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Nu de nachten langer worden komt ons KWB Bazel programma pas 
echt op volle toeren. Een hele boterham staat ons te wachten de  
komende maanden en jullie zullen zich zeker niet hoeven te vervelen.  
Daarnaast mag je in de loop van november ook je wijkmeester aan de 
deur verwachten voor de hernieuwing van het lidgeld.  
 

Vanaf dit jaar is de jaarlijkse bijdrage 30€ maar daar krijg je heel wat 
voor in de plaats. Naast ons eigen programma aanbod en activiteiten 
waar de kas steeds een bijdrage levert, heb je ook recht op een heleboel 
kortingen. Kijk maar in de folder met kortingsbonnen en de maande-
lijkse aanbiedingen in de Raak. Kortom, een kleine investering waar-
voor je een heleboel vriendschap, warmte en gezelligheid en zelfs cen-
ten terugkrijgt. Lees op de volgende pagina de getuigenis van een van 
onze wijkmeesters, Wim De Mayer.  
 

De voorbije maand stelden we twee totaal verschillende activiteiten 
voor: de jaarlijkse dropping met een wandeling in en om Bottelaere en 
een gespreksavond “praat voor je gaat” rond palliatieve zorgverlening. 
Beide totaal verschillend maar druk bijgewoond – je leest er meer over 
verder in de Kijker. 
Op 11 november staat ons jaarlijks ledenfeest op de agenda. Klassieke 
formule, hapje, drankje, veel amusement en plezier en mét bestuurs-
verkiezingen. Wanneer je dit Kijkertje leest is het waarschijnlijk net 
achter de rug en lig je hopelijk nog wat na te genieten – anderen dan 
weer te bekomen – van een gezellige avond.  
Te druk zeg je, dan is misschien de toneelavond in de KBC toren of de 
wijnproefavond later op de maand iets voor jou.  
Voor de kinderen en het ganse gezin willen we nu al de kerstactiviteit 
in december warm aanbevelen. Vorig jaar een schot in de roos! En dit 
jaar gaan we voor meer van hetzelfde. Hou de namiddag alvast vrij, 
maak opa en oma, bomma en bompa warm en schrijf in zodra je kan. 
Je ziet het – KWB zorgt voor een bruisende buurt met voor elk wat 
wils.  
 

We zien elkaar hopelijk snel op één van onze activiteiten. 
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Agenda 

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 

Nieuws uit onze vereniging 
 

Misschien is jouw wijkmeester al langs geweest, misschien staat hij binnen-
kort voor de deur. Bij het vallen van het blad en het korten van de dagen mag 
je ons inderdaad voor de deur verwachten om het lidgeld te komen innen.  
Naar aanleiding daarvan schreef Wim De Maeyer een artikeltje (mét advies) 
hoe hij jaar na jaar zijn lidgeld netjes terug verdient. 
 

Het leven is steeds duurder zegt men. Behalve bij de KWB dan. Het lidgeld 
was de laatste jaren steevast 25 euro. Maar uiteindelijk moet de KWB ook 
zwichten. Er komt 5 euro bij. Het lidgeld is vanaf nu 30 euro. Maar zoals al-
tijd kan je zonder veel moeite een deel of zelfs volledig je lidgeld terugverdie-
nen. Zelf ben ik reeds verschillende jaren lid en verdien ik via allerlei kortin-
gen het volledige bedrag terug. 
Elk jaar hebben wij een korting van 2,5% op onze gasfactuur van Lampiris. 
Wij waren al jaren lid van de VAB, nu via de KWB genieten we tot 20% kor-
ting op ons jaarabonnement. Zelf ben ik geen klusser, maar als we iets nodig 
hebben van de Hubo krijgen we via de lidkaart van de KWB 15% korting. Als 
we met ons gezin gaan zwemmen in het zwembad van Beveren krijgen we ook 
15% korting. Tel dit allemaal samen en we verdienen ons lidgeld van de 
KWB probleemloos terug. 
Wij kijken alvast uit welke nieuwe aanbiedingen de KWB dit jaar zal aanbie-
den. 
 

Vrijdag 6 oktober : Dropping naar ... 
 
Traditiegetrouw op de eerste vrijdag van oktober om 19u00, stond ook dit 
jaar de bus vertrekkensklaar aan de hoofdingang van de kerk. Onze vaste 
chauffeur “Dirk” stond ons al met een brede glimlach op te wachten.  
Met een aantal moedige wandelaars stapten we op de bus. Dat het geen stads-
dropping ging worden, zoals de twee voorafgaande jaren, dat wisten we al. 
De bus reed naar de E17 richting Gent, vervolgens via de R4 naar Merelbeke.  
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Onze groep werd als eerste van de bus “gezwierd”. De Geert gaf ons een  
plastiek kaftje mee met enkele aandachtspunten en een geprinte kaart in A3 
formaat, netjes in 2 gevouwen. De eerste stop moest ons naar een cafeetje  
leiden met de naam “een trage wegel waar geliefden in alle discretie elkaar 
opzoeken”. De speculaties hiernaar…..die laten we best maar achterwege.  
Enfin wij dus weg door de verschillende straatjes en wegeltjes die ons 
(volgens onze interpretatie van de kaart) naar een vijver moesten leiden. Dat 
de map in twee gevouwen was en dus ook een achterzijde had, dat ontdekten 
we pas toen we de tweede groep tegenkwamen in de tegenovergestelde  
richting…….. en opgelucht dat we waren toen we de woorden “1ste stop” en 
“Friet” te zien kregen. Met een iets hoger tempo volgden we de uitgestippelde 
route tot het frituur.  

 
 
 
 
 

Nu dat cafeetje met die speciale naam nog  
vinden. Ewel, het was de moeite waard om even 
halt te houden in café 't Ketske in Bottelare, waar 
we ten volle genoten van het streekproduct 
“Bottelaars Ketske”….voor herhaling vatbaar. 
 

Na het natje, het droogje en de sanitaire stop…tijd voor deel twee met als 
einddoel “Afspanning……”. De tip die we hiervoor meekregen: “het eindpunt 
heeft alles met geld te maken”. Mmmmm? Een bankautomaat? Ook Sint Ber-
nardus zouden we tegen het lijf lopen ergens op een voetpad…… Deze keer 
waren we echter veel aandachtiger, en hebben we eerst een grondige studie 
van de kaart gemaakt. Het werd ons als snel duidelijk dat we deze keer een 
weg moesten volgen in een minder bebouwd gedeelte. Met het maanlicht op 
de achtergrond, onze zaklantaarns bij de hand (de éne al wat meer gesofisti-
ceerder dan de andere) doorkruisten we de weilanden en de bosjes met op de 
achtergrond het mysterieuze geluid van menige nachtdieren. Over dieren gesp-
roken…wij hadden een echte kenner in ons midden!!!! De meesten onder ons 
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hadden er naar alle waarschijnlijkheid naast gezien, maar onze alerte Eric 
VDV maakte ons er attent op dat wij bijna onze voet hadden gezet op een 
salamander. Zou die salamander Bernardus heten?  
 

Na een paar bochten wisten we Sint-Bernardus al vlug te vinden. In een leuk 
pittoresk café vulde hij verschillende glazen. Sint-Bernardus van ’t vat….. 
een welgekomen geschenk. En wij weer weg he, deze keer op zoek naar het 
geld en de afspanning, of de afspanning en het geld…. Mmmm…even naar 
de kaart kijken dan maar!!!! De weg leek heel gemakkelijk, altijd rechtdoor 
en af en toe eens afslaan. Desondanks dat de maan af en toe achter de wolken 
verdween hebben we het redelijk goed gevonden. Ons einddoel was CAFE 
AFSPANNING OUD MUNTE waar de dorstigen werden gelaafd en de hon-
gerigen werden gespijsd met een kaasje en een sosieske….wat moet een 
mens nog meer hebben na een nachtelijke wandeling.  
 

DUIZEND MAAL DANK aan de organisatie voor de prachtige avond, en 
ook DUIZEND MAAL DANK aan onze chauffeur Dirk om ons weer veilig 
thuis te brengen. 
 

Donderdag 26 oktober - Praat voor je gaat 
 
Zij die KWB Bazel al wat langer kennen weten dat we vooral van plezier en 
gezelligheid houden.  Het was dan ook met een klein hartje dat we “praat 
voor je gaat” op onze kalender gezet hebben. Maar zie: deze info avond in de 
kasteelkelder van Bazel kon op een 25 tal belangstellenden rekenen. 
Tine Smet van het Netwerk Palliatieve zorg Waasland gaf in een beknopte 
uiteenzetting toelichting bij palliatieve zorg en wat het netwerk palliatieve 
zorg voor ons kan betekenen.  
"Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat 
er niets meer gedaan kan worden."  
Het doel van palliatieve zorg is om patiënt en zijn omgeving de hoogst moge-
lijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van zijn leven. 
Het Belgische parlement heeft in 2002 een aantal wetten aangenomen die het 
levenseinde regelen. Samen met Nederland en Luxemburg zijn we de enige 
landen met een wetgeving daarrond. Daardoor heeft elke Belg een aantal keu-
zemogelijkheden die met het levenseinde te maken hebben. Die keuzes kun-
nen niet alleen gemaakt worden op het moment dat je ernstig ziek bent of 
wanneer het levenseinde nadert maar die kan ook al nu gemaakt worden. We 
spreken dan van vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning.  
Vaak denken mensen niet of te laat na over hun wensen in verband met hun 
levenseinde. Vaak praten ze er ook niet met elkaar over. Daardoor worden 
beslissingen jammer genoeg soms zeer moeilijk om nemen. Misschien weet 
je niet wat vader of moeder zou gewild hebben en kunnen ze het niet meer 
zeggen. Misschien staat er niets op papier en willen niet alle zorgverstrekkers 
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ingaan op de wensen van de patiënt. Of komen kinderen onderling niet tot 
een akkoord over wat “de beste zorg” is. Of moeten mensen hele moeilijke 
beslissingen nemen in de plaats van iemand die het niet meer kan zeggen.  
 

Daarom kunnen mensen – ook 
vooraf – samen met  
elkaar en/of de arts of andere 
belangrijke zorgvertrekkers 
bespreken wat ze belangrijk 
vinden bij het levenseinde. Dit 
kan veel onnodig lijden bespa-
ren en geeft rust. 
Het staat iedereen vrij om keu-
zes te maken omtrent zijn le-
venseinde. Ook geen keuze 
maken is mogelijk.  
Maar er op voorhand even bij stilstaan kan wel behulpzaam zijn. 
 

“Het is niet omdat het gedacht is dat het gezegd is.  
Het is niet omdat het gezegd is, dat het geweten is.  

Het is niet omdat het geweten is dat het begrepen is.”  
 

Hopelijk zijn we er voor de aanwezigen in geslaagd zijn dit onderwerp iets 
meer bespreekbaar te maken. 
Heb je verder vragen bij dit onderwerp, dan kan je terecht op een heel over-
zichtelijk website van Netwerk Palliatieve Zorg Oost Vlaanderen:  
waasland.palliatieve.org 

 
Zaterdag 11 november - Ledenfeest 
 
Wanneer je dit leest is het natuurlijk te laat om nog in te schrijven voor ons 
ledenfeest. Check onze volgende Kijker voor een verslag.  

 
Vrijdag 17 november - Toneel onder den toren 
 
Hiervoor kan je nog inschrijven, maar dan zal je rap moeten zijn. Doe dit 
vóór 12 november bij Luc Vloemans : luc.vloemans@telenet.be of  
0475 34 25 38. 
Het stuk waar we naartoe gaan heet 'Van Kwaad naar Erger', een hilarische 
situatiekomedie. Daniël en Jenny Den Dooven zijn een ogenschijnlijk perfect 
gelukkig koppel, maar schijn bedriegt. Dat wordt al snel duidelijk wanneer de 
kersverse buurman Ramon Verplancke op een nogal onchristelijk uur aanbelt. 
Hij doet een ontdekking die niet zonder gevolgen blijkt. De misverstanden 
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stapelen zich op en het gaat 'Van kwaad naar Erger'. Tot de situatie niet meer 
te overzien is ... 
 

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 19u15 
met verdeling van de zitplaatsen: daarna vertrek met de auto om 19u30.  
Indien je zelf naar Antwerpen rijdt, laat het dan nog even weten.  
Naar goede traditie wordt er voor een drankje tijdens de pauze en een  
bescheiden receptie achteraf gezorgd.  
 

Vrijdag 24 november - Wijnproefavond 
 

Het was al een tijdje geleden dat we nog eens een wijnproeverij georgani-
seerd hebben en hernemen dat op 24 november in de kasteelkelder. In de  
vorige Kijker kon je al uitgebreid lezen wat we allemaal gaan proeven. In elk 
geval is het niet de bedoeling om een lange theoretische uitleg te krijgen, 
maar direct de theorie te illustreren aan de hand van de inhoud van het glas.  
Inschrijven kost 15,- Euro voor leden (17,- Euro voor niet-leden) en kan bij 
Ernst: ernst.plaetinck@skynet.be of GSM 0485674613. 
Opgelet: we beperken het aantal deelnemers om praktische redenen tot 30 
personen.  
 

Kersthappening op zaterdag 26 december 
 

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar van onze winterhappening wagen 
we ons dit jaar aan een tweede editie op 16 december. De formule blijft het-
zelfde. We beginnen voor de mensen die willen met een korte wandeling 
rond 16u die terug enkele verrassingen zal bevatten voor de kinderen. Wie 
liever niet de benen strekt kan dan reeds genieten van een drankje in de  
Cardijnzaal van Sint-Joris. Rond 18 uur beginnen we dan met het aansnijden 
van het varken. De Kerstman heeft dit jaar ook weer cadeautjes voorzien voor 
alle kinderen. Voor de prijs van 20 euro (KWB leden), 23 euro (niet KWB 
leden) krijg je een aperitief, soep, groetenbuffet, varkensvlees en een  
nagerecht. Ook is er de mogelijkheid om vegi-burgers te eten voor de mensen 
die geen varkensvlees lusten. De kinderen onder de 12 jaar eten gratis en 
kunnen hun buik vullen met hamburgers en hotdogs. 
Inschrijven kan met een email naar winterhappening@kwbbazel.be of via het 
inschrijvingsformulier op de flyer in te vullen en die bij een bestuurslid af te 
geven. Inschrijven kan ook door storting op de KWB rekening BE62 7835 
5034 0661 met vermelding van naam, aantal volwassenen, aantal kinderen 
(met leeftijd en geslacht). Inschrijven ten laatste op 11 december aub. 
Plaats van dit gebeuren is net zoals vorig jaar de Cardijnzaal van Sint-Joris  
in de pastoor Pungsstraat. 



 

 8 

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 Wo 18/10/17 

  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: Zo 25 maart Finale: Za 2 juni 

     Wo 18/04/18 


