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April heeft de weerspreuken alle eer aangedaan. Het grootste deel van
de maand zagen we de meest grillige weersomstandigheden elkaar
aflossen - de vier seizoenen op één en dezelfde dag. Alleen de lente
ontbrak. Veel te fris en ongezellig. KWB Bazel heeft het voorjaar een
handje willen toesteken door aanwezig te zijn tijdens de voorstelling
van “9150” (een lokaal gesmaakt biertje) en door samen met kleuterschool Het Krinkelding, peuters en kleuters een fantastische lego
bouwnamiddag te bezorgen. En om april af te ronden – daags voor 1
mei – een flinke lentewandeling die vertrok aan het kasteel van Horst
in Holsbeek. En zie, onze inspanningen lonen want stilaan begint de
lente te ontluiken: tijdens het verlengde weekeinde van Ons Heer
Hemelvaart wordt zelfs de kaap van 20°C overschreden – zo vertelt
Frank ons toch.
In mei vindt ook de provinciale startvergadering plaats waar de KWB
activiteiten voor het komende werkjaar worden voorgesteld. Werk aan
de winkel dus voor bestuur en wijkmeesters om stilaan plannen te
maken voor het volgende werkjaar. Maar niet alvorens nog eens terug
te kijken op een fantastische “Ontbijt aan Bed” actie van maart. Dit
jaar hebben we 411 ontbijten klaargemaakt en afgeleverd op 123
verschillende adressen in en rond groot Kruibeke. Misschien geen
nieuw record maar toch een zeer mooi resultaat dat slechts mogelijk is
door de inspanning van vele vrijwilligers. Oprechte dank aan alle
medewerkers en kopers van een ontbijt.
We hopen dat dit jaar de lente ons beter gezind is tijdens onze pop up
bioscoop. De eerste editie vorig jaar is letterlijk in het water gevallen
maar dit jaar rekenen we op een zachte lenteavond om outdoor te
genieten van een prachtige film. Dewelke is zelfs voor de voorzitter
een geheim maar dat het de moeite waard wordt, staat buiten kijf.
Iets gemist de voorbije maand? Nieuwsgierig gemaakt door artikeltjes
uit dit Kijkertje? Neem dan een kijkje op onze website
www.kwbbazel.be. We doen ons best om de site up to date te houden
en elk bezoekje doet ons geweldig plezier. We zien elkaar snel op een
volgende activiteit!

Agenda
Za 28 Mei

Pop up bioscoop

Za 04 Juni

Bultencross

Za 25 Juni

Garageverkoop

Za 02 Juli

Busreis

Zo 20 maart Ontbijt aan bed … sfeerbeelden

Zaterdag 16 April :Lego bouwdag

Zaterdag 30 april: lentewandeling
30 april, de jaarlijkse kwb-wandeling staat vandaag op het programma.
Na een week van regen, hagel, wind en diepvriestemperaturen is het
deze zaterdagochtend als bij wonder droog weer.
Om 9 uur verzamelen we aan de kerk in Bazel. Na een autorit van een
uurtje richting Leuven trekken we de stapschoenen aan. Gewapend met
paraplu en regenjas vertrekken we aan het kasteel van de Rode Ridder
in Horst. De wandeling voert ons langs heuvelachtige bospaadjes, holle
wegen en postkaartuitzichten. Na een tweetal uurtjes stappen komen
we tercht in "Het mooie alternatief", een gezellige hoeve met biowinkel. We eten onze boterhammetjes met een soepje, drinken een koffietje of een biertje. De sfeer is gezellig, het gezelschap perfect. En nog
steeds geen regen, hoe bestaat het? Het wandelen gaat zo goed dat we
er nog twee kilometer aan plakken.
Na een tocht van een 14 kilometer zijn we terug aan het kasteel. Zoals
de traditie binnen de kwb het voorschrijft, drinken we nog iets en rijden dan huiswaarts. We sluiten onze dag af met een gezamenlijk etentje. Een ontspannen dag in fijn gezelschap, wat moet een mens nog
meer hebben? In de drukte van de komende werkweek ga ik nog eens
terugdenken aan de rust van deze gezellige, ontspannen dag.

Sketchup lessenpakket
We hebben er 4 lessen opzitten en we moeten toegeven: dat was een
goed idee. Natuurlijk is dit niet het soort activiteit waar je tientallen
mensen op moet verwachten, maar de samenhang was prachtig. De ene
wist er al wat meer van dan de andere, maar dat neemt niet weg dat
iedereen slimmer naar huis is gegaan dan dat hij gekomen is. Moeten
we misschien eens hernemen in de toekomst; met Sketchup of met iets
anders? In elk geval mogen we niet vergeten om onze Dirk Gorrebeeck
te bedanken voor de opoffering en ook het St-Joris instituut voor het
ter beschikking stellen van hun infrastructuur.

Openluchtcinema:
zaterdag 28 mei 2016
Op 28 mei gaan we dat nog eens doen: cinema in open lucht. In het
voorwoord kon je al lezen dat het vorig jaar ferm in het water was
gevallen, maar zo snel geven we de moed niet op. We proberen dus dit
jaar weer een avondje aan te bieden met een combinatie van een film
met een sociaal thema en een gezellig, betaalbaar, avondje onder
elkaar. Mocht het lukken - dus bij voldoende opkomst en voldoende
"verbruik" - houden we wat centen over die we met plezier zouden
schenken aan “Hof ter Welle” in Beveren. Zo blijven we meteen
binnen het sociaal thema. Het zal dus zaak zijn om massaal naar de
openlucht cinema te komen, mét een warme fleece (of twee?) en
misschien wel mét een stoeltje of bankje. Drank hoef je niet mee te
brengen, die verkopen wij ter plaatse, en zoals gezegd: elke cent die

we verdienen schenken we aan “Hof ter Welle”. We organiseren dit
weer op het Sint-Jorisinstituut in de Kruibekestraat (waarvoor dank)
waar we in het geval van slecht weer een uitweg hebben naar een
binnenlocatie.
Inkom bedraagt slechts 2 Euro per persoon, dus daarvoor kan je het
niet laten. De projectie begint pas rond 21:30u omdat het vroeger nog
te licht is, maar natuurlijk ben je al vroeger welkom om al iets te
drinken en te babbelen met de anderen.
We tonen dit jaar Tapas, een Spaans komisch drama over een groep
buurtbewoners uit een grote stad die zich met universele thema's bezighouden als liefde, vriendschap en jaloezie. Twee bejaarden kampen
met de angst om ziek te worden of alleen achter te blijven. Raquel heeft
een virtuele relatie via internet met een Argentijn om zo de leegte in
haar leven te vullen. De jongeren
César en Opo werken in de
supermarkt en dromen van hun
geplande vakantie en oudere
vrouwen. Bareigenaar Lolo
ontdekt dat er meer in het leven
is dan alleen zijn bar, als hij een
nieuwe kok aanneemt die leven in de brouwerij brengt.
"Live is a plate of tapas: you never know what's coming next".
Nog even herhalen wie en wat “Hof ter Welle”is: het is een erkende
vereniging (“organisatie Bijzondere Jeugdzorg”) die zorgt voor opvang
en begeleiding van jongeren en hun gezinnen in problematische
opvoedingssituaties. De jongeren worden er individueel en in groep
begeleid. Onze bedoeling is om hen financieel te helpen bij de aankoop
van noodzakelijke zaken zoals meubilair. Simpel hé … gewoon
langskomen op 28 mei!

Bultencross: zaterdag 04 juni 2016
Een prachtig joggingsparcours doorheen de vernieuwde Polders van
Kruibeke! De gemeente van Kruibeke gaat onze jogging gebruiken als
openingsevenement van een mooi parcours doorheen onze vernieuwde
polders. Om 13:30u wordt dit parcours officieel geopend door notabelen van onze gemeente en de provincie. Dit jaar maakt onze Bultencross ook nog eens deel uit van het programma van het "Bazel Verbaast" weekend. Wie meer wil weten over wat er dan nog allemaal te
gebeuren staat kan een kijkje nemen op www.bazelverbaast.be

Als je het nog niet gedaan heb haal dan vlug je loopschoenen van
onder het stof en verbaas jezelf, je familie en je vrienden met een knalprestatie op de 5 of de 10 kilometer van de Bultencross. Of laat je
(klein-) kind van minder dan 12 de 1 kilometer meelopen.
Je crosst toch ook?
Startplaats: Sporthal Dulpop, Beekdam, Bazel, 9150 Bazel
Starturen:
• 1 km: 14:30u (kinderen tot 12 jaar)
• 5 km en 10 km starten samen om 15:00u
Deelnameprijs inclusief verzekering
• 1 km (tot 12 jaar): 1,50 Euro
• 5 en 10 km: 5,- Euro of voor KWB-/CM
-leden: 4,- Euro (op vertoon lidkaart of gele
klever)

De KWB Busreis van 2016!!! 2 juli 2016.
Voor de busreis verwijzen we naar de verhalen in onze vorige
"boekskes". Zoals bekend hebben we hier te maken met een unicum :
de busreis was al 3 maanden op voorhand volgeboekt! Maar niet
getreurd: we hebben intussen de organisatie wat aangepast én - vooral een extra bus gehuurd. Dus laat maar komen die inschrijvingen!
Té lang wachten is ook nu geen goed idee, want ook op die tweede bus
zitten bij manier van spreken al 10 mensen. En er komt nog meer
promo in onder andere het Fusietje.
Inschrijven kan dmv een mail naar busreis.gent@kwbbazel.be of via
telefoon op 0488 22 99 78
We hebben de prijs intussen definitief kunnen vastleggen op 40,- Euro
voor niet KWB leden of 30,- Euro voor leden van KWB-Bazel. Dat
is een mooie geste van de vereniging, toch? Wie al ingeschreven is kan
het verschuldigde bedrag (per persoon) overschrijven op ons rekeningnummer … dat vind je toevallig hieronder, trouwens ...
Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
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