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Beste vrienden, KWB Bazel wenst jullie een jaar lang elke dag veel 

zon, liefde, vriendschap, geluk en een goede gezondheid!   

Het eindejaar brengt al gauw de nodige drukte en stress om op tijd de 

juiste cadeautjes te kopen en de gasten feestelijk te ontvangen. Hopelijk 

bleef er toch voldoende ruimte om te genieten van de gezellige warmte 

die deze dagen ook met zich meebrengen. En als het wat te veel wordt 

mag een flinke wandeling in onze Barbierpolder helpen om een frisse 

neus te halen en de gedachten even te verzetten. 
 

2014 hebben we afgesloten met een uiterst gezellige avond tussen de 

sterren en de maan. Was de groep niet erg groot, interesse, sfeer en  

gezelligheid waren er des te meer.  

Wat het komende jaar allemaal brengen zal, daar hebben we het raden 

naar. Eén ding staat vast, 2015 is een KWB feestjaar want we vieren 

het 65 jarig bestaan van onze afdeling. De activiteiten daarrond zijn 

gepland in het najaar en je hoort er later meer van. 
 

Na het afbreken van onze Kerststal aan de kerk en afwerken van de  

nodige nieuwjaarsrecepties, hervatten we eind deze maand alvast de 

kooklessen. De winter heeft nog meer van dat moois in petto: de klas-

siek geworden bowling, een bezoek aan Audi Vorst, het armoededictee 

en de culinaire quiz. De data vind je verder in de Kijker en wees er op 

tijd bij om je in te schrijven. 

Wij hopen dat onze KWB zoals in de voorbije jaren, ook weer het  

komende jaar kan bijdragen om wat zuurstof, kleur en energie aan het 

lokale verenigingsleven kan geven en verder kan bijdragen tot een  

warme buurt.  
 

Tot op één van onze volgende activiteiten. 

 

 



Agenda 

Vrijdag 06 februari Bowling 

Donderdag 19 februari Bedrijf bezoek Audi 

Vrijdag 13 maart Het armoededictee 

Zaterdag 14 maart Culinaire kwis 

Zaterdag 04 juli Busreis Mons 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Aan alle leden wensen wij een goede gezondheid voor het nieuwe jaar en de 

beste wensen. 

Kooklessen 
 

Door ziekte van onze lesgeefster Heidi is de eerste les van ploeg 1 niet  
kunnen doorgaan. Er wordt een nieuwe datum geprikt bij de eerstvolgende 
kookles van deze ploeg, namelijk op 5 februari.  
 
Alle overige data vind je op de achterflap van dit Kijkertje.  



Voor ieder kind een Sint: Zaterdag 22 november 
 
Waarom er dan niet voor zorgen dat zij even hun zorgen kunnen vergeten?  
Waarom er dan niet voor zorgen dat wij ons nog bewuster worden van hun 
problematiek? Mooie doelen die we dank zij de iets mindere opkomst toch 
behaald hebben. De Sint en zijn zwarte Piet werden bedolven onder  
verschillende geschenken meestal zelf gebracht door de kinderen zelf. Na een 
succesvolle editie in 2013 sloegen voor 2014 de KWB- en Femma-afdelingen 
van Bazel de handen in elkaar voor de organisatie van ‘Voor ieder kind een 
Sint’. Deze activiteit vond plaats zaterdag 21 november 2014. Een mooi en 
dankbaar initiatief dat de problematiek omtrent kansarmoede en uitsluiting 
niet enkel in het daglicht wou brengen, maar ook er op hun manier iets wou 
aan doen! Kinderen geboren in kansarme gezinnen hebben immers evenveel 
rechten als een kind geboren in een welstellend gezin. Waarom er dan niet 
voor zorgen dat ook zij een Sinterklaas cadeau krijgen? Na het brengen van 
hun speelgoed konden de kinderen samen met hun ouders o.a. nog genieten 
van een lekkere ambachtelijke pannenkoek! Deze werd met veel zorg en  
creativiteit klaargemaakt door de chef-koks van de KWB. 
Hopelijk hebben de kinderen al fijn kunnen spelen met hun nieuwe speelgoed 
en kunnen we deze activiteit volgend jaar als een jaarlijks evenement  
beschouwen. We hebben alvast de belangstelling opgewekt bij KWB/ Femma 
Kruibeke en Rupelmonde. Bedankt aan allen voor het brengen van het  
speelgoed, Femma Bazel voor de vlotte samenwerking en Sint-Petrusschool 
voor het gebruik van de accommodatie. 
 
 

Onder de Sterren en de Maan:  

Zaterdag 13 december 
 
Er zijn zo van die avonden dat er van alles en nog wat te doen is, eindejaars-
receptie van een wijk in Bazel, Rock Tribute Night in de Hoogstraat,  
Sportwedstrijden … en op zo een avond organiseert de KWB van Bazel dan 
ook nog een avond over Sterrenkunde. Ondanks die drukke agenda waren er 
toch een kleine 20-tal moedigen die in het Krinkelding kwamen luisteren en 
kijken naar een boeiende uitleg over onze sterrenhemel. De leden van de  
Mercator waren goed voorzien van telescopen zo groot als bazooka's om het 
firmament te bewonderen, jammer genoeg waren de weergoden ons niet goed 
gezind en was er die avond enkel nevel en mist te zien. De deskundige uitleg 
en presentatie van Ivo De Meulenaere maakte heel veel goed en op een heel 



bevattelijke manier wist hij het aandachtig publiek gedurende +/- 2 uren te 
boeien met wetenschappelijke verhalen en weetjes over sterrenbeelden, pla-
neten, kometen en melkwegen. Wie niet aanwezig was op deze leerrijke 
avond, en toch graag wat meer wil weten over deze materie kunnen wij een 
bezoekje aanraden aan een tentoonstelling van Sterrenclub Mercator in de 
bibliotheek van Temse die doorgaat van 11/01/2015 tot 18/01/2015.  
Openingsuren: maandag 14.00 - 18.30 u, dinsdag 14.00 - 18.30 u, woensdag 
14.00 - 20.00 u, vrijdag 10.00 - 12.30 u en 14.00 - 17.00 uur, zondag 10u00 - 
12u30, donderdag en zaterdag gesloten. Er is ook een VOORDRACHT: 
ZELF STERREN KIJKEN door Ivo Demeulenaere op dinsdag 13 januari 
2015 om 20h00 in de bibliotheek van Temse. Bij deze willen wij ook kleuter-
school ‘t Krinkelding danken voor hun bereidwillige medewerking en de 
gastvrije ontvangst die wij als KWB-afdeling daar steeds mogen ervaren. 
 
 
ISS? Geen geheimen meer 

voor ons: een “app” geeft 

ons een seintje op de 

smartphone wanneer hij 

boven ons hangt.  
 

De Grote Beer?  

Wij weten hem wonen … 
 

Bedankt Ivo! 
 
 

 

Inzamelactie Oude GSM’s: 2014 !!! 
 

Dat KWB meer is dan een kliek die graag al eens iets drinkt en de  
Bourgondiër uithangt wist je al, want we hadden het al over “Ieder kind een 
Sint” en in het verleden was (en óók dit jaar is) er het armoededictee. Dat we 
ons bij uitbreiding ook zorgen maken over het milieu en het (on)zuinig  
gebruik van onze aardbol moet intussen ook duidelijk zijn. We stapten  
daarom graag in op de actie om oude GSM’s in te zamelen. Niet om er zelf 
het goud, of andere waardevolle grondstoffen uit te halen of om er geld aan te 
verdienen, maar om onszelf nog eens met de neus op de feiten te drukken: de 
ontginning van al deze zeldzame grondstoffen is enorm milieubelastend en 
wordt heel dikwijls uitgevoerd door onderdrukte groepen in zeer slechte  
arbeidsomstandigheden. 



Hoeveel onze eigen actie heeft opgeleverd weten we niet, maar in heel Vlaan-
deren zijn ongeveer 13.000 GSM-toestellen opgehaald ofwel een totaal ge-
wicht van 1.800 kg. Wa schuift da? Niks rechtstreeks voor onszelf maar wel  
de recuperatie van volgende  
hoeveelheden waardevolle  
grondstoffen: 

• 442 gram goud 

• 108 kg koper 

• 4,5 kg zilver 

• 39 kg ijzer 

• 195 gram palladium 

• 104 kg tin 

• 4,4 gram platina 

• 26 kg nikkel 

• 520 gram tantalium 
 

Door deze te recupereren is vermeden dat 910.000 kg erts moest ontgonnen 
worden en bovendien is de 200.000 liter water (nodig voor de productie) niet  
verspild en tenslotte is de atmosfeer ontsnapt aan een uitstoot van niet minder 
dan 780.000 kg CO2!!  
 

Dank u wel!  
 
 

Bowling: vrijdag 6 februari 
 
Normaal gezien gingen we met onze jaarlijkse KWB-bowling een jaartje  
pauzeren, maar op vele verzoeken persen we deze plezante activiteit er nog 
eens tussen. We spreken af op vrijdag 6 februari 2015 waar we zoals  
gewoonlijk samen komen aan de kerk van Bazel om 19:00 uur en carpoolen 
we samen indien mogelijk om 19:15uur naar het Bowling Paleis (Bad  
Michel) te Sint-Niklaas. Daar zullen de ploegen dan verdeeld worden en  
trekken we frisse schoentjes aan om rond 20:00 uur de eerste strikes te  
gooien. Prijs voor deze amusante avond is slechts 8 Euro voor leden en 10 
Euro voor niet leden. Dit is voor twee spelletjes (af te rekenen op de avond 
zelf en indien mogelijk graag gepast). 
Zoals steeds is de eerste consumptie GRATIS van onze KWB-kas. 
Inschrijving voor dit gezellig gebeuren is bij kris.vercauteren10@telenet.be;  
graag vermelden met hoeveel personen, en of je rechtstreeks rijdt. Er zijn 6 
banen voorzien dus de eerste 36 tot 42 inschrijvingen zijn zeker van een 
plaats. TOT DAN? 



 Bedrijfsbezoek Audi: donderdag 19 februari 
 

Wil je graag eens een autofabriek bezoeken dan geven KWB Bazel en Audi 
Brussel je de kans. Dit bedrijfsbezoek heeft plaats op donderdag 19 februari 
2015 van 19:00 tot 21:00 uur. Wil je graag mee, gelieve dan de na(a)m(en) op 
te geven ten laatste op 1 februari 2015 en dit bij Joris (via mailadres 
jmee@bolckmans.be) of Luc (luc.van.elsen@telenet.be) of bij je  
wijkmeester. Kostprijs bedraagt 8,- Euro per persoon. Niet KWB-leden  
mogen natuurlijk ook mee maar betalen wel 10,- Euro per persoon. Er zijn 30 
plaatsen gereserveerd. Doe uw reservatie dus onmiddellijk!  
 

We komen samen aan de kerk te Bazel om 17:45 uur waar we vertrekken met 
eigen vervoer. Samen rijden is ter plaatse af te spreken. Diegenen die recht-
streeks rijden, komen tegen 18u45 naar de Audi fabriek, Britse Tweede  
Legerlaan 201, 1190 Brussel aan de bezoekersparkeerplaats nr 8. Het bezoek 
start stipt om 19:00 uur. Gelieve te noteren dat de af te leggen afstand 2 tot 3 
km bedraagt. Goede stevige en gesloten schoenen zijn verplicht; wil er  
rekening mee houden dat de toegang tot Audi Brussels zal geweigerd worden 
indien u open schoenen of sandalen draagt. In de Audi-fabriek zijn foto- 
toestellen en videocamera's, materiaal voor geluidsopnamen en mobiele  
telefoons, van welke aard dan ook, niet toegelaten. Er zijn kluizen  
beschikbaar in het bezoekerspaviljoen. In de showroom mogen evenwel  
foto’s worden genomen.  
 

De beslissing om de Audi A1 in Brussel te  
produceren betekent het aangaan van een  
sluitende verbintenis tussen AUDI AG en Audi 
Brussels. Er werd voor de ombouw en de  
modernisering van de fabriek ongeveer 300  
miljoen Euro geïnvesteerd. Met de productiestart 
van de A1 in 2010 is de herstructureringsfase  
afgerond.  
De fabriek in Brussel is hierdoor herboren. 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Chefkok: Heidi Franssens  Heidi Franssens  Jeanine Brijs  

 heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

hendriksmet 
@skynet.be 

 0485 85 59 96 0485 85 59 96 0472 58 99 78 

Plaats:  Sint Joris Sint Joris Sint Joris 

Verantw: Luc Fret 

Groep 1 

Erik De Roeck 

Groep 2 

Dirk Lyssens          

Groep 3 

 Do 5/02/2015 Wo 28/01/2015 Di 27/01/2015 

 Do 12/03/2015  Wo 25/03/2015 Di 17/02/2015 

 Te bepalen. Wo 22/04/2015 
 

(Reservedatum 
Di 17/03/2015) 

Finale Te bepalen. Zondag 24/05/2015 Te bepalen. 

Kooklessen … alle gegevens. 


