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Maart kondigde zich aan als een drukke KWB maand en het is me d’er 

één geweest ook! Drie weken na elkaar een activiteit organiseren die zo-

veel mensen op de been brengt, doe het onze KWB maar na! En al heeft 

de voorbije maand nog lang niet het verwachte lentegevoel gebracht, toch 

hopen we dat we door onze werking voor wat warmte, plezier en vertier 

hebben mogen zorgen.  

GPS’en in Antwerpen met een man of 30, driehonderd zestig (360!) ont-

bijten afleveren in Bazel en omgeving en – voor het vierde jaar op rij – 

een uitverkochte culinaire quiz met 130 deelnemers. 

Oprechte dank om zo talrijk aanwezig te zijn en onze inspanningen te be-

lonen. In het bijzonder danken wij de kopers van een ontbijt. Deze jaar-

lijks terugkerende activiteit laat toe om onze kas te spijzen. Niet om op te 

potten - verre van – maar wel om telkens iets terug te geven in ruil voor 

jullie lidmaatschap: een mooie korting, een extra hapje of drankje, … 

Laat me ook de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers op “Ontbijt aan 

Bed” en onze “Culinaire quiz” bedanken. 360 ontbijten afleveren of 8x 

130 couverts afwerken gaat niet zonder steun van talrijke medewerkers 

achter de schermen. Het deed ons veel plezier om een aantal nieuwe en 

onverwachte gezichten te zien die de handen uit de mouwen gestoken 

hebben.   

Kortom, het is een mooie maand geweest. Getuige daarvan de foto’s op 

onze website www.KWBBazel.be.   

We willen ook onze jonge gezinnen nog snel warm maken voor onze LE-

GO bouwnamiddag. Hier verwachten we niet alleen de allerjongsten maar 

ook alle ouders en grootouders, jongeren van geest en creatievellingen.   

En vergeet ook de Bloesemwandeling, de Daguitstap naar Luik en de Bul-

tencross niet aan te kruisen in jullie agenda. 

 

Tot snel op één van onze volgende activiteiten! 

 

 



Agenda 
  

KWB programma voorjaar 2013: 

zaterdag 06 april Lego bouwdag 

zaterdag 20 april Bloesemwandeling 

zaterdag 18 mei Daguitstap “Ontdek Luik, de vurige stede” 

zaterdag 01 juni Bultencross 

zaterdag 29 juni Petanque + 

Geheugensteuntje Kooklessen seizoen 2013  

 
Onze kooklessen draaien op volle toeren. Ter herinnering de datums van de 

laatste lessen en finales. De lessen starten telkens stipt om 19.00u. 

  Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Contact  Erik De Roeck Luc Van Elsen Dirk Lijssens 

Chef Birgit De Schepper Jeanine Brijs Ludo Maris 

Plaats Cantarel Temse Sint Joris Sint Joris 

 Data Di 23 april Di 23 april Do 25 april 

Finale Te bepalen Za 25 mei Za 8 juni 

Sfeerbeelden “Ontbijt aan bed” – zondag 10 maart 



Wandelen onder de satellieten: zaterdag 2 maart  

 
Het aantal keren dat we met de KWB, voor een of andere activiteit, af-

spreken aan de boom onder de kerktoren is waarschijnlijk niet meer te 

tellen. Toch was het weer zover op 2 maart en raar maar waar, géén 

sneeuw die zaterdag. 

4 groepjes van 6 tot 8 personen kregen de nodige informatie over de GPS, 

een blad met opdrachten, een “auto met chauffeur” met bestemming de 

Brouwersvliet in Antwerpen. Na 2 edities in ons dorp, waagden we ons 

deze keer buiten de grenzen van onze vertrouwde omgeving. 

Voor wie de vorige edities gemist heeft: elke groep krijgt 2 GPS-

toestellen, daarop worden de coördinaten ingesteld, de juiste oplossing  

van een opdracht geeft de coördinaten voor de volgende bestemming. 

Hoe meer opdrachten, hoe langer de wandeltocht. 

Wij dus naar de Brouwervliet (waar we den Bart zijn parkeermeters goed 

gesponsord hebben). De eerste opdracht leidde ons naar den Engel 

(populairste café). Na een opwarmertje ging de tocht verder langs de 

Quinten Matsijs (oudste café), de Muze (legendarisch muziekcafé), de 

Boer van Tienen(bruincafé op het Mechelsplein), het Heilig Huisken 

(gezellig café gelegen in de Kloosterstraat) en tenslotte terug naar de Gro-

te Markt.  

Bowling: vrijdag 8 februari 
Een vrijdagavond tijdens de zoveelste koude-

golf deze winter.  

-Diverse bowlingbanen op een andere locatie 

dicht bij ’t stad. 

-Een 35-tal sportievelingen. 

-En een schuimende ( voor sommige warme) verfrissing. 

-Mama’s, papa’s, dochters, zonen, vriendjes en vriendinnekes die de bal 

laten rollen. Meer is er niet nodig om er een geslaagde sportieve uitstap 

van te maken. Lang moesten we niet wachten op de diverse strikes en 

spares. Wat de topscore was die avond, is niet belangrijk. Wie de minste 

score had ook niet. Het voornaamste was dat we ons goed geamuseerd 

hebben. En is de Olympische gedachte niet: Deelnemen is belangrijker 

dan winnen. Hopelijk ( en denkelijk) tot volgend jaar! 

 



Culinaire quiz: zaterdag 16 maart editie 2013  

 
Ik weet zeker dat de mannen van Woes-

tijnvis een moord zouden begaan voor 

het geheime recept van deze succesvolle 

culinaire quiz. Maar liefst 30 groepen 

met elk 4 deelnemers werden verwel-

komd met een aperitief in ’t Hoogzaal op 

zaterdag 16 maart. Acht vragenrondes 

met twee rode draden. Elke ronde bevat 

acht gevarieerde vragen, gaande van aardrijkskunde, over droedels, mu-

ziek, sport… en natuurlijk een culinaire vraag. 

Het leuke aan deze quiz is dat je onder vrienden speelt. De uitdaging is de 

rode draad. Soms weet je per toeval toch het juiste antwoord, anderzijds 

kan je sommige raadsels niet ontcijferen. Onverwachts heb je toch een 

antwoord. Het verrassende is de uitslag en het gekke is dat niemand daar 

echt van wakker ligt vanwege een gezonde spanning tussen de teams. Het 

lekkerste zijn de gerechtjes tussendoor, het troostende is het pintje achter-

af. Dit is in een notendop het recept, de final touch blijft het geheim van 

de organisatoren. De punten werden geteld nadat er een schiftingsvraag 

werd gesteld, omdat er te veel ex aequo’s waren: de oppervlakte van onze 

gemeente in km², tot 2 cijfers na de komma. De eerste drie plaatsen waren 

voor: Biogarde (ploeg van P. Spildoorn),  Potpolderkes (ploeg van P. 

Meyers), Quatre Etoiles (ploeg van F. Janssens). Wij, met Dame Blanche, 

eindigden 8ste en waren daar dik tevreden mee. 

Wie suggesties wil voor een lekker menu, hier de gerechtjes: gefrituurde 

vis met tartaarsaus; pastinaaksoepje met room; quiche van zalm en spina-

zie; frambozensorbet; stoofpotje van kip en curry; pana cotta met ananas 

en mango; koffie of thee. 

Op de terugweg naar de Brouwersvliet waren de satellieten zelfs de weg 

kwijt. Plots belandden we in een buurt met heel veel lichtjes (je GPS zou 

van minder tilt slaan). 

Er werd nog bijgepraat in ons eigenste dorp in de Kwartel. Dank aan de 

bedenkers van deze GPS-wandeling en terloops een voorstel voor de or-

ganisatie. Gezien onze “ervaring” na drie edities willen we graag onze 

grenzen nog een beetje verder verleggen. Wat denken jullie van een GPS-

tocht in bv…Barcelona? 



Lego bouwdag: zaterdag 6 april 2013 

 
Krijg jij ook de kriebels bij het zien van een hele hoop Lego® blokjes?   

Goed zo want wij hebben er heel veel! We nodigen kinderen en familie 

uit voor een half dagje Lego plezier en fantasie midden in de paasvakan-

tie. 

Tegenwoordig kent iedereen LEGO en iedereen heeft er al eens mee ge-

speeld. Niks nieuws onder de zon dus, maar KWB Bazel gaat een stapje 

verder. De kleurige blokjes lenen zich uitstekend voor het maken van een 

leuke gezinsactiviteit. Met LEGO kan je prima op jezelf spelen, maar wat 

is er leuker dan dit heerlijk tezamen te doen en samen je creativiteit de 

vrije loop laten. We bieden een gezellige gezinsnamiddag aan, waar jong 

en oud plezier aan kan beleven.  

Maar dat doen we niet alleen. Samen met kleuterschool ’t Krinkelding 

met de hulp van BeLUG (Belgium Lego user group) organiseren we een 

FANTASTISCHE namiddag rond deze wereldberoemde steentjes. We 

spelen samen met papa en mama of opa en oma met een massa bouw-

steentjes, we leren in een workshop nog creatiever met Lego omgaan.  

Het fijne aan deze quiz is dat iedereen beloond wordt, of je nu eerste bent 

of laatste. Tussen al die prijzen lag een grote, witte envelop met daarin 2 

tickets voor de opera Parsifal in Antwerpen. Even hebben we getwijfeld, 

en toen hebben we resoluut voor deze prijs gekozen.  

Met een opera hadden we totaal geen ervaring. Het was even schrikken 

toen we hoorden dat die ruim 4 uur zou duren. Maar we hebben de synop-

sis gelezen, zodat we toch het verhaal en de context een beetje kenden. 

Zondagnamiddag 24 maart was een uitgelezen moment (sneeuw en ijs-

koud) om in een warme roodfluwelen operazetel deze voorstelling te on-

dergaan. Zo mag je het wel noemen, want de muziek van Wagner is lood-

zwaar en het Parsifalverhaal is ook niet zo simpel: Ridders van de Ronde 

Tafel, de Graal, de Lans en dit alles verweven met het Passieverhaal…het 

vraagt enige inspanning om het verhaal te volgen. 

Toch hebben we volop genoten en hadden we het voor geen goud willen 

missen. Na 5 uur kwamen we terug in de barre kou. Een mooi culturele 

afsluiter na een leuke culinaire quiz. Met dank aan de KWB en de Opera. 



Bloesemwandeling: zaterdag 20 april 2013 

 
Ondanks het feit dat de winter nog niet helemaal voorbij is , willen we 

jullie toch al blij maken met de aankondiging van een echte lenteactivi-

teit…namelijk onze jaarlijkse bloesemwandeling.  

Ook dit jaar trekken we er weer op uit om de mooie Haspengouwse    

bloesems te gaan bewonderen.  

Op zaterdag 20 april vertrekken we rond 0900u vanuit Bazel naar het ver-

re Limburg (kostendelend samenrijden). De wandeling zelf zal een 12 tal 

kilometer lang zijn. Rond het middaguur 

onderbreken we onze tocht om onze zelf-

meegebrachte boterhammetjes op te peuze-

len. Rond 1700u keren we dan terug huis-

waarts . 

Inschrijven kan bij Marc Van Royen 

( mvanroyen@googelmail.com) GSM: 

0496352055 en dit voor 10 april. 

Nu nog duimen voor de zon !! 

We tonen aan de hand van een filmpje de geschiedenis van Lego en we 

houden een heuse demonstratie van wat er allemaal mogelijk is met dit 

geweldige speelgoed. 

Natuurlijk denken we ook aan de innerlijke mens met pannenkoek, koffie 

of fris biertje in onze cafetaria. 

Werkelijk iedereen is uitgenodigd op zaterdag 6 april van 13.00u tot 

17.00 u in ’t Krinkelding in de Kerkwegels in Bazel. De toegang is gratis. 

Meer info via info@kwbbazel.be 

  Wist je dat: 

-de naam"LEGO" is afgeleid van de Deense woorden "LEgGOdt" (speel 

goed).  

-er “10 Geboden van LEGO" bestaan, waarop de fabricage nog altijd 

wordt afgesteld 

-de zes standaard bouwstenen (afmeting 2x4) op maar liefst 915.103.765 

verschillende manieren zijn te combineren.  

Dit en nog veel meer leer je op deze geweldige gezinsnamiddag! 



 

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Daguitstap naar Luik: zaterdag 18 mei 2013   

 
“Ontdek Luik, de vurige stede” is een daguitstap voor jong en oud naar de 

grootste toeristische stad vanWallonië. De Maas die van zuid naar noord 

stroomt, de steile, beboste heuvels rondom en haar typische wijken verle-

nen de stad bijzonder veel charme. Bovendien kan je er genieten van een 

indrukwekkend erfgoed.   

Samen met de KWB Kruibeke, organiseren we op zaterdag 18 mei een 

daguitstap met de bus richting Luik. We vertrekken om 7.15u in Bazel.  

Afspraak aan de bushalte voor den Oyevaar. Na een korte tussenstop in 

Kruibeke rijden we door naar Luik waar we omstreeks 9.30u verwelkomd 

woren met koffie. 

In de voormiddag brengen we een geleid bezoek achter de schermen van 

het station Luik‐Guillemins. Dit HST‐station is een echte kathedraal van 

glas en staal die de Spaanse architect Santiago Calatrava heeft ontworpen 

voor Luik. Het werd in september 2009 ingehuldigd.  

Na een lekker middagmaal, hebben we een geleide stadswandeling 

“ongewone plaatsen in de stad”. We ontdekken het historische centrum 

van de stad door een originele en boeiende 

benadering van het verleden en het heden. 

Het geleide bezoek eindigt rond 16.30u waarna we nog wat vrije tijd heb-

ben om op eigen houtje de stad verder te verkennen, even op adem te ko-

men met een drankje of nog een snelle snack.   

We vertrekken terug naar Bazel tegen 18.00u. 

Kostprijs voor deze daguitstap bedraagt 39€ per persoon voor KWB leden 

en 43€ voor niet KWB leden, inclusief bus, koffie, middagmaal, bezoek 

en gidsen. Drank is ter plaatse af te rekenen. 

Inschrijven kan bij Luc Van Elsen (luc.van.elsen@telenet.be of GSM 

0472 400144) ten laatste tegen zaterdag 11 mei. 

Graag betalen via overschrijving op rekening nummer van KWB Bazel, te 

vinden verder in dit Kijkertje. 


