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Kijker nr 415 – Mei 2019
Mei was een rare maand, het weer was niet al te schitterend en dan
waren er ook nog die bizarre verkiezingen waarvan de uitslagen een
niet te ontwarren kluwen van polarisatie en verdeeldheid lijkt. Binnen
de KWB doen we vooral aan vriendjespolitiek, maar dan wel op een
positieve manier. We proberen te werken aan belangeloze verbondenheid door samen met vrienden en kennissen leuke maar ook serieuze
activiteiten te organiseren. Begin mei was er onze gezinsactiviteit in
samenwerking met de kleuterschool het Krinkelding, door het slechte
weer was de opkomst wat minder maar de sfeer was aan de decibels in
het gelegenheidscafé te meten opperbest. De kleine pagadders
amuseerden zich op de speelplaats dat het een lieve lust was in de mooi
gefabriceerde doolhof en de andere leuke buitenspelletjes. Over het
verloop van onze jaarlijkse lentewandeling lezen jullie verder in de
Kijker wat meer info. De kookfinale georganiseerd door de dameskookclub was een culinair toppertje, alle dames zijn met grootste onderscheiding geslaagd. Afgaande op het succes lijkt dit een nieuwe
vaste activiteit die we kunnen inschrijven op de KWB-kalender.
Juni is traditioneel de laatste drukke KWB maand voor het zomerreces.
Er staan nog een paar leuke activiteiten op de planning. Zaterdag 8 juni
is onze Bultencross, al een paar jaar horen we van sommige deelnemers dat ons parcours doorheen de polders van Kruibeke het
mooiste is van alle joggings in het Waasland. KWB-ers zijn welkom, is
het niet als loper dan als supporter, ook kunnen we nog wat helpende
handen gebruiken. Zaterdag 15 juni organiseren Femma en KWB een
reuze garageverkoop over gans het grondgebied van Kruibeke, wie op
zoek is naar schatten in de garage weet waar hij die dag moet zijn…
We sluiten het voorjaar af in stijl met onze Busreis. Het is al het
tweede jaar op rij dat we een bestemming kiezen over de landsgrenzen.
Deze keer gaan we naar het mooie Rijsel. Uit de commentaren te horen
van het prospectieteam dat de reis voorbereid heeft, beloofd het een
topdag te worden met artistieke, culinaire en geschiedkundige
accenten. Aan alle KWB-ers die op reis gaan, of gewoon thuis blijven
wensen we een deugddoende vakantie, en als het naar een verre
bestemming is ook een veilige terugkomst. Toch willen we nog één
activiteit aanbevelen namelijk het onvolprezen Bazel Parkt op 24
augustus. De affiche ziet er veelbelovend uit en het zal terug een
prachtige combinatie zal zijn van topacts van straattheater en goede
muziekgroepen. En dat alles voor de som van 2 simpele eurokes ...
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Agenda
Za 15 juni

Garageverkoop - DATUM GEWIJZIGD!

Zo 23 juni

Petanque+

Wo 26 juni

Lieve Blanquaert getuigt (zie vorige Kijker)

Za 29 juni

Busuitstap

Za 24 augustus

Bazel Parkt

Nieuws uit de vereniging
Ook deze maand waren er weer communicanten in Bazel! Het was de
beurt aan de eerste communicanten in het weekend van 1 en 2 juni.
Proficiat aan alle communicanten, maar natuurlijk ook aan de ouders,
grootouders, familie, …

4 Mei: Gezinsactiviteit.
Wanneer je een lenteactiviteit plant zie je in je
verbeelding alleen maar
mooi weer voor je. Blauwe
hemel, lekker warm weer
en de kindjes springen
vrolijk op het springkasteel
terwijl je samen gezellig
kan babbelen en iets
drinken.
Niet zo dus op 4 mei bij onze gezinsactiviteit … redelijk fris, continu de
dreiging van regen, soms effectief regen en een wind die onze gloednieuwe
beachvlag al binnen de minuut vloerde.
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Geen springkasteel maar wel een heleboel andere spelen en spelletjes die we
dankzij de recente infrastructuur in het Krinkelding droog konden opstellen.
De juffen van het Krinkelding hadden
een super mooi XXL dambord gemaakt met schijven van boomstammetjes, waarvan de helft in het donker
geschilderd was en de helft blank
gelaten. Een heleboel andere spellen
waren beschikbaar, waaronder een
hoeveelheid XXL-spelletjes die ons ter
beschikking gesteld werden door KWB
-nationaal, maar nieuw was een uit-dekluiten-gewassen doolhoof opgebouwd
met … nadar-hekkens!
Eerlijk is eerlijk: de basis van het ontwerp was
een héél klein beetje afgekeken van het mooie
strobalen-doolhof van de Natuurouders op
Bazel Verbaast in 2018, maar een doolhof in
nadars is niet echt hetzelfde als eentje met
strobalen, geloof ons maar. Op basis van een
aangepast plan hebben juffen en KWB-ers wat
staan puzzelen en uiteindelijk was er een heel
leuk parcours opgebouwd voor klein en groot.
Voor de groten misschien wat te gemakkelijk,
maar voor de kleintjes een leuke, grappige
uitdaging. Volgend jaar meer van dat … wat
groter misschien?

11 Mei: Lentewandeling.
Ingeschreven, schoofzakje klaargemaakt, tegen 9u00 aan de kerk te Bazel.
Alle medestappers verdeeld over net voldoende auto’s, kwestie van het milieu
niet meer te belasten dan nodig is. Vol goede moed op weg naar… onbekende
bestemming. Hopelijk niet naar het oosten, want daar wordt regen voorspeld
vandaag. In elk geval eerst nog eventjes zuidelijk, want iemand is zijn
middageten vergeten. Kan gebeuren.
Dan E17, Kennedytunnel, E19, brug van Vilvoorde, E40 richting Leuven,
E314. Enfin, het oosten dus. Eindbestemming: Holsbeek. In de plaatselijke
sporthal drinken we eerst een opwekkende koffie voor wie nog niet goed
wakker is, dan de wandelschoenen aan, zorgen dat we zeker regenkledij bij
hebben en de Bazelaren trokken vol goede moed op weg voor de eerste 7 km.
Een streek die bij de meesten niet echt gekend is, met veel groen en gelukkig

5

zijn er niet echt ‘cols’ te doen. Hoewel iedereen mekaar wel kent, was het
leuk om zo gemoedelijk dan met de ene, dan met de andere stapper een
klapke te doen.
Goed middag waren we terug aan de sporthal en in
een aparte zaal konden we ons meegebracht middagmaal verorberen. De drank bestelden we in de cafetaria van de sporthal en velen genoten ook van het
bestelde soepke. Een plaatselijk biertje, Natte Lore,
werd ook gesmaakt. De naam en het verhaal erachter
zorgden dat niet enkel onze been- maar ook onze
lachspieren die dag gemasseerd werden.
Na de middag op weg voor een iets langere afstand,
maar dat vond niemand erg want dan wandelden we,
wel via iets meer stijgende en dalende wegen naar het
wondermooie Chartreuzenbos. Af en toe bleven we
eventjes staan, puur om de schoonheid van de
omgeving tot ons te laten doordringen.
Wie er die dag niet bij kon zijn,
kunnen we alleen maar aanraden
om die streek zeker eens als doel
voor een wandeling te nemen. Je
zal het je niet beklagen!
Misschien kan je zelfs schatten
("cachekes") zoeken via de GSMapp c.geo zoals sommigen onder
ons deden (dankjewel aanstoker:
Erik De Roeck); een leuke
afwisseling met het puur stappen.
Soms probeerde een regenwolk dreigend te doen, maar de blauwe hemel met
een zonneke dat al warmte gaf bleven toch overheersen.
Terug aan de sporthal gekomen spraken we af om, net als vorige jaren, te
gaan eten in Scaldiana. Kwestie van deze mooie dag ook gezamenlijk af te
sluiten. Op die afspraak waren enkel Freddy & Mariëtte iets later en met
reden: zij waren de dag ervoor de fiere grootouders geworden van hun eerste
kleinkind, Gaston, en dat wilden zij natuurlijk eerst nog eens gaan bezoeken.
Dankzij de goede voorbereiding van Freddy Otten & Geert Moens was deze
jaarlijkse wandeldag van KWB-Bazel ook in 2019 weer een schot in de roos:
een geweldig mooie bestemming en 2 interessant uitgestippelde wandelingen.
Het leuke gezelschap was daarbij een aangename surplus.
Volgend jaar weer?
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Kookfinale Dames – 19 MEI 2019
“To cook or not to cook was out of the question“, want koken dat hebben we
gedaan op de première van onze kookfinale en zelfs meer dan dat!
Rond elf uur kwamen we met 13 kooklustige dames samen. Onder leiding
van Stefanie werd de “Mise-en-place” besproken: tafeldekken, zaal versieren,
groentjes snijden en natuurlijk ook “den drank” fris zetten. Wat dat laatste
betreft nam onze voorzitter het heft in eigen handen en gaf “zijn felbegeerde
Duvel” een goed plaatsje in de ijskast … he Luc?
Na een 2-tal uurtjes intensieve kook-arbeid en vele handige vrouwenhanden
was het tijd voor een kleine pauze met een natje en een droogje. De cava en
de wijn werden voorgeproefd, kwestie dat we zeker wouden zijn dat alles
pico bello was natuurlijk.
Om half vier verschenen onze partners ten tonele en werd het startschot van
onze culinaire ontdekkingstocht gegeven. Het kon niet beter zijn: een lekker
aperitiefje met overheerlijke hapjes in het lentezonnetje. Onze tocht bracht
ons verder naar een overheerlijk pastaatje met scampi als voorgerecht. En, ja
hoor er werd al gespeculeerd naar het hoofdgerecht. Het concept van ons
hoofdgerecht was net iets anders dan in de kookfinale van onze mannen, geen
bediening aan tafel maar een prachtig buffet met o.a. de "best ever” tomatensla, slaatje van parelcouscous, verse groene asperges met feta, pulled chicken,
zalm uit de oven enz. Resultaat: een ware climax voor de smaakpapillen.
Als afsluiter was er koffie en thee met kaastaart en rode vruchten, een fantastische maar helaas ook de laatste streling op de tong.
En welke rol speelde die felbegeerde Duvel nu in het verhaal? Daar werden er
natuurlijk achteraf ook een paar van geconsumeerd!
Kortom dit was een geweldige en geslaagde eerste kookfinale met super
enthousiaste dames en uiteraard komt hier een vervolg aan. We gaan opnieuw
van start in september of oktober 2019 onder de leiding van Stefanie,
waarvoor bijzondere dank. Verdere informatie volgt later!
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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. De talrijke vrijwilligers die al heel veel jaren de
bultencross in goede banen laten lopen zijn intussen al verwittigd.

15 Juni: Garageverkoop.
Wie snel is kan misschien nog nét inschrijven voor onze garageverkoop op
15 juni; in dat geval best even mailen naar info@kwbbazel.be of bellen
met 0488 229978. Of rap even het formulier invullen op www.kwbbazel.be.

23 Juni: Petanque PLUS.
Waarschijnlijk krijgt deze activiteit een ereplaats in de competitie "langst
lopende KWB-activiteiten". Al jaren is deze ontspannende zondagnamiddag
de inzet voor de zomer en één van de afsluiters van ons voorjaarsseizoen. Op
23 juni wordt dat ook dit jaar niet anders. We gaan weer als vanouds mekaar
de duvel aandoen tijdens een "bikkelharde" petanque-competitie en verder is
er voor de liefhebbers nog meer gooi- en smijtwerk in de vorm van Kubb en
Mölkky. Wat wél anders zal georganiseerd worden is het culinaire gedeelte
achteraf; op dit moment is het onmogelijk om daar een BBQ te organiseren
en misschien is het ook wel eens tijd voor iets anders … Na verschillende
afwegingen én rekening houdend met de mogelijkheid op niet-al-te-droog
weer hebben we na lang afwegen gekozen om als afsluiter van de namiddag
een uitgebreid buffet van broodjes te voorzien. Wij voorzien stokbrood en
een heleboel uitgebreid beleg en iedereen maakt zijn "smoske" naar eigen zin.
We zorgen er wel voor dat iedereen droog kan blijven zitten door te zorgen
voor voldoende tentoppervlak.
Om deel te nemen is het nodig om op voorhand in te schrijven met vermelding of je ook blijft eten en met hoeveel mensen. Mee komen eten zonder
eerst mee te spelen. Deelname kost 8,- Euro inclusief het eerste drankje.
Graag een mailtje naar info@kwbbazel.be of een seintje op 0488 22 99 78.

29 Juni: Daguitstap.
Dit jaar trekken we voor onze daguitstap richting Frankrijk en verkennen we
de meest noordelijk gelegen stad van het land: Lille. Deze stad had lange tijd
het imago van een grauwe industriestad, maar de oude binnenstad of Vieux
Lille weet steeds meer toeristen en Vlamingen te bekoren.
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En daar willen wij graag wat meer van
weten! Net zoals vorig jaar heeft een
enthousiaste KWB werkgroep een
programma samengesteld dat ze zelf
begeleiden en gidsen.
We vertrekken zaterdag 29 juni om 7u45
aan Den Oyevaer richting Kruibeke waar
we nog enkele medereizigers oppikken.
Bij aankomst op de Place Rihour, zorgen
we voor koffie of thee met een hapje.
Daarna verkennen we al wandelend de
oude binnenstad en het moderne Lille
rond het station. Hou rekening met
kasseien in de binnenstad en vermijd
al te hoge hakken.
’s Middags is er een lunch met keuze uit:
tartiflette au maroilles (lokale kaas), of
assortiment van 3 hartige taartjes met salade, of
cassolette met zalm (aardappelen, spinazie en zalm)
en als dessert:
Moelleux au chocolat of Rabarbertaart
Aperitief (Kir) en een 1/4 l wijn (rood, wit, rose) of frisdrank zijn inbegrepen.
Extra dranken zijn aan tafel af te rekenen.
Na de middag geven we graag nog enkele interessante tips mee voor een
verdere individuele verkenning van de stad. Omstreeks 17u30 pikt de bus
ons terug op en keren we huiswaarts. Kostprijs van dit alles is 45,- Euro per
persoon voor KWB-leden (50,- Euro voor niet leden).
Inschrijven voor 23 juni bij Luc op info@kwbbazel.be met vermelding van
je keuze voor middagmaal en dessert. Wacht niet tot op het laatste moment,
we rijden maar met één bus!
Alvast enkele leuke weetjes over Rijsel: in de Middeleeuwen maakte Rijsel
deel uit van Vlaanderen! In 2004 was Rijsel de Culturele hoofdstad van Europa en de Franse naam van Rijsel, “Lille”, komt van van “L’Île”, dat ” het eiland” betekent; de stad ontstond op een klein eiland in de Deûle rivier.
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