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Niet één schot in de roos maar twee de voorbije maand. Twee activiteiten die 
op een ruime belangstelling konden rekenen. Vooreerst een fantastische  
dauwwandeling die deskundig begeleid werd door drie ervaren natuurgidsen 
van Kruin. Het opkomende zonnetje en het vogelgezang in de frisse ochtend-
lucht waren zinnenprikkelend voor oog en oor. De scherpe zintuigen van  
Gilbert, Nand en Erik spotten telkens weer een nieuwe verrassing. Een  
roodborsttapuit, een zomertaling, verschillende reeën en sporen van een bever 
kleurden deze dauwwandeling. En dat allemaal in onze Bazelse achtertuin.  
Op krachten komen deden we met een stevig ontbijt in De Schuur met een  
heerlijke tas koffie en zelfgebakken brood van Cécile.    
 

Een activiteit die stilaan een traditie wordt is de lego speelnamiddag  
georganiseerd samen met ’t Krinkelding. Deze editie mocht meer nog dan de 
vorige jaren op een ruime belangstelling rekenen van klein en groot. Dit doet 
deugd, dit is waarvoor we ons graag inzetten. 
 

Tussendoor konden we met de nodige fierheid de opbrengst van het armoede-
dictee - 266 euro - overhandigen aan Welzijnsschakel de Opstap. Dit vond 
plaats op de locatie van het toekomstige buurthuis in Bazel. Een kleine  
rondleiding maakte duidelijk dat er nog veel werk is en deze gezamenlijke  
bijdrage van Femma, KWB, Davidfonds en Markant zal de inrichting ervan  
ten goede komen. 
 

In mei proberen we iets nieuws uit. We rekenen op een mooie lenteavond op 
donderdag 14 mei wanneer we onze eerst pop up bioscoop organiseren in Sint 
Joris. Breng je stoeltje mee, een fleece dekentje, wij zorgen voor een mooie 
film en het nodige hapje/drankje om er een gezellige cinema avond van te ma-
ken. 
 

Voor de sportievelingen, natuurliefhebbers, ECO logen, liefhebbers van een 
gezellige fietstocht, geïnteresseerden, jong en oud, kortom iedereen, plannen we 
een ECO cyclo fietstocht in Antwerpen en omgeving. Noteer de data in je agen-
da en snel inschrijven is de boodschap! 
 

Noteer ook alvast zaterdag 31 oktober in je agenda – jawel Halloween avond. 
Voor KWB Bazel echter de datum van het ledenfeest mét bestuursverkiezingen. 
Vijfenzestig (65) jaar bestaan we intussen maar nog lang niet versleten zoals 
ons uitgebreid en gevarieerd programma aantoont. 
Hopelijk zien we elkaar spoedig op één van onze volgende activiteiten. 



Agenda 

Donderdag 14 mei Pop-up bioscoop 

Zaterdag 23 mei Eco Cyclo … fietstocht 

Zaterdag  6 juni Bultencross 

Zaterdag  27 juni Garageverkoop 

Zondag  28 juni Petanque + 

Zaterdag 04 juli Busreis Mons 

Zaterdag 31 oktober  Ledenfeest nav 65-jarig bestaan. 

Nieuws uit onze vereniging  
 

Proficiat 50 Jaar huwelijk van Marcel De Keersmaeker - Nadia De Doncker. 
Proficiat aan alle communicanten en familie met hun communie en vormsel. 

Armoede dictee 
 

De opbrengst van ons armoededictee bedroeg 266 Euro. Dit bedrag werd on-
langs geschonken aan Welzijnsschakels. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 12 april: dauwwandeling 
 

Zo willen we het hebben … dat onze leden spontaan een verslag van een acti-
viteit schrijven en insturen! In het geval van Cecile zal het misschien wel een 
beetje als excuus voor het overslapen zijn, maar we kunnen het maar gebrui-
ken. Bedankt Cecile voor dit verslag met nauwkeurige timing!! 
 
5.45 u: één deelnemer staat alvast aan het verzamelpunt – de kerk van Bazel 
– om daar vast te stellen dat er iets niet klopt. Véél te vroeg opgestaan blijkt. 
Zelfs de “vroege vogels” zijn dan nog niet echt van de partij. 
5.55 u: mijn wekker loopt af en ik draai me nog eventjes om… net iets te 
lang. Een kwartier om tanden te poetsen, me toonbaar te maken en naar de 
kerk van Bazel te rijden is veel te kort. 
6.30 u: het werkelijke uur van afspraak aan de kerk (hoewel:  er waren er nog 
die eerst 5.45 u genoteerd hadden in hun agenda maar dan in verwarring  
kwamen door de berichten in de laatste Kijker en zo slim waren om even te 
controleren bij de organisatoren.)  
6.40 u: Ik sluit aan ter hoogte van De Schuur waar alles nog héél stil is. Of 
zijn ze dan toch al brood aan het bakken voor straks? Gids Gilbert geeft ons 
als start vier mogelijke verklaringen over de “vroege vogels” die we van alle 
kanten horen fluiten. Wat ik onthouden heb is dat het met hun 
“voortplantingsdrang” te maken heeft want gezien de omstandigheden op dat 
moment van de dag (insecten die nog slapen, zanggeluiden die door de kille, 
vochtige ochtend redelijk ver dragen…) is het verleiden en lokken van het 
andere geslacht een zeer aangewezen bezigheid. 
Wie zich vanaf nu nog een “vroege vogel” durft te noemen zal met heel  
andere ogen bekeken worden! 
6.56 u: De zon komt op en wij stappen richting ringdijk. Wie heeft die  
buizerd zien vliegen? Velen dus niet!  En is dat daar een gewone blauwe  
reiger of is het een paars exemplaar? We werden bij het begin aangemaand 
om zo stil mogelijk en geconcentreerd te zijn om goed te kunnen horen en 
zien maar met zo’n 45 deelnemers lukt dat niet al te goed. Dus houdt Gilbert  
- geassisteerd door Nand en Erik - af en toe halt om ons opmerkzaam te  
maken op een en ander. We kunnen de merel, koolmees, tortelduif, tjiftjaf en 
specht nog wel zelf herkennen aan hun geluid, maar als ze beginnen over het 
winterkoninkje (sommigen zijn toch nog mee), de blauwborst, en de cetti’s 
zanger kunnen we enkel onze oren spitsen, letterlijk en figuurlijk want daar 
hebben we nog nooit van gehoord en die hádden we dus ook niet gehoord. 
7.00 u – 9.14u: We wandelen verder door de Blauwe Gaanweg richting 
Schelde. We proberen allerlei op te merken, maar onze ogen en oren zijn  



duidelijk (te) ongeoefend. Bij een nieuwe halte menen enkelen een hond te 
horen blaffen, maar… dat  blijkt het geluid van reeën te zijn!  En wie zou de 
reeën hebben opgemerkt als onze gidsen hun kijkers niet hadden opgesteld? 
Met het blote oog zie je “iets” bewegen ginds in dat grasland, maar de  
verrekijker brengt ons plots oog in oog met een van de vijf donkere reeën. 
Iedereen passeert langs een van de kijkers, sommigen zelfs een tweede en een 
derde of zelfs een vierde maal. Zo fascinerend is het! 

En dan ontrolt zich een ander fascinerend tafereel: Erik ontdekt in zijn kijker 
een zomertaling! De andere gidsen worden onmiddellijk verwittigd en die 
raken bijna in extase (nou ja, iets in die buurt) want dit is werkelijk uitzon-
derlijk. En ook wij bewonderen het mooie verenkleed van die vogel.  
En nog in de Dweerse Gaanweg maken we kennis met een roodborsttapuit. 
Juist ja, een vogeltje met een rode borst maar duidelijk geen roodborstje. Hij 
lijkt te beseffen dat we hem gespot hebben want hij vliegt van hot naar her 
telkens als we proberen hem in de kijker te krijgen. Een ander exemplaar laat 
zich dan toch iets uitgebreider bewonderen, maar lang maakt hij de kijksessie 
ook niet. 
Voorbij “Schoutetenhof” (dat er helemaal niet meer staat!) slaan we linksaf 
naast het “speelbos” en na nog enkele interventies van onze gidsen – die 
blauwborst die zich telkens even laat horen, maar zich niet wil laten zien - 
belanden we terug aan De Schuur. 
9.15 u: Onze gidsen worden uitdrukkelijk bedankt en schuiven dan samen 
met ons mee de voeten onder tafel voor een héél lekker ontbijt. 
Prima geslaagde onderneming en zeker voor herhaling vatbaar. Voor de  



geïnteresseerden: houd zeker het begin uur goed in de gaten, tot in de laatste 
Kijker toe!  ;-) 
20.32 u: zonsondergang als ik dit verslag begin. En even later hoor ik op tv 
Tom Waes zich overgelukkig noemen dat hij het noorderlicht heeft gezien. 
Wij hebben – veel dichter bij huis – ook iets van de pracht van de natuur  
mogen ontdekken en beleven. 
 

Zaterdag 25 april : Lego 
 

Voor de derde keer organiseren we i.s.m. 
Krinkelding in de Kerkwegels de Lego-
bouwdag. Een regenachtige dag, super veel 
Lego-blokjes, een gezellige cafetaria met  
lekkere pannenkoeken, veel bezoekers, een 
springkasteel tussen de buien door,  
verschillende bouwwerkjes met Lego die klaar 
stonden om te bewonderen, Mind Storms 
(bewegende LEGO), en nog veel meer maakte 
van de Lego-bouwdag weer een geslaagde 
activiteit! 
Het was fijn groot en klein bezig te zien met 
de bekende bouwsteentjes. Ook aan de  
allerkleinste werd gedacht, want die konden 
zich amuseren met Duplo. De trein van Lego 
en Duplo had veel bewondering!  
De wedstrijd “hoeveel Lego-steentjes zaten er 
in het hoofd van de Krinkeldingkrekel” was 

blijkbaar niet echt gemakkelijk in te schatten. Toch was er iemand die  
redelijk goed kon schatten en die is met een mooie Lego City bouwdoos naar 
huis gegaan.  

 

Er waren ook enkele laptops waarop je 
Lego-spelletjes kon spelen en dat 
hoekje is veel bezocht. En de klas die 
voor één middagje een cinemazaaltje 
werd kon ook zijn bezoekers bekoren 
met Lego, The movie … 
 

Kortom het was een geslaagde  
activiteit en een fijne samenwerking 
tussen kleuterschool ’t Krinkelding en 
KWB-BAZEL!  
 



Donderdag 14 mei: Pop-up bioscoop 
 

Af en toe willen we graag eens iets nieuws proberen. Dat is niet zonder  
risico, dat weten we, maar zo is ook al de Culinaire Kwis geboren en dat is 
voorlopig nog een succes. Laat ons dan, geheel volgens de moderne trends, 
eens iets “pop-up” proberen. Voor 14 mei rekenen we deze keer op mooi, 
droog en zacht weer. Wij zorgen voor een groot doek, een projector, wat 
drankjes en hapjes en een goeie film en jullie brengen naast jezelf misschien 
een stoeltje, een dekentje of fleece mee. En de rest zou vanzelf moeten gaan 
om een pop-up bioscoop te moeten verwezenlijken. We mogen hier weer op 
de medewerking rekenen van het St-Joris-Instituut, want het is op de koer aan 
de sporthal (Kruibekestraat 55/A) dat we dat eens een keer willen proberen.  

 

De film die we gaan laten zien is “12 Years a  

Slave”, een film die internationaal veel bijval oogstte. 
Voor een cinema moet je altijd inkom  
betalen, maar omdat bij ons de infrastructuur niet veel 
om het lijf heeft valt dat bij ons goed mee: je betaalt 
voor deze wereldfilm één Euro inkom. Slechts ... 
 

In mei is het al lang licht, dus we beginnen pas met de 
film rond 21:30u, wat niet wil zeggen dat je niet  

vroeger welkom bent om al iets te drinken of een babbeltje te slaan. Want 
daarom doen we het: mensen bij elkaar brengen en aan de praat krijgen met 
elkaar. Trouwens: niet getreurd als ‘t slecht weer is: we hebben een vlucht-
weg naar binnen als het echt te koud is of regent. 

Kom dus die 14de mei maar af … ‘s anderendaags is het toch verlof! Breng 
je buren mee of je vrienden of collega’s en maak er een “warme” avond 
van ... 
 

Zaterdag 23 mei: Fietstocht Eco-Cyclo 
 

‘Een ontdekkingstocht met je fiets langs ecovriendelijke plekjes’ 

Op 23 mei organiseren we een leuke fietsdagtocht die de mooiste plekjes van 
Antwerpen en omgeving koppelt aan ecovriendelijke bezienswaardigheden 
en initiatieven rond duurzame ontwikkeling. 
 

Ecocyclo is sportief, ontspannend, leerrijk, milieuvriendelijk en eenvoudig  
dus zeker ook voor minder ervaren fietsers.  De afstand van de tocht bedraagt 
35 a 40 km (eventueel met een extra lus) en voert ons langs het Ecohuis,  
waterzuivering Borgerhout, Park Spoor Noord, de Scheldekaaien, de  
Hobokense polder, de Burchtse Weel , linkeroever en natuurlijk ook de  



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 

BIC: GKCCBEBB 

p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 

9150 Bazel 

Chefkok: Heidi Franssens  Heidi Franssens  Jeanine Brijs  

 heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

heidi.franssens.hf 

@gmail.com 

hendriksmet 
@skynet.be 

 0485 85 59 96 0485 85 59 96 0472 58 99 78 

Plaats:  Sint Joris Sint Joris Sint Joris 

Verantw: Luc Fret 

Groep 1 

Erik De Roeck 

Groep 2 

Dirk Lyssens          

Groep 3 

 Do 21/05/2015 Wo 20/05/2015 
 

 

Finale Zondag 24/05/2015 
. 

Zondag 24/05/2015 Zaterdag 30 mei 

Kooklessen … alle gegevens. 

Polders van Kruibeke, dit onder begeleiding van een ervaren gids die ons 
meer uitleg zal verschaffen over de projecten en over duurzaamheid in het 
algemeen. 
 

Praktisch: we vertrekken om 10:00u aan de kerk van Bazel en voorzien een 
rustige tocht (geen “koers”!) zodat we rond 17:00u terug zijn. We nemen een 
picknick mee die we onderweg op een rustig plekje opeten. Onze KWB  
trakteert iedere deelnemer op een drankje. Wie over een fluo-vestje beschikt 
wordt aangeraden om dat mee te brengen.  
 

Inschrijven kost 5,- Euro voor leden en 7,- Euro voor niet-leden en kan tot 11 

mei bij Marc Van Royen (mvanroyen@googlemail.com), Luc Van Elsen 
(luc.van.elsen@telenet.be) of bij je wijkmeester. Wacht niet te lang, want we 
moeten het aantal deelnemers bijtijds opgeven aan de organisatoren. 


