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Een eerste november die eerder aan 1 mei doet denken dan aan de voorlo-

per van de winter. De warmste novemberdag sinds 1901. Laat ze maar 

doen. Maar we weten dat dit niet blijft duren en terwijl de echte herfst dra 

zijn intrede doet, trekt het KWB werkjaar zich volop op gang. En met ons 

programma zorgen we er graag voor dat de temperatuur een aantal graden 

stijgt deze winter: KWB zorgt voor Vuur voor een warmere buurt! Op het 

programma van dit jaar ontvingen we hier en daar wat reactie. Geen  

ledenfeest? Geen bowling? Waar is de petanque +? Af en toe iets schrap-

pen moet ruimte scheppen voor vernieuwing. Daarnaast is het een grote 

uitdaging om met dezelfde – beperkte – groep van mensen een program-

ma samen te stellen van pakweg 20 (jawel, u leest het goed: twintig!)  

gevarieerde activiteiten. En dan worden een vijftiental kooklessen niet 

eens meegerekend. Vandaar: heb je interesse om een handje toe te steken? 

Laat het ons weten! En dit hoeft heus niet te betekenen dat we  

maandelijks op je rekenen. Elke helpende hand is welkom! 

Maar uw stem is gehoord en daarom mag u nog enkele kleine aanpas-

singen in ons programma verwachten. Een ledenfeest dit jaar zit er echt 

niet in. We maken het volgend jaar – KWB Bazel bestaat dan 65 jaar – 

meer dan goed. Ik weet niet of het is opgevallen maar de laatste maanden 

kunnen wij telkens nieuwe leden aankondigen in ons Kijkerke. Onze 

kooklessen blijven dé activiteit die mensen prikkelt om de stap te zeten. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de groep van Erik De Roeck. 

Opzij die schroom en verras je partner of gezin en vrienden met wat je 

allemaal geleerd hebt bij chefkok Heidi! Nieuwe leden erbij doet deugd 

maar niet minder belangrijk is het behoud van onze bestaande leden.  

Deze maand komt uw wijkmeester rond voor het jaarlijkse lidgeld - reeds 

enige jaren stabiel op 25 euro. Naast de bekende kortingen op deelname 

aan onze eigen activiteiten, is er ook het ledenvoordelenboekje dat je in je 

bus mag verwachten begin januari. Nieuw dit jaar krijg je bij voorleggen 

van je KWB lidkaart, 10% korting bij Primo en Luchgarden. Het volstaat 

daarvoor de barcode op de achterzijde van je nieuwe lidkaart te laten 

scannen aan de kassa. Werp eens een blik op de komende activiteiten:  

toneel onder den Toren en Ieder Kind een Sint. De GSM inzamelactie … 

en dan zijn we nog geeneens december! 

Graag tot op één van onze volgende activiteiten.  



Agenda 

Vrijdag 14 november Toneel 

Zaterdag  22 november Ieder kind een sint 

24 november 

tot en met 

07 december GSM actie 

Zaterdag 06 december Plaatsen kerststal 

Zaterdag  13 december Onder de sterren 

Nieuws uit onze vereniging 
 

En we hebben weer 2 nieuwe leden! Welkom aan Chris de Keersmaecker en 

echtgenote Heidi (yes … onze kooklerares!) Ook welkom aan Wim Diels en 

Magda. Deze laatste wonen nog maar pas in Bazel en hebben ons al gevonden; 

of is het omgekeerd? 
  

Al vele jaren gebruiken we hetzelfde voorblad voor onze Kijker en we denken  

er aan om dit toch eens te vernieuwen. Suggesties zijn altijd welkom en kun-

nen bezorgd worden aan één van de bestuursleden of via mail aan  

info@kwbbazel.be. 

De kooklessen voor seizoen 2014 - 2015 
 

Onze kooklessen starten binnenkort. Zoals gemeld zijn er in één ploeg (Ploeg 

2) nog een paar plaatsen vrij. Heb je zin, neem dan contact op met Erik De Ro-

eck via 0488 22 99 78. In de tabel op de volgende bladzijde vind je de data per 

groep. In enkele groepen moeten nog een paar data vastgelegd worden; niet te 

lang mee wachten!  

De kooklessen starten om 19u00 in de keuken van de refter. We brengen  

minimaal mee: een snijplank, klein en groot mes, dunschiller en een keuken-

handdoek. 



 

 

 

 

Chefkok: Heidi Franssens  Jeanine Brijs  

 0485 85 59 96 0472 58 99 78 

Plaats:  Sint Joris Sint Joris 

 Wo 12/11/2014 Di 18/11/2014 

 Wo 25/03/2015 Di 27/01/2015 

Finale Zondag 24/05/2015 Te bepalen. 

 deblauwereiger 

@telenet.be 

hendriksmet 

@skynet.be 

Heidi Franssens  

deblauwereiger 

@telenet.be 

0485 85 59 96 

Sint Joris 

Do 11/12/2014 

Do 12/03/2015  

Te bepalen. 

 Do 5/02/2015 Wo 28/01/2015 Di 16/12/2014 

Verantw: Luc Fret 

Groep 1 

Erik De Roeck 

Groep 2 

Dirk Lyssens          

Groep 3 

 Te bepalen. Wo 22/04/2015 

 

Di 17/02/2015 

(Reservedatum 

Di 17/03/2015) 



Vrijdag10 oktober: Dropping 
 

Onder de kerktoren om 19u00…Een groepje dapperen met stevige stapschoe-

nen…Een bus van den Dirk… Dan weet je dat het dropping-time is bij de KWB! 

Met z’n allen de bus op, richting Bornem. De droppings zijn niet meer wat ze 

geweest zijn: de tijd van broodzak over het hoofd en blindelings afgezet worden 

is lang vervlogen. 

We werden gedropt op niet zo onbekend terrein met, zoals gewoonlijk, een  

obscuur plannetje, enkele richtlijnen, de raad om “de etende zotten links te laten 

liggen”. Etende zotten zijn we niet tegengekomen (blijkbaar zijn er verschillende 

wegen die naar Rome leiden). Op de eerste stopplaats “bij Zates” hebben we, 

zoals gevraagd, ons eerst aangemeld. We werden er in de tijd terug gekatapul-

teerd in een bruin café, waar de harmonie in het zaaltje ernaast rustig blies en 

pufte. Het weer liet het toe om zelfs op het terras te genieten van een natje; de 

spreuk die binnen boven de toog hing indachtig: “Alcohol is een traag vergif, 

maar we hebben tijd”… 
 

Bij aanvang van de tweede etappe, pikten we niet 

enkel een frietje mee, maar ook 3 goals van de Rode 

Duivels tegen Andorra. Een mooie wandeling, langs 

de achtertuin van het kasteel van Marnix van  

St.-Aldegonde, met af en toe wat geploeter in de  

modder, onder een wazige maan, die naderhand  

besloot toch maar van achter de wolken te komen, 

onder de schichtige en glinsterende oogjes van  

vossen en reeën, vergezeld van opvliegende  

fazanten en oehoeënde uilen en gesterkt door een 

jenevertje, leidde ons naar onze eindbestemming. 

Een boterham, een pintje, een kwinkslag, het  

verhaal van de andere groep over de krab die zich 

een ongeluk schrok toen ze de Jan zag, de  

bedenking dat zo’n avond de batterijen weer  

oplaadt…. Meer moet dat niet zijn.  

Met dank aan de organisatoren. 

 

 



Toneel “Oep’s Glattig ijs”: Vrijdag 14 november  
 

Dit jaar gaan we naar onze vertrouwde Boerentoren voor een komische thriller 

bewerkt door regisseur Leo Brant (tevens regisseur van vorig jaar). Het gaat 

over een bankdirecteur die een kluis met diamanten heeft gekraakt maar zo  

eigenlijk ongewild top-misdadiger is geworden en dus intensief gezocht wordt. 

Hij wil naar het buitenland maar moet eerst zijn diamanten kunnen verkopen en 

daar begint de miserie... Echt een stuk voor een theatergroep die bestaat ... 

bankbedienden! 

Op vrijdag 14/11/2014 spreken we af onder de klokkentoren van Bazel om 

19u10 voor verdeling van de zitplaatsen (auto) en de kaarten en rond 19u20  

vertrekken we richting Antwerpen. Daar aangekomen mogen we (gratis!) in de  

parkeergarage onderaan de Boerentoren.  

Toegangsprijs blijft 8,- Euro met 3 consumpties er bovenop. 

Inschrijvingen bij Luc Vloemans GSM 0475 24 25 38 of telefoon 03 744 10 86. 

Mailen naar Luc mag ook: vloemans.luc@skynet.be  

 

Voor ieder kind een Sint: Zaterdag 22 november 
 

Vorig jaar organiseerde we dit voor de eerste keer in samenwerking met Sint-

Petrus school met groot succes. Dit jaar organiseren Femma en KWB Bazel 

samen de actie: Voor ieder kind een Sint. Hiervoor draaien we voor één keertje 

de rollen om: we vragen alle kinderen om ditmaal kwalitatief en duurzaam 

speelgoed te geven aan de Sint i.p.v. te krijgen;  

dit ten voordele van de minder bedeelde kinderen in 

groot-Kruibeke. We organiseren dit op zaterdag 22  

november van 14u00 tot 16u00 in de St-Petrusschool, 

Lamperstraat, Bazel. 

Iedereen is welkom! Er is een drankenstandje,  

pannenkoekenbak, kinder-animatie … In samen-

werking met Welzijnsschakels Groot-Kruibeke. 

 

Inzamelactie Oude GSM’s.  

Van 24 november tot 7 december 2014 
 

“Wist je dat 1 ton GSM’s 340 gram goud bevat, terwijl 1 ton gouderts slechts 3 

tot 7 gram goud bevat?” Van deze zin werden we even stil, bij de voorstelling 

van deze actie door KWB Nationaal. En we werden verder overdonderd met 

getallen en statistieken, want om die 5 gram goud uit één ton gouderts te halen 

wordt er ook nog eens 15 ton toxisch afval geproduceerd, 30.000 liter water 



verbruikt en ontstaat er 50 ton CO2-uitstoot. Het goud is nog maar een deel van 

de schatkamer die zo’n oude of kapotte GSM wel is: in totaal zitten er 20 tot 40 

zeldzame grondstoffen in die oude prullen.  
 

De meeste van die grondstoffen worden ontgonnen in de derde wereld, waar 

men het niet te nauw neemt met het welzijn van de arbeiders of het milieu. Dus 

eigenlijk zijn al die oude GSM’s kleine bronnen van waardevolle grondstoffen 

die we zouden moeten recupereren en hergebruiken. “Urban Mining” noemt 

men dat in het Engels: de stad als mijn, als bron van grondstoffen.  
 

Laat ons raden: ook bij jullie liggen er een aantal van die, al dan niet kapotte, 

maar vooral afgedankte GSM’s in een lade; samen met een aantal andere kleine 

elektronische apparaten zoals fototoestelletjes en dies meer. Op zich zijn ze niks 

meer waard en liggen ze maar te wachten op de definitieve dumping bij een 

eerstvolgende lenteschoonmaak, maar samen zijn ze zeer waardevol. Doe dus 

zeker mee met onze inzamelactie en kom die “oude rommel” in onze inzamel-

boxen deponeren. Die zal je vinden van 24 november tot 7 december in Kruibe-

ke in “De Brouwerij”, OLV-Plein 18 en/of in de Bibliotheek in Kruibeke. Ook 

de school St-Joris in Bazel heeft zijn medewerking beloofd.  
 

We goochelen nog één keer met wat cijfers ... per gezin liggen er in Vlaanderen 

2 tot 4 GMS’s te wachten om gerecycleerd te worden; 200 GSM’s bevatten  

voldoende goud voor een nieuwe gouden ring; KWB-Bazel telt zo’n 120 leden 

… Samen hebben we dus meer dan voldoende grondstoffen in onze schuiven 

liggen om iemand een mooie gouden ring te bezorgen! Meedoen, dus! 

 

Onder de Sterren en de maan:  

Zaterdag 13 december 
 

"Hoog Sammie kijk omhoog want daar boven lacht de maan..." Als afsluiter van 

ons werkjaar 2014 organiseren we een avond met uitleg over de sterren en  

planeten die boven ons hoofd zweven. Ooit al eens naar de sterren gekeken met 

een kritische blik en wetenschappelijke verwondering  Indien dit nog niet het 

geval was dan krijg je er nu de kans toe. Ivo De Meulenaere is een actief lid van 

de vereniging voor sterrenkunde AW-Mercator en een fanatiek amateur-

astronoom die ons zaterdag 13 december wat wijzer gaat komen maken over 

sterrenkunde. Naast een gepassioneerde uitleg aan de hand van een presentatie 

krijgen we de kans om door een aantal telescopen zelf het firmament in al zijn 

glorie te bewonderen. Nu vooral nog duimen dat weergoden ons goed gezind 

zijn. De activiteit gaat door om 20 uur in school en op de speelplaats van Het 

Krinkelding in de Kerkwegels en is gratis!!! 

 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 


