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Kijker nr 419 – November 2019 
 
Van de voorzitter 
 
Vanaf oktober komen we pas écht terug in de KWB flow! 
 
Eerst met een klassieker: onze jaarlijkse dropping – de tigste versie en niet 
kapot te kijgen. Daarna de start van de eerste hedde-gij-mijne-kookschort-nie
-gezien kooklessen. Alle ploegen kijken ernaar uit om er aan te kunnen  
beginnen. En tot slot zijn er dan van die momenten die er dan tóch nog bo-
venuit steken omdat ze je - onverwacht, na een lage werkdag - “pakken”,  
kippenvel doen krijgen, op het moment zelf doen beseffen dat je je dit nog 
lang zal herinneren.  
Zo een moment was een 
zéér geslaagde, magische 
“Eilander” in de kerk van 
ons dorp. Twee rasartiesten, een prachtig uitverlicht interieur, warm, gezellig, 
mooie foto’s, een volle middenbeuk, nakaarten. Het geheel schiep een meer 
dan bijzondere sfeer. Het was genieten en nagenieten. Hier zullen we de ko-
mende jaren nog op terugkijken.  

 
Er zal nog heel wat water door de 
Schelde moeten stromen om ons 
“KWB-merk” bij het grote, brede 
publiek gekend te maken maar het 
deed enorm deugd om vast te stellen 
dat we met dit muzikaal programma 
een heleboel niet-KWB’ers konden 
bereiken. Ook in 2020 willen we uit-
pakken voor een breed publiek met 
Diversiteit Troef! Hou ons program-
ma in de gaten en blokkeer alvast 
zaterdag 19 september in je agenda! 

 
Maar voor het zover is hopen we op ons ledenfeest zeer veel mooi volk te 
zien. Wanneer jullie dit Kijkertje lezen is het misschien al achter de rug maar 
op dit moment kriebelt het nog in onze ploeg om er een toffe avond van de 
maken. Het menu ligt vast, de speechkes zijn voorbereid, het rode potlood is 
geslepen, de DJ’s paraat. 
 
Geniet van de lange avonden. Maak het gezellig binnenshuis. Zet af en toe 
een stapje in de wereld – KWB helpt je daarmee – en hopelijk tot gauw! 
 

“Het was genieten en nagenieten” 
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Agenda 

Za 9 november  Ledenfeest  

Za 8 februari Dictee op café 

Do 13 februari Rabot – film over kansarmoede  

Za 7 maart Culinaire quiz  

Za 14 december Kersthappening 

Vr 6 december Speculaas voor de zieken 

Nieuws uit onze vereniging. 
 

We verwelkomen met plezier Kristof Van de Vijver, zijn vrouw Ineke en hun 
beide dochters bij onze KWB. Welkom! En hopelijk tot binnenkort?    

 
Vernieuwen Lidgelden 
 

Stel je een buurt voor waar er 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 nie-
mand 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 men-
sen samen, zorgen we 
voor warme, bruisende 
buurten. Bij KWB loop 

je binnen en buiten. Zonder afspraak. KWB is de vereniging van het ontmoe-
ten. 
Een buurt kan pas bruisen als iedereen eraan mee werkt en iedereen de kans 
krijgt om erbij te horen. Jong, oud, man, vrouw, arm of rijk, in onze gezins-
beweging is er plaats voor iedereen.  
 
De lidkaarten voor 2020 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 ont-
vangen.   
Het lidgeld bedraagt zoals vorig jaar 30 euro. Maar dat verdien je zo terug.  
Bij KWB kan je naast een lidkaart voor het hoofdlid ook kiezen voor een fa-
milielidkaart of individuele lidkaarten voor alle familieleden. Als jullie dit 
willen, kan je dit bij de ledenbijdragevernieuwing ook doorgeven. 

“Bij KWB loop je binnen en buiten” 
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Ledenvoordelen  
 

Bij KWB leggen we je niet enkel in de watten met leuke activiteiten. Daar 
bovenop geniet je bij tal van partnerbedrijven mooie kortingen. 
In ons magazine Raak en het voordelenboekje, in onze e-letter, op onze web-
site en Facebook-pagina. In al onze publicaties vind je met regelmaat van de 
klok speciale aanbiedingen voor KWB-leden. Zo bespaar je zonder moeite 
honderden euro’s per jaar. 
Je KWB-lidkaart dient dus niet (enkel) om je portefeuille dikker te maken: ze 
geeft je ook recht op korting bij ondermeer Lunch Garden.  
Gewoon de barcode laten scannen aan de kassa, en klaar!  
Je vindt alle ledenvoordelen op de website van KWB onder "publicaties > 
ledenvoordelen". Happy hunting! 
 

Dropping op 4 oktober 

Eerste vrijdag van oktober – check. Druilerig weer – check. Bus met chauffeur 
Dirk – check. 24 deelnemers – check. 2 maal 3 uitgestippelde wandelwegen – 
check. DROPPINGTIME!!! Wij dus met z’n allen op weg naar onbekende en 
vooralsnog onbewandelde paden. 
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Als derde groep werden we met z’n tienen “ergens” afgezet, met enkel de tip 
om het water te volgen, “want dat is de mooiste weg”. Alsof het uitmaakt 
welke weg je volgt als het donker is …  
We volgden dus de weg langs het water, gezellig babbelend. Het ging goed 
tot we plots voor een ijzerdraadafspanning stonden en we merkten dat het 
water verdwenen was. Terug dus, op zoek naar onze “mooie weg langs het 
water”. Een 
prachtige ster-
renhemel ver-
scheen, we 
hoorden vogels verschrikt opvliegen en een uil oehoede in de verte.  
Frituur toe... 
De eerste tussenstop was nabij en dus naar goede gewoonte ook frietjes. 
Maar helaas… wegens omstandigheden was het frituur gesloten. En dus kre-
gen we bij een lekker biertje de boterhammen vervroegd voorgeschoteld. Ze 
waren héél welkom en smaakten bijzonder goed. 
De tweede etappe zou vlot verlopen zijn, ware het niet dat in een straat, die 
volgens het plan doorgang moest verlenen, de weg plots weg was: er stond 
een gróót huis met een gróót hek ervoor en dus moesten we onverrichterzake 
terug. 

 
In Doorslaar aan-
gekomen was er 
nog één café met 
duidelijk nog 
veel ambiance 
open. We moch-
ten in een boven-
zaaltje even op 
adem komen met 
de rest van de 
boterhammen en 
een drankje. 
Dirk bracht ons 
veilig terug naar 
Bazel. 
Een goed geba-
lanceerde activi-

teit: goed gezelschap, gezonde beweging en nadien de nodige ontspanning. 
Meer moet dat niet zijn. Dank aan de initiatiefnemers. 
P.S. Tip: misschien moeten we die “mooie weg langs het water” eens in de 
lente gaan wandelen en op klaarlichte dag!  
 

“We merkten dat het water verdwenen was” 
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Kooklessen voor de KWB-dames 
 

Eerst en vooral bijzondere dank aan Stefanie Quintelier, want ook het komen-
de KWB-jaar zal zij ons onder haar kok-vleugels nemen en haar culinaire 
kennis met ons delen.  
Dit seizoen gaan we weer van start en dit jaar met 15 kooklustige dames,  
hetzelfde uur (19u00) en dezelfde locatie (keuken/refter van Sint-Joris).   
De datum voor onze kookfinale is nog niet gekend maar zal vermoedelijk 
ergens in de loop van april 2020 zijn.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ledenfeest op 9 november 
 

Kans is groot dat het ledenfeest al achter de rug is wanneer je dit leest! Indien 
niet en je wil toch nog meedoen, stuur dan o-gen-blik-ke-lijk een boodschap 
naar info@kwbbazel.be of - beter nog - bel naar Luc Van Elsen op 0472 40 
01 44. En niet te vergeten … het zijn verkiezingen, dit jaar! 
 
 

14 december 2019  Kersthappening 
Vanaf  15u30 u in de Cardijnzaal te Bazel. 
 

Net zoals vorig jaar organiseren we een 
leuke kersthappening waarin vrienden en 
familie gezellig kunnen samen zijn. Bij 
deze ben je dus van harte uitgenodigd.  
 

Wat? Afhankelijk of de weergoden ons 
goedgezind zullen zijn, voorzien we een 
leuke en kindvriendelijke wandeling. 
Slecht weer? Geen probleem, we zorgen 
voor een alternatief! De Kerstman liet ons 
alvast weten dat hij ook dit jaar een leuk 
geschenk voor onze jongste KWB-ertjes 

  Groep 1 Groep 2 

LES 1 05/11/2019 26/11/2019 

LES 2 03/12/2019 10/12/2019 

LES 3 07/01/2020 14/01/2020 

KOOKFINALE Nog te bepalen Nog te bepalen 
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meebrengt. Uiteraard zal er ook geen honger en dorst geleden worden. Een 
lekker soepje, spaghetti met verse saus en een dessertje staan op de menu-
kaart. 
 
Inschrijven? Zo snel mogelijk natuurlijk!  Dit kan bij Luc Van Elsen tot en 
met 8 december 2019 per mail (luc.van.elsen@telenet.be) of per sms op het 
nummer 0472 40 01 44 met vermelding van het aantal volwassenen en kin-
deren, de naam, de leeftijd en het geslacht van de kinderen.   
 
Invloed op de portemonnee? KWB-leden betalen voor dit alles 12 euro per 
persoon en niet KWB-leden 15 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar 
eten gratis mee. 
Het inschrijvingsgeld dient overgeschreven te worden op het KWB rekening-
nummer BE62 7835 5034 0661 met als mededeling je naam en het aantal per-
sonen. 
 
 

Eilander 
 
Een lekker warme kerk en voor wie zin had meteen een drankje. Mooie  
belichting en een gezellig volgestroomde middenbeuk van de kerk maakten 
de entree van de muzikanten af. 
Al na de eerste paar nummers was duidelijk dat het om topartiesten ging.  



 

 8 

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Des Cafferkey verbijsterde iedereen 
met zijn virtuoos fluitspel en het 
leek telkens of hij het allemaal ter 
plekke uitvond. Ongetwijfeld was 
dat op sommige momenten ook zo. 
Hij speelde op schitterende manier 
in op de zang van Philippe 
Robrecht, die met zijn soms rauwe 
dan toch weer gesmeerde stem 
kleur en warmte aan de nummers 
gaf. Ailíse, de vrouw van Des, gaf 
een door het publiek  zeer gesmaakt gastoptreden op viool. 
 
Ierland droop van het optreden af en toch hebben we niet de hele avond Ierse 
folk moeten horen (hoe graag ik er ook naar luister). Integendeel rock en 
zelfs calypso werd door dit trio moeiteloos gecombineerd op enkel fluit, gi-
taar, viool en stem. 
 

Ongetwijfeld heeft meer 
dan een concertganger de 
neiging gevoeld om nader-
hand meteen een ticket en 
overnachting te boeken 
voor Inishbofin, het eiland 
voor de westkust van Ier-
land waar Philippe woont 
en een b&b uitbaat. De be-
geleidende beelden spraken 
boekdelen over woeste zee-
ën en winderige heuvels. 
 

Ik denk dat vele toehoorders zeer gelukkig waren met de afsluitende meezin-
ger Molly Malone en haar “Cockles and mussels, alive, alive, oh”  

En ook met de gezellige meet en greet achteraf. 
 


