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Het kan soms een goede oefening zijn om vaste patronen te doorbreken. In de maand mei hebben we dat geprobeerd met 2 “nieuwe” initiatieven. Er was onze eerste versie van de “pop-up bioscoop en er was
onze “Eco-Cyclo fietstocht”.
Donderdagavond op 14 mei konden we jammer genoeg niet rekenen op
mooi en droog weer, in plaats daarvan was het koud en nat, en
bijgevolg waren we verplicht om met onze eerste “buiten-cinema” naar
binnen te vluchten in de beschutting van de refter van Sint-Joris.
Zie verder in deze Kijker voor "the full story".
Het tweede nieuwe probeersel van de afgelopen maand was onze
“Eco-Cyclo fietstocht; een ontdekkingstocht met de fiets langs ecovriendelijke en mooie plekjes in Antwerpen en omgeving. Zelf was ik daarbij
niet aanwezig maar naar ik gehoord heb was het hier ook “Less is more”. Een (te?) kleine groep enthousiastelingen die al fietsend wegwijs gemaakt werden in groene recreatie en milieu-vriendelijke initiatieven langs
de boorden van de Antwerpse Scheldemonding.
Voor we er half juli even de riem gaan afleggen hebben we in juni en
begin juli nog 3 interessante initiatieven waarvoor we jullie graag
uitnodigen om mee aan deel te nemen. Zaterdag 6 juni is er onze
“Bultencross”. Als onderdeel van het Waas joggingscriterium organiseren
we opnieuw een prachtige jogging (1km-5km-10km) doorheen de mooie
polders van Kruibeke. Zaterdag 27 juni organiseren we i.s.m. Femma
onze tweede garageverkoop in Bazel. Heb je nog wat overbodige spullen
in je garage of zolder staan dan is dit de ideale gelegenheid om je
daarvan te ontdoen. De laatste activiteit voor ons zomerreces is de
busreis naar Bergen op 4 juli: “Bergen verzetten in Mons”. Samen met de
afdelingen van Kruibeke en Rupelmonde organiseren we een busrit naar
de huidige Culturele Europese hoofdstad. Een tijdje geleden hoorde ik
van vrienden die één dagje Bergen hadden geboekt dat het een klein
maar bruisend stadje is dat zeker de moeite is om te ontdekken met een
verrassende mix van oude en moderne architectuur. Meer details vinden
jullie verder in deze kijker. Om te eindigen wil ik nog een oproep doen om
op onze website "www.kwbbazel.be" te kijken naar onze foto-albums.
De kook-finale ( L-L-L = lekker, leuk, lof van vrouwen), de fietstocht, de
ochtendwandeling, de Lego-namiddag A Telkens mooie beelden van
tevreden mensen die samen boeiende dingen doen, en dat is waar de
KWB voor staat!
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Nieuws uit onze vereniging
Nog niet zo lang geleden konden we aankondigen dat we een nieuwe wijkmeester hadden gevonden in de persoon van Geert Moens. Deze keer mogen
Freddy Otten verwelkomen als nieuwe wijkmeester. Zo blijft er toch weer
vernieuwing in ons clubje komen. Welkom!

Donderdag 14 mei: Pop-up bioscoop
Voor een openlucht bioscoop was het zeker geen goed weer! Met minder
dan 20 graden in de namiddag en de dreiging van regen (die er later ook
effectief is gekomen) hadden we snel beslist om naar binnen te vluchten.
Naar binnen betekende hier de refter van Sint-Joris waar we gelukkig
welkom waren (danku, Sint-Joris!) Is het door dat slechte weer dat de
opkomst zo klein was of is de formule niet meer van deze tijd? We weten
het niet, maar feit is dat de weinige mensen die zijn komen opdagen toch
hebben gekregen wat we met de organisatie hiervan voor ogen hadden:
een rustige avond om eens te keuvelen met vrienden en kennissen, een pintje
daarbij, voor bijna-geen-geld naar een wereldfilm kijken (toegegeven, niet in
comfortabele zeteltjes, maar met super goede beeld– en geluidskwaliteit) en
nadien nakaarten over die beklijvende film over een man die wordt ontvoerd
en - als zwarte - als slaaf wordt verkocht en afgebeuld gedurende niet minder
dan 12 jaar. Mogelijk had de filmkeuze ook met de lage opkomst te maken;
het is inderdaad “zware kost”, die 12 Years a Slave”, misschien nemen we
een volgende keer wel iets lichter. Afwachten …
Tenslotte nog een woord van dank aan Wim De Maeyer voor de vele hulp.
En ook aan Sint-Joris, natuurlijk.

Zaterdag 23 mei: Fietstocht Eco-Cyclo
Met dertien waren we: moedige fietsers die op ontdekkingstocht trokken in
de groene gordel rond Antwerpen. Nadat we in Kruibeke de Schelde waren
overgestoken, was onze groep al gegroeid tot zeventien fietsers. Onze
gidse - Diane - en haar partner, hadden ook nog twee ECO cyclo gidsen in
opleiding meegevraagd. Veel groter moest de groep niet geweest zijn kwestie van een aantal moeilijke oversteekplaatsen veilig te nemen.

Na een korte inleiding trokken we eerst door de Hobokense Polder. De
oorspronkelijke polder ligt feitelijk onder een dikke laag specie afkomstig
van de aanleg van de huidige E17 en de Kennedytunnel. Daar werden we
gewezen op de Japanse Duizendknoop, een uitheemse woekerplant die moeilijk te bestrijden is en die je best niet in je tuin haalt.
Via de polder naar Petroleum Zuid. Er hing daar een fris geurtje van ruwe
aardolie dat hopelijk in de toekomst zal verdwijnen. De Stad Antwerpen en
het Vlaams Gewest werken daar nl. samen aan de ontwikkeling van
Petroleum Zuid tot een zeer hoogwaardig en uitermate duurzaam
(eco-effectief) terrein dat internationale bedrijven naar Antwerpen moet
trekken. Daarvoor moeten de terreinen volledig gesaneerd worden en worden
ook nieuwe scheldedijken aangelegd. Er werd gekozen voor een nieuwe
internationale naam: Blue Gate Antwerp.

Van daaruit volgden we het ringfietspad rond de Antwerpse buitenring. Een
zeer lawaaierig fietspad van ongeveer 12 km dat echter door een verrassend
groene omgeving loopt: het Nachtegalenpark, het Leeuwerikpark, het
Brilschanspark tot in Park Rivierenhof. Daar werd de inwendige mens
versterkt met de meegebrachte picknick. Na een korte omweg via Spoor Oost
waar de Sinksenfoor staat, fietsten we onder een druilerige regen tot in Park
Spoor Noord waar onze KWB kas de dorstigen laafde voor aanvang van het
tweede deel van de tocht.
Die leidde verder via het MAS en de Scheldekaaien naar de voetgangerstunnel. Na het nemen van het fietspad rond de Burchtse weel – die heb ik al
zo dikwijls willen doen en nog nooit gedaan – en een kleine technische
panne, begon het verlangen naar Bazel de overhand te nemen. Of was het het
verlangen naar een volgend kapelleke? Het moet dat laatste geweest zijn
want de volledige groep – inclusief onze gidsen – sloten deze mooie fietstocht af in De Schuur. Daar werd de dag nog eens overlopen en werd ons
eigenste dorp en zijn potpolder danig verheerlijkt. Ongetwijfeld neemt
Diane de Potpolder uitgebreid op in een volgende ECO Cyclo fietstocht.
Een mooie afsluiter van een verrassende ontdekkingstocht rond Antwerpen.
Neem maar eens een kijkje naar de foto’s op onze website
"www.kwbbazel.be"!

Kooklessen van 2014 - 2015
In deze Kijker vind je geen tabelletje meer met info over de kooklessen, want
die zitten er nu bij elke ploeg op. Ook de finales zijn achter de rug, maar gaan
bij velen nog lang nazinderen: wat een "patat" was dat! We verwachten nog
feedback van de ploeg van Dirk Lyssens en Jeanine (en misschien ook wel
foto's?), maar in de finale van de twee ploegen van Heidi was het inderdaad
"patat er op"!
De dames kregen bij de cava enkele lekkere
hapjes voorgeschoteld en konden die lekker binnenspelen in het zonnetje. Als voorgerecht kregen zij (en wij natuurlijk ook) paling voorgeschoteld in die verschillende versie. Heerlijk!
Als hoofdgerecht was het lamskroontje met diverse groenten en als nagerecht iets lekkers op
basis van "cuberdons". Op onze website
"www.kwbbazel.be" vind je veel leuke foto's en
ook twee filmpjes die veel veelzeggend zijn.

Bultencross op 6 juni
Intussen al meer dan 10 jaar op onze kalender: de Bultencross. Het is onze
deelname aan het Waas joggingcriterium van FALOS, de sportafdeling van
KWB. Op deze organisatie komen meer mensen van buiten Kruibeke dan van
ons dorp zelf, dus indien je nog wat conditie hebt en je vindt tegen dan je
loopschoenen nog, doe dan zeker mee. Kinderen tot 12 jaar starten om 14:30u
voor de kilometer en wie 5 of 10 kilometer wil lopen start om 15:00u. Op tijd
inschrijven!!
By the way: we kunnen eigenlijk ook nog wel wat hulp gebruiken op die dag.
Dus indien je je geroepen voelt om die sporters te helpen en aan te moedigen,
neem dan contact met Erik De Roeck op 0488 22 99 78.

Garageverkoop op 27 juni
Vorig jaar hadden we zo'n 50 inschrijvingen, iets minder dan gehoopt, maar
toch tevreden met het resultaat want we hadden een mooie som geld voor
"Clini Clows" opgehaald. Bovendien waren de reacties van de deelnemende
verkopers positief en waren er al die zeker waren "volgend jaar weer mee te
doen".
Voldoende redenen dus om het dit jaar opnieuw
te proberen met dezelfde spelers: KWB én
Femma van Bazel, Kruibeke en Rupelmonde.
De inschrijvingen lopen intussen goed binnen,
dus we hebben er goede hoop op om het beter te
doen. Het goede doel is deze keer "Het Veer" in
Sint-Niklaas. Het Veer is een Centrum voor
kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. Een goed doel dichtbij de deur, dus.
Wil je zelf ook van wat oude spullen af schrijf je
dan in via mail naar
"garageverkoop.kbr@gmail.com" of bel met
Joris Mees op 0495 57 50 85.
Deelnemen als verkoper kan door ons 5 Euro te betalen op rekeningnummer
BE08 6528 3461 9913. Deze centjes worden volledig doorgestort naar Het
Veer. Ben je op zoek naar een speciaal kastje, een stukje speelgoed, een oud
boek of tijdschrift of wat dan ook, rijd dan zeker eens rond in groot-Kruibeke
op 27 juni: in elk van de drie dorpen zal aan de kerk van 09:00u tot 15:00u
een tentje staan waar je gratis een lijst en kaart met deelnemende verkopers
kan krijgen.

Zondag 28 juni - Petanque+
Onderstaande foto van Petanque Plus van vorig jaar is me altijd bijgebleven
… hoe plezant kan een activiteit zijn! Ook dit jaar kunnen we niet anders dan
de Petanque Plus organiseren. De Plus staat voor méér dan petanque, want
we doen ook Kubb, méér gezelligheid en tenslotte ook nog die extra barbecue
als afsluiter. Normaal gezien sluiten we hiermee ons seizoen af, maar dit jaar
komt er de busreis nog achter (zie verder).

We bidden voor een stralend zonnetje, veel volk en een gezellige, gezonde
competitie om er op die laatste zondag van juni nog eens een hyper-gezellige
boel van te maken vooraleer iedereen weer onderduikt in de vakantieperiode.
Inschrijven is een must en kan via info@kwbbazel.be of op 0488 22 99 78,
maar vooral door storting van het inschrijvingsgeld op KWB rekening BE 62
7835 5034 0661 met vermelding van "Petanque" en het aantal deelnemers.
De lottrekking voor de petanque-spelers begint om 13:00u, dus wees op tijd
ter plaatse aan de sporthal Dulpop. Na de wedstrijden beginnen we aan de
prijsuitreiking en de barbecue - dat zal zo rond 18:00u zijn.
We willen deze activiteit zo goedkoop mogelijk blijven aanbieden wat wil
zeggen dat je als lid heel de namiddag amusement plus een barbecue krijgt
voor amper 17,- Euro (kinderen tot 12 jaar betalen 9,- Euro, niet leden
betalen 20,- Euro). Wil je enkel komen meespelen dan betaal je slechts
3,- Euro. Inschrijven kan tot 23 juni. Stel niet uit en maak er direct werk van!

Busreis naar Mons op zaterdag 4 juli
In 2015 gaat de provincie Henegouwen, meer specifiek de hoofdstad Bergen,
een bijzonder en historisch jaar tegemoet. Als culturele hoofdstad van Europa
zal Bergen duizenden toeristen en bezoekers aantrekken. Dit hoeft niet te
verwonderen. In het hart van Europa omarmt Bergen verschillende schatten
die de stad sinds meer dan 1000 jaar opbouwde en die beslist een bezoek
verdienen. De talrijke monumenten (waarvan onder andere het belfort op de
Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt), kerken, musea en mooie panden getuigen
vandaag nog van deze rijke geschiedenis. Uiteraard kan de KWB van Groot
Kruibeke op een dergelijk evenement niet ontbreken. We hebben i.s.m.
GOVAKA een mooi programma in aanbieding.
Activiteit voormiddag:
• Ophalen met de bus Repmond 8:00u - Bazel (aan de Oyevaer) 8:10u Kruibeke 8:20u.
• 10:00u: koffie en afspraak met de gidsen bij de Dienst voor Toerisme in
Bergen
• 10:00 tot 12:00u: gegidste rondleiding van het Stadhuis, enkele oude
straten, de Collegiale Kerk en zijn kerkschat
• 12:15u: middagmaal. Menu: soep, varkensvlees (kotelet) met Berdouillesaus, suikertaart en koffie uit de Borinage
(overige dranken niet inbegrepen)
Activiteit namiddag:
• 14:45u: bezoek aan brouwerij St-Feuillien (= lekker ambachtelijk biertje)
en degustatie
• 16:45u: einde programma
Deelnameprijs (busreis, gidsen, middagmaal, brouwerijbezoek en degustatie)
is voor KWB-leden 50,- Euro en 55,- Euro voor niet-leden. Inschrijven tot 12
juni bij Luc (luc.van.elsen@telenet.be), 0472 40 01 44 of Ernst
(ernst.plaetinck@skynet.be), 0485 67 46 13.
Er zijn 30 gereserveerde plaatsen,
dus snel inschrijven is de boodschap!
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