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Tussen alle voetbalgekte en vastgelopen regeringsonderhandelingen door
zijn we eindelijk aanbeland bij de grote vakantie. Voor wie graag buitenkomt is er overal wel iets plezant te beleven om de ogen de kost te geven
of het verdiende vakantiegeld te laten rollen.
Na het WK, waar onze Belgen hopelijk een prijske pakken, volgt
Werchter, de Tour De France, de Chiro en ander jeugdkampen, de echte
Zeeuwse mosselen, de Gentse Feesten, de Lokerse Feesten, Schellekeskermis…Voor sommigen wordt het een dure verre reis naar exotische
bestemmingen en een confrontatie met andere culturen, voor anderen een
verblijf met een zwembad in de Provence, of voor nog anderen is het
gewoon een zalig nietsdoen en genieten van vakantie thuis.
Na een behoorlijk volgestampt KWB-werkjaar leggen we er bij onze
vereniging ook even de riem af. Haal de barbecue van onder het stof,
nodig je buren uit voor een glas op een zomers terras, lees eindelijk dat
boek dat al zolang op het schap ligt, schilder je afgebladderde buitenramen maar zorg vooral dat je “status offline” is en je even verlost bent
van de illusie van altijd maar bereikbaar te moeten zijn.
Een paar jaar geleden hoorde ik toevallig op de radio een liedje dat
perfect verwoordt wat een zomers gevoel is. Googelt “Jonathan Richman
- That Summer Feeling” of ga naar http://www.youtube.com/watch?
v=SQv8gfJjAVI en je zult direct begrijpen wat ik bedoel.
Tot op Bazel Parkt, al zeven jaar de
ideale afsluiter van de zomervakantie
voor elke inwoner van Bazel, Kruibeke
en omstreken!
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Ieder kind een sint

Nieuws uit onze vereniging
In onze Kijker staat al eens een foutje, da’s bekend en daar kunnen we al eens
goed om lachen. We vergeten al eens een datum of de juiste plaats om samen te
komen. Het exacte startuur voor een activiteit blijft ook soms “geheim”, maar
vorige maand hebben we een record gebroken!
Alois Van Hoyweghen en echtgenote hadden inderdaad recent hun jubileum,
maar dat ging niet over 50 jaar maar over 55 jaar!! Onze excuses voor deze
fout, maar geef toe: nu hebben ze er toch 2 keer in gestaan!
Nogmaals felicitaties aan de jubilarissen.

Bultencross: Zaterdag 7 juni
Hoewel het in de voormiddag nog bewolkt was en er onweer dreigde was het op
het moment van de jogging bloedheet. Dit in combinatie met ons nieuw parcours
langsheen de schaduwarme maar mooie geasfalteerde paden van onze
vernieuwde potpolder maakte dat er, in vergelijking met de voorbije jaren, toch
wat minder deelnemers kwamen opdagen om deel te nemen aan onze Bultencross. In totaal mochten we toch nog 102 moedige lopers inschrijven.
Wat ook nieuw was dit jaar was de tijdsregistratie van elke loper. Dankzij de
medewerking van Wim De Mayer (KWB-lid en computerspecialist par
excellence) kon elke loper onmiddellijk na de aankomst via het inscannen van
een barcode zijn tijd van de gelopen afstand opvragen en 24u later waren alle
uitslagen ook al te consulteren via onze website. Ondanks het weinig
competitiegericht concept van de Falos joggings waren de rappe mannen in
Bazel al na 40 minuten en met een gemiddelde van meer dan 15 km per uur terug
aan de eindmeet…Gelukkig was er voldoende drankbevoorrading voorzien en
was het Rode Kruis paraat om ongelukken te voorkomen. We hebben we een
aantal lopers over de meet zien komen die “choco” waren, maar na een verkwikkende douche en de nodige sport- en andere dranken werden de reserves terug
aangevuld.
Omdat het niet evident is om telkens voor elke deelnemer een prijsje te voorzien
kreeg dit jaar elke loper na de aankomst een nummer en organiseerden we een
geanimeerde tombola om de beschikbare prijzen te verloten. Dank aan alle
medewerkers (> 20!!!) die het toch weer mogelijk gemaakt hebben dat we deze
jogging in Bazel konden organiseren. Het is altijd wel leuk om na de jogging aan
de toog te horen hoe aangenaam de lopers het vinden om naar Bazel te komen
deelnemen en om hier in de mooie natuur en met de perfecte sportfaciliteiten
(Dulpop) te kunnen genieten van het lopen.

Zondag 14 juni: Garageverkoop
Het is de eerste keer dat we met 6 verenigingen samen werken: KWB én Femma
van de 3 deelgemeenten Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. Niet gemakkelijk om
met zoveel verschillende programma’s rekening te houden! De trouwe lezer van
ons Kijkertje zal wel gemerkt hebben dat de datum voor onze eerste garage-

verkoop verschillende keren gewijzigd is. En dan wil je nog niet weten hoe vaak
het is veranderd zónder dat het in ‘t boekske kwam … Uiteindelijk is het
georganiseerd op 2 verschillende data en dat als gevolg van kermissen,
activiteiten van verenigingen, trouwfeesten en nog veel meer ...
Maar OK, op 14 juni was er dan toch een eerste garageverkoop in Bazel. Met net
iets minder dan 50 inschrijvingen bleven we onder onze doelstelling zitten.
Globaal (Groot-Kruibeke) waren er ook iets minder inschrijvingen dan gehoopt,
maar globaal mogen we toch tevreden zijn. Alle begin is moeilijk, zeker? Dat is
wat we van collega’s in andere streken horen: “dat moet groeien”. Intussen
hebben we toch maar mooi verschillende honderden Euro’s opgehaald voor
Clini Clowns, dus we hebben ons steentje bijgedragen; we hebben onze goede
daad weeral gedaan.

Zondag 29 juni Petanque+
“De petanque” is een activiteit die we al vele jaren doen en waarvan we dachten
dat het misschien een beetje “versleten” was. Vervaldatum bereikt, jongens.
Maar goed, we probeerden het dit jaar nog eens en, ondanks het feit dat er wel
wat vaste klanten ontbraken, we zaten toch weer met een 30-tal deelnemers,
alles bij elkaar.
En ambiance was er zeker ook weer!
Waarschijnlijk mee dankzij het nog redelijk
mooie weer (véél beter dan voorspeld) maar
zoals elk jaar was er die vrolijke sfeer die je
alleen maar hebt op een moment dat iedereen
net voor de zomervakantie staat, er
voldoende drank en vrienden zijn en er op de
koop toe nog een smakelijke barbecue op je
staat te wachten.
Sportief ging het zijn lekker ontspannen gangetje …
iedereen wint graag maar iedereen wil vooral mee
spelen. Het was tenslotte ook geen WK. Bij de loting
was al duidelijk dat Wilfried Vergauwen met Ludo
Maris de te kloppen ploeg zouden en dat gebeurde …
niet. Zij wonnen telkens in de 3 voorrondes en ook het
duo Geert Moens en Paul Verhulst (nieuwelingen in
ons tornooi!) moesten ze als de betere erkennen.

Jan Maris en Odette Leeman haalden het in de kleine finale van Gerard De Wolf
en Luc Fret en kregen ook nog een klein prijsje.
Intussen, op het grasplein vlakbij, was
een ontspannen wedstrijd aan de gang
met de Kubb-set. Kubb leent zich meer
voor wat verwisseling van spelers en het
werden soms lange, maar grappige
partijen. Hier was het nieuwkomer Cindy
Van Sebroeck die bewees dat je geen
jaren voor Kubb moet trainen, maar
gewoon met die houten stokken moet
gooien tot het er op is!

De barbecue werd verzorgd
(gebakken) door het vaste
team, Dirk Lyssens en Luc
Vloemans. Een hoop mensen
hebben echter bij de voorbereiding geholpen en een
andere hoop ook nog eens bij
het opruimen, afwassen, …
Ook dit liep dus allemaal
vlotjes.
Al bij al was het voor iedereen een zéér leuke namiddag geweest en na een korte
enquête hadden we een zeer korte boodschap voor het bestuur: wij willen volgend jaar weer petanque-en-Kubb!!

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
herdenking van de Groote Oorlog, werkte de reisdienst van KWB & Pasar
samen met de toeristische dienst van Ieper een aantrekkelijke daguitstap uit in
de frontstreek.
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 pikken.
• 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 verbandpost 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
frontgemeente 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 frietjes 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!

En vergeet Bazel Parkt niet!
De laatste donderdag van augustus hult de Bazelse KWB samen met een pak
olijke jongens van JOB het dorp in feeststemming. Het is al een traditie en zou
ook al in je agenda moeten staan: “donderdag 28 augustus = Bazel Parkt” en
“vrijdag 29 augustus = verlof”. Wil je graag deel uitmaken van de bende vrijwilligers die dit groot evenement mogelijk maken en zelf ook de handen uit de
mouwen steken om op te bouwen of af te breken, of om te tappen of om te watdan-ook … stuur dan een mail naar info@bazelparkt.be of bel naar
0488 22 99 78! In het andere geval: bid met ons mee voor mooi weer, want dat
hebben we echt nodig; de sfeer, die brengen de bezoekers wel mee.
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