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Strooi wat vrede in een pan, 
laten sudderen als je kan. 
Giet er dan wat liefde bij 

wat wordt dat een lekkernij! 
  

Meng wat vriendschap en vertier, 
bovenop een snuif plezier 

mix dan vlug het hele goedje, 
wat wordt dit een heerlijk toetje! 

  
Steek het in de oven snel 

't wordt heel lekker, weet je wel, 
dit wordt dan 't recept van 't jaar: 

samen vrienden, al te gaar! 

 
 

 
KWB Bazel wenst iedereen een gezond en gelukkig 

2013! 
 



Agenda 
  
KWB programma voorjaar 2013. 

zaterdag 02 februari Het Groot Armoededictee 

vrijdag 08 februari Bowling 

donderdag 21 februari Pedagogische infoavond 

zaterdag 02 maart Wandelen onder Satellieten 

zondag 10 maart Ontbijt aan Bed (gewijzigde datum; voorheen 

24 maart) 

zaterdag 16 maart Culinaire Quiz en Finale Groot Armoede-
dictee 

zaterdag 06 april Lego bouwdag 

zaterdag 20 april Bloesemwandeling 

zaterdag 18 mei Daguitstap “Ontdek Luik, de vurige stede” 

zaterdag 01 juni Bultencross 

zaterdag 29 juni Petanque + 

Geheugensteuntje: Kooklessen seizoen 2013  
 
In januari starten de eerste kooklessen!  
Ter herinnering de volgende datums. De lessen starten stipt om 19.00u. 

  Groep 1 Groep 2 Groep 3 

  Erik De Roeck Luc Van Elsen Dirk Lijssens 
Chef: Birgit De Schepper Jeanine Brijs Ludo Maris 

Plaats: Cantarel Temse Sint Joris Sint Joris 
Data: Di 29 januari Di 5 februari Do 24 januari 

  Di 26 februari Di 26 februari Do 21 februari 

  Di 19 maart Di 26 maart Do 21 maart 

  Di 23 april Di 23 april Do 25 april 
Finale: Te bepalen Za 25 mei Za 8 juni 



Poesjenellenkelder: 1 december  
 
Het was een druilerige zaterdagavond, die 1ste december. Dat verleidde 
een aantal deelnemers om al wat vroeger af te zakken naar Antwerpen en 
zich op te warmen in het oudste café van Antwerpen: den Engel. Met 31 
aanwezigen doken we nadien de lage kelder in de Repenstraat in.  
De Poesjenellenkelders beleefden hun hoogdagen in de 19de eeuw en nog 
steeds houdt men verschillende tradities in ere. Het programma is al jaren 
hetzelfde en gebaseerd op oude ridderromans en volkvertelsels waarin 
telkens dezelfde poesjenellen - de Neus, de Schele, de Kop, de Bult en 
Belleke - de hoofdrol spelen. Wij werden getrakteerd op “De Leeuw van 
Vlaanderen”, “Romeo en Julia”, en “de laatste maegd van de Burch-
gracht”.  
’t Koste wat moeite om ’t plat Antwaaaareps te verstaan van in ’t begin, 
maar al snel kwam het stuk op dreef met een hele portie koleriek geweld 
en sex. Het poppenspel was vroeger erg populair en het was de soap van 
de bewoners van de volksbuurten in de steden. Er is dus qua onderwerp 
feitelijk nog niet veel veranderd.  
Volgens aloude Poesje traditie werden er een aantal mensen doorgesleurd. 
Zo leerden we dat Wim een vrouwenzot is, dat Sofie genen bakker is en 
men in Antwerpen naar de Kaaaarek gaat.  
Van lachen krijgt men dorst dus sloten we deze gezellige uitstap af met 
een drankje van de clubkas. 

Pedagogische infoavond: donderdag 21 februari 
2013 
 
We zijn in onze KWB ook bezig met wat ons wakker houdt: het opvoeden 
van kinderen. In samenwerking met de Ouderraad Sint-Jorisinstituut, het 
Sint-Jorisinstituut, Gezinsbond Bazel en Femma Bazel, verleent KWB 
Bazel graag zijn medewerking aan een pedagogische infoavond rond Om-
gaan met het uitlevingsgedrag van jongeren. Dit gaat door op donderdag 
21 februari om 19.30u in het Sint-Jorisinstituut te Bazel.  
Noteer dit alvast in je agenda. Begin februari ontvang je meer informatie. 
Een avond om niet te missen voor ouders die begaan zijn met hun kin-
deren en hun weg naar volwassenheid. 



Kerstwandeling: 21 december 2013 
 
De aankondiging voor de ‘Kerstwandeling KWB Bazel’ gaf een mooi, 
sereen en romantisch beeld van onze Bazelse polder onder een sneeuw-
landschap. Een geluk dat er onderaan die prentkaart volgende vermelding 
bij stond: ‘Zaklamp en laarzen aangeraden’. Ja, want op een vrijdagavond 
in onze nieuwe polder rondlopen, na enkele regendagen, ja dan, dan weet 
je dat de keuze van het juiste schoeisel en de juiste jas zeker nodig was.  
En toch, wandelen in de natuur, op een avondlijk uur heeft toch altijd iets 
speciaals. Het feit dat je omringd bent met bekenden en een praatje kan 
doen over van alles en nog wat, doet een mens echt deugd. “Waar zou 
Chareltje Fl… toch verstopt zijn?”. “Amai, de Lange Gaanweg, bekeken 
vanop de nieuwe dijk in deze Kerstperiode, dat lijkt op een mooie verlich-
te laan ergens in een wereldstad”. “En hoe gaat het met uw kroost?”. 
“Zo’n borreltje in het midden van de wandeling geeft weeral nieuwe ener-
gie”. “Hoe zou het met….”. Ja, iedereen zijn verhaaltje, het ene al serieu-
zer dan het andere. Kortom, de Kerstwandeling van de KWB was weer 
een meer dan aangename activiteit. Dank aan de organisatoren ook voor 
het droogje en het natje (en het droge weer).  
Een meer dan tevreden deelnemer. 

Bowling: vrijdag 8 februari 2013 
  

Onze traditionele familie bowling avond! Dit keer 
bij Antwerp Bowling op de Blancefloerlaan 181b 
op de Antwerpse linkeroever. In dit nieuwe com-
plex met een ongedwongen sfeer, kan je volop 
genieten van een partijtje bowling. Ultra moderne 
banen, uitgerust met het meest recente computersysteem en voorzien van 
kindvriendelijke volautomatische bumpers staan garant voor een geslaag-
de avond. Wil je als KWB lid met uw gezin dit ook eens meemaken, 
schrijf dan in voor onze 4de KWB bowlingavond. Er werden reeds 6  
banen gereserveerd van 20u-22u. Reserveren kan bij uw wijkmeester of 
bij jmee@bolckmans.be uiterlijk tegen zondag 3 februari 2013. 
Dank zij de KWB-kas werden de prijzen voor 2 uur spelen (en dus niet 
langer 2 spellekes) vastgelegd op € 6/ persoon. Niet KWB-leden zijn  
natuurlijk ook welkom. Hiervoor bedraagt de bijdrage € 8/ persoon. 
Afspraak om 19.15u aan de kerk van Bazel. 



Groot Armoededictee: zaterdag 2 februari 2013 
 
In samenwerking met KWB Kruibeke en het Davidsfonds van Kruibeke  
organiseren wij het Groot Armoededictee. Het is een zo’n beetje als het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal, maar dan veel eenvoudiger en met een 
dubbele bodem. Die dubbele bodem heb je al geraden door de titel: dit is 
een dictee waarbij we stilstaan bij “moderne armoede”. Want armoede is 
soms dichterbij dan we denken; ook in onze buurt. Als sociaal geëngageer-

de beweging wil KWB haar ogen hier niet voor sluiten, dus kom meedoen 
en steun het goede doel: we storten de opbrengst integraal door aan Wel-
zijnsschakels. Meedoen is trouwens spotgoedkoop; leden betalen 1 Euro, 

niet-leden betalen 2 Euro. Bovendien kan je nog een mooie prijs winnen 
indien je bij de beste drie eindigt! Voor de min 16 jarigen is er trouwens 
een aparte categorie.  
Ons dictee gaat door op 2 februari in Ons Huis (Gildenhuis Kruibeke) 
 vanaf 19.30u. En het is nog niet gedaan: dit dictee wordt in verschillende 
KWB-afdelingen in Vlaanderen georganiseerd en uit iedere afdeling wor-
den de besten uitgenodigd om de pennen te kruisen op de nationale finale 
van Het Groot Armoededictee op zaterdag 16 maart 2013. Het dictee wordt 
door een bekende persoonlijkheid voorgelezen.  
Zin om jezelf eens te testen én tegelijk het goede doel te steunen? Met kans 
op een mooie prijs en misschien wel deelname aan de Grote Finale? Schrijf 
dan in bij Luc Van Elsen (0472 40 01 44) of Erik De Roeck (0488 22 99 
78) of stuur gewoon een mailtje naar dictee@kwbbazel.be met vermelding 
van je contactgegevens en eventueel het aantal personen. Wij doen de rest. 

Wandelen onder satellieten: zaterdag 2 maart 2013 
  
We hebben al een paar jaar door het slijk moeten  
ploeteren met onze “Wandelen onder Satellieten”, maar 
we doen het dit jaar anders! Geen vuile schoenen nodig, 
deze keer. Wel een kort eindje met een paar auto’s te  
rijden; en per auto best een BOB-je aanduiden. Meer de-
tails in volgende Kijker, maar we durven erop wedden 
dat je nog nooit zo’n toffe “geocache” gedaan hebt!! NU 
in die agenda’s zetten: 2 maart, GPS-tocht KWB. Doen! 
  



Culinaire quiz: zaterdag 16 maart editie 2013 
 
Het lijkt wel of er een quizvirus door ons land raast. De laatste tijd wordt je 
op TV en in de kranten bedolven onder quizzen of aanverwante program-
ma’s: Quiz me quick, De Slimste Mens, Pappenheimers...Toch is er maar 
één Bazelse quiz die er qua originaliteit en gezelligheid bovenuit steekt en 
dat is onze CULINAIRE QUIZ. Dit jaar al voor de vierde keer! Voor die-
genen die het nog niet weten herhalen we het concept. Voor elke van de 
acht vragenronden serveren we een lekker hapje of een gerechtje (vandaar 
het culinaire). De vragen gaan over gevarieerde onderwerpen (sport, actua, 
Film&TV, weetjes uit “de boekjes”, geschiedenis…) soms is er ook wel 
een vraagje over eten en drinken maar er zijn zeker niet meer van die soort 
dan vragen over de andere onderwerpen. De quiz gaat door op zaterdag 16 
maart 2013 om 19uur en gaat door in zaal ’t Hoogzaal in de Hoogstraat 31 
in Bazel. We verwachten dat tegen die datum de straat terug goed bereik-
baar is. Inschrijven kan met ploegen van 4 personen. We vragen 50 euro 
inschrijvingsgeld per ploeg, maar voor dat geld krijg je heel wat terug, lek-
ker eten en drinken, een avond vol amusement en een prijsje voor elke 
deelnemer. Inschrijven kan bij Erik De Roeck GSM = 0488/229978 of via 
mail: culinaire.kwis@kwbbazel.be 

Ontbijt aan bed: zondag 10 maart 2013 
 
Ja zeker, het komt er weer aan, ons jaarlijks ontbijt 
op bed. Verwen je grootouders, vader, moeder, 
man, vrouw, broer, zus, familie, vrienden, buren…
of gewoon jezelf met een “Ontbijt aan bed” 
Hoe bestellen? Kijk alvast in onze volgende kijker. 



 KWB-lid zijn heeft zo zijn voordelen 
 
Misschien heb je kunnen genieten van de geste die Bert De Lamper deed 
net voor het eindejaar … 10% korting op de aankoop van een kerstboom, 
’t is mooi meegenomen. Bedankt, Bert!  
Maar zoals jullie hopelijk weten is er nog een belangrijk aantal voordelen 
dat ons door KWB Nationaal wordt aangereikt. Binnenkort krijgen jullie 
het vernieuwde Voordelenboekje met tal van specifieke voordelen …  
zeker eens in neuzen en voor je het weet heb je je lidgeld terug verdiend.  
Naast diverse voordelen in de vorm van korting op toegangen her en der 
of een speciale korting bij een aankoop, is er daar bovenop af en toe ook 
een “samenaankoop”. Zo is er binnenkort een mogelijkheid om in te 
schrijven op een samenaankoop voor LED-verlichting. Er wordt voor-
speld dat er kortingen tot 50% zullen zijn! Voor het gemak neem ik even 
over uit de nieuwsbrief van KWB:  
“ In februari organiseert KWB infoavonden over duurzame verlichting. 
Sprekers van onder andere Philips komen ons inlichten over de recente 
technologie en de energiewinst die je kan doen. Aan deze infoavonden 
koppelen we een samenaankoop LED-verlichting met een spectaculair 
prijsvoordeel (50%). De infoavonden staan open voor leden en niet-
leden. Enkel de samenaankoop is beperkt tot leden (je kan de avond zelf 
KWB-lid worden)”. Meer info over het verloop van de bestellingen lees je 
in de Raak. 
 

Hieronder de locaties met bijhorende data, de bijeenkomst in Ternat 
(vetgedrukt) is in principe voor ons bedoeld. Heb je zin om te gaan en wil 
je eventueel samen (of mee-) rijden naar één van de locaties, laat het dan 
weten aan Erik De Roeck (0488 22 99 78).  
dinsdag 5 februari - 20u00, Westernieuwweg 5A - 8490 Varsenare 
donderdag 7 februari, 20u00, Kloosterweg 1 - 1740 Ternat 
woensdag 13 februari, 20u00 - Kerkstraat - Tessenderlo (achter de kerk) 

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 
9150 Bazel 


