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Corona-Kijker – April 2020 
 
Beste KWB vrienden, 
 

Lockdown Light – Kijker Light of helemaal geen Kijker? Een nieuwsbrief 
dan? Speelt gene rol maar dit is zeker niet onze Kijker 424. Dat nummer  
houden we voor onze eerste echte Kijker NA wat we nu allemaal meemaken.  
 

Normaal zouden we een Kijker uitbrengen met familienieuws (jawel, een 
aantal nieuwe leden), een verslag over onze geslaagde culinaire quiz, ons 
meer dan geslaagde Ontbijt aan Bed ... maar het is moeilijk om in deze Covid
-19 tijden enthousiast te doen. Eerst leek het iets ver van ons bed te zijn en 
“het zal ons niet overkomen” maar ondertussen zitten we er al een paar  
weken middenin en dat het nog veel langer zal duren. Dat beseffen we maar 
al te goed. Het virus heeft zich razendsnel verspreid over de ganse wereld en 
intussen is gebleken dat ook wij er niet aan ontsnapt zijn. De KWB activitei-
ten voor de komende maanden april en mei worden waarschijnlijk geannu-
leerd, gecanceled, afgelast.  
 

Ondertussen raken we vertrouwd met nieuwe BV’s – bekende virologen – en 
de truitjes van Marc Van Ranst. Hopelijk neemt iedereen zijn/haar verant-
woordelijkheid in deze Coronatijden en blijven we zoveel mogelijk in ons 
kot. Gelukkig mogen we nog wandelen en fietsen in onze directe omgeving 
en dat kan deugd doen. En hoe mooi is de solidariteit onder de mensen, er 
wordt massaal gechat, nieuws uitgewisseld, berichten verstuurd, gezongen, 
geapplaudisseerd, acties opgezet, hulp geboden enz... Hiermee wordt hulp-
verleners in de zorgsector een hart onder de riem gestoken. De waardering is 
groot voor al diegenen die nu in moeilijke omstandigheden werken om alles 
draaiende te houden en dit in alle sectoren. Hartverwarmend is dit !  
 
Ondertussen lanceerde KWB een nieuwe webpagina waarop je dagelijks in-
spiratie of tips kan vinden om zelf actief te blijven of om je kinderen bezig 
te houden ... Van kookfilmpjes en quizzen tot gezinsactiviteiten en solidari-
teitsacties, elke dag een nieuwe portie: je vindt de tips op www.kwb.be/
kwbverveeltnooit 
  
Gezien de bijzondere omstandigheden staat het bijzondere aprilnummer van 
Raak ook online ter beschikking. Je kan het vinden op de website 
www.kwb.be   
 

Ik hoop dat we vlug positief nieuws mogen krijgen, dat er veel mensen mo-
gen zijn die dit virus overwinnen en dat we elkaar terug een heel dikke knuf-
fel kunnen geven. Hou het ondertussen veilig en hou het gezond en zorg goed 
voor elkaar! Hopelijk ontmoeten we elkaar snel weer. 
 

http://www.kwb.be/kwbverveeltnooit
http://www.kwb.be/kwbverveeltnooit
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Rare tijden! 
 
Het zijn inderdaad nooit geziene tijden. Rond nieuwjaar was de trein weer 
goed op gang gekomen en passeerden enkele leuke, bekende, activiteiten de 
revue: de kersthappening met extra aandacht voor kinderen en kleinkinderen 
en het vermaarde Dictee op Café. Daarna hadden we een speciale activiteit 
geprogrammeerd met de film Rabot. Niet de grote publiekstrekker, maar wie 
geweest is heeft het zich zeker niet betreurd.  
En dan volgen twee van onze jaarlijkse hoogtepunten … de Culinaire Kwis en 
het Ontbijt aan Bed!  
Die activiteiten zijn allebei nog nét kunnen doorgaan en jullie hebben er nog 
een verslag over te goed; dat komt er zeker aan in de volgende - hopelijk éch-
te, officiële - Kijker 424.  
 

Wat kort daarna moest komen is 
Corona-gewijs in het water geval-
len en hebben we nu al moeten 
schrappen. Het Vormingsmoment 
voor Begeleiders Rijbewijs had een mooi aantal inschrijvingen, maar moest 
natuurlijk geannuleerd worden en onze zwerfvuilactie "Operatie Proper" 
moest hetzelfde lot ondergaan. Voor 25 april hadden we écht leuke plannen 
voor de gezinsactiviteit, in samenwerking met het Krinkelding, maar ook die 
uitstap is afgeblazen; daar komen we volgend jaar zeker op terug! 

Wat hierna zou komen is de lentewandeling, maar die sneuvelt ook al. We 
hebben helemaal geen zekerheid of we ergens terecht kunnen voor zo'n wan-
deling (en of het toegelaten zal zijn) en een plaats vinden om samen onze 
picknick binnen te spelen zal op dit moment ook niet eenvoudig zijn. Jammer, 
maar het is niet anders … 
 

Voor juni en nog later hebben we nog wel andere zaken op de planning staan, 
maar ook daarover kunnen we nog niet helemaal zeker zijn. In de volgende 
Kijker krijg je meer nieuws.  
  
 

Words of cancellation 
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Hebben wij dan niks meer te bieden? 
 

Jawel hoor! Er wordt op dit moment naarstig gewerkt aan enkele ontspannen-
de bezigheden die je hier in de omgeving kan doen wanneer je toch eens "uit 
je kot" wil komen. Je wandelt een traject (of een deel ervan) op basis van fo-
to's en zoekt onderweg het antwoord op een heleboel vragen. Noteer al je ant-
woorden en ga daarmee aan de slag op deze woordzoeker. Je kan deze tocht 
ook gemakkelijk met de kinderen doen - zij kunnen je zeer waarschijnlijk 
goed helpen bij het zoeken naar de antwoorden. 
Neem onderweg enkele foto's van jezelf en de kinderen en bezorg ze ons op 
info@kwbbazel.be. De origineelste halen de volgende Kijker misschien.  
De opdrachten staan op onze website www.kwbbazel.be. Druk niet alles af, 
bekijk het op je smartphone. De antwoorden noteer je en streep je nadien op 
de woordzoeker aan... een helse job! Elk antwoord duid je aan op onder-
staand raster. Woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal en in alle 
richtingen staan en om het compleet te maken kunnen ze elkaar ook kruisen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


