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ING, Crelan, CETA, TTIP, Trump of Clinton, Aleppo, Mosul,  Russi-
sche vloot in de Noordzee, gat in de begroting, crisette, jungle van Ca-
lais ontruimd, Yvetje overleden, de voorbije maand oktober heeft niet 
veel goeds gebracht.  De media zorgt er wel voor dat we continu op de 
hoogte gehouden worden, gewild of ongewild.  Je kan de drukke actua-
liteit niet ontlopen.   
 

Of toch…  We mogen niet wereldvreemd willen zijn maar af en toe 
eens kunnen ontsnappen aan de waan van de dag  is echt wel nodig om 
de zaken in balans te houden.  En daar proberen we als KWB Bazel 
ons steentje toe bij te dragen.  Als je de Kijkertjes van de voorbije 
maanden erop naslaat (dat kan steeds via onze website 
www.KWBBazel.be), denken we dat we daar nog in slagen ook: een 
aantal nieuwe leden en frisse wijkmeesters die onze ploeg verrijken.  
Dat zien we zelfs aan ons programma waarin een aantal nieuwe activi-
teiten  zijn opgenomen. 
 

Na de (uitgeregende) stadsdropping in Aalst staan we twee weken later 
pralines te maken in Sint Joris.  De opkomst voor deze nieuwe activi-
teit overtreft de verwachtingen: 27 deelnemers en nog enkelen die voor 
de morele ondersteuning zorgen.  Het belooft een geslaagde avond te 
worden.  
 

En in november doen we nog maar eens ons best.   
 

Eerst zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd op ons jaarlijks leden-
feest – waar iedereen welkom is, want zo zijn we.  Dit jaar in de mooi-
ste kasteelkelder van het Waasland.  Niet twijfelen en inschrijven.  We 
maken er een (buiten)gewone gezellige avond van!   
 

Het toneel in de KBC toren trekt al jaren een trouwe kern aan.  Het 
drankje (niet één maar wel drie!) dat ons wordt aangeboden tijdens de 
babbel achteraf, zorgt mee voor de gezelligheid.  En elk jaar zijn er wel 
een aantal die nadien nog verder nakaarten in Bazel.  Geef ze maar 
eens ongelijk. 
 

Mis deze mooie aanloop naar de laatste maand van jaar niet. 
 

Hopelijk zien we elkaar snel op een volgende activiteit. 
 
 



Agenda 

Zaterdag 12 november Ledenfuif / ledenfeest 

Vrijdag 25 november Toneel onder den Toren 

Zaterdag 3 december Speculaas voor de zieken 

Zaterdag 17 december Kersthappening 

Dinsdag 24 januari Infosessie over Smartphone-gebruik 

Zaterdag 11 februari Armoededictee 

Dropping?? Dropping!! 
 

The times, they are a-changing...zingt Bob Dylan. Toch kan je een enkele 
keer per jaar je klok erop gelijk stellen: de dropping van de KWB op de  
tweede vrijdag van oktober (noteer maar al voor volgend jaar!) 
De bus bracht ons niet naar Lokeren, niet naar Gent, niet naar Wetteren, maar 
nam de afslag naar Aalst. Dat we op dropping zouden gaan in mijn geboorte-
stad en de stad waar ik opgegroeid was, was een complete verrassing. 
Het gebruikelijke “plannetje” leidde ons naar de werkhallen van de carnaval-
groepen. Enkele ijverige mannen waren reeds in voorbereiding voor carnaval: 
wagens van vorig jaar afbreken materiaal opruimen...kortom: schoonmaak 
om binnen enkele dagen van start te gaan met de bouw van nieuwe carnaval-
wagens en hun eigenzinnige kijk te geven op de politiek maar ook op zich-
zelf. In de kantine dronken we een pintje en kregen we plannetje nummer 
twee. 



Daarbij moesten we een tiental vragen oplossen en de antwoorden sms’en aan 
Geert. 
We wandelden, door de druilerige regen, van het nieuwe stadhuis (vroeger een 
‘filature’) naar het station; van een art nouveau apotheek naar de Pieter van 
Aelst Passage. Het Keizersplein lag er, precies zoals 100 jaar geleden, statig 
en mooi verlicht bij en dit onder het toeziend oog van Boudewijn. 
Aalst heeft, ook voor mij, nog een paar plekjes waarvan ik het bestaan niet 
wist, zoals de Ingang Levionois ( de beluiken). Op de Grote Markt mochten 
we ons Belfort met zijn “tettentoeren” bewonderen.  
 

We pikten een frietje mee 
in de Kerkstraat, naast de 
geboorteplek van priester 
Daens en vlakbij de “oude 
kerk”. Als “klap op de 
vuurpijl” sloten we, zoals 
gewoonlijk, af met een 
frisse pint in café “De 
Babbelaar”, een gezellig 
bruine kroeg in een van de 
vele kleine steegjes in Aalst. 
Aalst, stad van Dirk Martens, van Daens en Boon, van Aalsterse vlaaien, van 
carnaval, ajoinen en bier mé schoim. 
 

Een dikke proficiat aan Geert en Ernst: als je Aalstenaren kunt verrassen in 
hun stad, ben je zeker geslaagd. 
Tot slot: het verwonderde mij, maar de laatste vraag hadden we totaal  
verkeerd. Ons, in de volksmond “Oud Hospitaal”, heet tegenwoordig 
“Gasthuys”. Of we het nu willen of niet: the times they ARE a-changing... 
 

Pralines maken op 28 oktober … De Zoete Zonde. 
 

Van deze activiteit krijg je 
volgende maand een verslag; 
intussen krijg je wel al enkele 
sfeerfoto's.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 november – 
KWB ledenfeest 
 
Dat we bij KWB Bazel van een tof feestje houden, is geen geheim.  En of we 
daar in slagen, kan je navragen bij de talrijke deelnemers van de voorbije  
jaren. Vorig jaar vierden we feestelijk en onder grote belangstelling  
(82 deelnemers!) ons 65-jarig jubileum.  Dit jaar doen we er terug alles aan 
om er weer iets buitengewoons van te maken.  Ben je nog maar pas lid  
geworden van KWB Bazel, dit is een uitgelezen gelegenheid om kennis te 
maken met een toffe groep mensen! 
We spreken af op zaterdag 12 november om 18.30u in de kasteelkelder van 
Kasteel Wissekerke.  Jawel, dit is daags na een vrije dag – geen excuus om 
niet uitgerust naar ons feestje te komen.  Kom maar met een hongerken af, 
want na de receptie hebben we een uitgebreid Breughelbuffet  voorzien, met 
koude én warme streekgerechten.  De voorzitter en penningmeester hebben 
beloofd het kort te houden en na dessert en koffie vliegen we erin en strekken 



we de beentjes op muziek van onze vertrouwde “ledenfeest DJ’s” - weliswaar 
in een iets andere samenstelling, maar even sterk.  Hou je het liever bij een 
drankje en een babbeltje, dat kan evengoed!  
Inkom bedraagt 25€ per persoon  voor aperitief, Breughelbuffet, dessert en 
koffie.  We voorzien een keur aan wijnen en bieren die aan democratische 
prijzen apart te betalen zijn.  Heb je vrienden die nieuwsgierig zijn maar geen 
lid zijn van KWB, geen probleem: iedereen is welkom maar niet leden  
betalen wel 30€ pp. 
Inschrijven kan tot 6 november bij Luc.van.elsen@telenet.be of GSM 0472 
400 144.  De inschrijving telt maar mee vanaf ontvangst van het  
verschuldigde bedrag op onze KWB rekening.  Het rekeningnummer vind  
je verder in dit Kijkertje.    
Aarzel niet en laat ons zo snel mogelijk weten met hoeveel jullie komen!  
Hoe talrijker de aanwezigen, des te meer plezier jullie er ons mee doen! 
 

 
Vrijdag 25 november: Toneel onder den Toren 
 
Wij vergasten jullie op een humoristisch stuk van de hand van Jeroen Maes, 
die zelf ook voor de regie instaat. Er is gekozen uit zijn repertoire voor 'De 
laatste kans' en volgens de acteurs/actrices die nu druk aan het repeteren zijn, 
is het werkelijk hilarisch.  
 
De actie speelt zich af ten huize Mia en Rudi Tytgat. Al heel snel is duidelijk 
dat er heel wat sleet op hun jarenlange huwelijk zit. Mia vindt dan ook dat het 
hoogtijd is om aan hun relatie te werken. Toestemmen in een sessie met een 
relatietherapeut is, wat haar betreft, Rudi zijn laatste kans. Rudi is daarover 
iets minder enthousiast en een ontmoeting met een ouwe schoolvriend die nu 
een bureau is begonnen met acteurs die mensen helpen om hun problemen op 
te lossen, geeft hem een idee ... maar alles loopt uiteraard in het honderd...  
 

Deze toneelavond kost per persoon 8,- Euro voor KWB-leden en 10 Euro 
voor niet-leden. Je kan gratis parkeren onder de KBC Toren (Boerentoren) te 
Antwerpen (uiteraard zolang er plaats is). Samenkomst aan de kerk om 
19:15u met verdeling van de zitplaatsen daarna vertrek met de auto om 
19:30u. Indien je zelf naar Antwerpen rijdt, laat het dan nog even weten. 
 

Inschrijving bij Vloemans luc op Tel. 03/744 10 86 of GSM.0475 34 25 38  
of ook via KWB-rek.nr.BE62 7835 5034 0661 met vermelding Toneel. 



Zaterdag 17 december: Kersthappening 
 
Op zaterdag 17 december gaan we voor het eerste een magische winterwan-
deling voor jong en oud houden.  Iedereen brengt zijn eigen sfeerverlichting 
mee.  Om 16u vertrekken we aan de Cardijnrefter (ingang St Joris via P. 
Pungsstraat) voor onze wandeling in en rond het kasteelpark.  Onderweg zijn 
er spannende verrassingen voorzien voor de kinderen.  Vanaf 18:00u is er 
varken aan ’t spit, en voor de kleinsten hamburgers en hotdogs.  De prijs voor 
leden is 20,- Euro, inclusief aperitief en de kinderen onder de 12 jaar nemen 
gratis deel.  Alles gaat door in de Cardijnrefter van Sint-Joris in de Pastoor 
Pungstraat.  Na de wandeling is er nog kinderanimatie voorzien. Inschrijven 
voor de activiteit kan per mail (info@kwbbazel.be) of door storting op de 
KWB rekening BE62 7835 5034 0661  met vermelding van naam, aantal vol-
wassenen, aantal kinderen (met leeftijd en geslacht en keuze hamburger/
hotdogs).  Inschrijven ten laatste op 12 december aub!!  Indien niet-leden  
willen meedoen, betalen ze 23,- Euro. 
 

 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck Verantw Dirk Lijssens 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Jeanine Brijs 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

hendriksmet@skynet.be 

GSM 0471 47 97 48 GSM 0471 47 97 48 GSM 0472 58 99 78 

Data Vr 13/01/17 Data Ma 16/01/17 Data Wo 29/10/16 

  Ma 13/02/17   Vr 10/02/17   Wo 14/12/16 

  Vr 24/03/17   Ma 27/03/17   Wo 8/03/17 

  Ma 24/04/17   Vr 21/04/17   Wo 19/03/17 

Kooklessen - de data 
 
Hieronder de tabel zoals je ze de komende maanden in de Kijker zal blijven 
vinden. 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.  


