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Kijker nr 418 – Oktober 2019
Van de voorzitter:

De zomerspullen mogen na een aangename septembermaand definitief weer
opgeborgen worden voor de volgende zomer. De herfst kleurt de natuur in
geelrood bruine tinten, in het bos is het paddenstoelen tijd en de bladkorven
zullen weldra weer gevuld worden met rotte bladeren.
Binnen onze KWB hebben we deze maand een aantal leuke activiteiten gepland, zowel indoor als outdoor die de moeite zijn om uit uw luie zetel te komen.
Vrijdag 4 oktober is er onze klassieker een oerdegelijke dropping met alles
daarop en daaraan. Lang geleden vroeg Erik van Looy ooit in de Slimste
Mens aan Philippe Geubels: “Dropping, doen jullie dat soms? Philippe Geubels: Ik doe dat regelmatig met mijn vrouw, maar ze vindt altijd de weg terug. Wel de mannen van de KWB die
vinden ook altijd de weg terug. Maar
De mannen - en vrouwen - van de
voorafgaandelijk is er altijd een geKWB vinden altijd hun weg terug
heimzinnige busrit naar een onbekende bestemming, een leuke tussenstop
in een of andere originele herberg, een avond/nachtwandeling in een prachtig
natuurgebied of een mooie stedelijke omgeving, en als afsluiter is er ook altijd een hapje voorzien. Het is dus zeker de moeite om mee in te checken in
de bus op onze droppingavond.
In 2 kookgroepen starten in oktober de nieuwe reeks kooklessen voor mannen, waarschijnlijk zal daar wel ergens een wildgerechtje bij zitten met de
aangepaste herfstgroenten…De kooklessen voor de dames, waar de datums
nog moeten worden vastgelegd, krijgen wegens groot succes dit seizoen een
vervolg.
Het is heel lang geleden dat we als vereniging nog eens een optreden hebben
georganiseerd, het was als ik mij niet vergis ergens rond +/- 2005 dat we De
Schedelgeboorten naar Kruibeke haalden in de Brouwerij voor een gesmaakt
optreden. Op donderdag 31 oktober wagen we er ons nog eens aan. We organiseren een Ierse muzikale avond met een optreden van Philippe Robrecht
samen met een Ierse gastmuzikant Des Caffery. Meer over dit optreden vinden jullie verder in de Kijker. Wat dit optreden zo bijzonder maakt is dat het
doorgaat in de mooie Sint Petruskerk in Bazel. Het belooft een sfeervolle
avond te worden, en dit op de vooravond van de feestdag van Allerheiligen,
dus er zijn geen excuses om thuis te blijven.
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OPTREDEN IN DE SINT PETRUSKERK IN BAZEL OP 31 OKTOBER
2019
PHILIPPE ROBRECHT &
DES CAFFERKEY

“BEST OF BOTH WORLDS”

Philippe Robrecht is bij ons bekend van liedjes als Onder de sterren en de
maan, Vurige tongen, Anne-Marie, Oude liefde, Magie...
Hij heeft nooit liever gedaan dan zijn versies te maken van songs van de grote songwriters, vaak met een Ierse inslag door zijn liefde voor Ierland en zijn emigratie naar
Inishbofin, een eilandje aan de Westkust Connemara. Juist ja: van de zakdoeken,
maar dan het echte Ierse county aan de westkust.
Naast producties in zijn eigen studio (www.rcstudio.be) op het eiland, laadt hij zich
op aan ‘gigs’ in the pub en dat doet hij net iets anders dan de meeste strummers …
niet zonder bijval.
Hij was al langer op zoek naar een stevige side-kick die een eigen kleurenpalet kan
toevoegen, iemand met zijn eigen geschiedenis die een Keltische stempel zet op de
songs. Des Cafferkey was de man die in het oog sprong als multi-instrumentalist en
befaamde fluitist in Ierland. Afkomstig van Achill Island, wonend in Westport,
county Mayo, is Des een “all-Ireland-winner” op tin whistle en doedelzak. Hij trad
op met “legends” als Matt Molloy en The Chieftains, Damien Dempsey, Paul Brady,
Mary Coughlan, Lunasa en vele anderen. In 2014 tourde hij met Imelda May, waaronder in de “3” Arena met speciale gast Jeff Beck.
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Toen Philippe en Des jamden in de studio om elkaar wat af te tasten was het
meteen duidelijk … Des weet zich te handhaven in alle stijlen van muziek,
smaakvol, virtuoos, speels … De ‘tunes’ die ze samen spelen zijn composities
van Des uit zijn albums “Achill Air”, “Achil head” en “Trad with a twist”.
Wanneer hun werelden kruisen, gebeurt er iets bijzonders …

Donderdag 31 Oktober: Eilander
God is in the house…een klassieker van Nick Cave. We vinden het fijn dat the
house of God in Bazel, onze prachtige historische Sint-Petruskerk, wordt
opengesteld voor een heel speciaal muzikaal optreden. Philippe Robrecht
komt samen met Des Cafferkey een heel speciaal programma brengen. Philippe Robrecht is een man van veel muziek. Zingt, speelt op vele snaren en toetsen, schrijft, produceert, …Vele projecten op
podia groot en klein, theater, 8 albums, radio,
TV, awards, … Naast zijn opnamestudio heeft
hij het gastenverblijf Bofin Cottage
(www.facebook.com/bofincottage)
In EILANDER brengt hij heel vele dingen
samen: zijn liefde voor muziek, zijn liefde
voor Ierland, het leven op een eiland van 5 op
3 km, in een gemeenschap van 150 mensen.
Een eiland met 12 kinderen in de school. Een
eiland met een rijke geschiedenis, dat bruist
van muziek. Een plek waar je leeft met de naTin whistle, een metalen
tuur, waar het weer en de zee de agenda bepa“blokfluitje”, maar dan met
len. Broedplaats voor zeldzame vogels, land
maar zes gaatjes
zonder bomen, schapen alom.
Af en toe komt Philippe terug naar België
voor een concertreeks. Op donderdag 31 oktober komt hij optreden in het
mooiste huis van Bazel. Hij brengt het programma “EILANDER”, waarbij hij
songs speelt die hem dierbaar zijn, gelinkt aan Ierland of Inisbofin, het eiland
waar hij met zijn vrouw Leen en zijn hond Skip leeft. Tijdens de songs projecteert hij beelden en vertelt hij over dit andere leven, waar velen van spreken
maar weinigen die de stap zetten …
31 oktober 20.00 Sint-Petruskerk Bazel
Kaarten: 10 € in voorverkoop via e-mail eilander@kwbbazel.be—of betalen op rekeningnummer BE62 7835 5034 0661
12 € aan de kassa
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Startvergadering kooklessen
Ook dit jaar hebben we in totaal weer 3 ploegen die kookles volgen, tenminste bij de mannen, want ook bij de vrouwen zijn er weer een heel pak gegadigden. Voor de mannen zit de planning al volledig in elkaar, bij de vrouwen
wordt die heel binnenkort gemaakt.
Ploeg 1 zal koken onder leiding van Heidi op 25 november , 10 december ,
20 januari en 11 februari. Finale op 18 april. De deelnemers zijn: Luc Fret,
Marino Waem, Philippe Bekaert, Kris Vercauteren, Ernst Plaetinck, Gino
Foubert, Gaby Van Mele, Luc Van Elsen en Raf Bolssens.
Ploeg 2 kookt ook onder leiding van Heidi en dat op 14 oktober , 13 januari, 17 februari en 9 maart en zij houden hun finale op 22 maart. De deelnemers: Erik De Roeck, Erik Kwanten, Luc Vloemans, Wim Diels, Marc D'Eer,
Freddy Otten, Toon De Bock, Jasper Plaetinck en Dirk Gorrebeeck.
Ploeg 3 tenslotte wor dt begeleid door J eanine Br ijs. Zij koken in de keuken van de refter van St-Joris op 16 oktober, 18 december, 12 februari en 18
maart. Hun finale houden ze op 25 april. Deelnemers in deze ploeg zijn Dirk
Lyssens, Rudy Maximus, Klaus Steckel, Frankie Weyn, Erik De Cleen, Luc
Van Haecht, Walter Firlefyn en Kris Vercauteren.
Zoals je ziet zijn er dus deze maand al 2 kooklessen gepland! Schr ijf alle
data zo snel mogelijk in de agenda zodat je niet voor verrassingen komt te
staan. Nog niet ingeschreven en toch interesse? Stuur een mail naar
info@kwbbazel.be

Dropping op vrijdag 4 oktober
Wanneer je deze Kijker krijgt, is de kans groot dat je te laat bent om nog deel
te nemen aan onze Dropping. Krijg je dit boekje toch nog op tijd en ben je
vergeten inschrijven,
bel dan als de bliksem naar Geert op 0478 30 08 27.
Over bliksems gesproken: het slechte weer van deze week gaat blijkbaar net
op tijd plaats ruimen om een wandeling onder de maan en sterren mogelijk te
maken. Laat ons hopen ...

7

Agenda
Vr 4 oktober

Dropping

Do 31 oktober

Eilander – een muzikaal verhaal door Philippe Robrecht

Za 9 november

Ledenfeest in de kasteelkelder

Vr 6 december

Speculaas voor de zieken

Za 14 december

Kersthappening in de Cardijnzaal

Zaterdag 9 November: ledenfeest
Voor de feestvierders onder ons – en zijn we dat niet allemaal een beetje –
komt ons jaarlijks KWB Bazel ledenfeest eraan. Laat ons de riem nog eens
afleggen en er met zoveel mogelijk volk een gezellige lap op geven op zaterdag 9 november in de kasteelkelder van Bazel.
Op het programma, de vertrouwde formule. Na de nodige plichtplegingen,
verrassen Bram Huylebroeck en zijn team ons met een heus VIP menu – want
we zijn het waard! “Wil je weten hoe het danst” onder de deskundige begeleiding van Kevin en Nils?
Inschrijven dan!
Nu weeral verkiezingen?
Na 26 mei nu weeral verkiezingen? Bestuursverkiezingen deze keer - maar op
ons kan je rekenen: wij zullen er niet zolang over doen om tot een bestuursakkoord te komen voor de komende twee jaar!
Een warme oproep: voel je je als m/v/lgbt geroepen om als gelegenheidsmedewerker, wijkmeester of bestuurslid onze vriendengroep te versterken? Laat
het aan één van de wijkmeesters weten - wel op gevaar van eigen sociaal leven.
Stip zaterdag 9 november aan in je agenda – beter nog: schrijf onmiddellijk
in. Wij hopen véél schoon volk te zien die avond! De wijkmeesters zullen er
alvast zijn.
De uitnodiging vind je verder in dit Kijkertje.
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Jullie worden vriendelijk uitgenodigd op ons

Ledenfeest KWB Bazel

Zaterdag 9 november – Kasteelkelder
Deuren 18.30u
Receptie en verwelkoming
Kasverslag
“VIP menu aan tafel”
Bestuursverkiezing
Chocolade dessert met koffie of thee
T-dansant
Prijs: 35,- € pp
(incl. aperitief en koffie of thee – dranken aan tafel te betalen)
Gelieve in te schrijven voor 3 november
bij luc.van.elsen@telenet.be of ernst.plaetinck@skynet.be
KWB reknr: BE62 7835 5034 0661
Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

