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Kijker nr 402 – Februari 2018
De afgelopen maanden waren hier vooral gekenmerkt door veel tinten
van grijs en donkerte, en veel koude regen. Als het een troost mag zijn
het ook in andere landen was het van dat, ik ben 2 weken geleden een
weekje gaan skiën in Oostenrijk en buiten pakken sneeuw en mist en
stormwind heb ik daar amper 2 uurtjes een flard van de zon achter de
besneeuwde bergen gezien… Volgens den almanak is er meer lichtheid
op komst, de dagen beginnen terug serieus te lengen, eind februari
komt in het beste geval de zon of anders dat grijze licht op om 7u45 en
gaat ze onder om 18u.
In onze KWB-club komen de drukke maanden eraan met veel activiteiten waarop we hopen veel leden te mogen begroeten. Zoals vorige
maand al aangekondigd was er recent het Dictee op Café. Een verslagje daarover in onze volgende Kijker. Hierbij toch een proevertje van
een aartsmoeilijke zin die we moesten proberen foutloos op te schrijven: “…We leven in precaire, disruptieve tijden. We zijn reddeloos,
redeloos, radeloos. Ook als het over taalkundige toestanden gaat. Daarom wat sociolinguïstische parafernalia. Het lexicon wordt heden ten
dage voortdurend gecomplementeerd met nieuwe woorden, abstruse
concepten…”.
Ondanks de bijzonder moeilijke tekst was het een leuke avond en
dankzij de goede opkomst hebben we wat centen in het bakske kunnen
steken van Welzijnsschakels waarmee ze mensen die het echt nodig
hebben toch een beetje kunnen vooruithelpen. Deze maand hebben we
nog een interessante tip voor een avondje uit: "Verkeersdrempelvrees"
op zaterdag 24 Februari om 20u in Sint-Joris. Een aanrader voor elke
verantwoordelijke chauffeur die dagelijks in de verkeersjungle moet
laveren met steeds weer nieuwe wetten, regels en verkeersborden. Op
een ludieke informatieve manier kan je daar je verkeerskennis wat bijspijkeren.
Voor de moedigen onder ons die ook dit jaar weer meedoen aan Tournée minerale: veel respect. Volhouden en zoals Luka Bloom het zingt:
“Water is life!”
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Agenda
Za 24 februari

Verkeersdrempelvrees

Za 10 maart

Culinaire Kwis

Zo 11 maart

Kappen van de vredesboom

Za 18 maart

Ontbijt aan bed

Za 28 april

Gezinsactiviteit

Za 5 mei

Lentewandeling

Nieuws uit onze vereniging
Afscheid van Frans De Kerf …
Op maandag 29 januari hebben we, samen met een bomvolle kerk, afscheid
genomen van bestuurslid Frans De Kerf.
Gedurende tientallen jaren was Frans in onze KWB actief als wijkmeester en
tevens, samen met zijn vrouw Maria, plaatselijk verantwoordelijke voor de
Lourdes-bedevaarten van KWB -KAV (nu Femma). Bovendien was hij nog
actief in verschillende andere parochiale verenigingen.
Wij hebben Frans erg gewaardeerd als een rustige, bereidwillige en diepgelovige medewerker; altijd minzaam en vriendelijk, soms ook pittig en geestig.
Als werknemer van Agfa Gevaert was het bijna vanzelfsprekend dat hij ook
jarenlang een gedreven fotograaf was en hierdoor onze KWB meermaals
heeft gediend en geholpen ...
… tot voor een paar jaar zijn gezondheid erg achteruit ging en hij alle activiteit moest stoppen. Aan zijn echtgenote Maria en alle leden van zijn grote en
hechte familie wensen we heel veel sterkte en een veelvoud aan erg mooie
herinneringen.

Dictee op Cafe - Zaterdag 3 Februari
Deze activiteit groeit langzaam maar zeker … waar we ooit begonnen zijn
met slechts een 10-tal deelnemers waren er dit jaar toch al ettelijke 10-tallen
die de uitdaging aandurfden. Oorzaak is natuurlijk de samenwerking met
andere verenigingen uit Kruibeke, maar toch ook wel het feit dat de deelnemers stilaan beseffen dat "deelnemen belangrijker is dan winnen". Neen
hoor: je wordt niet en plein public geconfronteerd met je overvloed aan
schrijffouten. Je wordt niet vergeleken met de andere KWB-leden of deelnemers die speciaal naar dit soort activiteiten op zoek gaan.
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Zo hadden we dit jaar zelfs deelnemers van over de landsgrenzen! Enfin, voor
een uitgebreid verslag zal je zeker volgende maand de Kijker moeten checken.
Hieronder het verslag van een van de medeorganisatoren, Annemieke Foubert:
Vroeger als kind moest ik op school elke week een dictee maken. De lerares
liep heen en weer door het lokaal en dreunde zinnen op die ik dan als een gek
moest opschrijven voordat ik vergeten was wat er gezegd was. Zonder fouten.
Dat was de bedoeling. Ik vond dit moeilijk en ook saai.
Op zaterdag 3 februari was er in Kruibeke ook een dictee maar wel eentje met
een heel andere inval. Vooreerst was het een mooie samenwerking tussen verschillende verenigingen Femma Kruibeke, Davidsfonds Kruibeke en Bazel,
KWB Bazel en Rupelmonde en Markant. Ook het gemeentebestuur ondersteunde dit event.
Met dit dictee wil men de armoedeproblematiek onder de aandacht brengen.
De opbrengst van dit initiatief gaat dan ook naar Welzijnsschakels. De overtuiging van Welzijnsschakels is dat iedereen het nodige respect verdient in
onze samenleving, in onze gemeente. Welzijnsschakels verenigt groepen van
vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in
deze groepen. Deze groepen willen mensen die uitgesloten worden meer
kansen bieden. Welzijnsschakels ondersteunt deze groepen. Het is belangrijk
dat mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar echt ontmoeten. Dat
gebeurt bij Welzijnsschakels op verschillende manieren: door persoonlijke
contacten, door activiteiten in groep, door samen te gaan praten met maatschappelijke diensten zoals OCMW’s, scholen, ziekenfondsen, huisdokter.
Hier is natuurlijk een budget voor nodig en dit dictee wil hiervoor een klein
steentje bijdragen.
Uiteraard wou men er ook een gezellig dictee van maken. Deze keer geen TV
op zaterdagavond maar wel een avondje samen rond de tafel met familieleden,
collega`s of vrienden. Bij de bar kon men lekkere drankjes krijgen omdat men
van al dat schrijven wel eens dorst krijgt.
Het dictee was doorspekt met moeilijke woorden en instinkers. Dit "fautloos"
schrijven was dan ook niet eenvoudig. Toch slaagde de winnaar er in slechts 1
foutje te maken. Proficiat! Maar vermits deelnemen belangrijker is dan winnen, is het tof dat zovelen deze avond hun beste "pen" hebben bovengehaald.
Er was ook een mooie prijzentafel geschonken door het Davidsfonds, Markant
en KWB en het gemeentebestuur. Bovendien werden er onder de deelnemers
ontbijtmanden verloot geschonken door KWB Bazel en Rupelmonde.
Het werd een gezellige avond met leuk gezelschap, lekkere drankjes en zeker
ook een mooie bijdrage voor het goede doel - Welzijnsschakels.
Met dank aan het gemeentebestuur voor hun steun, de prijzenschenkers, de
organiserende verenigingen en natuurlijk de deelnemers!

5

Verkeersdrempelvrees? - Zaterdag 24 Februari
De meesten onder ons kennen geen verkeersdrempelvrees en laveren zelfzeker door het dagelijkse verkeer. Maar is dat wel terecht? Uit de krant: het
is slecht gesteld met de kennis van de verkeersregels in Vlaanderen. Op een
theoretisch proefexamen, waaraan mobiliteitsorganisatie VAB meer dan
12.000 Vlamingen in het bezit van een rijbewijs onderwierp, scoorde amper
één op de zeven een voldoende. Automobilisten die amper enkele jaren hun
rijbewijs hadden, deden niet beter dan chauffeurs met dertig jaar ervaring.
Slechts 37 procent van de deelnemers wist bijvoorbeeld dat fietsers bij een
oversteekplaats voor fietsers géén voorrang hebben op ander verkeer. ‘De
verwarring die daarvan het gevolg is, leidt tot gevaarlijke situaties’.
Een gedegen kennis van de verkeersregels is nodig om veilig verkeer te garanderen. Op de hoogte blijven van alle verkeersregels is echter niet vanzelfsprekend: het theoretisch en praktisch examen dat we afleggen voor het rijbewijs B, is vaak de enige opleiding en examinering die we volgen.
Je kan je kennis van de wegcode steeds bijspijkeren via de website Rijbewijzer.be maar je kan ook – en dat is veel plezieriger – deelnemen aan een verkeersworkshop met KWB Bazel.
Daarom organiseren wij i.s.m. de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, een 2u
durende workshop om de wegcode op te frissen.
We testen aan de hand van 25 vragen op een ontspannen en ludieke manier je
kennis van het verkeersreglement.
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Iedereen krijgt de kans om de vragen te beantwoorden, individueel of in
groep. Na afloop worden alle vragen en antwoorden overlopen en krijg je ook
extra uitleg bij de thema’s die aan bod komen.
Een erkende rijlesgever begeleidt de workshop en beantwoordt al je vragen
over de verkeersregels. Afspraak op zaterdag 24 februari om 20u in de refter van Sint Joris. Inschrijven bij Luc Van Elsen luc.van.elsen@telenet.be).
Inschrijvingsprijs: KWB leden 3€ - niet leden 5€.

Culinaire Kwis - Zaterdag 10 Maart
't Is vol! Helemaal volgeboekt … we hebben intussen al een wachtlijst aangelegd met reserve-ploegen en we zullen die wel verwittigen wanneer er toch
nog plaats komt, maar deze boodschap richt zich dus voornamelijk naar wie
al is ingeschreven.
De Culinaire Kwis is op 10 maart en de kwis zelf begint om 19u00. Kom zeker op tijd voor je aperitief; zoals je weet is het wél een kwis maar óók culinair. We maken de kwis niet zo moeilijk en tussen de vragenronden door
krijg je een lekkere hap. Plaats van het gebeuren is de refter van Sint-Joris.
Heb je nog vragen? Stuur die naar culinaire.kwis@kwbbazel.be

Kappen van de vredesboom - Zondag 11 Maart
De mooie linde aan de Bazelse kerk is ziek; erg ziek; ongeneeslijk ziek. Hij
staat daar al (bijna) 100 jaar, maar uit veiligheidsoverwegingen en omdat hij
echt niet meer te redden is heeft de gemeente beslist de boom te vervangen
door een nieuwe. Het kappen zal al op 11 maart gebeuren en op het einde van
het jaar zal een nieuwe worden aangeplant, na de nodige voorbereidingen in
de ondergrond. Onder impuls van de Cultuurraad van Kruibeke wordt er op
11 maart een evenement georganiseerd om in stijl afscheid te nemen van
"onze" boom. Ook KWB Bazel zal hieraan meewerken en er is al een kleine
werkgroep samengesteld. Binnen (heel) kort is er een vergadering; wie nog
wil meewerken in die werkgroep als organisator kan contact nemen via
info@kwbbazel.be
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Ontbijt Aan Bed - Zondag 18 Maart

Op zondag 18 maart is het weer “Ontbijt aan Bed” en zorgen we voor een
extra beetje luxe en comfort aan bed of aan de ontbijttafel. De komende
weken bussen we de bestelformulieren in heel Bazel, maar je kan ook bestellen met het formuliertje hieronder. . Hoe meer ontbijten, hoe meer vreugd!
Verwen of verras je grootouders, vader, moeder, man, vrouw, broer, zus, familie, vrienden, buren…of gewoon jezelf met een “Ontbijt aan bed” met
kraakverse koffiekoeken en pistolets van de plaatselijke warme bakkers.
Misschien mag het iets meer zijn en dan kunnen wij je extra verwennen met
cava of een smoothie aan 4€ per flesje. NIEUW: bij elk besteld ontbijt
maak je daarenboven kans op een lekkere verrassing!
Je betaalt bij inschrijving (alle ontbijten af te leveren op hetzelfde adres):
1 ontbijt = €9
2 ontbijten = €18
3 ontbijten = €26
Vanaf 4 ontbijten = €8
+ €4 voor een flesje Cava/Smoothie
Heb je een boodschap voor de begunstigde (bvb met wenskaart), voeg ze dan
bij de inschrijving. We bezorgen deze samen met het ontbijt.
Bestellen kan door het strookje onderaan in te vullen en ten laatste zondag 11
maart te bezorgen aan één van de KWB-bestuursleden of je wijkmeester.

Bestelling Ontbijt aan Bed, KWB Bazel
Ja, ik wil ______ (aantal) ontbijten bestellen en ________ (aantal) flesjes
Cava en _______ flesjes Smoothie voor zondag 18 maart 2018.
Ik betaal hiervoor in totaal: _______ Euro.
Naam besteller: ______________________________________________
Gelieve op de keerzijde de wijze van levering of afhaling aan te duiden ajb.
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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

Verantw Luc Fret
Verantw Erik De Roeck
Chefkok Heidi Fransens Chefkok Heidi Fransens
dekeersmaekerchris@
dekeersmaekerchris@
gmail.com
gmail.com

Groep 3
Verantw Dirk Lijssens
Chefkok Jeanine Brijs
hendriksmet@skynet.be

GSM

0471 47 97 48

GSM

0471 47 97 48

GSM

0472 58 99 78

Data

Ma 26/02/18
Ma 19/03/18

Data

Vr 23/02/18
Vr 16/03/18

Data

Wo 21/02/18
Wo 21/03/18

Finale:

Zo 25 maart

Finale:

Finale: Do 10 mei

Wo 18/04/18
Za 2 juni

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

Levering op volgende manier (aankruisen ajb) :

 Graag leveren op onderstaand uur (bij benadering):
 7u00 en 7u30
 7u30 en 8u30
 9u00 en 10u00
 Ik kom zelf afhalen in de Cardijnzaal van Sint Joris
(Van 7u00 tot 9u00, via de Pastoor Pungsstraat, Bazel)

Naam en leveringsadres begunstigde: _______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

