Juni 2018 - nr 406

2

Kijker nr 406– Juni 2018
We hadden weer een drukke, maar gezellige, maand mei met een
mooie lentewandeling, met petanque Plus (en daarbij de verplichte barbecue) en met de jogging. Afgelopen weekend was Bazel met zijn Bazel Verbaast een mierennest van activiteiten. Muziek in en aan de kerk
op zaterdag en op zondag, boerenmarkt, ontbijt met spek en eieren op
zondag, de jogging, een doolhof met strobalen voor kinderen, een gegidst bezoek aan de ijskelder, sneukeltocht, … alles was mogelijk. En,
toch niet onbelangrijk, bij veel van die activiteiten zag je bekende gezichten van KWB-collega's die de handen uit de mouwen staken om
her en der te helpen. Praktisch of organisatorisch of allebei. Onze
KWB-leden beperken zich niet enkel tot de eigen activiteiten maar zijn
ook op andere vlakken en organisaties actief. Bedankt, iedereen!
Nu nog een laatste eindspurt naar de zomer met de garageverkoop en
een niet-te-versmaden daguitstap naar Rotterdam. Niet te versmaden!
Dat weet ik met zekerheid want ben er zelf nog recent geweest en ik
stond paf van wat die stad te bieden heeft aan een bezoeker. Luc (Van
Elsen), Ernst en Freddy en hun eega's hebben zich op de voorbereiding
gestort van dit bezoek en zij gaan er iets onvergetelijks van maken. Interesse in architectuur? Ga dan zeker mee! Niet echt interesse in architectuur? Ga dan ook mee, want de stad laat echt een blijvende indruk
achter. En desnoods doe je het voor de boottochtjes met de typische
taxi's van ginder. Spectaculair!
En dan leggen we allemaal de wapens even neer. Zomer, verlof, vakantie, rust. Wat je ook doet, met wie en waar, geniet van de komende 2
maanden. Geniet van familie en vrienden; een drankje een hapje of een
uitstap. Op 't eind van de zomer vliegen we er met z'n allen weer in
met Bazel Parkt op zaterdag 25 augustus. Dat belooft weer spektakel te
worden met straattheater, muziek en tonnen gezelligheid. Tot dan!
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Agenda
Za 23 juni

Garageverkoop

Za 30 juni

Busuitstap naar Rotterdam

Za 25 augustus

Bazel Parkt

Familienieuws.
Ook de voorbije maand waren er weer communicanten in ons dorp. Dit keer
was het de beurt aan de Eerste Communicanten. Proficiat aan iedereen.

Lentewandeling - Zaterdag 5 mei
De zon straalde, de stappentellers stonden op nul en met 12 stappers stonden
we met rugzak en lunchpakket klaar om te lentewandelen in…VoRselaar.
Onder de deskundige leiding van Mariëtte en Freddy gingen we (letterlijk) op
pad. De kindergemeenteraad van Vorselaar is duidelijk actief en creatief en
heeft een aantal leuke (kinder-) wandelingen met toepasselijke namen
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bedacht. Zo kwamen we ’s morgens o.m. langs het Tsiptsippad, het
Stampertjespad, het Kikvorspad, het Sprookjesbospad. Maar we wandelden
ook langs velden en “14 kapellekes” die er eigenlijk 15 zijn …
Na deze flinke wandeling aten we onze bokes in het cafeetje waar we
’s morgens een kop koffie of thee dronken. De mensen waren zo vriendelijk
geweest de tafel voor ons vrij te houden: de kopjes van ’s morgens stonden
er nog steeds. We hebben dan ook meteen onze goede daad verricht en
afgeruimd.
In de namiddag ging het langs wandelpaadjes achter tuintjes en langs de
Kempense Hoeve, de Schranshoeve,
ook het geboortehuis van Kardinaal
Van Roey. Tenslotte wandelden we
langs een rustige kasteeldreef, die ons
naar het prachtige kasteel van Vorselaar
bracht als eindbestemming van deze
namiddag.
Onze stappentellers waren ondertussen
al lang de tel kwijt, maar de 10.000
stappen haalden we zeker!!
We rondden deze mooie lentewandeling af op het terras van Scaldiana met een
hapje en een drankje, wat stilaan een traditie wordt.
Dank aan Mariëtte en Freddy. En zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk.

Petanque-PLUS – Zondag 27 mei
Al dagen was het super warm, maar op onze traditionele Petanque-dag was het
gelukkig wat koeler. Een paar keer dreigde de "buienradar" roet (of water) in
het eten te strooien, maar buiten de paar (voorspelde) druppels rond half vier
in de namiddag hebben we het mooi droog gehouden. Niks in de weg voor
weer maar eens zo'n super gezellige petanque-namiddag met aansluitend een
lekker BBQ. Die laatste is intussen al zo bekend dat die al een extra pak mensen aantrekt. Met ongeveer 20 spelers, waren we, maar voor met de beentjes
onder tafel te schuiven waren we wel met 30.
Voor de petanque zelf hebben we iets nieuws, iets unieks uitgevonden, namelijk de duo-baan. De oude getrouwe spelers weten al dat het totaal aantal spelers een veelvoud moet zijn van 4 (2 tegen 2 op 1 plein, dus) en natuurlijk
komt dat bijna nooit perfect uit. Ook deze keer niet. Maar geen nood: aangezien het toch allemaal recreatief is (en om dat nog eens extra in het licht te
zetten) hebben enkele mensen beslist om afwisselend in één ploeg te spelen.
Je speelt dus in één ploeg met 3 mensen in plaats van 2, maar met evenveel
ballen als de tegenstrever. Nele en Claudine gooiden afwisselend een balletje,
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Cecile en Erik wisselden elkaar af voor de duur van een heel spel. Leuke,
eenvoudige en sportieve oplossing voor wat een probleem had kunnen geweest zijn …
Na de loting van de ploegen was er al snel de indruk dat het duo Dirk Gorrebeeck en Cis Weyn de te verslagen ploeg was. En tegelijk werd er ook veel
verwacht van Wilfried Vergauwen en Paul Verhulst. Dirk en Cis begonnen
inderdaad sterk met een overrompelende 13-0, maar in die eerste ronde wonnen ook Gaby Van Mele en Kris Vercauteren hun wedstrijd overtuigend.
Hierdoor kwamen deze 2 sterke ploegen al in de tweede ronde tegen elkaar
uit en daarbij wonnen Gaby en Kris. Tegen dat het finaletijd was waren Wilfried en Paul stilaan opgeklommen naar de toppositie en daar moesten zij het
opnemen tegen Gaby en
Kris. Het zal wel zijn dat
dit een spannende eindstrijd moest worden, want
na een lange wedstrijd met
een eindstand van 13-12
waren het uiteindelijk Gaby en Kris die de
"felbegeerde" beker mee
naar huis mochten nemen.
Intussen lagen de kolen al te gloeien in onze barbecue en konden we dankzij
Dirk Lyssens, Franky Weyn en Luc
Vloemans snel aan tafel. Merci
heren! Nog voor het donker was
hadden we alles opgeruimd en
bleven we nog even nakaarten in de
stilte van de avond.

Ook al zo'n traditie bij KWB … nog even nakaarten. Gezellig, rustig, pintje
drinken, evalueren, … maar niet alleen. We hadden - achteraf gezien onverwacht en ongewenst bezoek van zandvlooien (of zo) gehad en wie
sandalen of ander open schoeisel aan had heeft het geweten: 10-tallen beten
op de voeten en benen! Wie er het meeste had is niet geweten, maar
misschien moeten we daar volgend jaar ook maar eens een wisselbeker voor
in het leven roepen …?
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Zaterdag 2 juni - Bultencross
Het criterium van Falos is duidelijk over zijn hoogtepunt. Waar we vroeger
meer dan 100 lopers hadden zijn we intussen gestrand op minder dan 50 joggers. Gelukkig waren er ook nog wat lokale lopers, want van het criterium
zelf zullen er maar een 30-tal geweest zijn. Hoog tijd dus om eens goed na te
denken over hoe we dit in de toekomst moeten aanpakken. Geen jogging?
Meer lokale stimulansen? Samenwerking met anderen? We nemen het mee
naar onze planningsvergadering van binnenkort.
Toch nog even vermelden dat Jan De Bock de 11 kilometer gelopen heeft op
iets minder dan 40 minuten. Reken maar na … dat is een gemiddelde snelheid
van meer dan 16,5 km/uur. Nou. Doe dat maar na ...!

Zaterdag 30 juni – daguitstap Rotterdam.
De start van de zomer is het ideale moment om er eens een dag op uit te
trekken. Lang daglicht, aangename temperatuur, we staan nog voor de
vakantie en iedereen is goedgezind. Dit jaar gaan we zowaar nog eens naar
het buitenland. Rotterdam, de op één na grootste stad van Nederland, is de
grootste havenstad van Europa en behoort tot de vijf grootste ter wereld.
Maar Rotterdam is zoveel meer dan de wereldhaven. Op amper 1.5u rijden
van Antwerpen ligt een stad die de Europese hoofdstad van de architectuur of
ook het nieuwe Berlijn wordt genoemd. En dat is een verkenning waard!
Een enthousiaste KWB werkgroep heeft een de uitstap samengesteld en
zullen de reis begeleiden en gidsen.
De bus pikt ons op om 7.30u ter hoogte van Den Oyevaer richting
Kruibeke. Na aankomst in Rotterdam gaan we eerst een koffietje drinken –
met croissant en confituur - meteen al op een plaats met een verhaal. Daarna
wandelen we naar het vertrekpunt voor een havenrondvaart. Gedurende 75
minuten krijgen we een indruk
van wat het betekent de grootste
havenstad van Europa te zijn.
We lunchen in een hippe bar/
restaurant waarna we de stad
verder te voet verkennen. Naar
goede gewoonte houden we ook
voldoende tijd en ruimte voor
vrije verkenning en/of om de
dorstigen te laven.

7

Voor de lunch is er keuze uit twee menu’s en twee desserten. Graag je keuze
doorgeven bij inschrijving:
12-uurtje:
drie bruine boterhammen met kroket, kaas en carpaccio en
tomatensoep
Of
salade geitenkaas met rode biet, hazelnoot, venkel en balsamico
Als dessert kies je chocolade-truffeltaart of appeltaart met een kop
koffie of thee.
Dranken aan tafel zijn ter plaatse af te rekenen.
Gedurende de ganse dag leggen we ongeveer 10 km te voet af. Aangepast
schoeisel is dus aan te raden. Rotterdam is meer dan een daguitstap waard!
Een echte aanrader en we hopen dan ook het enthousiasme van de werkgroep
mee te kunnen geven aan wie deelneemt.
Kostprijs van dit alles is 55€ pp voor KWB-leden en 60€ voor niet leden, te
storten op de rekening van KWB Bazel. Koffie en croissant bij ontvangst,
boottrip en lunch inbegrepen. Graag inschrijven voor 22 juni bij Luc op info@KWBbazel.be. Wacht niet tot op het laatste moment!
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Kooklessen - de data
Einde van het seizoen. Alleen: de ploeg van Dirk / Jeanine heeft nog zijn
finale te goed en die valt op een andere datum dan vroeger voorzien.
Opgepast dus! Deze finale zal doorgaan op 23 juni!
Ten overvloede herhalen we hieronder nog eens de data voor volgend seizoen
voor de 2 andere ploegen.
De ploeg van Heidi / Erik:






Maandag 1 oktober 2018
Vrijdag 30 november 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Finale op 24 maart 2019

De ploeg van Heidi / Luc:






Vrijdag 21 september 2018
Maandag 15 oktober 2018
Maandag 3 december 2018
Vrijdag 11 januari 2019
Finale zaterdag 26 januari 2019

Heb je interesse om mee te doen? Eén adres: info@kwbbazel.be

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

