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Voor wie het gemist heeft wegens niet-aanwezig-op-het-ledenfeest en
ook wel voor wie hem nog eens wil herlezen, hieronder de …

Speech van de KWB voorzitter op ledenfeest 65 jaar
KWB - 31 oktober 2015
Beste vrienden, van harte welkom op deze feestelijke dag!
In het bijzonder een warm welkom aan onze burgemeester, welkom Jos, en
ook een warm welkom aan de na onale voorzier van KWB, Wim Verlinde.
Blij dat jullie vandaag samen met ons het 65 jarig bestaan van KWB Bazel
komen vieren.
Want 65 jaar dat zijn pakweg drie genera es, een mijlpaal in een mensenleven. En voor sommigen is dat niet eens een mensenleven.
Dat we als vereniging zo lang bestaan, daar mogen we best ﬁer op zijn en op
terugkijken, eens dank je wel voor zeggen.
Gedurende de ganse avond is er een doorlopende fotomontage te bekijken
die terugblikt op het rijke aanbod aan ac viteiten van de laatste 15 jaar. Dat
is maar een korte periode uit ons bestaan maar voor de meesten onder ons
hier aanwezig recent genoeg om mooie herinneringen terug te brengen.
Jaarlijks telt ons programma een bijna 20 ac viteiten. Reken daarbij nog
gemiddeld 15 kooklessen per jaar je komt aan een ongelooﬂijke reeks.
En dat allemaal dankzij vrijwilligers die elkaar vaak niet eens kennen over die
65 jaar heen, maar wel allemaal stuk voor stuk gebeten zijn door dezelfde
microbe om mensen samen te brengen en ontmoe ngsmomenten te scheppen.
Ze zeggen dat er op ne mens na 65 jaar wat sleet komt. Zo niet op onze afdeling! Onze afdeling is goed bezig en springlevend:
• Omdat wij jaarlijks trachten iets nieuws op ons programma te zeen
• Omdat wij er in slagen om toch steeds nieuwe leden aan te trekken
• Omdat wij uit die leden het voorbije jaar maar liefst drie nieuwe wijk-

meesters hebben mogen verwelkomen.
• Omdat we dit werkjaar onze eerste vrouwelijke wijkmeester mogen ver-

welkomen

• Omdat wij maandelijks ons Kijkerke blijven uitgeven dat ons na aan het

hart ligt – we zien aan nummer 380 volgende maand!
• Omdat we regelma g met andere verenigingen en scholen samenwerken
• Omdat we aandacht hebben voor diegene die het wat minder hebben in
onze directe omgeving
• Omdat we ons hebben aangepast aan de jdsgeest en zijn doorgegroeid
tot de gezinsvereniging waar we vandaag voor staan.
En springlevend zijn en vooral springlevend blijven, dat vraagt een inspanning. Tijdens het werkjaar gaat er waarschijnlijk geen dag voorbij gaat of er
denkt of doet wel iemand iets voor KWB.
Daarom dat we ook dank je wel zeggen.
• Dank voor de schone gemeente waarin wij wonen met zijn talrijke verenigingen voor jong en oud, voor cultuur- of natuurlie.ebber, voor de levensgenieters. Dat we samen mogen blijven werken om onze gemeenschap lee/aar te houden.
• Dank voor onze talrijke vrijwilligers die al 65 jaar lang trouw blijven aan
ons doel om ontmoe ngsmomenten te organiseren
• Dank u voor de straﬀe madammen en heer achter ons KWB team – want
een grote inzet voor KWB is maar mogelijk als we ons ook thuis gesteund
weten.
• En tot slot dank ik jullie allen voor uw aanwezigheid. Het doet ons een
enorm groot plezier dat we deze feestavond morgen organiseren voor 82
leden!
DANK U WEL

Agenda
Vrijdag

20 november

Toneel onder den toren

Zaterdag

19 december

Kerstwandeling

Nieuws uit onze vereniging.
Tweede maand op rij dat we een nieuw lid mogen verwelkomen: Guido
Paelinck en echtgenote komen ons verblijden met hun aanwezigheid.
Welkom … hopelijk tot op één van onze komende activiteiten.

Dropping in een nieuw jasje!
Wanneer je een oud recept vernieuwt ben je altijd wat onzeker van het resultaat, dus, neen hoor, we waren er absoluut niet gerust in dat een dropping met
"nieuwe ingrediënten" een succes zou worden.
Toch is het achteraf gezien alleen maar
meegevallen, getuigden de contente gezichten op de tussenstop en op het eindpunt en getuigen ook de teksten die we
binnen hebben gekregen. De foto's die
we hieronder tussen de teksten zetten
zijn zeker niet van de beste kwaliteit,
maar dat is natuurlijk het gevolg van het
feit dat ze in het donker én met een
smartphone genomen zijn. Wel geven
ze duidelijk weer dat de deelnemers
zich kostelijk geamuseerd hebben.
In ploeg 1 was iemand met een stappenteller actief en hij registreerde netjes
alle afstanden van start naar café, naar café, naar frituur, naar ….
Om 20u17 is onze groep vertrokken.
Na enkele minuten wandelen komen
we iemand tegen, en we spreken haar
aan. Ik, naïef dat ik ben, denk dat we
de weg vragen. Maar neen, nu leer ik
mijn eerste les KWB-dropping: "waar
is de dichtste café in de buurt" is de
vraag.
We stappen iets meer dan 3000 stappen (tot 20u49) en
komen aan bij de Mechelse "Roos Pap" en ja hoor: ze
heet ook Rozeke! Daar drinken we wat. De zeer
behulpzame klanten zeggen dat we maar 10 minuten
van de eerste fotoplaats zijn.
Dus wij om 21u13 op weg
naar die fotoplaats, maar
niet 20 min maar wel 35 min
later (en 2745 stappen), komen we terug aan in het café, waar onze pint al klaar
staat :)

Om 22:14 vertrekken we voor
1508 stappen om aan te komen
aan de frituur/café waar men
ons opwacht. Om 23:25 vertrekken we voor 5400 stappen, om
de volgende 8 fotoplaatsen te
bekijken.

Om 00:56 komen we aan in de Irish pub … Om 1u51 was het nog eens451
stappen naar de bus :)
Ploeg 2 was onze kleinste ploeg. Zoals steeds was Christine bereid om een
verslagje te schrijven.
We werden met z’n zessen gedropt ergens in de
buurt van Mechelen. Aan de hand van een plan
en foto’s werd ons duidelijk gemaakt waar we
ons bevonden en waar we naartoe moesten.
Ook de dropping was aan vernieuwing toe en
werd willens nillens aangepast aan de huidige
communicatietechnologieën: via “What’s app”
werden we gevolgd door de bedenkers-van-deze
-dropping-in-een-nieuw-kleedje.
Via een wip, wat moest bevestigd worden met
een foto, in de speeltuin van het Vrijbroekpark
en de tip om via Brussel (we passeerden inderdaad de Brusselpoort) naar Antwerpen te gaan,
zochten we onze weg naar het eerste trefpunt.
Foto’s en berichten werden druk over en
weer gestuurd, want via what’s app stonden alle groepen met elkaar in verbinding
(voor een bloemlezing moet je bij Erik
zijn). Verloren lopen was dan ook bijna
onmogelijk (tenzij met opzet?)
In café Antverpia, een volkscafé met biljart
en een goede verstandhouding met de frituur op het pleintje (de platookes met friet
werden druk over en weer gebracht),

kregen we de volgende opdracht om aan de
hand van foto’s de stad Mechelen te
doorkruisen. Ik ken Mechelen totaal niet,
maar het was een ware openbaring om rond
te lopen in steegjes en straatjes, langs een
begijnhof of een binnenplaats, rustig en stil,
dan weer wat rumoeriger...
Een stad ’s avonds verkennen heeft toch
altijd iets apart, maar ik ben er zeker fan
van!

De verlichte Sint-Romboutstoren was nooit veraf en
steeds een herkenningspunt vanuit de verschillende
uithoeken van de stad.
Een stopplaats die we zeker niet mochten missen was
de brouwerij “Het Anker”. De Gouden Carolus
vloeide er rijkelijk in de mooie en hartverwarmende
gelagzaal.
Na een laatste foto en telefonische afspraak met de
organisatoren, troffen we elkaar in een Ierse pub op
de markt van Mechelen, waar de tocht eindigde met
de gebruikelijke pint, in dit geval voor sommigen een
Guiness, en een welverdiend applaus voor Geert en
Erik. De nieuwe aanpak was meer dan geslaagd en
zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk.

En in ploeg 3 vonden we Patrick bereid om een tekst te schrijven:
De werkweek zit er op.
Vrijdagavond, KWB dropping
time! Ik keek er al een tijdje naar
uit om de gasten van de KWB
nog eens terug te zien. 't Was
immers al een tijdje geleden dat
wij (mijn Bernadetje en ikzelf)
nog een KWB-activiteit hadden
meegedaan.

De dropping zou deze keer wat ‘anders’ zijn, en ‘in een nieuw kleedje’ had ik
gelezen in “de kijker’'. Ik was dus wel wat nerveus, die vrijdagavond. Een
beetje een ‘eerste schooldaggevoel’. Wat zou dat worden, dat ‘anders’... Benieuwd, dus!
Aan de kerk te Bazel, iedereen stipt op tijd,
vroeg de organisatie de deelnemers om
“whatsapp” te installeren op de
smartphone. Die app bleek het nieuwe kleedje
van de KWB dropping new style.
Omdat veel KWB’s handig en IT up-to-date
zijn vlotte dat goed! Ik was wel blij dat
mijn maatje Herwig zijn smartphone bovenhaalde, dan kon ik de mijne in m’n broekzak
laten .
Dus, wij weg met de bus. In de omgeving van Mechelen werden we als eerste
groep ‘losgelaten’. We moesten op zoek naar herkenbare plaatsen, die mat
de smartphone fotograferen en doorsturen naar de organisatie, Erik & co.
Het park ‘vrijbroek’ was ons actieterrein. Een labyrint, een doolhof, en zeker
ik het duister. Dus wat tijd verloren maar uiteindelijk onze opdracht vervuld.
Het eerste verzamelpunt was in hartje Mechelen. De “Antverpia”, een gezellige kroeg met alles er op en er aan, met echt ‘frietkot’ vlakbij. Bingo! KWB
dropping ten top.
Mechelen by night vormde het tweede
luik. Mooie stadsverlichting, avontuurlijk
vlonderpad langs de Dijle, een levendige
stadskern. Dit was dus het nieuwe kleedje
van de KWB dropping. Geen eindeloze
trektocht door duistere vlaamse velden
maar een geambieerde wandeling door
een bruisende, feeëriek verlichtte stadskern. We hebben in de afspanning van de
brouwerij “Het Anker” een heerlijke
‘Gouden Calorus’ gedronken en de dropping afgesloten in een min of meer authentieke Irish Pub. Moe maar ontzettend voldaan nog een dikke Guinness gedronken,
de bus weer op en terug naar Bazel.
KWB- dropping new style was af! Helemaal af! Afspraak in 2016, zeker weten.

Zo, dat moet volstaan als verslag van een activiteit! Excuus aan de mensen
die niet op de foto's staan - het was niet makkelijk kiezen in dat pakket met
nogal wat wazige en donkere resultaten … Wie nog meer foto's van lachende
mensen wil zien kan binnenkort op onze website terecht. En wie spijt heeft
dat hij of zij er niet bij was, moet volgende keer gewoon mee gaan.

Ledenfeest bij ons 65-jarig bestaan
Voor een volledig verhaal hiervan is het nog net iets te vroeg en dit Kijkertje
zit al boordevol verhalen en foto's over de dropping. Toch trakteren we hier
deze maand al met enkele foto's. Volgende maand the full story en nog meer
foto's.

Toneel onder den toren
Maak alvast plaats in je agenda, want het KBC-Torentheater koos voor dit
jaar eens te meer voor de luchtige aanpak met het stuk: 'Maak plaats
mevrouw' een blijspel van Ray Cooney en John Chapman. Regisseur Ronny
Verheyen heeft vroeger al eens regie gevoerd met hetzelfde theatergezelschap. Dit toneelstuk is in lang vervlogen dagen nog gebracht in ons eigenste, kleine Bazel door de legendarische toneelgroep XYZ! Wie heeft die ooit
nog bezig gezien in de Cardijnzaal ...
Even een korte inhoud voor wie er toen niet bij was (of vergeten is): Leo en
Benny maken een lijst van eigenschappen voor de perfecte vrouw, de 'top
tien' van beste kwaliteiten. Als deze zogenaamde 'perfecte vrouw' opeens
voor de deur staat merken de mannen al gauw dat hun lijst hier en daar wat
aangepast moet worden … Een hilarische komedie over de zoektocht naar
perfectie.
Afspraak op vrijdag 20 november aan de kerk van Bazel om 19:15u. We rijden met eigen, kostendelend, vervoer. We vertrekken om 19:30u. Het
toneelstuk begint om 20:30u inschrijving bij Luc Vloemans (telefoon 03 744
10 86) of stort 8 Euro per persoon op KWB-rekening BE62 7835 5034 0661.

Kooklessen - de data
Hieronder de tabel zoals je ze de komende maanden in de Kijker zal blijven
vinden. Kijk goed na, want er zijn wat zaken veranderd; vooral de finale van
Groep 3 is gewijzigd. Voor het overige zijn de reservedata verwijderd.
Heb je zin om nog ergens bij aan te pikken? Neem dan zeker contact op via
info@kwbbazel.be of op GSM-nr 0488 22 99 78.
Groep 1
Verantw

Luc Fret

Chefkok

Heidi Fransens

Groep 2

Groep 3

Verantw

Erik De Roeck

Verantw:

Chefkok

Heidi Fransens

Jeanine Brijs
Chefkok
hendriksmet@skynet.be

dekeersmaekerchris@
gmail.com

dekeersmaekerchris@
gmail.com

Dirk Lijssens

GSM

0471 47 97 48

GSM

0471 47 97 48

GSM

0472 58 99 78

Data

Do 3 december
Do 14 januari

Data

Wo 18 november Data
Wo 20 januari

Di 27 oktober
Di 8 december

Wo 23 maart

Di 16 februari

Do 4 februari
Finale

Do 17 maart
Za 28 mei

Finale

Wo 13 april
Za 11 juni

Finale

Di 22 maart
Za 21 mei

Leden Zoeken Leden
Heb je iemand in gedachten die zich misschien wel goed gaat voelen bij ons
en bij onze activiteiten? Echt? Een buur of kennis of vriend of het mag ook de
buur van een vriend zijn zelfs omgekeerd! Knip onderstaande strook uit en vul
die samen met hem (of met hen, of met haar, …) in en bezorg ons die. Jijzelf
krijgt een cadeaubon voor wijn t.w.v. 4,50 Euro en ons nieuw lid wordt ogenblikkelijk opgenomen in onze gezellige vereniging!

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Luc Vloemans
Rupelmondestraat 219
9150 Bazel

