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Kijker nr 398 – Oktober 2017 

 

 
Na een voorzichtige start in september steken we in oktober met onze 
KWB-werking een tandje bij. De avonden worden langer, de herfstkleu-
ren zorgen- in de natuur voor mooie rood-bruin-gele tinten, minpuntje, 
de regen en winterkledij moet terug worden bovengehaald. Voor KWB-
ers wil dit zeggen dat het moment is om mee te doen met onze jaarlijkse 
dropping. Ik had het genoegen als Chinese vrijwilliger mee te werken 
aan de voorbereiding van dit evenement. Veel kan ,wil en mag ik er niet 
over zeggen (moet een verrassing blijven…). Alleen dit: het is iets hele-
maal anders dan de bestemming van vorig jaar, het is een prachtige loca-
tie en we voorzien een paar leuke tussenstops. Wacht niet te lang en 
schrijf jullie in met familie, vrienden en kennissen. We hebben wat volk 
nodig om uit de kosten te komen, een volle bus zou fantastisch zijn…
Laatst hoorde ik op de radio een leuk liedje van de gebroeders Wal-
schaerts die beter gekend zijn als Kommilfoo. De titel van het liedje is 
“De pijp uit” en de eerste zin gaat als volgt “Je denkt misschien wat is 
het leven mooi en naar je zin, je lacht, je zingt, je voelt je blij als een 
kind nooit vergeten vriend, dat we allemaal de pijp uit gaan…”. Kijk 
maar eens op YouTube; htps://www.youtube.com/watch?
v=0Y0WDOdGlwM, het is een zeer aanstekelijk liedje met een dubbele 
bodem. Op 26 oktober in de kasteelkelder organiseren we een boeiende 
gespreksavond die weliswaar op een iets serieuze manier over hetzelfde 
gaat namelijk “Praat voor je gaat”. Hoewel de dood een deel van het le-
ven is hebben we vaak veel schroom om dit bij leven en welzijn al te 
bespreken. Voor wie niet goed weet hoe dit onderwerp bespreekbaar te 
stellen is dit een ideale gelegenheid om daar wat praktische info over te 
krijgen. En de toegang is gratis!! Meer info zie verder in deze Kijker.  
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Agenda 

Vr 06 oktober Dropping 

Do 26 oktober Praat voor je gaat 

Za 11 november Ledenfeest 

Vr 17 november Toneel Onder den Toren 

Vr 24 november Wijn proefavond 

Wo 06 december  Speculaas voor de zieken 

Za 16 december Kersthappening 
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Donderdag 26 oktober - Praat voor je gaat 

Donderdag 26 oktober vanaf 20.00u hou-
den we een gespreksavond rond tijdige 
zorg voor het levenseinde. Dat gaat door 
in de kasteelkelder van Bazel en wordt 
gemodereerd door Karina Pieters, mede-
werker van het Netwerk Palliatieve zorg 
Waasland. Deze informatie- en gespreks-
avond duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en is 
erop gericht om mensen aanzetten te ge-
ven om te spreken over het levenseinde. 

Het levenseinde is een thema dat men vaak uit de weg gaat, waar men 
dikwijls niet of te laat over spreekt. 
In dat kader komen een aantal medische begrippen en het wettelijke 
kader ook aan bod. Als uitgangspunt gebruiken we situaties of stellin-
gen die bij de meesten zeer herkenbaar zijn in het spreken en omgaan 
met levenseinde: ‘Dat is voor later’, ‘Ik voel mij nu nog  
gezond’, ‘Moeder moest dringend opgenomen worden. Wat nu?’, ‘Wat 
als ik buiten bewustzijn ben?’. Daarnaast worden begrippen verhel-
derd: levensverlengend handelen, palliatief handelen, palliatieve seda-
tie, euthanasie. 
Het is ook belangrijk een en ander schriftelijk vast te leggen. De wils-
verklaring (wat wil ik wel en wat wil ik niet?) komt ter sprake. Kan dit 
herbekeken worden? Is nadenken over later een eenmalig gegeven of 
een continu proces? Is het goed om een vertegenwoordiger aan te stel-
len? De hoofdbedoeling van de avond is om stil te staan bij het belang 
om vooraf over het levenseinde na te denken en het te bespreken. Er is 
uiteraard voldoende ruimte voor vragen van de aanwezigen. 
Wil je al wat achtergrondinformatie? Kijk dan op de volgende websi-
tes: www.delaatstereis.be en www.palliatief.be. 
Deze activiteit is gratis en inschrijven kan bij Luc Van Elsen – 
luc.van.elsen@telenet.be of 0472 400 144. 
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Zaterdag 11 november - Ledenfeest 

Een feestje nu en dan, daar maken we graag tijd voor bij KWB Bazel.  
Op zaterdag 11 november is het weer zover: ons jaarlijks ledenfeest.  
We spreken af in de kasteelkelder van Bazel vanaf 18.30u tot in de 
vroege uurtjes. De werkgroep is nog volop bezig met de samenstelling 
van de avond maar we kunnen jullie alvast verklappen dat we niet veel 
zullen afwijken van onze beproefde formule. Aperitief, een lekker 
etentje en nadien de beentjes strekken op muziek gekozen door onze 
vaste huis deejays.   
Dit jaar maken we naast het speechke van de voorzitter en het kasver-
slag, ook even tijd voor de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen. Niet 
tevreden, geld terug? Zo zitten we niet echt in elkaar maar wil je zelf 
de handen uit de mouwen steken bij één of andere activiteit, wil je deel 
uitmaken van een toffe groep vrijwilligers, laat het weten aan je wijk-
meester en we nemen contact met je op.   
Hou je mailbox deze maand extra in de gaten want de uitnodiging 
volgt nog. Hou alvast de datum vrij en hopelijk zien we jullie in groten 
getale aanwezig op deze fantastische avond.  Inkom bedraagt 30€ per 
persoon. Heb je vrienden die nieuwsgierig zijn maar geen lid zijn van 
KWB, geen probleem: iedereen is welkom maar niet leden betalen wel 
35€ pp. Inschrijven kan tot 5 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 rekening-
nummer vind  je op het laatste blad in dit Kijkertje.  
Kan je niet wachten om in te schrijven of ben je bang dat we je verge-
ten zijn, mailen kan altijd naar luc.van.elsen@telenet.be. Alvast tot 
dan! 
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Vrijdag 17 november - Toneel onder den toren 

Op vrijdag 17 november gaat onze jaarlijkse toneelavond door in het 
KBC torengebouw te Antwerpen om 20.30 u. 
Wij vergasten jullie op een humoristisch stuk van de hand van Jeroen 
Maes. Dit jaar wordt het 'Van Kwaad naar Erger', een hilarische situa-
tie komedie. Daniël en Jenny Den Dooven zijn een ogenschijnlijk per-
fect gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk 
wanneer de kersverse buurman Ramon Verplancke op een nogal on-
christelijk uur aanbelt. Hij doet een ontdekking die niet zonder gevol-
gen blijkt. De misverstanden stapelen zich op en het gaat 'Van kwaad 
naar erger'. Tot de situatie niet meer te overzien is.  
Praktisch: 
Deze toneelavond kost per persoon 8 € voor KWB-leden en 10 € 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 au-
to om 19.30u. Indien je zelf naar Antwerpen rijdt, laat het dan nog 
even weten.  
Inschrijven vóór 12 november bij Luc Vloemans : 
luc.vloemans@telenet.be of 0475/34 25 38 
Naar goede traditie wordt er voor een drankje tijdens de pauze en een 
bescheiden receptie achteraf gezorgd.  
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Vrijdag 24 november - Wijnproefavond 

Wijn proefavond vrijdag 24 
november om 19u30 in de Kas-
teelkelder 
Het is een tijdje geleden dat we 
nog eens een wijnproeverij ge-
organiseerd hebben. De herfst 
lijkt ons een ideaal seizoen om 
een aantal lekkere wijntjes te 
degusteren op een prachtige 
historische locatie en dit onder 
begeleiding van een oenoloog 
die van wanten weet.   
Het thema is 'Wijn Leren Proe-
ven' . Het is niet de bedoeling om een lange theoretische uitleg te krij-
gen, maar direct de theorie te illustreren aan de hand van de inhoud 
van in het glas met uiteraard telkens een woordje uitleg over het wijn-
domein, de wijn, de druivensoort. Aangevuld met uitleg hoe je best 
wijn proeft en de kwaliteit van een wijn kan inschatten.We gaan wijn 
leren proeven aan de hand van enkele typische voorbeelden. 
De wijnselectie 
• Bubbels: 2 soorten een lekkere Cava en een Crémant de Limoux, 
uit Frankrijk 
• Witte wijnen: 3 witte wijnen een Sauvignon Blanc, een niet-
houtgerijpte Chardonnay en een houtgerijpte Chardonnay.  
• Rode wijnen: 4 rode wijnen : een Pinot Noir, een Cabernet Sau-
vignon, een Shiraz, een Primitivo 'appassimento'  
• Als afsluitertje een edelzoete wijn: geen Franse Sauternes maar 
een evenwaardig alternatief uit Banat.  
We serveren brood, water en een paar tapas. Prijs voor dit alles: 
leden: 15 € niet leden 17 €. Opgelet! We beperken het aantal deelne-
mers om praktische redenen tot 30 personen. Inschrijven kan via de 
mail ernst.plaetinck@skynet.be of via de GSM 0485674613 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

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.  

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 05/01/18 Data Ma 08/01/18 Data  

  Vr 19/01/18   Ma 22/01/18   Wo 15/11/17 

  Ma 26/02/18   Vr 23/02/18   Wo 21/02/18 

  Ma 19/03/18   Vr 16/03/18   Wo 21/03/18 

Finale: Do  10 mei Finale: ZA 22 juni Finale: Za 2 juni 

     Wo 18/04/18 


