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Kijker nr 409 – November 2018 
 
Onmogelijk om er niet even bij stil te staan. Veertien oktober zindert nog 
steeds na. De kiezer schudt de kaarten, de verkozenen spelen ermee. De ene 
spreekt over verraad en bedrog, de andere over maximaal gebruik maken van 
de kieswet. Ongetwijfeld zijn er een heleboel (politieke en andere) relaties 
herzien en herschikt.  
Eens de uitslag gekend, heeft iedereen de mond vol van verzoenen en  
verenigen. En nu lijkt de gemeente meer verdeeld dan ooit. Zijn er dan wel 
winnaars? Wij kunnen daar als vereniging alleen maar boven staan, ons  
blijven inzetten voor een warme buurt en hopen dat alles snel weer in de 
plooi valt. 
Eén ding staat vast: 't Is ni miêr wa 't gewest is, en 't zal noêt ni mer wörre 
wad et was (Ed Kooyman). Dat was 6 jaar geleden zo, is nu zo en zal binnen 
6 jaar ook weer zo zijn.  
De komende novembermaand brengt alvast bezinning met activiteiten als het 
Huldeconcert en het aanplanten van de Nieuwe Vredesboom. Wij dragen  
deze activiteiten een warm hart toe. En stel je voor – onze Flyer en onze  
Kijker in de koker (tijdscapsule): benieuwd of men zich binnen pakweg 100 
jaar nog kan voorstellen wat KWB en het verenigingsleven betekenen voor 
een gemeente als Bazel.  
De week nadien geven we er weer een lap op met ons fantastische ledenfeest 
op zaterdag 17 november. We maken het naar jaarlijkse gewoonte een gezel-
lige en lekker boeltje van: ons buikje vullen en de beentjes strekken met onze 
huis-DJ’s Kevin en Nils. Niet aarzelen en massaal inschrijven. Daar doen we 
het tenslotte voor. 
Ondertussen krijgen nieuwe ideeën - zoals kooklessen voor vrouwen – meer 
en meer vorm. Jullie horen er later meer van. 
Hopelijk komen we elkaar snel tegen op één van onze volgende activiteiten. 
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Agenda 

Zat 10 november Vredesconcert 

Zon 11 november Nieuwe vredesboom 

Zat 17 november Ledenfeest 

Zat 22 december Kersthappening 

Famielienieuws 
 
Nieuw lid: Welkom aan Marijn Vercauteren  
 
 

Lidgeld 
 
Stel je een buurt voor waar niks te beleven valt, waar iedereen na het werk de 
zetel opzoekt en waar er geen contact is tussen buren. Stel je een buurt voor 
waar niemand elkaar kent, niemand voor elkaar iets betekent en niemand  
initiatief neemt om samen iets te doen. 
Hoe zou jij je voelen? Zou jij er willen wonen? Zou jij je er thuis voelen? 
KWB blijft niet bij de pakken zitten. Met knappe activiteiten lokken we je uit 
je kot, brengen we mensen samen, zorgen we voor warme, bruisende buurten. 
Niet enkel in onze buurt en gemeente, maar op meer dan 700 plaatsen in  
Vlaanderen. Bij KWB loop je binnen en buiten. Zonder afspraak. KWB is de 
vereniging van het ontmoeten. 
Een buurt kan pas bruisen als iedereen eraan mee werkt en iedereen de kans 
krijgt om er bij te horen. Jong, oud, man, vrouw, arm of rijk, in onze gezins-
beweging is er plaats voor iedereen.  
De lidkaarten voor 2019 zijn aangekomen bij jullie wijkmeesters. Gedurende 
de maand november mogen jullie hen aan de deur verwachten voor de  
vernieuwing van jullie lidmaatschap. Hopelijk worden zij warm ontvangen.  
Het lidgeld bedraagt zoals vorig jaar 30 euro. Je kan je lidgeld volledig  
terugverdienen door maximaal gebruik te maken van de KWB leden-
voordelen. Maandelijks te vinden in de Raak of op de website www.kwb.be.  
Bij KWB kan je naast een lidkaart voor het hoofdlid ook kiezen voor een  
familielidkaart of individuele lidkaarten voor alle familieleden. Als jullie dit 
willen, kan je dit bij de ledenbijdragevernieuwing ook doorgeven. 
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Vrijdag 5 oktober - Dropping  
 
Om 19.00 u stonden 22 mannen en vrouwen, gepakt en gezakt met fluo-
hestjes en lampen, te trappelen om te vertrekken naar onze onbekende bestem-
ming. Was het in Klein Brabant, Kieldrecht, Hulst ,… ? Naarmate de busreis 
vorderde viel één na de andere locatie af en kwamen we uit in Assenede. Daar 
waren 2 dropplaatsen voorzien. De eerste voor het centrum, daar werd één 
groep gedropt en ander was vlak bij de Phonograaf, hier werden 2 groepen 
gedropt. Met het melk en de kat verhaal in gedachten gingen er 2 groepen de 
locale horeca bezoeken. Na aanmoediging van de organisatie en de vermel-
ding dat de controlepost maar open was tot 23.00, is iedereen dan toch  
vertrokken. Voor we aan de grote trektocht begonnen, in het frituur de  
inwendige mens versterkt. Nu was iedereen echt klaar en met de blinde  
kaart op zak onderweg. 
Eerste kruispunt, eerste vraag; De kasseifretter van Assenede. Iets verder nog 
een groep. Dit bleken de KLJ-meisjes van Assenede te zijn, die met een nach-
telijke opdrachtentocht bezig waren. Het was dan ook een mooie nacht; niet te 
koud en een mooie open, sterrenhemel. Na nog wat nachtelijke contacten; 
vriendelijke mensen, met een leuke babbel, onderweg met de fiets. Wat op 
zich niet verwonderlijk was door de uitgestrektheid van het woongebied, veel 
huizen/ boerderijen in de uitgestrekte velden en bomenrijen (Vrasene/
Kieldrecht in gedachten). Op de achtergrond zag je de industrie van Sas van 
Gent en Terneuzen 
Rond 22.45u was iedereen toch het controlepunt gepasseerd. De ene groep al 
wat avontuurlijker dan een ander. Zo was groep 1 blijkbaar een straat te vroeg 
ingedraaid en zijn dan via een maïsveld en een droge beek aan het controle-
punt geraakt. Hier was dan ook vraag 2; het nummer van de grenspaal.  
Hiervoor moest je even bergop. Na een drankje, tijd om te vertrekken naar het 
eindpunt. Deze was last-minute gewijzigd omdat Café Passé gesloten was tot 
14 oktober. De derde vraag was de naam van het café. 
Het noodplan was dan om terug te keren naar de Phonograaf. Wat zeker geen 
slecht plan was; een leuk café. Alleen was de weg er naar toe iets drukker  
bereden met auto’s. Om 00.20u was de laatste groep binnen. Na een  
boterhammetje en een drankje was het om 01.00u tijd om terug naar Bazel te 
vertrekken; moe, maar voldaan. 
Assenede lijkt ook een aanrader om overdag en met de fiets nog eens te bezoe-
ken. 
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Zaterdag 10 november - Huldeconcert 
 
Dit grootse gebeuren is geen organisatie van onze KWB-afdeling, maar het 
belooft een groots, mooi evenement te worden waaraan best wel wat van on-
ze KWB-leden mee in de organisatie zitten of bij de praktische uitwerking 
betrokken zijn.  
Meer dan voldoende reden dus om het hier even in het licht te zetten.  
 

Het wordt een totaalbeleving ter gelegenheid van 100 jaar einde WO 1. 
Zodra je het kerkplein opwandelt komt je in de sfeer van 1914-1918. Om 
20u00 begint het concert (wie er 4 jaar geleden bij was weet dat hij dat niet 
mag missen!) en daarna volgt een indrukwekkende projectie op de buitenkant 
van het kerkgebouw. 
 

Kaarten voor het concert bij Marc Verschooren, tel 03 774 05 49. 
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Zondag 11 november: nieuwe vredesboom 
 
In het zog van het huldeconcert van de daaropvolgende projectie (die je hope-
lijk niet hebt gemist) is er op zondag 11 november het planten van de nieuwe 
vredesboom. Qua datum kan het niet mooier: exact 100 jaar na het einde van 
die afschuwelijke oorlog wordt er die nieuwe vredesboom geplant. Ook dit is 
natuurlijk geen pure KWB-organisatie, maar - hoe kan het ook anders - ook 
hier zijn weer KWB-ers betrokken bij de organisatie.  
Word deel van de geschiedenis en plant mee de nieuwe vredesboom op het 
dorpsplein van Bazel. Wie zich de "begrafenis" herinnert, weet dat bij de 
doop van de nieuwe boom de organisatie je terug in de juiste sfeer zal  
brengen. Je hoeft helemaal niet in te schrijven, niks te betalen, gewoon  
langskomen tegen 14u00. Oh ja … vergeet je schop niet!  

 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 22 december 2018 – Kersthappening 
 
Omdat dit jaar onze “Kersthappening” wel heel dicht bij Kerstdag is, gaan we 
het deze keer “net iets anders” doen maar zeker niet minder leuk. Onze hap-
pening blijft in het teken van vrienden, familie, gezelligheid en de kinderen 
die toch enorm genieten van de magie omtrent Kerst.  
Daarom nodigen wij jullie alvast van harte uit op onze “light” versie dit jaar. 
“Light????”…..inderdaad, het varken heeft zijn koffer genomen en bevindt 
zich blijkbaar in betere oorden. “Honger???” maar neen, er is wel degelijk 
iets voorzien maar wat…..dat is nog een verrassing. Kortom, niemand zal 
honger of dorst hebben en ook voor de allerkleinsten zal wat lekkers en ui-
teraard ook een leuke verrassing voorzien zijn. Verdere informatie zal nog 
volgen in een aparte email en in de KIJKER van december 2018.  
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Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op ons 

Ledenfeest KWB Bazel 
Zaterdag 17 november – Kasteelkelder 

Deuren 18.30u 
Receptie en verwelkoming 

Mongolian BBQ  
Verse vis of vlees met kraakverse groentjes op bak-

plaat + saus naar keuze met gebakken rijst of noedels 
Kasverslag 

Dessertenbuffet met koffie of thee 
T-dansant 

Prijs: 35€pp 
(incl. aperitief en koffie of thee – dranken aan tafel te be-

talen) 
Gelieve in te schrijven voor 11 november  

bij luc.van.elsen@telenet.be of 
ernst.plaetinck@skynet.be  

 KWB reknr: BE62 7835 5034 0661 

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 

 

We zijn er aan begonnen! Opgelet in groep 1 is derde kookles naar vrijdag 7 
december verhuisd. In december wordt er ook gekookt door groep 3. 
Heb je interesse om mee te doen? Laat het dan weten op info@ KWBbazel.be 
of 0488 22 99 78.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1 Groep 2  

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck Verantw Dirk Lyssens 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Jeanine Brijs 

Data Vr 21/09/18 Data Ma 01/10/18 Data Wo 14/11/18 

  Ma 15/10/18   Vr 30/11/18   Wo 5/12/18 

  Vr 07/12/18   Vr 15/02/19   Wo 13/2/19 

  Vr 11/01/19   Ma 18/03/19   Wo 13/3/19 

      

Finale: Za 2/02/2019 Finale: Zo 24/3/2019 Finale: Za 27/4/19 

Groep 3  


