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De voorbije weken lagen ACW en zijn deelverenigingen (waaronder 

KWB) sterk onder vuur. Ik wil niet deelnemen aan de ganse polemiek 

want aan het begin van de Week van de Vrijwilliger, is het belangrijk dat 

we POSITIEF onze vrijwilligers in de spotlight zetten.   

We moeten er ons bewust van zijn dat er zich voor KWB Bazel (en bij 

uitbreiding voor elke sociale vereniging) wekelijks mensen inzetten om 

boeiende activiteiten samen te stellen. En een dankwoordje uiten naar  

deze helpende handen gebeurt veel te weinig. 

Op de KWB website loopt momenteel een filmpje waarin een aantal BV’s 

erkenning geven aan de inzet van velen:  

“KWB vrijwilligers zijn samenlevingsdokters die de gemeenschap op 

sleeptouw nemen”. 

“Zij zetten zich vrijwillig in voor anderen en de goede zaak, maken onze 

wereld een beetje menselijker en beter.” 

“Vrijwilligerswerk is meestal niet betaald want onbetaalbaar.” 

“Ons engagement haalt mensen uit hun kot.” 

“Dank zij de vele vrijwilligers blijven we met elkaar praten, sporten, luis-

teren en vooral amuseren.” 

“Dank u aan al diegenen die werken aan het behoud van een gezellige 

maatschappij.” 

Bedankt KWB vrijwilliger! 

Wil je uit je eigen schaduw stappen, heb je interesse om een steentje te 

verleggen in de rivier van onze gemeenschap, wil je bijdragen aan de 

groei van onze vereniging, meehelpen een activiteit op poten te zetten, 

laat het weten en neem contact op via luc.van.elsen@telenet.be.   

 

  



Agenda 
  

KWB programma voorjaar 2013: 

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 een nieuw lid verwelkomen: Johan Arnout, 

jawel de man van “Kruibeke.tv”. Wat gaat dat allemaal worden – verschij-

nen we binnenkort misschien nog op het kleine of grote scherm? Johan en 

familie … van harte welkom in onze vereniging! 
 



Groot Armoededictee: finale zaterdag 16 maart  
 

Op 2 februari hielden we ons groot armoededictee samen met KWB  

Kruibeke en het Davidsfonds. Dit dictee wordt in verschillende KWB-

afdelingen over gans Vlaanderen georganiseerd en uit iedere afdeling 

worden de besten uitgenodigd om de pennen te kruisen op de nationale 

finale van Het Groot Armoededictee op zaterdag 16 maart 2013.  

Dit jaar vindt de finale plaats in de  

Onze-Lieve-Vrouw van Goede-

Bijstandskerk, Kolenmarkt 91, 1000 

Brussel. Een plaats in het hartje van 

Brussel waar E.H. Johnny De Mot zich 

samen met de parochie inzet voor  

mensen die aan de rand van de maat-

schappij leven. We wensen onze lokale 

deelnemers alle succes toe.  

Help armoede de wereld uit! 

Artikeltje van kookgroep één. 
 

Een vaste waarde: kookles op dinsdag. Een 

glaasje Cava en dan gaan we aan de slag. Eerst 

wordt de voorbereiding gedaan: de vis kuisen, 

zwezerik ontvliezen, chocomousse maken en in 

de diepvries steken, groenten fijnsnijden. Daar-

na eten we een geitenkaasje met room, rozijntjes en honig, gevolgd door 

voorgerecht, hoofdschotel en nagerecht. Tijdens een gezellige babbel 

wordt de volgende kookles algauw “de kookles van volgende week” …  



Geheugensteuntje: Kooklessen seizoen 2013  
 

Nog even ter herinnering de overblijvende datums van dit seizoen. De 

lessen starten stipt om 19.00u! 

  Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Contact  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 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 

 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 prog-

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 Hoog-

zaal in de Hoogstraat 31 in Bazel. We verwachten dat tegen die datum de 

straat terug goed bereikbaar is. Inschrijven kan met ploegen van 4 perso-

nen. 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 = 

0488/229978 of via mail: culi-

naire.kwis@kwbbazel.be 



Lego bouwdag: zaterdag 6 april 2013 
 

Krijg jij ook de kriebels bij het zien van een hele hoop Lego® blokjes?   

Goed zo, want wij hebben er heel veel! We nodigen kinderen en familie 

uit voor een half dagje Lego plezier en fantasie midden in de  

paasvakantie. 

Tegenwoordig kent iedereen LEGO en iedereen heeft er al eens mee  

gespeeld. Niks nieuws onder de zon dus, maar KWB Bazel gaat een  

stapje verder. De kleurige blokjes lenen zich uitstekend voor het maken 

van een leuke gezinsactiviteit. Met LEGO kan je prima op jezelf spelen, 

maar wat is er leuker dan dit heerlijk tezamen te doen en samen je creati-

viteit de vrije loop laten. We bieden een gezellige gezinsnamiddag aan, 

waar jong en oud plezier aan kan beleven.  

Maar dat doen we niet alleen. Samen met kleuterschool ’t Krinkelding 

met de hulp van BeLUG (Belgium Lego User Group) organiseren we een 

FANTASTISCHE namiddag rond deze wereldberoemde steentjes. We 

spelen samen met papa en mama of opa en oma met een massa bouw-

steentjes, we leren in een workshop nog creatiever met Lego omgaan. We 

tonen aan de hand van een filmpje de geschiedenis van Lego en we  

houden een heuse demonstratie van wat er allemaal mogelijk is met dit 

geweldige speelgoed. 

Natuurlijk denken we ook aan de innerlijke mens met pannenkoek, koffie 

of een fris biertje in onze cafetaria. 

Werkelijk iedereen is uitgenodigd op zaterdag 6 april van 13.00u tot 

17.00 u in ’t Krinkelding in de Kerkwegels in Bazel. De toegang is gratis. 

 

Meer info via info@kwbbazel.be 

   

Wist je dat: 

• de naam"LEGO" is afgeleid van de Deense woorden LEg-

GOdt" (speel goed).  

• er “10 Geboden van LEGO" bestaan, waarop de fabricage nog altijd 

wordt afgesteld 

• de zes standaard bouwstenen (afmeting 2x4) op maar liefst 

915.103.765 verschillende manieren zijn te combineren.  

 

Dit en nog veel meer leer je op deze geweldige gezinsnamiddag! 



Bloesemwandeling: zaterdag 20 april 2013 
 
Ondanks het feit dat de winter nog niet helemaal voorbij is, willen we  

jullie toch al blij maken met de aankondiging van een echte lente-

activiteit … namelijk onze jaarlijkse bloesemwandeling. Ook dit jaar  

trekken we er weer op uit om de mooie Haspengouwse bloesems te gaan 

bewonderen.  

Op zaterdag 20 april vertrekken we rond 09:00u vanuit Bazel naar het 

verre Limburg (kostendelend samenrijden). De wandeling zelf zal onge-

veer 12 tal kilometer lang zijn. Rond het middaguur onderbreken we onze 

tocht om onze zelf-meegebrachte boter-

hammetjes op te peuzelen. Rond 17:00u 

keren we dan terug huiswaarts . 

Inschrijven kan bij Marc Van Royen 

(mvanroyen@googelmail.com) GSM: 

0496352055 en dit voor 10 april. 
 

Nu nog duimen voor de zon !! 

Daguitstap naar Luik: zaterdag 18 mei 2013   
 
“Ontdek Luik, de vurige stede” is een daguitstap voor jong en oud naar de 

grootste toeristische stad van Wallonië. De Maas, die van Zuid naar 

Noord stroomt, de steile, beboste heuvels rondom en haar typische wijken 

verlenen de stad bijzonder veel charme. Bovendien kan je er genieten van 

een indrukwekkend erfgoed. Samen met de KWB afdelingen van onze 

buurgemeenten, organiseren we op zaterdag 18 mei een daguitstap met de 

bus richting Luik. In de voormiddag hebben we een geleid bezoek achter 

de schermen van het station Luik Guillemins. Het HST-station van Luik-

Guillemins is een echte kathedraal van glas en staal die de Spaanse  

architect Santiago Calatrava heeft ontworpen voor Luik. Het werd in  

september 2009 ingehuldigd.  
 

Na een lekker middagmaal, hebben we een geleide stadswandeling 

“ongewone plaatsen in de stad”. We ontdekken het historische centrum 

van de stad door een originele en boeiende benadering van het verleden 

en het heden. Details volgen in ons volgend Kijkertje maar noteer alvast 

met stip in je agenda! 



 

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 Thuiszorgwin-

kels. KWB-leden krijgen tot 265 euro korting. 

In Raak februari vond je meer informatie over de beschikbare modellen 

en prijzen. Let op: de prijzen op pagina 2 zijn zonder aftrek van de kor-

ting. De KWB-prijs staat op pagina 19.  

 

Op 9 maart 2013 (9 tot 16u) 

• Oudenaarde, Deinzestraat 156 

• Eeklo, Garenstraat 46 

• Zwijnaarde, Industriepark 1 

• St-Niklaas, Grote Markt 37 

 

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 


