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In wat voor ne wereld leven wij toch. Bij ons is “de moeder aller verkie-

zingen” achter de rug met winst voor de ene en verlies voor de andere en 

een zeer complexe politieke situatie op federaal vlak. We mogen echter 

ons pollekes kussen in vergelijking met de dagen na de verkiezingen in 

Oekraïne. Bij ons wordt tenminste – vredevol – overlegd. In Oekraïne 

wordt een ware (oorlogs)strijd uitgevochten met dodelijke slachtoffers.  

Zinloos geweld in Brugge en een terroristische aanslag in het Joods 

Museum in Brussel. En wat te denken over de verkrachting en ophangen 

van twee tienermeisjes in India? Het stenigen van een zwangere vrouw in 

Pakistan? In wat voor ne wereld leven wij toch. 

Al zijn we geen wereldverbeteraars, toch ben ik ervan overtuigd dat we 

met onze KWB meewerken aan een verdraagzame omgeving en gemeen-

te. Samen iets organiseren en mensen uitnodigen op één of andere activi-

teit. Misschien niet grensverleggend en gewoon, maar juist dáárom bui-

tengewoon! 

Ondertussen worstelen we de examenweken door. Niet direct de leukste 

periode maar eentje waar we jaarlijks doormoeten en die de zomerperiode 

en vakantie nadien des te beter doet smaken. Want die komt er alvast aan.  

En het is beter van ervoor te staan dan hem te moeten uitwaaien.   

Waar mei een eerder rustige periode was kondigt juni zich aan als een 

maand vol activiteiten. De jaarlijkse Bultencross, een eerste garagever-

koop in samenwerking met de KWB- en Femma afdelingen uit de buurge-

meenten en om het werkjaar af te sluiten, een petanque/kubb namiddag.  

En tussendoor zijn de voorbereidingen voor het volgende KWB kalender-

jaar in volle gang.  En jullie kunnen er op rekenen : die zal er weer schit-

terend uitzien! 

Hopelijk tot ziens op een van volgende activiteiten. 



Agenda 

Zaterdag 7 juni Bultencross 

Zondag 14 juni Garageverkoop 

Zondag 29 juni Petanque+ 

Zaterdag 20 september Daguitstap in de Westhoek  

Nieuws uit onze vereniging 
 

Proficiat met het 55-jarig huwelijksjubileum van Van Hoyweghen Alois en 

echtgenote. Alois is al vele jaren lid van onze vereniging en heeft gedurende 

lange tijd ook zijn steentje bijgedragen.  

 

Proficiat aan de eerste en plechtige communicanten van onze leden. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bultencross: Zaterdag 7 juni  
 

KWB Bazel doet ook in 2014 weer mee aan het Waas joggingcriterium; dit moet 

al onze elfde of twaalfde deelname zijn, maar het criterium zelf gaat al voor de 

24ste keer door!  

Startplaats & kleedkamers vind je aan de Sporthal De Dulpop (achter kasteel  

Wissekerke) en er zijn verschillende mogelijkheden: 

• Start 1 km (tot 12 jaar) om 14:30 

• Start 5 km en 10km om 15:00 

Deelnameprijzen (2 keer bevoorrading, verzekering en een aantal prijzen) 

• 1 km: 1,50 euro 

• 5 of 10/11 km: 5 euro (KWB– en CM-leden: 4 euro (op vertoon lidkaart of 

gele klever) 

 

Het is weeral een nieuw, prachtig, landelijk parcours langs de nieuwe polders van 

Bazel. Er is ruime omkleedruimte, douches en waterbevoorrading. Bij aankomst: 

gratis Extran. We doen dit jaar een eerste poging om de tijden van de deelnemers 

op te nemen en nadien (via onze website) ter beschikking te stellen.  

 

Info? Ernst Plaetinck  0485/674.613 

 

Zondag 14 juni: Garageverkoop 
 

Op 14 juni is er dus onze eerste garageverkoop, samen met  Femma en KWB van 

Rupelmonde en Bazel. Inschrijven is eigenlijk niet meer mogelijk, maar je kan op   

0495 57 50 85 info vragen en horen of er toch nog snel-snel mogelijkheid is om 

mee te verkopen.  

Verkopes betalen 5 Euro voor het goede doel (vzw Clini-Clowns) en krijgen in 

ruil promo-materiaal om op de dag zelf huis (oprit, voortuin, …) goed in de kijker 

te zetten. Kandidaat-kopers kunnen op 14 juni langskomen aan de kerk van Bazel 

waar ze in ons tentje een lijst en plattegrond zullen meekrijgen met alle verkopers 

erop. Verkopen gebeurt van 10:00 tot 16:00, de lijsten van deelnemende verko-

pers zijn verkrijgbaar van 9:30 tot 15:00. Nog info nodig? Je mag altijd bellen 

naar bovenstaand telefoonnummer.  
 



Zondag 29 juni Petanque+ 
 

Bijna is ons seizoen afgelopen kunnen we het weer wat rustiger doen voor een 

maand of twee … Bazel Parkt op 28 augustus daargelaten, dan. Ons seizoen af-

sluiten doen we zoals gewoonlijk in stijl en hopelijk met mooi weer met onze 

jaarlijkse petanque-wedstrijd. Zoals je weet is die intussen al uitgegroeid tot een 

completer evenement met niet alleen petanque, maar ook het leuke Kubb-spel. 

Wij gokken op een stralende zon, veel volk en een gezellige, gezonde competitie 

om die laatste zondag van juni een punt te zetten achter het werkjaar 2013-

2014.Bovendien doen we er na afloop van de spelletjes weer een lekkere barbe-

cue bovenop. Voor volwassenen voorzien we vanaf 18:30u gemarineerde steak, 

kippenfilet en gemarineerde brochette; kinderen krijgen barbecueworst en kip-

penfilet. Natuurlijk wordt daarbij ook een groenteassortiment voorzien (sla, to-

maat, wortelen, aardappelsla, komkommer, boontjes, ...) en sausen en stokbrood. 

Dranken worden apart bijbetaald.  

We blijven die activiteit zo goedkoop mogelijk aanbieden wat wil zeggen dat je 

als lid heel de namiddag amusement plus een barbecue krijgt voor amper 16,- 

Euro (kinderen tot 12 jaar betalen 8 Euro, niet leden betalen 19,- Euro). Wil je 

enkel komen meespelen dan betaal je slechts 3 Euro. 

Inschrijving voor maandag 23 juni op de KWB rekening BE 62 7835 5034 0661 

met vermelding van aantal personen “BBQ en spelnamiddag”.  

 

Daguitstap in de Westhoek: 20 september 

Speuren naar sporen van de eerste wereldoorlog 

 
De Eerste Wereldoorlog eiste miljoenen slachtoffers. 

Tijdens deze dagtrip gaan we  op zoek naar sporen van 

de Groote Oorlog. Veel in de Eerste Wereldoorlog 

gesneuvelde soldaten vonden  hun laatste rustplaats in 

de Westhoek waar Europa’s grootste legers op elkaar 

botsten. Aan de vooravond van de 100-jarige herden-

king van de Groote Oorlog, werkte de reisdienst van 

KWB & Pasar samen met de toeristische dienst van 

Ieper een aantrekkelijke daguitstap uit in de front-

streek.   

 



Programma:  

• We vertrekken op zaterdag 20 september om 8.15u stipt met de bus.  We 

spreken af voor Den Oyevaer.  Graag 10 minuten op voorhand ter plaatse zodat 

we vlot kunnen vertrekken om nadien de vrienden van KWB Kruibeke op te pik-

ken.   

• We worden verwacht   om 10 u. in Ieper waar we verwelkomd worden 

met een kopje koffie en een kattenklauw (lokale specialiteit) 

• Daarna volgen we met de bus de Ieperboog Noord Route.  Deze rondrit 

vertrekt in Ieper en brengt een bezoek aan Essex Farm Cemetry en de verband-

post waar John McCrae werkte. Deze Canadese dokter schreef het beroemde 

gedicht In Flanders Fields. We nemen ook een kijkje in Yorkshire Trench en 

Dugout, een loopgraaf.  Vervolgens  bezoeken we de Duitse begraafplaats in 

Langemark  en gaat het naar de grootste Britse dodenakker, Tyne Cot Cemetry 

in Passendale,  waar we ook langsgaan in het bezoekerscentrum. Via frontge-

meente Zonnebeke rijden we langs de Franse begraafplaats Charles de Potyze en 

keren we terug naar Ieper.     

• ’s Middags is een middagmaal gereserveerd in een Iepers restaurantje 

waar we ons spijzen aan  soep, karbonaden met frietjesfriet en sla.  

• In de namiddag is er een vrij bezoek aan het In Flanders Fields Museum.  

• We keren terug naar Bazel om 18.30u.   

 

Prijs: dit alles voor de niet te kloppen prijs van €39 pp voor leden of €45 pp voor 

niet leden.  (Zoals gewoonlijk betalen inwonende gezinsleden eveneens de KWB 

ledenprijs). 

 

Inschrijven voor 28 Augustus bij ernst.plaetinck@skynet.be of 

luc.van.elsen@telenet.be 

 

Warm aanbevolen! 

 

 

Repmond Rock en KWB-ledenvoordelen 

 
Wat is het verband … heel simpel: we hebben met de organisatoren van Rep-

mond Rock overeengekomen dat zij een korting geven van 3 Euro op een toe-

gangsticket voor de leden van de Bazelse KWB en hun inwonende familiele-

den!! Je moet weten dat er op Repmond Rock niet alleen jong geweld komt spe-

len, maar dat niemand minder dan Raymond Van het Groenewoud zijn opwach-

ting maakt. “Liefde voor muziek” en zeker en vast ook “Meisjes” zullen door de 

luidsprekers galmen. Zin om daar naar toe te gaan voor 12,- Euro ipv 15,- Euro? 

Schrijf dan 12,- Euro per ticket over rekening nummer BE67 0682 5061 5287 



met duidelijke vermelding van je naam plus KWB Bazel. Je tickets zullen dan 

netjes klaarliggen!! 

Kijk ook op “www.repmondrock.be”  ! 

 

 

 

 

Receptenrubriek 

Gerechten uit de KWB Pre-Historie: Heerlijke desserten met weinig moeite…

Carpaccio van ananas met gekonfijte chilipepers. (Recept van gewezen Master-

chief Gerard)Ingrediënten (4 pers.): 

- 1 rijpe ananas 

-1 groen en 1 rode chilipeper 

-4 eetlepeles kristalsuiker 

-1 glas witte wijn  

De ananans schoonmaken, halveren en het hart verwijderen. Het hart samen met 

een beetje water in een cutter mixen, daarna zeven en samen met de witte wijn 

en de suiker tot een stroop koken. De chilipepers spoelen, zaadlijsten verwijde-

ren en fijn snijden. Eerst siroop maken en nadien chilipepers (heel fijn gesne-

den!) aan toevoegen. De ananas in zeer dunne schijven snijden (= à la carpac-

cio) , op een bord dresseren, bedruipen met de siroop en de chilipepertjes. Serve-

ren met een bolletje ijs naar smaak(vanille, citroen,…) en afwerken met een 

muntblaadje en dat bestuiven met poedersuiker. Smakelijk! 
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