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De afgelopen zomer was er eentje met een gouden randje, uren zon, weinig
regen en ongelooflijk veel leuke activiteiten die door diverse verenigingen
her en der georganiseerd werden. Waar vroeger in Groot Kruibeke het leven zowat stil lag tijdens juli en augustus, was er nu wel elk weekend in
een van de deelgemeenten iets te beleven. Playa Crubeca, Café Soleil, Bar
à Baz, Bazel Parkt, zomerbar hier, terrasje daar…Telkens mooie gelegenheden waar je mensen kon ontmoeten zonder dat je, je daar ver voor hoefde te verplaatsen.
De reizigers onder ons hebben hopelijk genoten van de kennismaking met
andere culturen, bergen, zeeën, monumenten of andere natuurfenomenen
die ongetwijfeld wel ergens digitaal zijn vastgelegd. Toch is het altijd, na
de reis fijn terug thuiskomen in onze vertrouwde omgeving in Bazel of
omstreken en een thuis te hebben waar je, je veilig voelt…
Ook dat was onderdeel van de zomer 2015: de massale exodus van
vluchtelingen uit oorlogs- en hongergebieden die hun leven riskeren om
toch maar ergens in Europa een veilige plek te zoeken om een menswaardig bestaan op te bouwen. Telkens ik die beelden in de media zie
maakt dit mij triest en moet ik denken aan dat beklijvend lied over
immigratie van Willem Vermandere “Bange Blanke man”…Hoe dit
verhaal verder gaat evolueren weten we niet, we kunnen alleen maar hopen
als een beschaafd land dat daar op een menswaardige manier wordt mee
omgegaan.
Dan loop je 2 maanden in korte broek te puffen, krijgen we toch wel de
slechtste regendag van de vakantie op het moment dat we de zomer willen
afsluiten met een knaller van formaat “Bazel Parkt”. Hoeveel pech kan je
hebben met het weer (zie verder in deze Kijker).
In september starten we terug met een aantal KWB activiteiten die de
moeite zijn. Zaterdag 19 september brengen we een bezoek aan de
Verbeke Foundation in Kemzeke, een bijzondere artistieke plek waar
natuur, cultuur, kitsch en een voormalige werkplaats op een originele
manier zijn samengebracht. Dinsdag 22 september is het de startvergadering van de kooklessen, aub niet te lang wachten met inschrijven
want de plaatsen zijn beperkt. Binnen het bestuur hebben we ons huiswerk
gemaakt om er terug een leuk en speciaal (KWB Bazel bestaat 65 jaar!)
KWB jaar van te maken. Hopelijk mogen we jullie in grote getale
ontmoeten op een van onze volgende activiteiten.

Agenda
Zaterdag

19 september

Cultuur … Verbeke Foundation

Dinsdag

22 september

Startvergadering kooklessen

Vrijdag

9 oktober

Dropping

Zaterdag

31 oktober

Ledenfeest nav 65-jarig bestaan.

Nieuws uit onze vereniging.
Onlangs vierden Eugeen Oste en Christianne Van Hul hun 50ste huwelijksverjaardag. Dikke proficiat van de gehele KWB!

Busreis naar Mons op zaterdag 4 juli
Was het omdat de daguitstap in het eerste weekeinde van de zomervakantie
gepland was? Was het omdat er verschillende jubilees en andere activiteiten
gepland waren? Ondanks de mooie uitstappen die we de voorbije jaren
mochten beleven, was er duidelijk iets minder belangstelling voor de trip naar
het Henegouwse Bergen. Maar dit was geen bezwaar om er met 24 enthousiaste deelnemers van KWB Bazel en KWB Kruibeke een mooie dag van te
maken. Bij aankomst in het gezellige stadje was het onmiddellijk duidelijk
dat Bergen dit jaar als culturele hoofdstad van Europa in het middelpunt van
de belangstelling staat. We waren die dag zeker niet alleen. Ter plaatse werd
een kopje koffie geregeld om even op adem te komen waarna we in twee
kleinere groepen de geleide stadswandeling konden aanvatten. Vanop de grote
markt heeft men een zeer mooi zich op het
puur gotische stadshuis dat dateert uit de
15de eeuw. Tegenwoordig is het stadhuis
het werkpaleis van burgemeester Elio di
Rupo. Van buiten is het stadhuis al prachtig, maar de echte schatten van dit
monument bevinden zich binnen. Het
interieur herbergt mooie zalen met kabinetten, wandtapijten en koninklijke geschenken. Onze gids kon er boeiend en
toch niet te langdradig, over uitweiden.

Op het balkon met zicht op de grote markt, waanden we ons even Elio Di
Rupo die over zijn stad waakt. Jaarlijks vindt er - de eerste zondag na
Pinksteren - de Doudou plaats: een uitbeelding van de strijd tussen Sint Joris
en de draak. De inwoners van de stad trachten een pluk haar uit de staart van
de draak te trekken wat tot een verhitte strijd leidt. Via de charmante "Jardin
du Mayeur", ging het naar de belfort site. Vanop deze site heb je een mooi
uitzicht over de stad en de collegiale kerk waar het reliekschrijn van SintWaltrudis zich bevindt - de mythische stichtster van de stad. Net zoals het
Belfort is ook de jaarlijkse processie met het schrijn van Sint Waltrudis op de
zondag van de Heilige Drievuldigheid, beschermd UNESCO werelderfgoed.
Het schrijn wordt op de Gouden Koets geplaatst en voortgetrokken door
trekpaarden.
De processie eindigt met de beklimming van de helling van Sint-Waltrudis.
Het traject loopt over een smalle steile gekasseide weg met een hellingsgraad
van 20%. Omdat de Gouden Koets zeer zwaar is, bestaat het risico dat de
koets niet boven geraakt. De legende wil dat als de Gouden Koets niet van de
eerste maal boven geraakt er gedurende dat jaar een groot onheil boven de
stad Bergen zal hangen. De Bergense bevolking helpt de paarden door de
koets mee te duwen met al haar krachten. Dit heeft een enorm geschreeuw en
spektakel tot gevolg. Over het middagmaal waren de meningen verdeeld
maar het staat vast dat het eerder geschikt was voor een frisse herfstdag dan
voor een zomerse juli dag.
En dat het een warme dag was! Een aantal dames
kon de verleiding niet weerstaan en onder impuls
van Cindy, liep een vrolijk drietal los door de
fonteinen op de grote markt!

Na de middag werd het zo mogelijks nog interessanter met een uitstap naar
de lokale brouwerij van Saint Feuillien. De brouwerij is pas een aantal jaren
geleden vernieuwd en ligt in het centrum van een klein dorp. In de oude
brouwerij die dateert van 1873, kregen we een duidelijke uiteenzetting over
het brouwen van bier. Maar de interesse ging toen al richting proeverij in de
gelagzaal. Iedereen kreeg drie consummaties – ruim voldoende om de vochtbalans te herstellen. Saint Feullien Blonde, Tripel, Grand Cru, … echte aanraders! Nadien was voor de meesten het vet van de soep (de hitte, weet je
wel) en na de nodige chaos om een groepsfoto te trekken, konden we de terugreis naar Bazel aanvatten. Een uitgebreide nabespreking vond plaats op
het terras van de lokale horeca en de stemming was eensgezind: voorwaar,
een zeer mooie uitstap om de vakantie in te zetten! Heb je heimwee, neem
dan maar eens een kijkje naar de foto’s op onze website om de sfeer van een
fantastische uitstap te proeven.

Bazel parkt 27 augustus
De achtste keer was het al dat we met een 15-tal enthousiaste vrijwilligers
van de Chiro Oudleiding (JOB) en KWB Bazel het evenement Bazel Parkt
ineen boksten tegen de laatste donderdag van augustus. Intussen uitgegroeid
van het ronde pleintje voor het kasteel van Wissekerke naar iets redelijk groot
op de ezelsweide. Uitgegroeid van enkele muzikale optredens tot een avondvullend programma voor groot en klein met muziek, kinder- en volwassenenanimatie.
Alleen het weer wilde weer niet mee. Terwijl we een heel mooie zomer
achter de rug hebben en ook de week van Bazel Parkt zelf nog een zonnige
week was, moest uitgerekend “onze” donderdag een van de natste zijn van de
hele zomer. Het is niet bijster inspirerend en opbeurend om alles klaar te

zetten wanneer het continu regent en als toemaatje begon het een half uurtje
voor het begin (net als vorig jaar!) terug stevig te regenen. Nog nooit is er in
Bazel zoveel op de buienradar gekeken als op 27/08.
Gelukkig hadden we bijtijds nog bijgestuurd en zijn een aantal zomerse
attracties afgevoerd ten bate van meer plaats voor overdekking … tentjes,
quoi. Jammer maar het was niet anders; “ons” mooie molentje voor de
kleintjes hebben we in elk geval al voor volgend jaar geboekt. Het moet ooit
lukken!
Zo ver voor het slechte nieuws … het goeie nieuws is dat we – ondanks dat
slechte weer – alles bij elkaar toch nog meer dan 1.500 mensen op ons terrein
hebben gekregen en dat die konden genieten van de gezellige animatie (van
de Kruibeekse Brass Band tot gratis ijskreem tot lichtgevende mannen in het
duister) en fantastische muziek. Ook dit jaar was er weer een mooie
mengeling van verschillende stijlen met Pitch Black Pearl (Kruibeekse
groep!), het opzwepende Krema Kawa en tenslotte een super-professionele
cover band van Tina Turner. Iedereen was enthousiast over de muziek en zo
waren we dan op ’t eind van de avond (of ’t begin van de nacht?) al bijna
vergeten dat deze editie van Bazel Parkt de vierde natte editie was.
We leven op hoop voor 2016: de laatste donderdag van augustus gaan we
weer iedereen happy maken.
Nog eens dikke merci aan
iedereen die mee geholpen
heeft om hier een succes
van te maken. Niet het
minst wie heeft helpen
opbouwen en opruimen,
maar ook de vele tientallen
helpende handen tijdens het
evenement zelf.

Dank uuuuuu!!

KWB Bazel goes cultural … op 19 september
De Verbeke Foundation is een eigenzinnige private kunstsite die geopend
werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke.
Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als
‘kunstenvrijplaats’ ook kansen aan jonge kunstenaars.

Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000m² overdekte ruimten is de
Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse
kunst in Europa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf van Geert
Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes.
De Verbeke Foundation is een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen
er in residentie, verblijven, grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen
elkaar af, waardoor de Foundation, zoals een ademend organisme, er elke dag
anders uitziet. Praktisch: vertrek met eigen vervoer (t.t.z. carpoolen) aan de
Kerk van Bazel om 13:30 u. Prijs: leden 8,- Euro (voor inkom plus gids), niet
-leden: 12,- Euro.
Er is een “Arty-Farty” Cafetaria en de kas geeft een gratis drankje aan alle
deelnemers! Inschrijven graag voor 16 september bij Luc op 0472 40 01 44
(luc.van.elsen@telenet.be), of bij Ernst op 0485 67 46 13
(ernst.plaetinck@skynet.be)

Startvergadering kooklessen
Dinsdag 22 september om 20.30u blazen we verzamelen "Oan de Kaarek"
voor de jaarlijkse startvergadering van de kooklessen, seizoen 2015 - 2016.
Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken worden reeds
gemaakt op 22 september. Heb je interesse geef dan een seintje aan Erik
(erik@deroeck.me), Dirk (dirklyssens@skynet.be) of Luc Fret
(Lucfret2@gmail.com). Ook indien je die avond niet kan komen is het
belangrijk om iets te laten weten, want die avond worden de ploegen ingedeeld en worden data vastgelegd.

Dropping in een nieuw jasje? 9 Oktober.
Op vrijdag 9 oktober regelen we weer een fijne dropping. Het concept blijft
min of meer hetzelfde: we vertrekken met de bus om 19:00u aan de kerk van
Bazel en de deelnemers worden in groepjes gedropt om dan een “bepaald”
parcours af te leggen … een “bepaald parcours”? Tja, dat bepalen wij dan
wel hé. We gaan wat kleine zaken wijzigen aan het avondlijke gebeuren,
misschien voegen we er wel iets van competitie aan toe, of wat anders,
technisch, of …? In elk geval allemaal niet te moeilijk — het moet een
ontspannen avondje blijven — en we gaan er zeker ook voor zorgen dat de
te overbruggen afstanden niet té groot zijn. En, neen hoor, we zijn niet
vergeten dat er onderweg een mogelijkheid moet zijn om iets te drinken en
misschien een frietje te kopen. Wordt voor gezorgd!

Zo’n avondje plezier kost je 8,- Euro per persoon en vanaf de derde persoon
uit één gezin (onder één dak wonend) is dat 7,- Euro per persoon. Voor nietleden is dat telkens 2,- Euro meer. Inschrijven kan via mail naar Erik of Geert
(erik@deroeck.me of moens.g@skynet.be) of telefonisch op 0488 22 99 78.
Het deelnamegeld op voorhand overschrijven op onze rekening (zie laatste
blad) is alleen maar gemakkelijk.

Ledenfeest nav 65 jarig bestaan
Dit jaar viert KWB Bazel zijn 65jarig bestaan. Vandaag nog de pensioengerechtigde leeftijd maar niet voor onze KWB afdeling want ze is in de fleur van
haar bestaan! Dit is hoofdzakelijk te danken aan de grenzeloze inzet van een
keur aan wijkmeesters die zich de voorbije 65 jaar maandelijks – tot zelfs bijna
wekelijks – inzetten om onze enthousiaste leden te verwennen met een
gevarieerd aanbod aan activiteiten.
Vorig jaar namen we met ons ledenfeest een sabbatical en sloegen we een
jaartje over. Dit jaar gaan we des te sterker voor de dag komen en er een lap
op geven voor de volgende jaren!
Zaterdag 31 oktober – jawel Halloween – moet al langer met stip in jullie
agenda gemarkeerd zijn. Terwijl de laatste hand nog gelegd wordt aan het
programma en de menukeuze, mogen jullie alvast noteren dat we starten in ’t
Hoogzaal om 18.30u.
Eerst hebben we een receptie met de nodige officiële plichtplegingen die nu
eenmaal gepaard gaan met een dergelijke heugelijke gebeurtenis. Tijdens een
korte bezinning staan we even stil bij de lange weg die onze afdeling heeft
afgelegd en bij de vele vrijwilligers die de voorbije jaren door hun inzet onze
afdeling hebben doen uitgroeien tot wat ze vandaag is.
Vanaf 20.00u schuiven we aan tafel met een korte onderbreking voor het kasverslag. Naar tweejaarlijkse gewoonte is het bestuursverkiezing waarna we in
stijl afsluiten met onze trouwe DJ set Kevin en Niels!
De officiële uitnodiging volgt later nog deze maand.
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
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