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Kijker nr 387 – september 2016
September is altijd een beetje weemoedig terugkijken op de voorbije
vakantieperiode. De zalige tijd van zomerse ontspanning en rust is
voorbij en op het werk draait alles weer op volle toeren.
Maar september betekent ook het aantrekken van het rijke verenigingsleven in onze gemeente. Niet dat we ons moesten vervelen de voorbije
twee maanden want er was wekelijks wel iets te beleven in de nabije
omgeving. En als fantastische afsluiter, een tropische editie van Bazel
Parkt!
Ook KWB Bazel ontwaakt uit zijn zomerslaap en staat in de startblokken voor een uitzonderlijk (lang) werkjaar: van september 2016 tem
december 2017. Vanaf januari 2018 zal het werkjaar namelijk parallel
lopen met het kalenderjaar. Dit maakt het programma van het aanstaande jaar een beetje uitgebreider.
Tijdens de marathon van juni ll. hebben we met onze ploeg wijkmeesters een programma samengesteld van gewone, betaalbare en leuke
activiteiten. Soms met een hoekje af, dan weer wat leerzamer, maar
steeds gezellig samen. Want dat is wat we bij KWB doen: mensen
samenbrengen, gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, man én
vrouw, dichtbij én veraf, iedereen welkom én met oog voor wat er
rondom ons in de samenleving gebeurt.
Een workshop pralines maken - Praat voor je gaat – Van Brussel tot
Bagdad - Uitwaaien aan zee – wijnproeven – Ledenfeest … Nieuwsgierig naar deze en veel meer activiteiten? Kijk dan snel in de stilaan
vertrouwde flyer bij deze Kijker of op onze website www.kwbbazel.be
Noteer alvast de belangrijkste data in je agenda.
We zien elkaar snel op een volgende activiteit!

Agenda
Dinsdag 20 sept

Startvergadering Kooklessen

Vrijdag 14 oktober

Dropping

Vrijdag 28 oktober

De Zalig Zoete Zonde (pralines maken)

Vrijdag 12 november

Ledenfuif / ledenfeest

Vrijdag 25 november

Toneel onder den Toren

Zaterdag 3 december

Speculaas voor de zieken

Zaterdag 17 december

Kersthappening

Nieuws uit onze vereniging
We mogen weer enkele nieuwe leden verwelkomen in onze vereniging:
Miele Van Vaerenbergh (ja hoor: zoon van één van onze stichters) en Bea
Maris zijn nog voor de zomer lid geworden en recent is ook André Poschet Lyssens lid geworden. En er volgen er binnenkort nóg ...

Onze derde garageverkoop
Deze samenwerking met KWB en Femma uit Rupelmonde en Kruibeke
groeit langzaam. Vooral in Kruibeke en Rupelmonde stijgt het aantal deelnemers jaar na jaar; dit jaar waren er in totaal 185 verkoopadressen! Waarom
het in Bazel maar mondjesmaat van de grond komt is ons ook niet zo duidelijk - waarschijnlijk gooien de mensen alles direct weg of brengen ze hun oud
"gerief" direct naar de Kringloopwinkel.
Doordat de verkoop stilaan toch stijgt blijft ook de opbrengst stijgen. Dat
maakt dat we op de dag van de garageverkoop een cheque hebben kunnen
overhandigen van niet minder dan 950,- Euro aan Toon De Bock van Hof Ter
Welle in Beveren. Laat ons niet vergeten dat voor deze activiteit veel werk
wordt verzet door onder andere Femma Kruibeke en ook dat we steeds op de
sponsoring van Kris Smet (Record Bank) kunnen rekenen.
Van Hof Ter Schelde (Toon) hebben we intussen een mooie bedanking
ontvangen die we jullie niet willen onthouden. Hier komt-ie:
“ Kamperen is de mooiste zomersport!”
Afgelopen zomer mochten we een midweek naar zee. Schelpen rapen op het
strand, garnalen zoeken aan de pier, zandkastelen bouwen, ravotten in de
duinen,… Maar vooral slapen in een tent en wakker worden in een slaapzak.

Met onze twee leefgroepen brachten we begin
augustus een spetterende vijfdaagse door aan onze
Belgische kust. Onze gasten genoten van de
camping, de (nieuwe) tenten, de uitstapjes en …
van elkaar. 950 x (!!!) bedankt om ons dit jaar te
erkennen als goede doel voor jullie garageverkoop. Mede hierdoor kunnen onze jongeren de
komende jaren nog op geregelde tijdstippen gaan
kamperen! Ons assortiment van kampeermateriaal
(tenten, matrassen, rugzakken, kookmateriaal,…) werd grondig vernieuwd
dankzij jullie inspanningen. De jongeren en hun begeleiders uit de ‘bijzondere’
jeugdzorg bedanken jullie voor een bijzonder fijne vakantie!

Petanque en Kubb en BBQ
Onze jaarlijkse "Petanque-Plus" is helaas … in het water gevallen.
Daar zat onze Luc Vloemans dan helemaal alleen in het bovenzaaltje om alles
klaar te zetten voor het petanque- en/of kubbspel en om de barbecue voor 24
personen voor te bereiden. Toch nog 2 moedige personen die het gure weer trotseerden om een handje toe te steken … of kwamen ze voor het petanque- en
kubbspel? Bedankt Gaby en Cindy!
Rond 16:00u begon de hemel open te trekken. Gelukkig! Alles stond klaar om
de BBQ-ers te ontvangen. Tegen 17:00u kwamen de eerste gasten dus werd het
stilletjes aan tijd om de vuren aan te steken. Niet getreurd: de regen bleef uit en
het werd nog een lekkere, gezellige, korte avond, want iedereen wou op tijd
thuis zijn om de voetbalmatch van onze Rode Duivels op het
EK in Toulouse tegen Hongarije niet te missen. Die avond was dat nog een succes.
Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk met het weer.

De KWB Busreis van 2016
We gingen dit jaar naar Gent met een grote missie! In het kader van de
herdenking "500 jaar Kasteel Wissekerke" gingen we niet alleen één en ander
bezoeken in het mooie Gent, maar gingen we ook de vroegere bewoners van
ons kasteel, Lieven en Livina Van Pottelsberghe, ophalen in hun vroegere
woonplaats. In het MSK in Gent lagen namelijk de schilderijen (of de
replica's ervan) te wachten om na 500 jaar weer overgebracht te worden naar
Bazel. Met een bus bestuurd door een Bazelaar (Dirk De Ketelaere), dan nog
wel! Intussen was het verhaal ook aan de oren gekomen van enkele nazaten
van de Van Pottelsberghes en die wilden ook nog mee. Veel bijval voor deze
speciale opdracht, want - hoe lang zou dat geleden zijn - de bus zat nokvol en
er was nog een extra auto nodig om iedereen ter plaatse te brengen.
Onze gidsen Jeroen Van Vaerenbergh en Dirk Gorrebeeck hadden een aangenaam, leerrijk, maar niet te vermoeiend programma in elkaar gestoken voor
de voormiddag. We reisden met de bus en te voet naar en langs de plaatsen
waar 500 jaar geleden deze mensen leefden en werkten. Het Gent van toen
was niet een studentenstad, maar een economisch actieve stad, dankzij zijn
ligging.
In het MSK bracht Jeroen ons,
op zijn bekende, luchtige manier,
de historiek van de familie bij.
Geen verhaal van rozengeur en
maneschijn, naar het schijnt, want
het koppel kende bijzonder veel
tegenslagen. Ze leefden in een
ongekende welvaart maar wat
betreft hun gezondheid was het
enkel kommer en kwel.
Intussen vertelde Dirk ons over de
restauratie van het beroemde
schilderij "Het Lam Gods".
Dit konden we live volgen door een glasraam. Hierna kwam het moment
waarop we de schilderijen mee naar buiten namen en voorzichtig in de laadruimte van de bus legden: Livinus en Livina werden daar voorzichtig in de
watten (lees: dekens) gelegd en zouden 's anderendaags met een officiële receptie in het kasteel hier in Bazel ontvangen worden.
Onze stoet reisde ver langs de Hoogstraat en de Poel, waar de familie vroeger
heeft gewoond en waar nog typische gevels van toen te zien zijn. Met het
Huis van Alijn konden we zien hoe de welgestelde familie zijn rijkdom ook
deelde met de minder begoeden door dit mooie "godshuis" - het enige
bewaarde in Gent - te laten bouwen.

Het middagmaal hebben we gebruikt
in het Groot Vleeshuis, een Middeleeuwse overdekte markt.
Na de middag was er vrije keuze tussen verschillende bezoeken, geschiedenis
en onderzoek van Het Lam Gods, Het Gravensteen, de tentoonstelling in het
Huis van alijn, het designmuseum, enzovoort. Eindigen deden we - waar anders - op een gezellig terras in het centrum van Gent. De regen die we net
voor het eten even moesten trotseren had plaats gemaakt voor een lekker zonnetje.
We zijn heel tevreden dat we nog eens een busreis hebben kunnen organiseren die letterlijk een volle bus heeft gelokt en dat we een mooi programma
hebben kunnen aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs. Dat het succes
van deze uitstap voor een groot deel te danken is aan beide gidsen die het
programma in elkaar hebben gestoken en de begeleiding voor hun rekening
hebben genomen behoeft geen uitleg: dank aan Dirk en Jeroen!

Bazel Parkt 2016
Na negen keer mogen we het zeker al een traditie noemen: de laatste donderdag van augustus is al negen jaar - weer of geen weer - hét moment voor een
gezellige bedoening aan het kasteel van Bazel. Wat ooit begon als een voorzichtig initiatief voor 200 tot 500 mensen aan het kasteel is een evenement
geworden dat op mooie, zomerse dagen bijna 3.000 mensen lokt. Samen met
de oud-leiding van de Chirojongens hebben we het voorzichtig en gecontroleerd kunnen laten uitgroeien tot een activiteit waarop we in Bazel en Kruibeke trots mogen zijn.

Waar het in het begin ging over "een pintje drinken bij enkele live-optredens"
is Bazel Parkt geëvolueerd naar een volledig avondprogramma met veel
(goeie!) muziek doorspekt met kinder- en andere animaties. Het meeste bijval
was er dit jaar voor de kindermolen van Guapa - reeds voor de derde maal
ingepland, maar nu voor het eerst écht aanwezig met écht mooi weer.
Hoe fantastisch was het om de kinderen op die molen te
zien met een stralende glimlach! Wat de muziek betreft
was er weer gekozen voor een gevarieerd programma;
op het einde hebben "Pilgrims" de muziek van Queen op
heel herkenbare wijze over het "ezelsplein" laten
klinken. Zij zorgden voor de kers op de taart van Bazel
Parkt, editie 2016.

Volgend jaar breken we met de traditie om het kasteelpark op de laatste
donderdag van augustus onveilig te maken: de laatste zaterdag van augustus (de 26ste) wordt het grooote feeeestjaaaar van Bazel Parkt!
Zet het alvast in de agenda's!

Startvergadering kooklessen op 20 september
Dinsdag 20 september om 20.30u blazen we verzamelen in de
kantine van "het volleybalzaaltje" (Pastoor Pungsstraat 8 in
Bazel ) voor de jaarlijkse startvergadering van de kooklessen,
seizoen 2016 - 2017. Onze kooklessen starten pas later op het
jaar maar de afspraken worden reeds gemaakt op 20 september.
Heb je interesse geef dan een seintje aan Erik
(erik@deroeck.me), Dirk (dirklyssens@skynet.be) of Luc Fret
(Lucfret2@gmail.com). Ook indien je die avond niet kan komen is het belangrijk om iets te laten weten, want die avond worden de ploegen ingedeeld
en worden data vastgelegd. Vergeet dus zeker niet je agenda mee te brengen.
Het bestuur van jullie KWB zorgt voor een drankje ter plaatse.

Dropping?? Dropping!!
Laat me even citeren uit reacties in de Kijker van november vorig jaar: “een
geambieerde wandeling door een bruisende, feeëriek verlichtte stads- kern”,
“KWB- dropping new style was af! Hele- maal af! Afspraak in 2016, zeker
weten”, “wie spijt heeft dat hij of zij er niet bij was, moet volgende keer gewoon mee gaan.” “De nieuwe aanpak was meer dan geslaagd en zoals steeds
hadden de afwezigen ongelijk”, “Bingo! KWB dropping ten top...”.
Als jij er deze keer (terug) wil bij zijn, hou dan vrijdagavond 14 oktober vrij
in je agenda. Of nog beter schrijf je nu al in! Om 19 uur verwachten we je
aan de kerk. Met de bus rijden we dan naar … (zou je wel willen weten hé)
om dan … (weten we zelf nog niet). Drankjes, frituurolie en diepvriesfrieten
kan je thuis laten, wij zorgen voor genoeg gelegenheden in de buurt.
Overtuigd !? Zo’n avondje plezier kost je 10,- Euro per persoon en vanaf de
derde persoon uit één gezin (onder één dak wonend) is dat 8,- Euro per persoon. Voor niet- leden is dat telkens 2,- Euro meer. Inschrijven kan via mail
naar Ernst of Geert (ernst.plaetinck@skynet.be of moens.g@skynet.be) of
telefonisch op 0478 30 08 27 (Geert). Het deelnamegeld op voorhand overschrijven op onze rekening (zie laatste blad) is alleen maar gemakkelijk.
Plaatsen zijn beperkt, bus vol = vol!

Pralines maken op 28 oktober
Dat gaan we doen! In het geniep zijn 2 wijkmeesters - geen gasten zonder
culinaire ervaring - een opleiding gaan volgen om zelf pralines te maken. En
te léren maken! Op 28 oktober gaan zij ons aanleren om zelf allerhande pralines te maken. Op 't eind van de avond neem je je kunstwerkjes mee naar huis
om samen met de familie te degusteren. Kijk in ons volgende Kijkertje voor
meer info, maar noteer het gewoon nu al in je agenda.
PS: deze activiteit staat open voor alle KWB-leden en hun partners en het
aantal deelnemers is beperkt.
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