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Kijker nr 415 – Mei 2019 
 
Maartse buien en aprilse grillen hebben we niet echt veel gehad. Wel 
grote temperatuurverschillen: het ene weekeinde van de paasvakantie 
nog danig koud met een frisse wind, het paasweekeinde echt zomer-
weer. Een gevarieerd “weeraanbod”. Net zoals ons KWB programma – 
voor elk wat wils. 
 

Na een aantal ferme klassiekers in maart (quiz, ontbijt) twee originele 
activiteiten de voorbije maand: Operatie Proper – KWB actie tegen 
zwerfvuil - en een bezoek aan de “feel good” tentoonstelling over 60 
jaar Vlaamse muziek. Twee evenementen die niet de grote massa kon-
den aanspreken maar die bij de deelnemers wel in de smaak vielen en 
hen met een goed gevoel liet nagenieten. Meer daarover verder in dit 
Kijkertje.  
 

In mei kijken we uit naar de jaarlijkse gezinsactiviteit met ’t Krinkel-
ding en voor zij die de beentjes willen strekken, naar de lentewande-
ling – bestemming onbekend. Daarnaast ook een warme oproep voor 
de toerisme, cultuur en vrije tijdsmarkt georganiseerd door Markant op 
vrijdag 17 mei in en rond het kasteel van Wissekerke. Gedurende de 
late namiddag en avond kan je ontdekken welke troeven onze drie dor-
pen aan de Schelde bieden op gebied van toerisme, cultuur en vrije 
tijd. Vanzelfsprekend zal ook KWB Bazel daar aanwezig zijn en zetten 
we ons programma in de kijker. 

 
En vanaf mei wijst onze nieuwe KWB 
Bazel beachvlag de weg naar onze activi-
teiten – niet langer een GPS nodig om de 
weg naar een warme buurt te vinden! 
En terwijl de natuur rondom ons steeds 
groener kleurt en de mensen naar buiten 
zuigt, hopen we jullie snel tegen te komen 
op één van onze volgende activiteiten.  
 

Een mooie lente gewenst!  
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Agenda 

Za 11 mei  Lentewandeling 

Vr 17 mei Toerisme, cultuur & vrijetijdsmarkt  

Za 15 juni  Garageverkoop - DATUM GEWIJZIGD! 

Zo 23 juni Petanque+ 

Wo 26 juni Lieve Blanquaert getuigt 

Za 29 juni Busuitstap 

Nieuws uit de vereniging 
 
Wat we afgelopen maand hebben meegemaakt was heel waarschijnlijk een 
triest unicum in onze geschiedenis: op dinsdag 16 april hebben we op 2 uur 
tijd afscheid moeten nemen van 2 leden. Gerard De Wolf en "Wies" Van 
Hoyweghen zijn beide overleden in de korte periode daarvoor. Gerard was al 
heel lang lid van onze KWB en wie hem niet kent van de KWB-kooklessen 
kende hem buiten KWB zeker als actieve volleyballer. Alois was nog veel 
langer lid en hebben we zeker meerdere keren gezien op activiteiten  
allerhande. Ook kennen we hem als de maker van enkele mooie beeldhouw-
werken in en om de kerk van Bazel. Aan beide families bieden wij onze  
innige deelneming aan.  
 
En het trieste nieuws gaat maar verder. Zopas hebben we vernomen dat ook 
José De Beleyr is overleden. Hij sukkelde al lang met een ernstige ziekte 
waaraan hij vorige week is bezweken. Ook aan de nabestaanden van José 
bieden wij onze innige deelneming aan.  
 
Rond deze tijd is het ook weer tijd voor de plechtige communies. Dikke  
proficiat aan alle communicanten en hun ouders, grootouders, … 
 
En tenslotte: ook deze maand mogen we een nieuw KWB-lid verwelkomen. 
Bart Verschooren woont in Steendorp (toch wel net naast een ander KWB-
lid, zeker) maar zijn roots liggen natuurlijk in Bazel en hij geeft hier les in  
St-Joris, dus je kan hem hier nog geregeld tegen komen. Feit dat ook zijn  
ouders al jarenlang lid zijn zal er misschien ook wel mee te maken hebben, 
maar hij is dit jaar het derde nieuwe lid naar aanleiding van onze Culinaire 
Kwis! Welkom, tot binnenkort op een activiteit!  
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Operatie Proper - Zwerfvuilactie op 6 april  
 
Wie heeft er nu geen hekel aan zwerf-
vuil in de omgeving. Daarom is ook 
KWB een nationale actie gestart om de 
strijd aan te binden tegen het zwerfvuil. 
Er zijn al heel wat acties op touw gezet 
in onze gemeente en op zaterdag 6 april 
stak ook KWB Bazel de handen uit de 
mouwen.  
 

Er werd voor ‘Operatie Proper’  
verzameld aan de Vredesboom op het 
kerkplein van Bazel. Van daaruit ver-
trokken twee ploegen van 6 gewapend 
met hesjes, handschoenen, grijpstokken 
en afvalzakken.  
 

Voor ons was het een eerste verkenning 
van de situatie in en rond de dorpskern. 
In het algemeen is de toestand  
bevredigend maar rond de sporthal, het kasteelpark en in en rond de kasteel-
vijver was de situatie veel slechter.  
Toch wel een aandachtspunt voor de organisatoren van de vele evenementen 
die daar plaatsvinden. 
 

Onze actie kon op heel wat sympathie rekenen van toevallige voorbijgangers. 
Na pakweg 2,5 uur sloten we af aan de kerk met een boterham en een drankje 
in een stralend lentezonnetje. De aanwezigen smaakten deze activiteit en de 
werkgroep bekijkt op welke manier we een vervolg kunnen breien aan deze 
actie. Dank aan de bereidwilligen die onze gemeente nog een beetje properder 
hebben gemaakt! 
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Lang leve de Muziek - 27 April  
 
Het was een druilerige zaterdagnamiddag op 27 
april. Gelukkig moeten we dit niet te dikwijls 
zeggen,  maar deze keer waren we daar blij om. 
Geen beter moment om je dipje te vergeten en 
zinnen te verzetten en letterlijk “Laat de zon in 
je hart…” te zingen. Op naar Gent voor de 
“Expo – 60 jaar liedjes uit de lage landen” in de 
St.-Pietersabdij. 
 

Na de nodige info over de audiogids kan je de 
tentoonstelling doorlopen in je eigen tempo. 
Wanneer je de expo binnenstapt, ga je echt 60 
jaar terug in de tijd. Je stelt vast dat ons collec-
tief geheugen ons niet in de steek laat. De oudste 
liedjes zoals ‘Que sera’ en ‘O Heideroosje’, de 
oudste televisieopnames en -shows met o.a. Jo 
Leemans (met de Big Band o.l.v. Francis Bay), 
Bob Benny, Will Tura… Het komt allemaal  
terug. Pure nostalgie. 

Elk decennium wordt ingeleid door een overzicht van artiesten en hun mu-
ziekgenre. In de etalagekasten liggen memorabilia zoals muziekinstrumenten, 
partituren, teksten… Nooit was je dichter bij Vlaamse en Nederlandse arties-
ten als in deze expo. Tijdens de audio-wandeling kan je naast liedjes en  
muziekfragmenten ook leuke verhalen en anekdotes beluisteren van Belpop-
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kenner Jan Delvaux. Elke bezoeker, hoe oud of hoe jong, vindt in deze expo 
wel een hoekje of een kamertje waar hij of zij (jeugd-) herinneringen kan op-
halen: of het nu gaat over Bobbejaan Schoepen, het Eurovisiesongfestival, het 
Rikketikketikmolentje van Urbanus, de regenboogkleedjes van K3, de eerste 
Vlaamse videoclip van de gemeentearbeiders uit Aarschot op het deuntje van 
‘Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb’… Soms is dat heel letterlijk. Zo is er de 
roze tienerkamer waar posters van tieneridolen en boys bandjes boven een 
bed hangen of de huiskamer vol Studio 100-figuren. Je kan trouwens zelf 
luidkeels meezingen in een heuse karaoke. 
 

Deze expo is niet zomaar een expo. Het is een schatkamer en een eerbetoon 
aan 60 jaar Nederlandstalige muziek: van schlager tot popdeuntjes, van klein-
kunst tot rock, punk en rap. Na dit bezoek kan je enkel zeggen “Lang leve de 
muziek”. Dank aan de initiatiefnemers voor een bezoek aan deze unieke 
expo.  
P.S. Wie zin mocht hebben om deze expo alsnog te bezoeken tot 9 juni – 
www.langlevedemuziek.be 

 
27 April: Finale Kookles Dirk Lyssens. 
 
Recent had de kookploeg van Dirk Lyssens hun grote finale. We hebben er 
een paar fotootjes van gekregen en delen die graag met jullie.  
Ziet er lekker uit! 
 

 
4 Mei: Gezinsactiviteit. 
 
Hiervan krijgen jullie in de volgende Kijker een verhaal.  
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11 Mei: lentewandeling. 
 
Er zijn best al wat inschrijvingen binnen gekomen voor onze jaarlijkse lente-
wandeling. Na veel aandringen is "de redactie" toch wat te weten gekomen 
over deze wandeling. Onder andere dat het zou gaan over 2 lussen, voormid-
dag en namiddag, met daartussen het binnen werken van de meegebrachte 
boterhammen. Ze hebben ons ook al verteld in welke omgeving de wandeling 
doorgaat: in een straal van iets minder dan 1 uur rijden. Geef toe, dat beperkt 
de mogelijkheden al fel, nietwaar.  
 

Het is wel héél binnenkort, dus nog snel even het belangrijkste meegeven: 
inschrijven doe je bij Geert via mail op moens.g@skynet.be of je belt op 
0478 30 08 27. We vertrekken aan de kerk van Bazel om 8u30 en brengen 
natuurlijk onze bokes mee. 
  
8 Juni: Bultencross. 
 

Wie van onze leden trekt er geregeld zijn "running shoes" aan? Kom dan in 
de namiddag op 8 juni naar sporthal De Dulpop. Zoals gewoonlijk gaat onze 
recreatieve cross door onze mooie polder. Je kan kiezen tussen 5 kilometer of 
10 kilometer, maar om 14u30 kunnen de kinderen tot 12 jaar eerst nog een 
kilometerloop doen.  
Ook dit jaar rekenen we weer graag op de talrijke vrijwilligers die al heel veel 
jaren de bultencross in goede banen laten lopen - zij krijgen hierover heel 
binnenkort een mailtje in de "bus".  
 

15 Juni: Garageverkoop. 
 
Het is intussen ook al een traditie geworden. Ook dit jaar doen we het weer 
ten voordele van een goed doel en dit keer voor De Vereniging voor Kleine 
Superhelden. Deze vereniging helpt de ouders van intensief zieke pasgebore-
nen en prematuur geboren kindjes. Ze bieden aan de ouders gratis dagboekjes 
aan waarin notities kunnen gemaakt worden over grote sprongen voorwaarts. 
Ook is er plaats voor foto's, voet- of handafdrukken, evolutie van gewicht, 
lengte, enzovoort.  
 

Je kan als verkoper inschrijven door het formulier onderaan deze Kijker in te 
vullen en samen met 5 Euro (voor dat goede doel) af te geven bij: 

 Anja Smet (Plezantstraat 2, Bazel),  
 Iris Vernimmen (Kattestraat 13b, Kruibeke) of  
 Conny Van Ruyssevelt (Kapelstraat 18, Steendorp).  

 

Nieuw dit jaar is dat je ook kan inschrijven via onze website 
www.kwbbazel.be (zie bij "Garageverkoop 2019"). 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

Voor de kopers is het eenvoudig: je kan van 9u00 tot 14u00 een lijst en plan 
afhalen op twee adressen en er op los shoppen. Dit zijn die adressen: 
Ons Huis, O.L.Vrouwplein 9, Kruibeke en Café De Valk, Mercatorplein, Ru-
pelmonde. Happy hunting! 
 
 

23 Juni: Petanque PLUS. 
 

En die mogen we in juni ook niet laten liggen: al jaren is de Petanque+ één 
van de laatste activiteiten op het voorjaarsgedeelte van ons programma. Met 
de mogelijkheid om petanque te spelen, maar ook Kubb en misschien ook 
wel "Mölkky", ook wel cijfer-Kubb genoemd. Komt er ook weer zo'n leuke 
barbecue bij? Wie weet. Hou de Kijker van juni in de gaten en - vooral - hou 
de 23ste juni vrij.  

 

29 Juni: Daguitstap. 
 

Deze mogen we jullie ook al kenbaar maken. Onze jaarlijkse uitstap kan al 
heel wat jaren op veel bijval rekenen. Een enthousiaste werkgroep is al een 
tijdje aan de voorbereidingen bezig en ze hebben hun oog laten vallen op  
Rijsel.  
 


