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Een schot in de roos!   

Dat was de LEGO bouwdag die KWB Bazel organiseerde i.s.m. kleuter-

school ’t Krinkelding en BeLUG, een Belgische club van LEGO fanaten.  

Ik glunder nog als ik terugdenk aan die mooie zaterdagmiddag. Je weet 

nooit op voorhand of een nieuwe activiteit aanslaat of niet. 

De voorbereidingen zeer vlot verlopen, veel helpende handen voor en na, 

en een groot aantal jonge gezinnen. Kids met ouders en grootouders leef-

den zich creatief uit met de wereldberoemde blokjes en ontwierpen de 

meest uiteenlopende constructies, verkeken zich aan de tentoongestelde 

bouwwerken of sprongen zich – gelukkig geen - breuk op het springkas-

teel. 

Tel daarbij het mooie weer, een goed gevulde cafetaria en lekkere pan-

nenkoeken, en iedereen is tevreden. 

Klik zeker eens door naar de foto’s op onze website www.KWBBazel.be .  

Ze tonen mooi de gezellige drukte. 

Iets rustiger ging het eraan toe in de Haspengouwse fruitstreek tijdens de 

jaarlijkse bloesemtocht. Genieten van omgeving en natuur, de mensen om 

je heen, even op verhaal komen en af en toe een kapelleke om de innerlij-

ke mens te versterken. Zo kan een mens oud worden. 

De maand mei is traditioneel de maand waarin wij starten met de voorbe-

reidingen van het nieuwe werkjaar. Op de provinciale startavond in Den-

dermonde, wordt het jaarlijks aanbod van KWB Oost-Vlaanderen voorge-

steld waaruit wij dan onze inspiratie putten op de marathon vergadering in 

juni. Heb je zelf ideeën of voorstellen, laat het ons weten.   

En vergeet vooral niet tijdig in te schrijven voor de daguitstap naar Luik, 

de vurige stede en de Bultencross op 1 juni.   

 

Tot snel op één van onze volgende activiteiten! 

 

 

 



Agenda 
  

KWB programma voorjaar 2013: 

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

zaterdag 01 juni Bultencross 

zaterdag 29 juni Petanque + 

Geheugensteuntje Kooklessen seizoen 2013  

 
De kooklessen zijn achter de rug.  De verschillende groepen zijn zich nu 

aan het klaarstomen om hun partners te verrassen op de finales! 

  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 

Finale Zo 9 juni Za 25 mei Za 8 juni 

Familienieuws 

 
Proficiat aan alle eerste en plechtige communicanten en familie. 



Lego bouwdag: zaterdag 6 april 2013 

 
Op zaterdag 6 april organiseerde KWB-Bazel in samenwerking met de 

ouderraad ‘de Teerling’ en de kleuterschool ’t Krinkelding een Lego-

bouwdag en we mogen zeggen dat hun initiatief zeker geslaagd was. 

Het initiatief tot het inrichten van deze activiteit kwam van KWB-bazel 

zelf. Op een voorafgaande ouderraad werd hun initiatief toegelicht door 

de 4 Luk-en (Luc Fret,Luc Van Der Aa, Luc Vloemans en Luc Van Els-

en). De activiteit was opgenomen in het programma van KWB-nationaal 

en de lokale afdelingen konden hierop inschrijven. Een groot aantal lego-

blokken en een lego-tafel zouden ter beschikking worden gesteld op die 

dag.  

KWB-Bazel zou zorgen voor een gezellige cafetaria met een hapje en een 

drankje en de vereniging van Lego-fanaten genaamd BeLUG zou op die 

dag hun moois komen tentoonstellen. Zo geschiedde dus.  

Zoals kon verwacht worden van KWB-Bazel was alles tot in de puntjes 

geregeld en bleef de medewerking van de Ouderraad beperkt, waarvoor 

nogmaals onze dank.  

Kleuterschool ’t Krinkelding mocht op die dag zeker 80 bezoekers ont-

vangen niettegenstaande dat de activiteit middenin de schoolvakantie ge-

pland werd.  

Lego is voor alle leeftijden, dat kon je duidelijk merken. De polyvalente 

turnzaal werd omgevormd tot een Lego-paradijs voor jong en oud. Niet 

enkel de kleuters maar in vele gevallen ook de papa’s en in mindere mate 

de mama’s gingen aan het bouwen. De zoektocht naar dat ene ontbreken-

de stukje ging van start. De meest bizarre voertuigen en constructies wer-

den gebouwd en even snel weer afgebroken. Ondertussen werd er buiten 

ook een springkasteel voorzien waar de geconcentreerde kleuters even 

stoom konden afblazen als pauze tussen hun verschillende bouwsessies. 

In de gang tussen de klasjes werden er echte kunstwerken getoond door 

BeLUG, en met echte kunstwerken bedoel ik ook echte kunstwerken, na-

melijk reproducties van bekende schilderijen door middel van Lego-

blokjes. Maar ook kunstwerken van technische aard, zowel gebouwen als 

alle terreinvoertuigen en monsters die over een hindernissenparcours 

(uiteraard opgetrokken uit legoblokjes) hun weg zochten. Geen enkele 

activiteit is ook volledig zonder een prijsvraag, in dit geval een grote pot 

gevuld met allerhande Lego-blokjes van groot naar klein, voor één euro 

kon je je kans wagen.  



Bloesemtocht: zaterdag 20 april 

 
We hadden afgesproken op de parking van ‘De Kluis’ in Vrijhern, een 

gehucht van de gemeente Hoeselt. Het was een frisse ochtend, maar de 

zon was al vroeg van de partij en die zou ons gans de dag vergezellen .  

Met een groepje van een 13 tal wandelaars begonnen we aan onze route 

door een uiterst gevarieerd landschap van bossen (met echte bronnen), 

weilanden, vers geploegde akkers en boomgaarden. Na een uurtje wande-

len hebben we de bewegwijzerde route even verlaten om in het dorp, of 

beter gezegd gehucht, s’Herenelderen onze boterhammen te gaan opeten 

in een cafeetje, genaamd ‘ de kleine graaf’. Dit ‘cafeetje’ bleek een oude 

gerestaureerde Vierkants hoeve te zijn met een prachtige binnenkoer met 

restaurant, feestzalen en een taverne met een zonovergoten terras. 

De 3 winnaars kregen een mooie bouwdoos van Lego.  

In de refter werd een interessante animatiefilm getoond over het ontstaan 

van Lego en werden er fragmenten getoond van ingewikkelde construc-

ties die door BeLUG werden gebouwd. Maar misschien wel belangrijker 

waren de lekkere versnaperingen die er werden aangeboden en konden 

geconsumeerd worden met de nodige dorstlessers, want van bouwen krijg 

je honger en dorst. Dit allemaal aan de meest democratische prijzen. 

Deze activiteit toont aan dat de samenwerking tussen een school, ouder-

raad en KWB duidelijk zijn vruchten kan afwerpen en is zeker voor her-

haling vatbaar. Om het met de woorden van enkele kleuters te zeggen: 

‘Wanneer is er de Playmobil bouwdag papa?’ 

Hierbij willen wij nogmaals KWB-Bazel en alle andere sympathisanten 

bedanken voor hun inzet en de aanwezigen voor hun aanwezigheid.  



De vriendelijke en gastvrije Limburgers hadden er geen probleem mee dat 

we onze eigen boterhammetjes hier opaten. Na de rustpauze vervolgden 

we onze tocht via holle wegen met dassenburchten (dit hebben we van 

horen zeggen) en een klein tunneltje onder de rijksweg naar het meer heu-

velachtige deel van de wandeling. In dit mooie stukje ‘vochtig Haspen-

gouwse’ natuur waren meer boomgaarden, maar de bloesems waren niet 

aanwezig. Die hebben door de koude en lange winter een achterstand…

enkel de pruimenbomen (prunus) lokten onze aandacht met wat voorzich-

tig ontluikende bloemen.   

Wat ook onze aandacht trok waren de vele bomen met de opvallende ma-

retakken. ( Er zijn zelfs maretakken in Bazel terecht gekomen…naar het 

schijnt). In het dorpje Sint Huibrechts Hern was er gelukkig een gezellig 

terrasje waar we konden genieten van een lekker biertje (ze hadden er 

zelfs Kriek met een scheutje ‘groseille’..). Na deze welgekomen en wel-

gesmaakte pauze hebben we nog een lusje gemaakt via het kasteel van 

Hardingen met zijn zeer mooie tuin. Na een wandeling van een 15 tal ki-

lometer kwamen we terug aan bij ‘ De Kluis’; een oude lemen woning die 

terug gaat tot in de jaren 1700. Het was vooral een kluizenaarsnest, waar 

de kluizenaars zich bezig hielden met onderwijs. Er is ook een kapel…OL 

Vrouw van Lorette, met een geneeskrachtige bron aanwezig. 

Moe maar vooral voldaan zijn we na een laatste koffietje (en voorname-

lijk plaspauze) huiswaarts gekeerd. Het was een zeer gezellige en geslaag-

de activiteit …de ‘lentewandeling’ is voor mijn part zeker voor herhaling 

vatbaar….de afwezigen hadden zoals gewoonlijk weeral eens ongelijk. 



Daguitstap naar Luik: zaterdag 18 mei 2013   

 
“Ontdek Luik, de vurige stede” is een 

daguitstap voor jong en oud naar de 

grootste toeristische stad van Wallonië. 

De Maas die van zuid naar noord 

stroomt, de steile, beboste heuvels 

rondom en haar typische wijken verle-

nen de stad bijzonder veel charme. Bo-

vendien kan je er genieten van een in-

drukwekkend 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 

worden 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  

hebben om op eigen houtje de stad verder te verkennen, even op adem te 

komen 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. Dit is 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 zaterddag 11 mei. 

 

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

vinden verder in dit Kijkertje. 

 



 

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Bultencross: Zaterdag 1 juni 2013 

 
Op 1 juni is er onze jaarlijkse jogging van 1 km (voor kinderen tot 12 

jaar), 5 km of 10 km. We noemen die jogging al enkele jaren de 

“Bultencross”. 

 Ben je sportief en loop je graag? Laat dit dan niet voorbij gaan en doe 

gewoon mee; we hebben we wat minder volk dan op de Antwerp Ten Mi-

les, maar het is zeker zo gezellig en kost een pak minder. 

 Ben je niet sportief (genoeg), maar hou je wel van de atmosfeer bij zo’n 

gelegenheid? Kom dan zeker langs om een handje te helpen op die dag. 

We kunnen alle hulp gebruiken!! 

 Tot binnenkort 

Erik De Roeck 

KWB Bazel 

0488 22 99 78 

Petanque+: Zaterdag 29 juni 2013 

 
Nu het weer eindelijk beter is, wordt het hoog tijd om ook eens naar bui-

ten te komen en te genieten van zomerse temperaturen. 

Begin alvast te oefenen zodat je armspieren soepel staan tegen zaterdag 

29 juni om 13 u want dan gaan we petanquen en kubben.  

Na de finale wordt de barbeque aangestoken en kunnen we gezellig tafe-

len. 

Ook voor diegene die niet meespelen, hebben is er de mogelijkheid om 

mee aan te schuiven . 

Gelieve vooraf in te schrijven, zie meer details in de volgende kijker !  

 

  


