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Kijker nr 397 – September 2017
Wanneer ik even tijd maak om dit voorwoord te schrijven is het 1
september. Voor mij een vrije snipperdag – voor vele anderen de eerste
schooldag. Het begin van een nieuw schooljaar is ook de heropstart
van het verenigingsleven. Talrijke vrijwilligers zullen zich de komende
maanden weer volop inzetten om een rijk en gevarieerd programma
aan te bieden zodat we regelmatig eens kunnen buiten komen. Zij zijn
een deel van het nodige tegengewicht om de dagelijkse drukte en
routine aan te kunnen, zij zorgen voor het nodige verzet om de zaken
in balans te houden en de wereld aan te kunnen.
Ook KWB Bazel ontwaakt uit zijn zomerslaap.
Tijdens de planningsvergadering van juni ll. hebben we met onze ploeg
wijkmeesters een programma samengesteld van gewone, betaalbare en
leuke activiteiten. Soms met een hoekje af, dan weer wat leerzamer,
maar steeds gezellig samen. Want dat is wat we bij KWB doen: mensen samenbrengen, gewone mensen, arm én rijk, jong én oud, man én
vrouw, dichtbij én veraf, iedereen welkom én met oog voor wat er
rondom ons in de samenleving gebeurt.
Nieuwsgierig naar het programma en de activiteiten de komende
maanden? Kijk dan snel in de stilaan vertrouwde flyer bij deze Kijker
of op onze website www.kwbbazel.be. Noteer alvast de belangrijkste
data in je agenda.
We zien elkaar snel op een volgende activiteit!
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Agenda
Di 12 september

Startvergadering kooklessen

Vr 6 oktober

Dropping

Do 26 oktober

Praat voor je gaat

Za 11 november

Ledenfeest

Vr 17 november

Toneel Onder den Toren

Familienieuws
We mogen weer een nieuw gezin verwelkomen als lid bij onze Bazelse
KWB. Bram Huyllebroek en Annelies zijn sinds kort lid. Welkom Bram en
Annelies, hopelijk tot binnenkort op een van onze activiteiten.

Garageverkoop – zaterdag 24 juni
Op zaterdag 24 juni had onze jaarlijkse garageverkoop plaats. Er waren 185
deelnemers die hun spullen vanaf 9.00u voor verkoop aanboden. De
geïnteresseerden konden een deelnemerslijst en stratenplan afhalen aan Ons
Huis in Kruibeke en vrijblijvend een bijdrage doneren.
Dit jaar kon de mooie som van 1000€ worden overgemaakt aan BEDNET.
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school
kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die
langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of
zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.
Bednet is gratis voor gezin en school.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen voor het
behalen van dit mooie resultaat!

Petanque-PLUS – zondag 25 juni
Al van vorige eeuw doen we deze activiteit! En telkens is het een ontspannen
partijtje petanque. We doen wel "van competitie" maar mogen er van uit gaan
dat verliezers en winnaars evenveel plezier hebben aan het spelletje. En anders zeker aan de barbecue. Het weer was zeker niet fantastisch, gewoon OK.
Geen regen om voor te gaan vluchten is al prima in onze streken.
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Voor de competitie hadden we net genoeg spelers om 8 ploegen te maken.
Ploeg 1, bestaande uit Francis Weyn en Ursula, heeft zijn naam waargemaakt
want is in de wedstrijden heel de tijd bovenaan gebleven … zelfs na álle wedstijden; zij zijn verdiend overwinnaar en namen de wisselbeker mee naar huis! I
n hun eerste wedstrijd kregen zij amper 1 puntje tegen en in de tweede 4 punten. Enkel de ploeg van Gaby en Erik kon weerwerk geven in de derde ronde
met 11 punten en tenslotte ook nog in de finale met 10 punten. Die werden
dan ook verdienstelijk tweede in deze competitie. Erik Kwanten en Odette
klommen na een opdoffer in de eerste ronde stilaan op om te eindigen op de
derde plaats.
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Allemaal niet zo belangrijk, want direct na de
prijsuitreiking werden de vuren aangemaakt en
kon de barbecue beginnen. Dirk en Franky gaven weeral het beste van zichzelf. Hoe het
kwam weten niemand, maar na het opruimen en
afwassen (dank voor de vele hulp!) werd en nog
wat nagekaart en voor we het wisten lonkte
middernacht. Nog nooit eindigde onze Petanque
-PLUS zo laat … het was een zware competitiedag.

KWB waait uit aan zee – zaterdag 1 juli
Het bleek een goeie titel voor deze activiteit, want Oostende leek wel "the
Windy City". Het was 1 juli, maar leek helemaal niet op een zomerse dag,
met een felle en koele wind. Onderweg op de snelweg waren er nog flinke
buien, enkel op naar het einde van de dag toe kwam het zonnetje erdoor en
werden we op een terras zelfs opgewarmd bij een fris pintje. Net op tijd, dus.
Na de busrit begon de dag met een koffie en de kennismaking met onze gids.

Tijdens de rondwandeling koppelde hij zijn vertelsels aan zijn persoonlijke
geschiedenis in de stad, wat het een heel persoonlijk, warm trekje gaf en
tegelijk een mooi zicht gaf hoe deze stad zich is geëvolueerd gedurende de
laatste decennia. We gingen langs de Petrus-en-Pauluskerk, en het oorlogsmonument daar vlakbij, de kunstwerken aan de Visserskaai, een oude, bruine
kroeg (niet binnen geweest!) Ook was er aandacht voor de oude, originele

6

geveltjes die een tijd geleden zonder meer verloren gingen, maar
tegenwoordig mee geïntegreerd worden in nieuwbouw. Een mooie trend.
Na de middag bezochten we
de "Atlantikwall". Intussen
was het weer al wat beter
geworden, zodat we ten volle
konden genieten van dit
prachtige openluchtmuseum.
Het leven van de soldaten in
oorlogstijd en hun hulpmiddelen en wapens worden
aan je voorgesteld tijdens een
wandeling doorheen de
duinen. Zéér gesmaakt …
evenals het pintje dat we
nadien konden nuttigen op
een - intussen - zonnig terras.
Een mooie dag waarvoor we
de mensen van KWBnationaal (die deze uitstappen
telkens weer uitwerken)
dankbaar mogen zijn.

Luc en Jos laten niks aan
het toeval over ...
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Zaterdag 26 augustus - Bazel Parkt
Natuurlijk is "Bazel Parkt" niet een pure KWB Bazel activiteit! Het is wel
een evenement met een heel pak KWB-ers in het bestuur, maar vooral: een
nog groter pak KWB-ers dragen hiervoor belangeloos hun steentje bij.
Zonder de talloze vrijwilligers (van KWB, jeugdbewegingen en ook vele
anderen) zou dit festivalletje niet meer mogelijk zijn.
De reacties op deze feesteditie zijn zeer positief en we kunnen dus terecht
fier zijn op "BPXL". We hopen dat jullie er even hard van genoten hebben
als wijzelf en laten zowel medewerkers als bezoekers nog even
nagenieten met onderstaande prachtfoto gemaakt door Marleen Hiels.
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Startvergadering kooklessen
Dinsdag 12 september om 20.30u blazen we verzamelen in "De La Salle"
voor de jaarlijkse startvergadering van de kooklessen, seizoen 2017 - 2018.
Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken worden reeds
gemaakt op 12 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.

Donderdag 26 oktober - Praat voor je gaat.
Donderdag 26 oktober vanaf 20.00u houden we een gespreksavond rond tijdige zorg voor het levenseinde. Deze gaat door in de kasteelkelder van Bazel
en wordt gemodereerd door een medewerker van het Netwerk Palliatieve
zorg Waasland.
Het is belangrijk om over de zorg bij het levenseinde tijdig te spreken, met de
huisarts, de partner, ouders en kinderen, de naaste familie. Deze activiteit wil
middelen aanreiken om over het levenseinde tijdig het gesprek aan te gaan. In
dat kader komen enkele medische begrippen en het wettelijk kader ook aan
bod.
Inschrijven graag bij Luc Van Elsen – luc.van.elsen@telenet.be of
0472 400 144.
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