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Kijker nr 451 - Januari 2023 

  
 

Niet te geloven – we staan aan het begin van het jaar 2023.  

Wie herinnert zich de millenniumbug nog of Y2K?  

De vliegtuigen gingen uit de lucht vallen en er ging van alles misgaan.  

Ondertussen is dat al 23 jaar geleden – de tijd vliegt.  

Het voorbije jaar 2022 was niet alleen het derde coronajaar op rij maar  

daarbovenop werd het ook nog een oorlogsjaar. 

 

Dan kan het in 2023 alleen maar beter worden. Toch? 

Naast een gelukkig en een gezond 2023 wensen we iedereen dan ook een  

 

 

Afscheid nemen van 2022 hebben we in stijl gedaan.  

Het aantal aanwezigen op onze kerstactiviteit van 17 december was ongezien. 

Een schot in de roos deze 5e kersthappening met 49 kinderen. Tel daarbij alle 

(groot)ouders en het aantal aanwezigen ging boven de 130 – een afgeladen refter 

in Sint-Joris.  

Het was zoals een kerstfeestje moet zijn: met animatie voor de kindjes (en de 

(groot)ouders natuurlijk), de Kerstman, een kadootje voor elk kind en 

een lekkere vers gemaakte soep, pasta en pannenkoeken.  

Het heeft de aanwezigen plezier gedaan, het heeft kwb Bazel plezier gedaan en 

het doet ons dromen van nog meer activiteiten op maat van de kinderen. Een 

verslagje en foto’s vind je verderop in deze Kijker. Wil je meer foto’s zien, 

neem dan vooral een kijkje op onze website www.kwbbazel.be. 

 

In januari houden we het even rustig – alhoewel er druk vergaderd zal worden 

met de verschillende werkgroepen voor de komende activiteiten.  

Maar hou de agenda in het oog: in februari zijn we er met een nieuwe activiteit – 

de doos van Pandora – voor de verandering eens in de Vasse Kweek.  

En voor de liefhebbers hebben we op de valreep nog een toneelavond ingepland.  

Meer daarover verder in deze Kijker. 

 

We hopen jullie snel tegen te komen op één van onze volgende activiteiten.  

Tot dan! 

 

VREDEVOL 2023! 



 

Agenda 

 

 

Familienieuws 

Nieuwe leden : Johan Segers en echtgenote Eva De Roeck 

Van harte welkom 

 

Kooklessen kookploeg Anke bij ” Den Ost “ 

 
Op 9 november zijn we gestart met kookploeg Anke 

bij “ Den Ost” in de Kraakstraat. Een nieuwe locatie 

die even moest wennen, maar zonder de hete adem 

van de broeders, viel deze reuzegoed mee. 

We maken een wereldreis tijdens onze kooklessen en 

zijn gestart in het Midden–Oosten. 

 

Onze gerechten die we moeizaam met heel veel ener-

gie en tijd hebben gemaakt waren: 

• Een mezze tafel met hummus, muhammara, za-

atar-flatbread, köfte met  youhortdip; 

• Een Arabische pompoensoep; 

4 februari Doos van Pandora in de Vasse kweek  

25 februari Toneelvoorstelling SMAK! door Giovanni Fratelli  

11 maart Culinaire quiz 

19 maart Ontbijt 

24 juni De busreis naar het zuiden 

6 oktober Familieweekend in Bohan 

21 oktober Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk 



• Lam met dukkahkorst met lambeh, salade van 

geroosterde bloemkool, gestoofde aubergines met 

pepers, tabouleh. 

• En als afsluiter een dessertje: mafroukeh. 

Voor de juiste vertaling van deze overheerlijke ge-

rechten kunt ge best eens googelen. 

Voor iedereen een voorspoedig nieuw culinair jaar 

gewenst namens onze kookploeg. 

 

Dan was het op 14 december tijd voor een uitstapje 

naar Frankrijk ter voorbereiding van de feestda-

gen. 

• Krokante pancetta  met geitenkaas en vijgencom-

pote. 

• Soep van aardpeer met truffelscroutons, dille en preikiemen. 

• Gesmoorde varkenswangetjes met veenbessen, sauté van wortel en oester-

zwammen en knolselderpuree. 

• En als 1ste afsluiter mousse van mascarpone en advocaat. 

• En als 2e afsluiter een Irish koffie van Frankie Weyn. 

Voor onze volgende uitstap op 8 februari steken we de plas over naar Zuid-

Amerika. 

Datums van de kooklessen mannen o.l.v. Dirk Lyssens. 

 

08/02/23 Zuid Amerika 

15/03/23 Italie 

19/04/23 5de kookles 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kersthappening met Bobo het Mopperkonijn 
 

‘It ’s the most wonderful time of the year.’ 

Wie zal het ontkennen en zeker niet als het kerstfeest van kwb Bazel na drie jaar 

opnieuw plaatsvindt. 

 

Het was reeds een gezellige 

drukte toen we binnenkwa-

men: de zaal was sfeervol 

aangekleed met een kerst-

boom, lichtjes, muziek op 

de achtergrond; ouders met 

kinderen, grootouders met 

kleinkinderen druppelden 

binnen. Aan een grote tafel 

zaten kindjes al te kleuren 

en te tekenen. 

 

Sofie heette de 85 volwassenen en 

49 kinderen van harte welkom en 

kondigde het programma aan. 

 

 

De kindjes wachtten vol spanning 

op wat komen ging. Kwam daar 

plots een duracellkonijn aangehup-

peld, dat aan zijn winterslaap wou 

beginnen. Maar dat was buiten 

Arend, Slang, Rat, Mol, Slak, Lie-

veheersbeestje en bovenal de Fret-

jes gerekend. Die wilden absoluut 

de kerstboom versieren en Kerstmis 

vieren. Na veel hindernissen slaag-

den ze er uiteindelijk in om Bobo, 

het Mopperkonijn, te overtuigen 

samen met hen Kerstmis te vieren. 

 



De poppenkast was een huzarenstukje van Nathalie en Kimberley en het spel 

werd door klein en groot gesmaakt. Papa Luc zorgde voor de logistieke en muzi-

kale ondersteuning. 

 

Na de opvoering werd de lang-

verwachte Kerstman met bel-

gerinkel aangekondigd door de 

Kerstelf. Één voor één moch-

ten de kindjes bij de Kerstman 

komen, die voor ieder een 

vriendelijk woord had en uit 

een grote jutezak een pakje 

toverde: poppen, theeservies-

jes, dino’s, zwaarden en schil-

den, autootjes,… Zoveel kin-

deren als er waren, zoveel blije 

gezichtjes. 

 

Tijd voor pannenkoeken, ajuinsoep (geproefd en goedgekeurd met A label door 

kenners), en pasta met heel lekkere saus, wat door iedereen met veel goesting 

werd gesmaakt. 



Er werd nog gezellig na-

getafeld en gekeuveld en 

gespeeld. Sommige kind-

jes waren bijlange nog 

niet moe en waren druk 

in de weer met borstel en 

vuilblik, en speelmatten 

versjouwen, wat door de 

kwb-ploeg op veel en-

thousiasme onthaald 

werd. 

Na de opruimactie keerde 

iedereen moe maar heel 

blij na zo ’n fijne namiddag naar huis. 

 

Dank aan de kwb-ploeg voor een hartverwarmend en deugddoend kerstfeest; om 

iedereen te voorzien van spijs en drank. 

Dank aan Nathalie, Kimberley en Luc Fret voor de animatie. 

Dank aan de Kerstman en de Kerstelf en hun sponsors. 

 

We zullen nog lang nagenieten van  

‘het mooiste moment van het jaar’. 

 
Dankzij onze sponsors Pieter-Jan Criel en Van Havere Projects kon de kerstman 

zeer mooie cadeaus aan de kinderen bezorgen. Bert De Lamper bezorgde ons 

een prachtige kerstboom. Nog eens een dikke dankjewel hiervoor! 

 



Ook de dameskooklessen zijn een succes 

 
Ook de dames hebben in de tweede kookles weer een schitterend menu op tafel 

getoverd.  

 

 

Onder leiding van Stefanie werden volgende heerlijke gerechten bereid:  

• Melanzane alla parmigiana,  

• Roomkaasballetjes met kruiden  

• Spek-crumble, peperkoekhapjes met appel en yoghurtijs met rode vruch-

ten.  

 

Hoogst waarschijnlijk hebben vele familieleden ook tijdens de feestdagen van 

deze gerechten kunnen genieten. Na nieuwjaar volgen nog 2 kooklessen. Data 

volgen nog. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 december  Warme wandeling 
 

 

Armoede in je eigen gemeente…het bestaat echt .  

Een goede reden om samen met nog andere verenigingen (WTC Barsele, Jock, 

Tai Chi, Kruin en kwb Bazel) een actie op poten te zetten om geld in te zamelen 

ten voordele van VZW Kruibeke Helpt.. door een ‘warme wandeling’ te organi-

seren op zondag 18/12/2022. 

Ondanks de vriestemperaturen en de zinderende finale van het WK voetbal von-

den een zestigtal moedigen toch de weg naar startplaats Cardijnzaal. 

Onderweg een lekker borreltje of een tas koffie nuttigen deed deugd.  

Terug in de warme zaal konden de deelnemers genieten van verse (gesponsorde) 

soep met (gesponsord) brood.  

 

Ondertussen was de groep nog aangegroeid tot een 80 tal mensen met het hart op 

de juiste plaats. Het gekozen goede doel, namelijk de voedselbedeling en armoe-

debestrijding in onze gemeente, werd door de verantwoordelijke van VZW Krui-

beke Helpt, Carine Van De Walle, op een duidelijke en enthousiaste manier 

voorgesteld aan het zeer aandachtige publiek.  

 

Door de verkoop van drank aan democratische prijzen, de collectebus en gestorte 

bedragen op de rekening konden we met fierheid een 

bedrag van 1718 € storten op de rekening van de 

VZW Kruibeke Helpt.  

Graag willen we als organisatoren en namens de 

VZW iedereen via deze weg hartelijk bedanken voor 

de gulle giften. 

 

 

 



Doos van Pandora in Vasse Kweek 4 Februari  
 

De Doos van Pandora : een “Moordspel” 

Een gezellige avond met een drankje, gratis “krokmesjeus” en een razendspan-

nend 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, stress-

bestendigheid, kalmte 

en gezond verstand 

zijn essentiële 

troeven.” 

 

Wil je erbij zijn, durf 

je het aan? Noteer dan 

alvast zaterdag 4 fe-

bruari in je 

agenda. 

We starten om 19 u in De Vasse kweek, Wilgenstraat 12 te Kruibeke 

De kostprijs voor dit alles is 10 euro voor leden en 15 euro voor niet leden. Je 

kan inschrijven door het juiste bedrag over te schrijven op de kwb-rekening 

(BE62 7835 5034 0661) en een mailtje te sturen naar info@kwbbazel.be. Doe 

dit zeker voor 30 januari. 

Opgepast : om organisatorische redenen kunnen er maar 32 personen 

deelnemen. Eerst is eerst! 

Schrijf je dus nu in….of durf je niet…?? 

 

 

 

 



Zaterdag 25 februari 2023:  

Toneelvoorstelling SMAK! door Giovanni Fratelli  

 

Giovani Fratelli is de jongerenwerking van Tutti Fratelli met als grote bezieler 

wijlen Reinhilde Decleir. Het is een sociaal-artistieke werkplaats die theater 

maakt met jongeren die minder kansen kregen in het leven door armoede, psy-

chische problemen of met een beperking. 

De voorstellingen van de Giovani Fratelli vertrekken steeds van een leeg blad. 

De jongeren bepalen zelf de thematieken en het voorbije jaar 2022 werd dat on-

vermijdelijk de stevige vuistslag die we met zijn allen incasseerden: eenzaam-

heid.  

Giovanni Fratelli is al jaren een uitlaatklep voor Ulrike Van Elsen uit Bazel. 

De jongeren spreken recht uit het hart en zoeken pleisters voor op hun wonden: 

zijn ze samen beter af? Kan de liefde hen verlichten? Troost, geloof? Muziek? 

Of vluchten ze beter uit de realiteit? Recht voor de vuist vertellen ze hun opties. 

Weet jij het? 

 

Na een eerste reeks voorstellingen in het voorjaar van 2022, wordt deze voor-

stelling hernomen in het Paleis. Met kwb Bazel spreken we graag af op zaterdag 

25 februari 2023. 

De voorstelling start om 20.00u en duurt een uurtje. Er zijn een heleboel tarie-

ven. Daarom kan je best zelf je kaarten bestellen via www.hetpaleis.be/

programma en doorscrollen naar SMAK! Prijzen tussen 6,5€ en 13€. Geschikt 

voor jongeren vanaf 14 jaar. 

 

Laat via info@kwbbazel.be wanneer je meegaat en we spreken verder af. Heb je 

geen vervoer om tot daar te geraken, dan zorgen we daar wel voor. Na de voor-

stelling kunnen we vanzelfsprekend nog wat napraten bij een drankje. 



Zaterdag 24 juni : De Busreis naar het Zuiden… 
 

van Nederlands Limburg : Maastricht 

De bus is besteld, de lunch gereser-

veerd, bezoeken gepland…Nu nog de 

bus vullen. 

Er kunnen maximum 50 reizigers mee 

(vol is vol, eerst is eerst), dus wie zeker 

mee wil kan al inschrijven door een 

mailtje te sturen naar in-

fo@kwbbazel.be. 

 

 

 

 

 

Wat we al kunnen verklappen is de prijs. De “kas” betaalt voor de leden van 

kwb Bazel de bus, zij betalen 45 euro. Niet-leden betalen 60 euro. 

Inbegrepen: busreis, koffie met vlaai, grottenbezoek, tweegangenlunch met kof-

fie. 

Vertrek om 7u30, terug rond 19u. 

Meer praktische info volgt later. 

 

 

 

 

Weetje 
 

Sommigen onder jullie zijn al lid van de whatsapp groep ‘kwb Bazel’ via  

dewelke je in de zomer op de hoogte gebracht wordt van de donderdagse  

fietstochten.  

Wil je ook toegevoegd worden aan deze whatsapp groep?  

Stuur dan een bericht naar Sofie Anné op 0477 736520 met je naam en de mede-

deling: ‘whatsapp groep kwb’. We herinneren jullie via deze groep aan onze ac-

tiviteiten. 

 

 

 

 

Nu al inschrijven ! 



 

Kwb Familie Weekend Bohan 6/10-08/10/2023 

 
Vrijdag 06/10/2023- zondag 08/10/2023 Locatie: J-club De Knapzak Rue de 

Mont les Champs 5550 Bohan 

Eigen vervoer heen en weer.  
Er zijn 14 kamers van 2 personen geboekt, 4 kamers van 1 persoon en 2 ka-

mers 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 

Avondactiviteit  
Zaterdag:  

Ontbijt 

Wandeling (verschillende niveaus/afstanden) of een alterna-
tieve activiteit. 

Middagmaal in taverne in de buurt of lunchpakket 

Een middagactiviteit (volksspelen/petanque/kubb/…) 
Warm avondmaal 
Muzikale Avondactiviteit (BBB= Bazel Brult in Bohan) 

Zondag 



Ontbijt en inpakken 

Activiteit op de weg naar huis (bv. Bezoek Dinant-20€ /
Railbike Onhaye/…) 

Doorlopend spelactiviteit: Homo Barsialis…. 

Inschrijven via info@kwbbazel.be (datum betalen volledig bedrag 
bij inschrijven is bepalend) 

Link: https://www.jclubdeknapzak.be  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als toemaatje nog een fotootje van onze bijzonder geslaagde Kersthappening 

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


Beste leden, 
 

Aangezien onze activiteiten de laatste tijd zeer succesvol zijn en veel volk trek-

ken – waarvoor we heel dankbaar zijn - is het ook steeds een hele klus om alles 

klaar te zetten. 

 

Gelukkig kunnen we steeds rekenen op de leden van het bestuur.  

Sommige niet-bestuursleden kwamen bij het kerstfeest ook helpen om de refter 

voor 150 personen klaar te zetten.  

Ook bij het maken van de pastasaus konden we rekenen op extra hulp, waarvoor 

nog eens een hartelijke dank. 

 

Met deze oproep zouden we graag een ‘helpende-handen-whatsappgroepje’ wil-

len oprichten. We laten je dan via deze groep weten wanneer en welke hulp we 

kunnen gebruiken. We horen dan wel of je al dan niet kan.  

 

Heb je interesse om samen met een plezante ploeg voorafgaand aan de activitei-

ten even mee te helpen klaarzetten, of wil je op een activiteit zelf helpen door 

bv. de toog te bemannen of bevrouwen? En mogen we je daarvoor aan die 

whatsappgroep toevoegen, stuur dan een berichtje naar Sofie Anné op 0477 

736520 met je naam en de mededeling ‘helpende hand’.  

 

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

Parklaan 121 
9150 Bazel 


