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Kijker nr 450 - December 2022 

  
Ja beste lezer,  

U hebt het goed gelezen: dit kersvers eindejaarsnummer is de 450ste Kijker! 

Maandelijks verschijnt er een Kijker, niet altijd in de zomervakanties. Dat wil 

zeggen dat we al ongeveer 40 jaar  in uw bus vallen. (Wie heeft er nog een 

exemplaar van nummer 1?) 

Niks bijzonder, geen literair pareltje maar toch een volgehouden inspanning van 

generaties van redactieleden waar we trots op zijn. Als je zelf niet aanwezig kunt 

zijn op kwb-activiteiten (Darts, ledenfeest) en je hoort achteraf zoveel positieve 

verhalen, zelfs van de meest kritische stemmen, dan zou je toch wel twijfelen 

aan bepaalde gezegden zoals “Van horen zeggen liegt men het meest”…  

 

Het is echt hartverwarmend dat er 

momenteel rond alle kwb-

activiteiten een heel positieve vibe 

hangt. Er zijn nieuwe enthousiaste 

leden, veel helpende handen, nieu-

we ideeën en ons ledenbestand 

groeit aan. De tijd dat we te horen 

kregen dat we een oude-

mannenclub waren is door de aan-

wezigheid van ondernemende da-

mes die van aanpakken weten al 

lang verleden tijd.  

Op zaterdag 17 december is er de 

Kersthappening in de Cardijnzaal 

van Sint-Joris. Afgaande op het 

voorlopig aantal inschrijvingen zullen er flink wat kleine kinderen in de gratie 

willen vallen van onze Kerstman, waarschijnlijk in ruil voor het een of andere 

kerstcadeautje.  Meer info verder in dit nummer.  

Met deze activiteit ronden we een moeilijk kwb jaar af, waarbij COVID ons toch 

weeral meer dan 6 maanden liggen gehad heeft.  

 

Onze wensen voor 2023 zijn simpel: een goede gezondheid, weinig tegenslag 

en zorg even goed voor een ander als voor jezelf! 
 



Agenda 

 

Familienieuws 

Nieuwe leden : Lut Van Herck, Johan Van Lancker en Pascal Buys  

Van harte welkom 

 

Darts en Pizza 29 oktober 
 

Mighty Mike, Dancing Dimi en The Iceman waren vergeten zich in te 

schrijven, maar toch verzamelden zo’n 35 lokale dartsiconen zich in Sint-

Joris om te gaan strijden voor eer en eeuwige roem in de eerste “kwb 

Darts en Pizza Open “.  

Ronkende namen zoals Rudy The Max, Bobkes Idool, Dievanons, Peppie, 

La petite Taupe, Thunderlips, Happy Klunske en nog vele anderen hadden 

zichzelf, naar eigen voorafgaande dartservaring, ingedeeld in de categorie 

“Prutser”, “Ik denk dat ik ’t kan” of bij de “Profs”.  

Met de nodige luide beats en het opzwepende enthousiasme van ceremo-

niemeester Geert werden alle deelnemers voorgesteld, en na nog enkele 

praktische richtlijnen in verband met veiligheid en dergelijke, kon dan de 

wedstrijdzone betreden worden. Het dartsgedeelte telde 6 aparte dartsbor-

den met de nodige brede afscheidingen tussen de werpzones, per bord was 

er ook een PC met aanraakscherm aanwezig met een aangepast dartspro-

gramma.  

17 december  Kersthappening in de refter van Sint Joris 

18 december Warme week 

4  februari Doos van Pandora  in  de Vasse Kweek   

11 maart Culinaire  quiz 

19 maart Ontbijt aan’t bed 

6 oktober Familieweekend in Bohan 

21 oktober Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk 



Dit programma maakte het makkelijk om nieuwe wedstrijdsessies op te 

starten met invulling van de spelers, aanpassing van het startgetal en nog 

vele andere mogelijkheden om te kunnen spelen “op maat van de deelne-

mers”.  

Maar het belangrijkste was 

toch wel dat de spelers zelf 

geen rekenwonders, of hele-

maal nuchter, moesten zijn 

om de scores bij te houden, 

even de punten van de wor-

pen invoeren en je plaats te-

genover je medespelers was 

direct duidelijk, met aanslui-

tend gejuich of gezeur tot 

gevolg. Een dikke pluim aan 

Wim De Maeyer voor de in-

stallatie en begeleiding van 

dit hard- en softwaregebeuren, de speelsnelheid en het speelplezier werden 

hierdoor zeker positief beïn-

vloed. Bij de spelers “die 

dachten dat ze het konden” 

en de” profs” kwamen de 

Legs en Sets snel op dreef, 

bij de prutsers verliepen de 

eerste worpen soms wat 

“onwennig”.  

Pijltjes naast het bord, op de 

grond of buiten de puntenzo-

nes, het hoorde er natuurlijk 

allemaal een beetje bij. Maar 

snel geraakte bij iedereen 

“het vizier” afgesteld, de werpsnelheid gedoseerd en het competitieve 

kwam naar boven, met veel spelplezier tot gevolg. “One hundred and eigh-

ty” is er vermoedelijk niet geworpen, maar een “Bull Eye” of “Green Eye” 

lukte soms wel eens, en voor ne prutser betekende dat wel wat!  



Een speciale vermelding voor Little Darts Machine, zij was terecht fier 

dat zij als jongste deelneemster toch enkele sets heeft kunnen winnen van 

enkele “grote jongens” (sic.).  

Omdat sport beoefenen hongerig maakt, stond er buiten de wedstrijdzaal 

een Italiaanse Pizzeria opgesteld met twee, op speciale houtpellets ge-

stookte, pizzaovens. Maestro fuochista Frederico stookte, met (letterlijk) 

zeer gedoseerd toevoegen van de pellets, de ovens tot 300 ° gloeiend heet. 

Pizzaioli Marco en 3 Luca’s kneedden en rolden de bodems uit, belegden 

ze met zeer lekkere en gevarieerde ingrediënten, om ze dan snel de oven 

in te schieten voor enkele minuutjes, en dat alles met zeer herkenbare Ita-

liaanse flair en vakmanschap.  

En dat de pizza’s lekker waren!! Ook een dikke merci aan het kookteam, 

80 lekkere pizza’s bereiden, afbakken, snijden en serveren op +/- 3 uur-

tjes, een topprestatie! Deze nieuwe kwb-activiteit mag zeker een succes 

genoemd worden en verdient zeker een vaste plaats op de jaarkalender! 

Met nogmaals dank aan alle organisatoren voor de fijne en perfecte orga-

nisatie! 
 

Kooklessen dames 

 
De kooklessen van de dames zijn ook dit jaar weer een schot in de roos. 

3 groepen van telkens zes à zeven dames hebben ondertussen reeds één of twee 

kooklessen achter de rug. 

Onder leiding van Stefanie werden weer de meest heerlijke en niet te moeilijke 

gerechten bereid. 



Aangezien er twee groepen zijn die de tweede les nog niet hebben gehad, hou-

den we dat menu nog even geheim, maar in de eerste les stond dit op het menu: 

Knolseldersoep met pancetta en witbier 

Plaattaart met peer, noten en dadels 

Pastaschotel met witloof  

en Pistache Studentenhaver 

 

Het was niet alleen een heerlijke maal-

tijd die waarschijnlijk nog bij menig 

kwb-man thuis op de tafel 

zal komen, het was ook een leuk sa-

men koken in een gemoedelijke sfeer 

waarbij weer veel werd 

bijgepraat. Op 1 en 8 december hebben 

nog een aantal dames de tweede kookles. 

Ook na nieuwjaar staan er nog twee data op de planning. Stefanie laat die tegen 

het eind van het jaar laat weten. 

 

Datums kooklessen mannen o.l.v. Anke Lyssens 

wereldkeuken 

09/11/22 midden Oosten 

14/12/22 Frankrijk 

08/02/23 Zuid Amerika 

15/03/23 Italie 

19/04/23 5de kookles 

 



Ledenfeest zaterdag 19 november. 
 

Twee ledenfeesten op één jaar, is dat niet wat overdreven? Nee hoor, niet voor 

kwb Bazel! Na die pandemie met al zijn beperkingen en afgelastingen besliste 

het bestuur duidelijk dat ’t gerust wat meer mocht zijn. Dus konden we ons, kort 

na dat straffe “Darts en Pizza” event,  

weer opmaken voor een gezellig sa-

menzijn met ’t vooruitzicht op een 

lekker diner en een aansluitende party. 

Brandende vuurschalen markeerden 

de toegang naar de gezellig aangekle-

de zaal. De mooi gedekte tafels, met 

prachtige tafelversiering, waren echte 

“eyecatchers”! Geen diner zonder aperi-

tief en daarom verzamelde iedereen zich 

eerst rond de, ook perfect gedekte, party-

tafels voor een cava of een glaasje fruit-

sap. Een eerste opkomend hongertje kon 

gestild worden door de lekkere en gevari-

eerde hapjes van de herfstplanken met kruidenworst, balletjes met een kriekje, 

paté, oude kaas, brie met peperkoek, en dan vergeet ik zeker nog meer lekkers.  

Het beloofde alvast voor het diner!  

 

Na een warm welkomwoord van de voorzitter was het tijd om te proeven van 

een smakelijke risotto met boschampignons en pancetta. Als volleerde horeca-

medewerkers slalomden de bestuursleden en de wijkmeesters met volle dienbla-

den tussen de tafels om iedereen snel te voor-

zien van dit 

lekkere 

voorgerecht. 

Met de aan-

sluitende 

pompoenve-

louté met 

gerookte 



paling was zeker ook niks mis, mooi gepresenteerd en ’t smaakte! In afwachting 

van het hoofdgerecht met wild konden de wijnglazen alvast nog eens gevuld 

worden met een goed gekozen Merlot wijn of met een Westmalle Trappist. Mis-

schien vergis ik me, maar weerspiegelde een recente wijziging in de biervoor-

keur van een bestuurslid  het bieraanbod?  Mag natuurlijk, want nog meer dan 

genoeg keuze om te drinken bij het stoofpotje van hert met minikroketjes en 

herfstgroenten. Het stoofpotje goed warm geserveerd en met de minikroketjes à 

volonté was smullen. Na dit alles was een time out zeker welkom en deze werd 

vlot ingevuld door de voorzitter en de penningmeester om iedereen warm te ma-

ken voor de komende activiteiten van 2022/2023. En of dat het gevarieerd is! 

Kerstfeest, doos van Pandora, culinaire quiz, ontbijt op bed, bezoek aan de Ma-

rollen, lentewandeling, busreis naar Maastricht, enzovoorts, teveel om allemaal 

op te noemen. Check zeker het volle-

dige aanbod in de flyer op kwbBa-

zel.be! Veel aandacht ging terecht 

naar het oktoberweekend in Bohan 

dat al voor een groot deel in de stei-

gers staat, alle inlichtingen in de ko-

mende Kijkers en bij de bestuursle-

den. Snel inschrijven is de bood-

schap!  

 

Een zeer lekker nagerecht, met chocolade en biscuit, vulde de laatste gaatjes. En 

toen was het tijd voor de dansmoves. De grote lichten uit en de spots aan en DJ 

Leo Heyrman draaide aan de volumeknop voor de openingsdans. Luc en Cindy 

controleerden als eersten de dansvloer en na meerdere “vermenigvuldigingen” 

werden de eerste slows geschuifeld. Het experiment waarbij de aanwezigen op 

voorhand hun favoriete dansplaatjes konden doorgeven, kende duidelijk succes. 

Snel of traag, disco, twist, chachacha, Hollandse smartlap en zelfs een polonaise, 

de dansvloer bleef steeds goed gevuld. De gekozen muziek weerspiegelde duide-

lijk de leeftijd én de jeugdherinneringen van de dansers, zeker een geslaagd initi-



atief want de DJ kon putten uit een totaal van 10 uren gekozen muziek. Zelfs 

een live optreden ontbrak niet. De lokale charmezanger Bert D.L. verraste met 

zijn enthousiast gezongen versie van “Banger hart” van Rob De Nys,  meezin-

gen was de boodschap en vooral veel ambiance!  

Beste organisatoren, een dikke pluim voor deze weeral toffe avond die duidelijk 

tot in de puntjes voorbereid was, je moet het toch maar doen. Ook een dikke 

merci aan het koksteam van Bram Hullebroeck en de gedreven tappers achter de 

toog Nasser en Elya.  

  

17 december  Kersthappening 

 

Op 17 december vieren we onze jaarlijkse kersthappening die door corona he-

laas twee jaar op rij niet is kunnen doorgaan. Daarom maken we er dit jaar een 

extra warme middag en avond van voor zowel jong als oud. 

We verwelkomen jullie graag met jullie kinderen en/of kleinkinderen rond 

15u30 in de refter van Sint-Joris. Tussen 16u en 16u30 kunnen de kleinsten ge-

nieten van een poppenkastvoorstelling van de zusjes (en juffen) Nathalie en 

Kimberley Fret. Rond 17u verwachten we de kerstman die voor alle kleintjes (-

12 jaar) een pakje zal bij hebben. Wie weet komt ook de kerstfee nog eens op 

bezoek. 

Na alle kinderamusement kan iedereen genieten van een heerlijke verse soep en 

verse zelfgemaakte pasta en pannenkoeken. 

Uiteraard zijn ook leden zonder kinderen en/of kleinkinderen van harte welkom 

om het warme kerstgevoel met onze kwb-familie te delen. 

Wie een leuke kersttrui heeft mag die zeker aandoen! Wie de zotste tenu aan 

heeft krijgt een extra pannenkoek . 



Wil je deelnemen, stuur dan vóór 10 december een mailtje naar in-

fo@kwbbazel.be met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen onder 

de 12 jaar. Van de kinderen graag ook de naam, leeftijd en gender vermelden. 

De deelnameprijs is 12 euro per volwassene (15 euro voor niet-leden) en is gratis 

voor de kinderen onder de 12 jaar. Graag het juiste bedrag storten op de kwb 

rekening BE62 7835 5034 0661 

We hopen op alweer een talrijke opkomst! 

 

18 december Warme Wandeling 
 

Dagdagelijks krijgen wij te maken met uit de pan rijzende 

energiekosten. Maar ook een ei, brood, een fles melk, 

groenten en fruit worden steeds duurder.                      

Onder het mom “Stop de verspilling” verkopen grootwa-

renhuizen en groothandelaars hun niet verkochte en bijna vervallen levensmidde-

len aan firma’s die deze levensmiddelen via handige apps tegen gereduceerde 

prijzen aanbieden. Heel goed, maar… er is een keerzijde aan deze medaille! 

Voedselbanken hebben daardoor een groot tekort aan voedingsmiddelen om 

voedselpakketten samen te stellen en kunnen alle steun gebruiken. Want zelfs in 

onze gemeente leven vele gezinnen in armoede. De kinderen zijn er meestal de 

dupe van. Dichterbij dan je denkt dus! 

‘VZW KRUIBEKE helpt’ zet zich belangeloos in om die gezinnen te ondersteu-

nen en hun voeding, kledij, schoeisel etc aan te bieden. Samen met WTC Barse-

le, Kruin, Jock en Thai Chi Bazel wil onze kwb daarom ‘VZW Kruibeke helpt’ 

op een warme manier ondersteunen.  

 

Concreet: net als 3 jaar geleden organiseren wij een ‘warme wandeling’ en dit op 

zondag 18 december 2022. Start wandeling: 1400u stipt, ongeveer 2 uurtjes lang 

en zeker geschikt voor kinderwagens.  Een tussenstop met een drankje is voor-

zien.  We komen samen vanaf 13.30u  in de Cardijnzaal, Pastoor Pungsstraat, 

Bazel.  

Daar ook  na de wandeling warme/koude dranken en  soep met brood tegen de-

mocratische prijzen. 



Iemand van ‘VZW Kruibeke helpt’ zal daarna de hele organisatie, de werking en 

vooral…de noodzaak van de voedselbedeling in Kruibeke uitleggen en onze 

vragen daarover beantwoorden. 

Deelname is gratis. We rekenen op een vrije - en hopelijk gulle - bijdrage. 

WTC Barsele, Kruin, Jock, Thai Chi en kwb Bazel  maar vooral “VZW Krui-

beke helpt” hopen op jullie aanwezigheid zodat wij samen het warme gevoel 

kunnen doorgeven aan de mensen die het meer dan hard(T) nodig hebben 

Rekening nummer:  BE18 9734 4136 2865  

Voor meer info:  warmewand.kr18dec@telenet.be 

 

kwb Familieweekend Bohan 6/10 tot 8/10/2023 

 
Locatie: J-club De Knapzak 

Rue de Mont les Champs 5550 

Bohan 

Eigen vervoer heen en weer.  
Er zijn 14 kamers van 2 perso-

nen geboekt, 4 kamers van 1 
persoon en 2 kamers van 4 
personen. 

Prijs deelname: 140€ per persoon (170€ niet leden) Inbegrepen: 
Verblijf voor 2 overnachtingen 
2x ontbijt/ 2x avondmaal/ 1 x middagmaal op zaterdag. 

Exclusief dranken. 
(Ontbijt en avondmaal in de verblijfplaats, middagmaal ergens an-

ders, mogelijkheid voor een lunchpakket) 

Exclusief uitstappen 
 

Programma: 

Vrijdag: 
Aankomst tussen 17 en 18u (met een onthaalmoment) 
Diner om 19u  gevolgd door een avondactiviteit  

Zaterdag:  
Ontbijt 
Wandeling (verschillende niveaus/afstanden) of een andere activiteit. 

Middagmaal in taverne in de buurt of lunchpakket 
Namiddagactiviteit (volksspelen/petanque/kubb/…) 
Warm avondmaal 

Muzikale Avondactiviteit (BBB= Bazel Brult in Bohan) 



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

Parklaan 121 
9150 Bazel 

Zondag 

Ontbijt en inpakken 
Activiteit op weg naar huis (bv Bezoek Dinant-20€ /Railbike Onhaye/…) 

Doorlopend spelactiviteit: Homo Barsialis…. 

Inschrijven via info@kwbbazel.be (datum van betaling van het volledige bedrag 
is bepalend) 

Link: https://www.jclubdeknapzak.be  

 

Doos van Pandora  in  Vasse kweek  4 Februari  
 

De Doos en krokmesjeu of Krokmesjeu en de doos? 

Een gezellige avond met een drankje, gratis krokmesjeus en een razendspannend 

spel. 

Ik citeer : 

“De doos van Pandora’ is een spel dat gebaseerd is op het principe van escape 

rooms. Door het oplossen van raadsels, vragen en opdrachten moet je als groep 

binnen de tijdslimiet de houten doos openkrijgen. Die is op een speciale manier 

opgebouwd, waarbij het kleinste detail en alle materialen van belang zijn. Zie 

niets over het hoofd of je slaagt er niet in om de volgende code te ontdekken. 

Samenwerking, stressbestendigheid, kalmte en gezond verstand zijn essentiële 

troeven.” 

Wil je erbij zijn, durf je het aan?  Noteer dan alvast zaterdag 4 februari in je 

agenda. 

We starten om 19 u in de Vasse kweek .  

De kostprijs voor dit alles is 10 € voor leden en 15 voor niet-leden.  Je kan in-

schrijven door het juiste bedrag  over te schrijven op de kwb-rekening en een 

mailtje te sturen naar info@kwbbazel.be. 

 

Doe het nu!!! 

 

 

mailto:info@kwbbazel.be
https://www.jclubdeknapzak.be

