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Kijker nr 50 : Februari 2013
Begin februari, een eerste “voorjaarszonneke” verwarmt mijn rug, af en
toe en achter glas wel te verstaan.Toch wordt ne mens er goed gezind van.
Ik kijk met veel goesting uit naar het voorjaar. Januari was iets rustiger op
KWB gebied, des te intenser op “beste wensen” gebied. Maar nu starten
we weer ons zeer actief programma. En KWB Bazel biedt een programma
aan dat zegt waarvoor we staan: een gezinsvereniging die maatschappelijk
geëngageerd is. Met activiteiten rond o.a. armoede en duurzaamheid
waarmee we onze stempel drukken op het maatschappelijke leven. Met
activiteiten voor het ganse gezin, waarmee we het gemeenschapsleven
willen bevorderen.
In samenwerking met Davidsfonds en KWB Kruibeke, beginnen we het
nieuwe jaar alvast met het Groot Armoededictee. De opbrengst hiervan
gaat naar welzijnsschakel “De Opstap”. Maak ook gebruik van het aanbod
tot samenaankoop van LED verlichting, een elektrische fiets, gerecycleerde toners en inktpatronen. Noem maar op. En niet te vergeten, er is ook
het uitgebreide KWB voordelenboekje dat jullie vorige maand mochten
ontvangen. KWB is geld waard!
Wij denken ook aan de jongere gezinsleden. Bowling en wandelen onder
satellieten voor onze tieners, een LEGO bouwnamiddag waar niet alleen
de allerjongsten welkom zijn maar ook de jongeren van geest en
creatievelingen. Een pedagogische infoavond voor de ouders.
Tot slot wil ik jullie nu reeds, warm maken voor het Ontbijt aan bed, de
Culinaire quiz en onze busreis naar de vurige stede Luik! Je ziet het, voor
elk wat wils.
Maak er gebruik van en we zien elkaar snel op één van onze volgende
activiteiten!

Agenda
KWB programma voorjaar 2013:
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 +

Familie nieuws.
Deze maand mogen wij alweer twee nieuwe leden verwelkomen: Bjorn Van
Eygen en Luc Lyssens. Beiden willen hun kookkunsten aanscherpen tijdens onze
kooklessen en gelijk hebben ze.
Van harte welkom in onze vereniging!

Groot Armoededictee: zaterdag 2 februari 2013
Het is niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit. Het is een oude spreuk die
hier weer van toepassing was. Een geluk dat we mochten gaan “spelen bij de
buren”, want van Bazel was er slechts één deelneemster, Katrein Bogaerts.
Maaaar … ons Katreintje is er binnenkort wel bij voor de grote finale in Brussel!
In totaal waren er zo’n 30 mensen die het aandurfden om de pen nog eens vast te
nemen om te proberen correct te schrijven. Van die 30 gaan er nu 6 naar Brussel
voor de nationale finale. En één van die 6 is ONS Katrein! Op 16 maart gaan we
dus met z’n allen duimen voor ons KWB-lid … winnen hoeft niet, Katrein, een
mooie plaats is al dik OK.
Was dat nu gezellig, zo’n dictee? Awel, ja! We plannen zelfs om daar volgend
jaar nog eens aan mee te doen, maar dan met wat meer deelnemers.
Katrein is alvast aan het oefenen …
wie nog?

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 complex 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 geslaagde 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. Wel snel zijn, want het is bijna zo ver!!
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.

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” en steun onze KWB-kas.
Hoe bestellen? Heel simpel:
• Kijk in het middenblad van deze kijker,
• Hou je brievenbus in het oog.
Heb je zin en tijd om te helpen?
Wij kunnen handjes gebruiken op zaterdagnamiddag 9 maart van 13u-15u en zondagmorgen 10 maart vanaf 6u.
Graag een seintje aan Luc van Elsen
(luc.van.elsen@telenet.be) of Joris Mees,
(jmee@bolckmans.be)
Alvast bedankt.

Geheugensteuntje: Kooklessen seizoen 2013
In januari zijn de eerste kooklessen al gestart. Voor de groep van onze nieuwe
lesgeefster Jeanine is het een dezer dagen de eerste les. Ter herinnering een
overzicht van alle datums van dit seizoen. De lessen starten stipt om 19.00u!

Contact
Chef
Plaats
Data

Finale

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Erik De Roeck
Birgit De Schepper
Cantarel Temse
Di 29 januari
Di 26 februari
Di 19 maart
Di 23 april
Te bepalen

Luc Van Elsen
Jeanine Brijs
Sint Joris
Di 5 februari
Di 26 februari
Di 26 maart
Di 23 april
Za 25 mei

Dirk Lijssens
Ludo Maris
Sint Joris
Do 24 januari
Do 21 februari
Do 21 maart
Do 25 april
Za 8 juni

Wandelen onder satellieten: zaterdag 2 maart 2013
Zoals vorige maand al aangekondigd wordt onze volgende GPS-tocht iets helemáál anders. We gaan dit jaar niet de donkerte in en we ploeteren dit jaar niet
door slijk of rotte bladeren. Wat we wél gaan doen verklappen we natuurlijk
niet, maar je mag al weten dat het een “multi” is … Dat is een vakterm voor een
tochtje waarbij je van punt naar punt zal gaan door telkens de nieuwe coördinaten te zoeken. “Kledij en schoeisel”, hoor ik je vragen? Een moeilijke vraag,
maar pas dat toch maar aan aan de weersomstandigheden van die avond.
“Kunnen we iets eten of drinken onderweg”, denk je nu … tuurlijk! We kennen
de KWB-ers wel en we hebben gezorgd voor voldoende mogelijkheden voor
“natjes en droogjes”. We zijn tenslotte zelf ook in de buurt!
Praktisch: schrijf in bij Erik De Roeck (erik@deroeck.me of
0488 22 99 78) en betaal 7,- Euro per persoon (niet-leden 9,
- Euro). Op zaterdag 2 maart kom je tegen 19h00 naar de
kerk van Bazel; het liefst met de auto, voor wie kan, want er
moet een kleine afstand overbrugd worden (natuurlijk
rijden we zo veel mogelijk samen). Voor we vertrekken nog
even een BOB aanduiden en weg zijn we … naar … ginder.
We durven erop wedden dat je nog nooit zo’n toffe
“geocache” gedaan hebt!!
NU inschrijven: GPS-tocht KWB. Doen!

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 SintJorisinstituut, Gezinsbond Bazel en Femma Bazel, verleent KWB Bazel graag
zijn medewerking aan een pedagogische infoavond rond Omgaan 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 kinderen en
hun weg naar volwassenheid.

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 programma’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 diegenen 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 bereikbaar is. Inschrijven kan met ploegen van 4 personen. We vragen 50
euro inschrijvingsgeld per ploeg, maar voor dat geld krijg je heel wat terug, lekker eten en drinken, een avond vol amusement en een prijsje voor elke deelnemer. Inschrijven kan bij Erik De Roeck (GSM = 0488 22 99 78) of via
mail: culinaire.kwis@kwbbazel.be

KWB-lid zijn heeft zo zijn voordelen
KWB Samenaankoop elektrische fietsen … altijd met de wind in de rug.
Je wilt beginnen bewegen, of net in beweging blijven? Je wilt fietsen in groep,
zonder zorgen over het tempo? Je wilt wel naar je werk trappen, maar het is wat
te ver? Met een elektrische fiets heb je altijd de wind in je rug. Kies jouw fiets
tijdens de opendeurdagen in de CM Thuiszorgwinkels. KWB-leden krijgen tot
265 euro korting.
In Raak februari vind je meer informatie over de beschikbare modellen en
prijzen. Let op: de prijzen op pagina 2 zijn zonder aftrek van de korting. De
KWB-prijs staat op pagina 19.
Op 2 maart 2013 (9 tot 16u)
• Aalst, Sint-Jorisstraat 27
• Deinze, Markt 76
Op 9 maart 2013 (9 tot 16u)
• Oudenaarde, Deinzestraat 156
• Eeklo, Garenstraat 46
• Zwijnaarde, Industriepark 1
• St.-Niklaas, Grote Markt 37
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