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Kijker nr. 423 – Maart 2020 
 
Van 29 februari tot 8 maart was het de week van de vrijwilliger.  
Hopelijk hebben jullie daar even bij stilgestaan.  
Want we beseffen misschien niet altijd hoe belangrijk vrijwilligerswerk is.  
Hoe het zorgt voor evenwicht in een gezonde maatschappij. Hierna een uit-
treksel uit de dankbrief van 2020 van Eva Hambach - Directeur Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.  
Je kan de volledige dankbrief lezen op www.vrijwilligersweek.be. 
 
PUUR - Ik houd van pure, authentieke mensen. Mensen die oprecht zijn in 
wat ze doen, in wat ze zeggen.  
Die respectvol en correct omgaan met de anderen om hen heen, hoe die an-
dere er ook aan toe is, hoe die er ook uit ziet. 
Die puurheid vind je vaak bij vrijwilligers terug. Het blijft essentieel daar-
voor waardering uit te drukken.  
Er zijn jammer genoeg meer niet-vrijwilligers dan dat er vrijwilligers zijn. 
750.000, dat is een pak mensen maar spijtig genoeg een minderheid.  
 
 
 
 
Net omwille van de cruciale rol die ze spelen in de samenleving, moeten we 
ze eren, danken, beschermen.  
Omdat jij als vrijwilliger consequent bijdraagt aan een warme samenleving. 
Geen nood, je inzet heeft geen negatief effect op het klimaat. Integendeel!  
Dankzij jou blijven rechtstreekse verbindingen bestaan met de mensen rond-
om je. Van mens tot mens, terwijl de apathie en verkilling om zich heen 
grijpt.  
Jij bouwt daartegen een dam, met dat zuivere hart van je.  
Een vrijwilliger praat met de andere, is nooit bevreesd face-to-face te com-
municeren, direct zodat je de reactie en de emotie van de ander zijn gezicht 
kan aflezen, je aanpast om jouw goed-doen te laten welslagen.  
Je geeft tijd en energie. Met de glimlach. Moeiteloos. 
Puur vrijwilligerswerk staat her en der onder druk.  
Vrijwilliger laat je niet kisten.  
Dikke dank voor je zijn, je inzet, je kracht, je volharding.  
 

Aan alle KWB Bazel vrijwilligers, aan allen die regelmatig of af en toe 
een handje toesteken: een dikke dankjewel! 

 

 

“Vrijwilliger, laat je niet kisten” 
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Agenda 

Dictee op café – Een dictee voor het goede doel! 
 
Op school zagen we ertegen op: dictee. Nederlands, Frans, Engels, elke taal 
had wel zijn dictee. Leraar of lerares dreunde zinnen op die we dan als een 
gek moest opschrijven voordat we de draad verloren waren. En zonder fou-
ten, dat was de bedoeling.   
 
Op zaterdag 8 februari was er 
in onze gemeente ook een 
dictee maar wel eentje met 
een heel andere invalshoek. 
Vooreerst was het een mooie  
samenwerking tussen ver-
schillende verenigingen Fem-
ma Kruibeke, Davidsfonds 
Kruibeke en Bazel, KWB 
Kruibeke, Bazel en Rupel-
monde en Markant en Ferm 
Kruibeke. Ook het gemeentebestuur ondersteunde dit evenement. 
Reeds vele jaren willen we met dit dictee de armoedeproblematiek onder de 
aandacht brengen. De opbrengst van dit initiatief gaat dan ook jaarlijks naar 
Welzijnsschakels.  
 

Uiteraard willen we er ook een gezellig dictee van maken. Deze keer geen 
TV op zaterdagavond maar wel een avondje samen rond de tafel met familie-
leden, collega`s of vrienden. Bij de bar kon men lekkere drankjes krijgen 
omdat men van al dat schrijven wel eens dorst krijgt. 
Het dictee met thema “de vélocipède” of fiets was doorspekt van moeilijke 

Za 7 maart Culinaire quiz  

Zo 15 maart Ontbijt op bed 

Di 17 maart Vormingsmoment voor begeleiders rijbewijs 

Za 4 april Operatie proper: zwerfvuilactie 

Za 25 april Gezinsactiviteit met ‘t Krinkelding 

Za 9 mei Lentewandeling 

Za 6 juni Bultencross 
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woorden en instinkers. Dit foutloos schrijven was dan ook niet eenvoudig. 
Toch slaagde de winnaar (uit Nederland!) er in om de hele tekst zonder fouten 
te schrijven. Proficiat! Maar mits deelnemen hier belangrijker is dan winnen, 
is het tof dat zovelen die avond hun beste "pen" hebben bovengehaald. 
Er was ook een mooie prijzentafel geschonken door het Davidsfonds, Beck to 
Basics, Markant, KWB en het gemeentebestuur. Bovendien werden er onder 
de Kruibeekse deelnemers ontbijtmanden verloot geschonken door KWB  
Bazel en Rupelmonde. 
Het werd een gezellige avond met leuk gezelschap, lekkere drankjes en zeker 
ook een mooie bijdrage voor het goede doel, Welzijnsschakels, 431  Euro! 
Met dank aan het gemeentebestuur voor hun steun, de prijzenschenkers, de 
organiserende verenigingen en natuurlijk de deelnemers! 
(verslag AM Foubert) 

 
Rabot – donderdag 13 februari 
documentairefilm over kans armoede  
 
De documentairefilm Rabot zou bijzonder 
hard zijn, werd op voorhand verteld. Kan ook 
niet anders, want het gaat over mensen die in 
de “blokken” aan het Rabot woonden, appar-
tementen die stilaan waren verkommerd, ver-
loederd zelfs. Uiteindelijk zijn die bewoners – 
niet direct de mooiste verzameling individuen 
of meest bedeelde mensen uit de maatschap-
pij – gedwongen moeten verhuizen. Toen de 
blokken er net stonden was het een nette be-
doening met dito gezinnen die hun apparte-
mentje netjes hielden, maar gaandeweg daal-
de de status van inwoner en gebouw.  
 
We zagen (ex-)drugsverslaafden die hele dagen videospelletjes speelden; in de 
vaste overtuiging dat hij vroeg of laat een job zou vinden en alles wel in orde 
zou komen begint hij aan zijn zoveelste spelletje. We zagen een Afrikaanse 
vrouw die hier was verzeild geraakt dankzij de man met wie ze getrouwd was. 
Maar dan weer gescheiden. En toch nog bij elkaar. Ze kon gigantische bergen 
bier verzetten en vond spuwen meer dan normaal. Ook binnenshuis. Een oude 
man klampte zich vast aan de voorbije glorie die hij probeerde in stand te hou-
den door allerlei kleine herstellingswerkjes. Zijn brievenbus was een van de 
weinige waarvan het deurtje nog min of meer recht hing. Een opkoper of deur-
waarder kwam de inboedel taxeren van een bewoner maar moest met lege 
handen naar huis. Het ene verhaal was al schrijnender dan het andere.   
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De verfilming was bewust heel statisch gedaan. In heel de film kwam geen 
enkele camerabeweging voor zodat het telkens leek alsof je zelf in dat appar-
tement of aan dat gebouw stond. Onzichtbaar voor de anderen. Bijna als een 
spion of een gluurder. Stokstijf. Verbouwereerd. Niet in staat om te bewegen 
bij wat je zag. Pas op het einde kwam er letterlijk beweging in toen het ge-
bouw leeg stond en verder gesloopt werd. Iemand die in de blokken heeft 
gewerkt kwam over zijn werk daar en over de mensen vertellen en een fraaie 
job zal dat niet geweest zijn. Hij wist ons op het einde nog te vertellen dat 
iedereen is begeleid in het zoeken naar een andere woonst; maar ook dat het 
niet bij iedereen goed is gegaan en sommige ex-bewoners nog altijd op de 
dool zijn. Zeg maar, op straat wonen.  
 
Wat extra frappant was … in dezelfde week was er weer het populaire tv-
programma “Huizenjagers” op Vier. En toevallig was het die week 
“miljoenenweek”. In zwaar contrast met de film Rabot werden er mensen 
opgevoerd die een stulpje zochten dat gerust enkele miljoenen (ja, Euro’s) 
mocht kosten. Eentje zocht een soort 
buitenverblijf in de omgeving van 
Antwerpen om daar wat gasten te 
kunnen ontvangen. Hij had daarvoor 
2 miljoen Euro veil. Verschil moet 
er zijn … zeg dat wel.  
 
Ondanks het moeilijke onderwerp 
hadden we toch een kleine 30 men-
sen die de film kwamen zien en heb-
ben we wat centen verzameld: in 
totaal 100 Euro. Dat geld wordt aan 
Welzijnsschakels geschonken.  

 
Zondag 15 maart – Ontbijt aan Bed  
 
Nog even en dan is het weer zover. Dan kunnen jullie een Ontbijt aan 
Bed ontvangen van KWB Bazel. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn! 
Je mag het voor jezelf bestellen maar je kan het ook iemand die je lief is als 
verrassing aanbieden. Vroeg in de ochtend als energiebron voor een sportieve 
dag of wat later op de voormiddag als Cava brunch met de buren. Zowel lek-
ker als gezond maar vooral met héél véél potentieel om er een gezellige start 
van de dag van te maken. 
Dit jaar kan je in exclusieve voorverkoop (kaarten zijn beperkt) reeds kaarten 
bestellen voor onze comedy avond op zaterdag 19 september. Je vindt de ge-
gevens achteraan op de ontbijtbrief. We bezorgen je de kaarten dan samen 
met het ontbijt. 
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Met elk ontbijt dat we kunnen afle-
veren doe je ons een plezier en 
steun je KWB. Want met elk ver-
kocht ontbijt, spijs jij onze kas zo-
dat we jullie de rest van het jaar een 
keur aan activiteiten kunnen aanbie-
den aan democratische prijzen.  
 
Aarzel niet, plaats je bestelling van-
daag nog en laat je verwennen op 
zondag 15 maart! 
 

 
17 maart 2020 - 
Je dochter of zoon of iemand anders leren rijden 
 
Indien je je zoon of dochter, of iemand anders, rijles wil geven ben je 
verplicht een vormingsmoment voor begeleiders te volgen. Dit is al ver-
plicht sinds september 2017. Na dit vormingsmoment behaal je het bege-
leidersattest, dat je moet voorleggen wanneer je een voorlopig rijbewijs aan-
vraagt en dat je in je bezit moet hebben wanneer je kandidaatbestuurders be-
geleidt.   
 

KWB ijvert al veel jaren voor de mogelijkheid om op deze manier een rijbe-
wijs te halen omdat dit natuurlijk veel toegankelijker is. KWB-nationaal biedt 
deze mogelijkheid aan en wij pikken graag aan bij KWB-Kruibeke die het dit 
jaar organiseren.  
 

Praktisch: de vorming gaat door in het leslo-
kaal in ”Ons Huis“, O.L. Vrouwplein 9 te 
Kruibeke. De vorming gaat door op 17 maart 
2020 om 19 uur stipt en duurt 3 uur. De kost-
prijs bedraagt 20 euro voor de begeleider; de 
kandidaat-bestuurder mag de vorming koste-
loos bijwonen (wat zeer wordt aangeraden). 
Opgelet: slechts 20 deelnemers toegelaten! 
Schrijf dus snel in! 
 

Voor en tijdens de vorming is geen alcohol 
toegestaan. 
 

Info op www.kwb.be/rijbewijs en inschrijven bij Armand Smet op 
037740752 of armand.smet@telenet.be 
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4 april - Operatie Proper: zwerfvuilactie  
 
Het is misschien maar een 
druppel op een hete plaat maar 
alle beetjes kunnen helpen…
Op zaterdag 4 april doen we 
voor de tweede maal een ope-
ratie “Proper Bazel”, een 
zwerfvuilopruimactie.  
Ondanks sensibiliseringscam-
pagnes allerlei en meer recy-
cleerbaar afval moeten we toch 
op dezelfde nagel blijven klop-
pen: gooi geen afval op of 
naast de weg! 
Het is jammer maar een van de 
vervelende nevenwerkingen van een mooie dorpskern die veel dagjesmensen 
lokt en een grote school die centraal gelegen is, is het fenomeen zwerfafval. 
Voel je je aangesproken en wil je graag met je buur, vrienden, familie, je 
steentje bijdragen? Doe dan mee met onze actie. Op zaterdag 04/04/2020 (het 
is dan ook boerenmarkt) verzamelen we om 09u45 aan de vredesboom aan de 
kerk van Bazel om zeker om 10u00 te starten met de inzamelactie. Afvalgrij-
pers, hesjes, handschoenen en afvalzakken zullen voorradig zijn. Na de actie 
verzamelen we al ons afval en de milieudienst van onze gemeente zal het no-
dige doen om dit op te halen. Om 12u30 bieden we al onze "actievoerders" 
een drankje en broodjes aan.  
Heb je nog vragen? Contacteer dan Luc Van Elsen (luc.van.elsen@telenet.be) 
of Marc Van Royen (mvanroyen@gmail.com) 
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Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

25 april  - Familieactiviteit 
 
Na enkele jaren Lego en nadien wat leute met elektronische spelletjes – de 
Wii-dagen – vindt de werkgroep bestaande uit enkele juffen uit het Krinkel-
ding en een paar wijkmeesters dat het weer eens tijd is voor wat anders.  
We gaan gokken op mooi weer (dat moet er toch ooit nog eens van komen?) 
en nodigen de gezinnen uit voor een korte wandeling in Bazel. Ook al is het 
allemaal niet erg ver, we zijn er zeker van dat sommige deelnemers trage we-
gen zullen ontdekken waarvan ze het bestaan niet kenden.  
Tijdens die korte wan-
deling zijn er enkele 
opdrachten die zich 
vooral richten op 
(gezinnen met) kinderen. Het onderwerp daarbij is “De Fabeltjeskrant”. Op ’t 
eind van die wandeling is er een heus verjaardagsfeest van niemand minder 
dan Meneer De Uil! Met pannenkoeken en alles er op en er aan. Meneer De 
Uil zal hoogstpersoonlijk aanwezig zijn op dat feest. De kinderen sturen we 
niet met lege handen naar huis, want er zal een grabbelton vol fraais staan. 
Voor de mama’s, papa’s, opa’s en oma’s is er naast de pannenkoeken ook 
nog wel een biertje om het verjaardagsfeest compleet te maken.  
Inschrijven in je agenda dus: mét kinderen, kleinkinderen en alleman en ie-
dereen op 25 april vanaf 14u00 naar het Krinkelding! 

We gaan gokken op mooi weer 


