prijzen omhooggaan, 

in feite worden we dus goedkoper. 

 
 

Dzjuir! Kende gelder tees nog? 
Vraag het zeker eens aan je kinderen of kleinkinderen.  (dialectopvulsel 

voor deze Kijker met de groeten van de Heemkundige Kring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-I  2-E  3-A  4-G  5-B  6-C  7-D  8-J  9-F  10-H 

19 november Ledenfeest  

17 december  Kersthappening 

1 zjaloezie A koord 

2 scheirlinks B prutsen 

3 string C verdrinken 

4 boktaont D fluiten 

5 fottere E Schuinweg, rakelings 

6 versmoeëre F handvol 

7 schuffele G kies 

8 tweffeleir H armvol 

9 auffel I rolluik 

10 aarfel J bed van 1,10 m breed 



8 oktober Dropping - nieuwe formule  
 

Omdat op vrijdagavond veel werkende zielen liever uitgeteld in hun zetel voor 

TV gaan liggen liever dan nog een nachtelijke dropping te beginnen, kwam het 

voorstel om de dropping 2.0 in te voeren. Niet meer op een vrijdag maar op een 

zaterdag, en vertrekkend in de late namiddag als het nog licht is zodat we geen kot 

in de nacht pas thuiskomen. 

De nieuwe formule bleek een schot in de 

roos.  

 

32 deelnemers stonden zaterdag 8 oktober 

om 15u30 paraat om zich met de bus te 

laten voeren naar ongekend gebied.  

De weergoden waren ons super goed 

gezind want het zonnetje was op deze 

herfstdag ook van de partij. 

We werden onderverdeeld in 3 groe-

pen naargelang de afstand die we wil-

den wandelen: 9 km, 11 km of 13 km 

en werden groep per groep gedropt 

met een plannetje in de hand dat ons 

naar een eerste samenkomstplaats 

moest leiden. Ieder groepje vond snel 

de veerdienst  (de Belleboot!) van 

Schellebelle.  

 

Groep 2 

De groep van 11 km vond het eerste 

terrasje dat ze tegenkwamen na het 

veer al zo gezellig en perfect in het zonnetje gelegen dat ze het niet links konden 

laten liggen.  

Onze twee planlezers loodsten ons probleemloos tot de eerste tussenstop waar we 

zeer lekkere frietjes hebben gegeten. We stapten verder het mooie natuurgebied 

van de Kalkense Meersen in, waar we al pratend met elkaar kennis maakten en 

genoten van eenieders gezelschap. Stiltes konden er niet vallen, want ons Dura-

celkonijntje haar ‘af’ knop konden we nergens vinden. Onze groep bereikte – 

met een kleine aanwijzing van een lokale boer – op ons eindpunt ‘café De Zwaan’ 

in Uitbergen. Iedereen zat al ongerust op ons te wachten.  



 

Blijkbaar waren we een beetje omgelopen 

en was de laatste groep dus vóór ons aan-

gekomen – maar we waren ons van geen 

kwaad bewust. We hadden ons heel erg 

geamuseerd, en dus waren die extra kilo-

meters helemaal niet erg! De erwtensoep 

die ons op eindbestemming werd aange-

boden maakte het nog helemaal af.  

 

Groep 1 

Misschien hebben de andere groepen de 

indruk dat zij de beste dropping hebben 

meegemaakt, maar zij dwalen! Soms ook 

letterlijk. Groep 1 met 9 km, is niet in de val getrapt van snelle bevrediging van 

primaire behoeften in de vorm van ‘eerste terrasjes’. Zij zijn, na een avontuurlij-

ke overtocht met de Belleboot over de Schelde, flink doorgestapt naar de eerste 

tussenstop.  

Onderweg zorgde een helikopter voor afleiding door op een weide allerlei halve 

landingsmaneuvers uit te voeren. Misschien had dat wel iets te maken met de 

ballons die ook in de lucht hingen. 

In elk geval was er voor groep 1 geen enkel probleem in de frituur: alle ruimte 

en tijd om rustig van ons frietje te genieten en daarna in het gezellige 

‘Vrijgeweide’ in de zetel neer te ploffen voor een biertje of zoiets. En hop, groe-



pen 2 en 3 hadden zich nog maar goed genesteld of 1 was alweer de baan op. 

Het vervolg was een schitterende wandeling met plezant gezelschap onder de 

opkomende volle maan en Jupiler en de ondergaande zon.  

De geur van erwtensoep in De Zwaan kwam ons ten slotte in den donkere tege-

moet. 

De beste dropping ever! 

 

Groep 3: 13 km 

De derde groep offerde zich op om het langste end te wandelen.  

Zich bewust van de mogelijke verleidingen die hen onderweg nog te beurt zou-

den vallen, haastten ze zich naar de blauwe bel alwaar zij, nog net voor de laat-

ste vaart, de overzet maakten naar de juiste kant van de Schelde.  

Niet wetend of er nog een café zou volgen, namen zij het zekere voor het onze-

kere en versterkten zij op het eerstvolgende terras ‘den innerlijken mensch’ met 

godendranken allerhande.  

Daarna was het genieten van de ondergaande zon over de Vlaamse velden al-

waar enkele luchtballonnen zich, de ene al wat galanter dan de andere, vleiden in 

de groene beemden langs het pad.  



Nog net voor het donker bereikte ook deze 

groep de tussenstop en volgde de derde 

overval op het frituur.  

De friturist was content, de lange rij wach-

tenden ziet ons volgend jaar toch liever 

aanschuiven in een ander frietkot. 

Galant liet deze groep de anderen opnieuw 

voorgaan in het tweede, nachtelijke, deel 

van de dropping. 

De (bijna) volle maan en de andere hemel-

lichamen ruilden de plaats in van de zon. 

In de velden glinsterden waterdruppels, bengelend aan het malse gras. Koeien 

lagen te glimmen in het maanlicht en door dit alles baanden ze zich een weg 

over onbekend terrein naar hun volgende bestemming.  

Bijna vonden ze de aansluiting bij een voorgaande groep, gelukkig bedachten ze 

zich net op tijd en vonden daardoor wel de juiste afslag.  

Om het juiste pad niet te verraden hulden zij zich in het donker (‘psst, lichten 

uit’) waardoor hun voorgangers zich lieten verleiden tot de verkeerde weg. Op-

gezweept door de jonge garde vonden zij al snel de weg naar het eindpunt, al-

waar ze werden onthaald op de geur van verse soep … rijkelijk vloeiende dran-

ken … maar vooral de gezelligheid en de warmte van andere KWB-vrienden. 

 

Een geslaagde activiteit en versie 2.0 is zeker voor herhaling vatbaar! 



Voorbereidende vergadering kooklessen.  
 

De dames koken terug bij de sympathieke Stefanie. Zij hebben de data al vastge-

legd voor 2 kooklessen en dit nog voor Nieuwjaar.  Reeds één groep heeft al 

gekookt. Wat ze hebben gemaakt blijft echter nog een geheim voor de andere 

groepen, die ook heel erg uitkijken naar de eerst kookles die in november zal 

doorgaan. Kokkin Stefanie deelde alvast al een leuk nieuwtje met ons: 

in 2023 verwacht ze opnieuw een kindje.  

We wensen haar, haar man en grote zus Lea alvast een hele dikke proficiat! 

Na Nieuwjaar komen er nog eens 2  lessen en misschien ook een finale (daar 

hopen de heren toch ten stelligste op).  

Omdat de groep zo groot is worden beide lessen 3 keer gegeven voor telkens 

ongeveer 6 personen. Dit zijn de 3 data voor elk van de 2 kooklessen:   

Les 1     18 oktober (di)    27 oktober (do)              15 november (di) 

Les 2     22 november (di)           1 december (do)             8 december (do)  

 

Intussen zijn alle 19 (!) dames al ingedeeld over deze data. Doet er ons aan den-

ken: Sofie Anné heeft deze organisatie overgenomen van Cindy die we bij deze 

bedanken voor haar inzet hiervoor gedurende de vorige edities.   

 

Bij de heren hebben ze niet stil gezeten en doen zelfs van “tabula rasa”: zij ver-

anderen zowel van coach als van locatie: Anke Lyssens gaat bij hen de plak 

zwaaien bij Michel Oste in de Kraakstraat. De bestaande leden van die groep 

zullen intussen ook al op de hoogte zijn en mocht er iemand nog info willen, kan 

dat bij Dirk Lyssens (of via info@kwbbazel.be). Hun datums: 

9 november, 14 december, 08 februari, 15 maart en 19 april. Een datum voor een 

eventuele finale ligt nog niet vast.  

 

En dan is er nog één ploeg, namelijk de  “Doe-het-zelvers”. Ook zij zijn al hele-

maal rond met de planning. Zij werken zonder lesgever, maar bereiden in groep-

jes om beurten de kooklessen voor. Dat werkte vorig seizoen goed, vandaar dat 

ze het dit jaar op dezelfde manier gaan doen. Zij koken weer in de keuken van 

het St-Jorisinstituut.  

Hun datums:  7 november, 30 januari, 20 februari, 6 maart en de finale is 2 april.  

 

Heb je nog info nodig over de kooklessen? Stuur een mail naar  

info@kwbbazel.be 

 

 

mailto:info@kwbbazel.be
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Ledenfeest zaterdag 19 november. 
 

Op zaterdag 19 november verzamelen we in de refter van Sint Joris voor ons 

jaarlijks ledenfeest. We maken er een klassieker van met een uitgekiend eetfes-

tijn, een bijzondere voorstelling van ons jaarprogramma 2023 en tot slot kunnen 

de liefhebbers nog eens de beentjes strekken. 

 

Traiteur van dienst Bram Hullebroeck heeft voor ons een bijzonder seizoensme-

nu samengesteld om vingers en duimen bij af te likken. Het menu vind je verder 

in deze Kijker.  Vergeten hoe plezant zo’n avond kan zijn?  Kijk dan zeker eens 

terug naar de foto’s van 2019 en 2022 op onze website kwbBazel.be.  

 

 

 

 

 

 

Nieuw deze keer is dat we graag jullie favo-

riete dansnummers kennen – van wals en sal-

sa tot streetdance, freestyle of ge- woon hup-

pelen!  Geef bij je inschrijving 

(kwbBazel.be) minstens 5 titels (max 10 - mét uitvoerder) op van nummers die 

je van je stoel doen komen en we gaan daarmee aan de slag.   

 

We verwachten jullie zaterdag 19 november tegen 18.30u in de refter.  Deelne-

men kost 50€ per persoon en ons kas legt daar nog wat bovenop om er een ge-

weldig feestje van te maken.   

Reserveren kan vanaf vandaag via info@kwbBazel.be maar ten laatste op 12 

november willen we graag weten of je er bij zal zijn.  Schrijf over naar rekening 

BE62 7835 5034 0661 met vermelding van Ledenfeest kwb 2022.  

 

We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten. Tot dan! 



 

17 december  Kersthappening 
 

17 december is het zo ver . Dan is het terug van weggeweest tijd voor ons  

kerstfeestje. 

Wat de kerstman allemaal in petto heeft, blijft nog een verrassing maar dat het 

weer de moeite zal zijn dat is zeker . 

Wilt ge er bij zijn laat dan zo snel mogelijk iets weten en zo wel jong als oud zijn 

welkom . 

Stuur een mail naar info@kwbbazel.be of breng je wijkmeester op de hoogte. 

Als er kinderen of kleinkinderen meekomen zeker de leeftijd vermelden en of het 

een jongen of meisje is, dan weet de kerstman wat en hoeveel cadeautjes hij 

moet meebrengen, 

Om de magen te vullen zal er zeker genoeg te pikken zijn voor jong en oud, dat 

weten we van de vorige editie . 
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Vooraankondiging: in oktober 2023 
  
Van 6 okt. 2023 –tot 8 okt. 2023 gaan we op 

familieweekend naar Vakantiecentrum J-Club 

De Knapzak, Rue de Mont les Champs 210, 

5550 Bohan 

www.jclubdeknapzak.be  

 

Het is een ideetje dat de afgelopen jaren tij-

dens vergaderingen af en toe wel eens ter spra-

ke kwam: ”Waar is de tijd dat we met de ge-

zinnen en onze leden op  

familieweekend gingen, en we zouden dat 

misschien toch nog weleens moeten doen…”  

Zogezegd zo gedaan en na wat prospectie en persoonlijke ervaringen hebben we 

gekozen om een familieweekend te organiseren op een prachtige locatie met een 

goede, betaalbare en degelijke infrastruc-

tuur in de mooie Ardennen.  

 

Plaats is in het gezellige dorpje Bohan, 

vlakbij Vresse-sur-Semois. De Semois 

vloeit in de achtertuin van het vakantiecen-

trum La Besace / De Knapzak. De formule 

is halfpension (2 x overnachting + 2 x ont-

bijt + 2 x warm avondmaal). We hebben 

een optie genomen voor 40 personen en dit 

in 2-1 of 4-persoonskamers.  

Verdere details over de juiste prijs en het 

uitgewerkte programma volgen nog wel in 

de komende maanden.  

 

Wie interesse heeft en al zeker wil zijn van zijn voorbehouden plekje vragen wij 

om 50 euro voorschot te betalen op het gekende rekeningnummer  

van onze vereniging (Rekeningnummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 

0661) met vermelding van naam + voorschot familieweekend. 

 



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

Parklaan 121 
9150 Bazel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op ons 

Ledenfeest kwb Bazel 

Zaterdag 19 november - Refter Sint-Joris - Deuren 18.30u 

 

Receptie en verwelkoming  

Apero: Herfstplanken 

 

“VIP menu aan tafel” 

Risotto met boschampignons en pancetta 

Pompoenvelouté met gerookte paling 

Stoofpotje van hert met minikroketjes en herfstgroenten 

Biscuit/chocolade 

 

Voorstelling jaarprogramma 2023 

Dansen op muziek door jullie gekozen! 

 

Prijs: 50€pp 

(incl. aperitief en koffie of thee – dranken aan tafel te betalen) 

Gelieve in te schrijven voor 12 november bij info@kwbBazel.be 

kwb reknr: BE62 7835 5034 0661 

 

 

 


