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Kijker nr 354: Juni 2013
Examentijd, stresstijd, studententijd….
Openingstijd, sluitingstijd, aanvangstijd, etenstijd, bedtijd, blessuretijd,
tezelfdertijd, systeemtijd, tegenwoordige tijd, deeltijd, diensttijd, eindtijd,
halfwaardetijd, ijstijd, ijzertijd, incubatietijd, indertijd, maaltijd, herfsttijd,
schooltijd, oertijd, rondetijd, rusttijd, speeltijd, altijd, puberteit en pubertijd.
Maar ook bloeitijd, lééftijd, broedtijd, kindertijd, komkommertijd,
oogsttijd, paaitijd, proeftijd, reistijd, toekomende tijd, spreektijd,
tegelijkertijd, toenertijd, toptijd, tussentijd, wachttijd, werktijd, wintertijd,
zaaitijd, oogsttijd, zendtijd, op tijd.
Zomertijd, te veel tijd, te weinig tijd, genen tijd, Duveltijd, vergadertijd,
bezinningstijd, kooktijd, marathontijd, BBQ tijd, overtijd, bivaktijd.
En zeeën van tijd, bij den tijd, uit den tijd, schonen tijd, ten allen tijd, te
zijnen tijd, van tijd tot tijd, den hoogsten tijd, bij tijd en wijle, in minder
dan genen tijd, de tijd zal het leren, de tijd verdrijven, de tijd vliegt, de
tijd dringt, relativitijd (hebt g’hem) en relativiteit, zelfs KWB tijd.
Zoals je ziet, tijd genoeg en voor elk wat wils. Daarmee loopt ook het huidige werkjaar ten einde maar niet voordat jullie zich massaal hebben ingeschreven voor onze Petanque+ namiddag.
Hou volgende maand ons flyerke met het programma voor volgend jaar in
het oog!
En daarna: vakantietijd!
N.B. ons Kijkertje verschijnt niet in juli en augustus.

Agenda
KWB programma voorjaar 2013:
zaterdag

29 juni

Petanque +

Donderdag

29 augustus

Bazel Parkt!

Familienieuws
Deze maand mogen wij weerom een nieuw lid verwelkomen: Steven Verberckmoes. Geen onbekende voor de LEGO liefhebbers onder ons. Van harte welkom
in onze vereniging!

Busuitstap naar Luik op 18 mei 2013
Of hoe samenwerken met andere KWB-afdelingen rendeert ... Een busreis was vroeger
zeer populair bij verenigingen, maar heeft wat aan belangstelling ingeboet. Goed idee dus
om met buurafdelingen samen te werken om zo’n bus vol te krijgen en dus rendabel te
maken.
Zo kwam het dat we in de vroege ochtend op 18 mei met een bijna-volle bus vol Bazelse
en Kruibeekse KWB-leden naar Luik reden. Daar waren we - na een kort maar lastig
parkeer-parcours - goed op tijd voor een koffietje in de sjieke bar in het station. Onze gids
was “lichtjes” verrast om een zo grote groep te moeten ontvangen … “normaal is een
groep maximaal 30 personen,” zei ze. Wij waren met 50! De voorzienigheid (of was het
de toeristische dienst van Luik?) snelde ons ter hulp in de vorm van een tweede gids.
Niemand heeft ooit geweten waar die man vandaan kwam, maar wij waren uit de nood.
Het eerste bezoek was natuurlijk het station zelf. In de aankondiging van deze uitstap
noemden we dat station “een kathedraal van beton en glas” en dat klopt volledig. Het gebouw dwingt je constant foto’s te nemen door zijn prachtige structuur. Onze gids vertelde
dat de architect de vorm had gebaseerd op het lichaam van een liggende vrouw. Als dat
zou kloppen is onderstaande foto genomen vanuit de rechter schouder. Of zo.
Op het einde van de rondleiding in het station konden we onszelf nog “snel” bewonderen
in de weerspiegeling op de vensters
van een TGV. Toen waren we nog in
“winterkleed”; na de middag zou daar
verandering in komen.
Tijd om terug op de bus te stappen …

Wat volgde was een klassieke, maar niet te lange busrit waarbij de gids ons de interessantste plekjes aanduidde en uitleg gaf. Volgende stop was ons restaurant “As Ouhès”.
Daar kregen we de bekende (en lekkere!) Luikse gehaktballen met de typische zoete
saus voorgeschoteld. Lekker! Een mens komt er helemaal van tot rust.
Hierna volgde een leuke wandeling door het oude stadsgedeelte geleid door onze gidsen. Luik heeft bij ons
misschien niet de uitstraling of bekendheid van een stad met
mooie hoeken en kanten, maar dat is dan ten onrechte.
Op het einde van deze tocht namen de gidsen ons mee onder
de grond voor een bezoek aan het Archeoforum. Hier zagen
we de resten uit de prehistorie, muren van een Gallo-Romeinse
villa en overblijfselen van middeleeuwse, religieuze gebouwen. Dit was het einde van het geplande bezoek en intussen we waren inmiddels weer bovengronds - was de zon er om ons
op te warmen. Wat denk je … een terrasje in het zonnetje, zeker weten! Al bij al dus een mooie dag, interessant maar niet te
druk ingepland. Dat smaakt dus naar meer … misschien doen
we volgend jaar nog eens een bustrip?
Misschien wel naar Ieper in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog?
Wie weet ...

Bultencross: Zaterdag 1 juni 2013
Zaterdag 1 juni 2013, eindelijk een dag met mooi weer na weken van nattigheid
en koude, vond in Bazel onze 10° editie van onze Bultencross plaats. Hadden we
in 2012 nog stiekem gedroomd dat tegen 2013 de polderwerken eindelijk tot het
verleden zouden behoren en we onze loper een prachtig parcours zouden kunnen
aanbieden in het afgewerkte gecontroleerde overstromingsgebied dan blijk dit in
extremis niet het geval te zijn en was het alweer zoeken naar een mooi loopbaar
alternatief parcours. De voorbereidingen in de voormiddag verliepen met de
nodige hindernissen en zorgen: “Waar zijn de nadarafsluitingen ?”, “Waar zijn
de tenten?”…Uiteindelijk na de nodige telefoontjes en de welwillende medewerking van onze schepen en KWB-er Dirk en behulpzame Marc van de sporthal
kwam alles in extremis toch nog in orde. Vanaf 13 uur was het wat bang afwachten of er wat joggers zouden komen opdagen want zoveel publiciteit hadden we
niet gemaakt en het was weer zo een weekend waar er van alles en nog wat te
doen was in Groot Kruibeke. Uiteindelijk kwamen er buiten onze verwachting
toch in totaal 127 lopers opdagen voor de 5 en de 10 km en 15 kinderen voor de
1km kinderloop (in totaal 142 lopers). Verheugend was het om te merken dat
een omvangrijk groepje enthousiaste inwoners van Kruibeke zich ingeschreven
hadden en op die manier toch wat lokale supporters hadden meegebracht. Dat de
KWB jogging een echte familiebeweging is waar iedereen welkom is, en waar
het resultaat ondergeschikt is aan het deelnemen hebben we gemerkt aan het
groepje dappere judoka’s met een mentale beperking die zich als alternatieve
judotraining hadden ingeschreven voor onze jogging en die luid werden aangemoedigd door alle toeschouwers. Hoewel het elk jaar moeilijker wordt hadden
we toch weer voor elke deelnemer een prijsje als beloning wat door de meeste
joggers toch erg gewaardeerd werd. Tijdens de toogbabbels achteraf hoorden we
dat de meeste lopers genoten hadden van het mooie grotendeels groene en onverharde parcours langs den Beekdam, de dreef en het kasteelpark. Een dikke
merci aan alle joggers, maar bovenal aan alle KWB-ers of KWB-sympathisanten
die belangeloos in hun hun vrije bereid waren om te komen helpen met: seingeven, opbouwen en afbreken, de inschrijvingen regelen, omroepen met de micro,
water bedelen, met de remorque op zoek gaan naar nadarafsluitingen, de prijzen
sorteren en bedelen, de planning en de nodige mails versturen…Hopelijk kunnen
we voor de editie van 2014 met onze vernieuwde polder als eye-catcher terug
beroep doen op onze schare trouwe medewerkers en komen de joggers weer in
talrijke getale naar Bazel.

Petanque+: Zaterdag 29 juni 2013
Naar goede gewoonte eindigen we het KWB-jaar met een petanque-namiddag;
en zoals de laatste jaren de gewoonte is kan er ook Kubb gespeeld worden. Wie
wil petanque spelen wordt gevraagd om dat te vermelden bij de inschrijving en
zeker om 13:00u aanwezig te zijn, want dan begint de loting. Inschrijven voor
Kubb of petanque kost slechts 3 Euro, maaaaaar ...
… de klassieke boterhammetjes zijn weer eens vervangen door een lekkere
familiebarbecue! Voor volwassenen voorzien we vanaf 18:30u gemarineerde
steak, kippenfilet en gemarineerde brochette; kinderen krijgen barbecueworst en
kippenfilet. Natuurlijk wordt daarbij ook een groente assortiment voorzien (sla,
tomaat, wortelen, aardappelsla, komkommer, boontjes, …) en sausen en stokbrood. Dranken worden apart bijbetaald.
Voor het hele zootje (BBQ PLUS spelnamiddag) betaal je als lid 16 Euro
(kinderen tot 12 jaar betalen 8 Euro). Wil je enkel meespelen, dan betaal je
slechts 3 Euro.
Inschrijving voor maandag 21 juni op de KWB rekening BE 62 7835 5034 0661
met vermelding van aantal personen BBQ en spelnamiddag.
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