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Ondanks het mooie blijvende nazomertje is de herfst in aantocht.
De bladeren in de bomen kleuren roodbruin of vallen naar beneden,
de nachten worden langer, de dagen korter, de cyclocross komt terug
op de buis en in Bazel en de KWB-kalender geraakt voller en voller…
Afgelopen maand hadden we onze planningsvergadering ter
voorbereiding van de kooklessen. Het was een blij weerzien van
amateur koks met veel goesting om onder begeleiding van onze
vrouwelijke chefs Heidi en Jeannine de schort aan te binden en aan de
stoof de kneepjes van het verfijnd koken te leren. Aan de opkomst te
merken zit er nog altijd geen sleet op de formule, want de 3 kookgroepen zitten al aardig vol. Indien er toch nog iemand zin heeft om
mee aan te sluiten bij een groep, het kan nog, de datums van de verschillende kookgroepen zijn achteraan in onze Kijker terug te vinden.
In oorlogsgebieden droppen ze voedselpakketten, in Vlaamse wegbermen droppen ze spijtig genoeg veel zwerfvuil en wij droppen
KWB-ers in oktober ergens in Vlaanderen. Als medeorganisator (we
zijn met 3) weet ik waar we naar toe gaan. Het is een heel merkwaardige, unieke biotoop waar een raar slag van inwoners samenleeft.
We gaan niet voor het record kilometers stappen op één avond wel
voor veel leute en plezier en een beetje competitie in een slijkvrije
omgeving waar er voldoende gezellige pleisterplaatsen en oorden van
vertier zijn. Het zou fijn zijn voor ons als organisator, maar ook voor
ons clubkas als we nog eens het busje vol zouden krijgen.
Naast onze dropping staat er deze maand een spiksplinternieuwe
activiteit op de kalender (28/10), namelijk zelf pralines maken, we
noemen het “De Zoete Zonde”. Onder begeleiding van 2 ervaren
zoetekauwen worden we ingewijd in het ambachtelijk zelf produceren
van luxe chocolaatjes met een heerlijke vulling. Wie wil scoren bij zijn
partner, op het einde van de chocoladen workshop avond krijgt elke
deelnemer een pondje pralines mee naar huis. AUB niet te lang wachten met inschrijven want om praktische en organisatorische redenen
zijn de plaatsjes beperkt.

Agenda
Vrijdag 14 oktober

Dropping

Vrijdag 28 oktober

De Zalig Zoete Zonde (pralines maken)

Zaterdag 12 november

Ledenfuif / ledenfeest

Vrijdag 25 november

Toneel onder den Toren

Zaterdag 3 december

Speculaas voor de zieken

Zaterdag 17 december

Kersthappening

Nieuws uit onze vereniging
En weer hebben we enkele nieuwe leden te verwelkomen! Uit Steendorp zijn
zopas Mark De Roeck en zijn partner Christel geworden. Voeg daar ook
nog Toon De Bock met Veronique en Paul De Preter en Rita aan toe en je
begrijpt dat we weeral heel trots zijn.

Startvergadering kooklessen op 20 september
Je kon al lezen op ons eerste blaadje dat we weer begonnen zijn met de kooklessen, 't is te zeggen: we hebben al een keer bij elkaar gezeten om af te spreken. De ploeg van Dirk Lyssens, waar Jeaninne les geeft, begint binnenkort
al. De ploegen waar Heidi les geeft wachten nog tot na nieuwjaar om er aan
te beginnen. Heb je zin om mee te koken? Kijk dan achteraan naar de data
van de geplande lessen en neem contact via info@kwbbazel.be of op
0488 22 99 78.
De formule is simpel: je neemt deel aan 4
kooklessen van één kookploeg en nadien tweede helft voorjaar 2017 - doe je mét je
partner mee aan de kookfinale. Wanneer
je partner dat eenmaal heeft meegemaakt
ben je voorgoed lid van de kookclub …
believe me!

Dropping?? Dropping!!
Het parcours is verkend… begin- en eindpunt zijn goed bevonden. Waar we
naar toe gaan blijft een goed bewaard geheim. Wat we wel kunnen vertellen:
we gaan geen kilometers vreten, botten en bottines zijn niet nodig, een mix
van kaartlezen, een beetje cultuur, veel plezier, een pintje en een frietje en een
wedstrijdje. Er is zelfs een prijs te winnen….
Wil je er bij zijn, schrijf dan NU in en kom op vrijdag 14 oktober naar de
grote boom aan de kerk. De bus vertrekt om 19.00 uur stipt. (anders halen
we de vlieger of de boot misschien niet).
Overtuigd !? Zo’n avondje plezier kost je 10,- Euro per persoon en vanaf de
derde persoon uit één gezin (onder één dak wonend) is dat 8,- Euro per
persoon. Voor niet- leden is dat telkens 2,- Euro meer. Inschrijven kan via
mail naar Ernst of Geert (ernst.plaetinck@skynet.be of moens.g@skynet.be)
of telefonisch op 0478 30 08 27 (Geert). Het deelnamegeld op voorhand
overschrijven op onze rekening (zie laatste blad) is alleen maar gemakkelijk.
Plaatsen zijn beperkt, bus vol = vol!

Oh ja, we geven alvast volgend plannetje mee om al even te oefenen.

Pralines maken op 28 oktober … De Zoete Zonde.
Haaaaah! Pralines … die Zalig Zoete Zonde! Op 28 oktober gaan we niet
alleen pralines eten, we gaan ze ook zelf maken en mee naar huis nemen.
Twee bestuursleden hebben een korte opleiding gevolgd om dat in goede
banen te leiden (ze waren niet zonder ervaring, integendeel!) en KWB Bazel
heeft het materiaal gehuurd om dat mogelijk te maken. Grijp op vrijdag 28
oktober je kans om dat ook eens te proberen - wij zorgen voor alles en jij
krijgt naast een leerrijke avond ook nog eens een halve kilo pralines mee naar
huis.

Wat moet je doen om mee te doen? Schrijf ogenblikkelijk 11,- Euro per
persoon over op de rekening van KWB (laatste blad) en vermeld daarbij je
na(a)m(en). Voor niet-leden gaan we een hogere prijs moeten hanteren, maar
vermoedelijk gaat dit wel "uitverkocht" geraken bij onze leden, want we
kunnen maximum slechts 20 personen bedienen door de praktische
beperkingen … Rap zijn, dus?
Praktisch: de praline-avond gaat door in de keuken van St-Joris en begint om
19:00u. De deelnemers brengen mee: een schort, een klein vorkje, een
pannenlikker en een klein pollepeltje.
Dit ziet er écht heel veelbelovend en lekker uit!

Zaterdag 12 november – KWB ledenfeest
Dat we bij KWB Bazel van een tof feestje houden, is geen geheim. En of we
daar in slagen, kan je navragen bij de talrijke deelnemers van de voorbije
jaren. Vorig jaar vierden we feestelijk en onder grote belangstelling
(82 deelnemers!) ons 65-jarig jubileum. Dit jaar doen we er terug alles aan
om er weer iets buitengewoons van te maken. Ben je nog maar pas lid
geworden van KWB Bazel, dit is een uitgelezen gelegenheid om kennis te
maken met een toffe groep mensen!
We spreken af op zaterdag 12 november om 18.30u in de kasteelkelder van
Kasteel Wissekerke. Jawel, dit is daags na een vrije dag – geen excuus om
niet uitgerust naar ons feestje te komen. Kom maar met een hongerken af,
want na de receptie hebben we een uitgebreid Breughelbuffet voorzien, met
koude én warme streekgerechten. De voorzitter en penningmeester hebben
beloofd het kort te houden en na dessert en koffie vliegen we erin en strekken
we de beentjes op muziek van onze vertrouwde “ledenfeest DJ’s” - weliswaar
in een iets andere samenstelling, maar even sterk. Hou je het liever bij een
drankje en een babbeltje, dat kan evengoed!
Inkom bedraagt 25€ per persoon voor aperitief, Breughelbuffet, dessert en
koffie. We voorzien een keur aan wijnen en bieren die aan democratische
prijzen apart te betalen zijn. Heb je vrienden die nieuwsgierig zijn maar geen
lid zijn van KWB, geen probleem: iedereen is welkom maar niet leden
betalen wel 30€ pp.
Inschrijven kan tot 6 november bij Luc.van.elsen@telenet.be of GSM 0472
400 144. De inschrijving telt maar mee vanaf ontvangst van het
verschuldigde bedrag op onze KWB rekening. Het rekeningnummer vind
je verder in dit Kijkertje.
Aarzel niet en laat ons zo snel mogelijk weten met hoeveel jullie komen!
Hoe talrijker de aanwezigen, des te meer plezier jullie er ons mee doen!

Vrijdag 25 november: Toneel onder den Toren
Wij vergasten jullie op een humoristisch stuk van de hand van Jeroen Maes,
die zelf ook voor de regie instaat. Er is gekozen uit zijn repertoire voor 'De
laatste kans' en volgens de acteurs/actrices die nu druk aan het repeteren zijn,
is het werkelijk hilarisch.
De actie speelt zich af ten huize Mia en Rudi Tytgat. Al heel snel is duidelijk
dat er heel wat sleet op hun jarenlange huwelijk zit. Mia vindt dan ook dat het
hoogtijd is om aan hun relatie te werken. Toestemmen in een sessie met een
relatietherapeut is, wat haar betreft, Rudi zijn laatste kans. Rudi is daarover
iets minder enthousiast en een ontmoeting met een ouwe schoolvriend die nu
een bureau is begonnen met acteurs die mensen helpen om hun problemen op
te lossen, geeft hem een idee ... maar alles loopt uiteraard in het honderd...

Zaterdag 17 december: Kersthappening
We verklappen nog niet veel, maar de kersthappening wordt een combinatie
van een magische kerstwandeling voor jong en oud met aansluitend een origineel etentje. Een gloednieuwe werkgroep is dit in elkaar aan het steken, dus
lees volgende maand zo ongeveer op deze plaats alle details … spannend!

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
GSM
Data

0471 47 97 48
Vr 13/01/17
Ma 13/02/17
Vr 24/03/17
Ma 24/04/17

GSM
Data

0471 47 97 48
Ma 16/01/17
Vr 10/02/17
Ma 27/03/17
Vr 21/04/17

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

0472 58 99 78
Wo 29/10/16
Wo 14/12/16
Wo 8/03/17
Wo 19/03/17
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