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Kijker nr. 425 – Mei 2020
Op Radio 1 is er tijdens de week in deze coronatijden elke morgen een
programma “we zullen doorgaan”. Telkens wordt er een andere originele
versie van Ramses Shaffy zijn iconisch lied door een artist op een
eigenzinnige wijze gebracht.
Het is iedere keer weer een mooi momentje van muzikale creativiteit.
Het zijn kleine dingen maar ze geven toch een beetje hoop in deze anderhalve
-meter-afstand tijden. Onder intimi van de KWB lachten we er vroeger al
eens mee: “Wat is KWB? KWB wil zeggen Kan Weer Buiten.”
Was het maar waar nu…Om het een beetje oneerbiedig te zeggen onze ophokplicht in ons kot kan nog een tijd duren. Gezondheid van ieder is een
kostbaar goed waar we momenteel grote opofferingen moeten voor doen.
Virussen zijn verdomde onzichtbare indringers die, eens ze een gastheer of
–dame gevonden hebben, heel wat onheil en schade kunnen aanrichten.
Voorlopig moeten we, hoe jammer we het ook vinden, ons als vereniging
beperken tot ons enkel van op afstand of virtueel “verenigen” met onze leden.
Een paar creatieve bestuursleden hebben de afgelopen weken 2 mooie projecten in mekaar gebokst die terug te vinden zijn verder in deze Kijker en op
onze website. Via de site van KWB nationaal (www.kwb.be/ kwbverveeltnooit ) zijn er ook dagelijks leuke opdrachten en weetjes die voor het
nodige vertier en afleiding kunnen zorgen. Hou jullie allen taai, blijf gezond,
geniet van elkaar of van ons mooie dorp en probeer ondanks die distancetristesse toch af en toe eens te lachen…
Zoete koekjes
wat doe je
je kinderen kunnen
niet naar school
en blijven thuis
alle bakmeel
vliegt de winkel uit
samen koekjes bakken
we maken het gezellig in huis
maar niet iedereen
heeft de kunst te pakken
gezien de verkoop van wc-papier
loopt iedereen te kakken
Hans van der Vlugt
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Agenda
Za 27 Juni

Busreis – daguitstap. ONDER VOORBEHOUD.

Zo 5 Juli

Petanque plus. ONDER VOORBEHOUD.

Za 29 Augustus

Bazel Parkt (afgelast)

Za 19 September

Diversiteit troef - stand-up comedy met o.a. Han Solo

Familienieuws
We zijn blij dat we enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen in onze
Bazelse KWB nl. Bram Hullebroeck en zijn partner Annelies Van Haegenbergh. Bram is een top-chocolatier die werkzaam is bij Chocolate World en
die daarnaast ook traiteur is. Zo heeft hij voor de KWB al 2 maal de
Culinaire Kwis mee helpen verzorgen met heel lekkere gerechtjes.
Ook Karen Claessens was intussen al lid geworden. Zij was zelfs op tijd om
mee te doen aan de Culinaire Kwis en is nog komen assisteren bij het voorbereiden van de ontbijten.
Tenslotte heeft Sabine van Herck nog aangepikt. Sabine volgt KWB al een
tijdje en is lid geworden op de Culinaire Kwiz.
Welkom iedereen!

Zaterdag 7 maart – Culinaire quiz
De Culinaire Kwis – de elfde editie al. Wie had dat gedacht … onze culinaire
kwis zou voorlopig de laatste groepsactiviteit worden van dit voorjaar.
In elk geval hebben we ons op zaterdag 7 maart jongstleden weeral goed geamuseerd.
Dit jaar kwamen er iets minder ploegen dan vorige edities afgezakt naar de
refter van het Sint Jorisinstituut. Concurrentie van andere verenigingen zal
daar waarschijnlijk niet vreemd aan zijn.
Na het aperitief was het woord aan Ernst, onze vaste presentator, om te
starten met de eerste van 8 ronden met telkens 10 vragen.
Met de technische steun van Wim en Erik werden de vragen duidelijk geprojecteerd op het grote scherm. Actualiteit, muziek, culinaire weetjes en vele
andere onderwerpen passeerden de revue. Met telkens een tip voor de rode
draad als afsluiter.
Maar een culinaire kwis zou niet ‘culinair’ zijn mocht er niets te knabbelen
zijn.

4

Tussen elke ronde serveerden
onze traiteurs van dienst,
Bram en Annelies, een lekker,
verrassend en soms wel eigenzinnig hapje.
De bordjes, die door onze
‘keukenploeg’ vakkundig waren opgediend , bevatten geen
restjes meer bij het ophalen …
wat geapprecieerd werd door
zowel de kok als de afwassers
van dienst. Een lekker wijntje, een frisdrankje of een lekker biertje (het lokale
Brixius kon op veel meeval rekenen) smaakten natuurlijk bij al die lekkernijen.
Onze deelnemers hadden de imposante en rijk gevulde prijzentafel(s) reeds
kunnen bekijken en het waren de winnaars die natuurlijk als eerste mochten
gaan kiezen. Geen nood…iedere deelnemer kon rekenen op een mooie prijs,
dit met dank aan al onze vrijgevige sponsors.
Een geslaagde avond die
dankzij de medewerking van
een groot aantal KWBvrijwilligers weeral zeer goed
was georganiseerd.
Afspraak volgend jaar…
wedden dat er een vraag over
‘Corona’ zal inzitten ?

6 juni –Bultencross.
Gaat niet door wegens Corona
Het zat eraan te komen, maar ook deze activiteit kan jammer genoeg door de
pandemie niet doorgaan. De infrastructuur (sporthal & cafetaria) is niet beschikbaar en vanuit FALOS is het joggingscriterium al tot eind juni afgeschaft. Voor wie al lang van plan was om mee doen, bij deze hebben jullie een
jaar langer om te trainen en om in 2021 aan de start te komen.
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Uitneembaar blad historische wandel- en ontdektocht

Wandel-en-Ontdek-Tocht
We gaan een heel eind terug in de tijd rondwandelen en ontdekken in ons
dorp. De kaart waarop we ons hiervoor baseren, de PC Popp, is van ongeveer
1860, dus meer dan 150 jaar oud! De foto’s die we gaan gebruiken en jullie
moeten zoeken, zijn natuurlijk wat jonger, maar sommige ervan toch bijna
een eeuw oud!
Hoe gaan we te werk? Bij elke foto die we tonen stellen we een vraag. Je
noteert het antwoord plus op welke locatie die foto ooit genomen is. Alle locaties vind je op de kaart op de volgende bladzijde. Ze zijn aangeduid door
middel van een letter in een vierkant, dat dan weer verbonden is aan een pijltje. Dat pijltje geeft min of meer de richting aan waarin de foto genomen
was. Er is één probleem … er zitten slechts 17 vragen in de zoektocht en we
hebben 20 locaties. Drie locaties zijn dus nep …
Noteer in de tabel verderop voor elke foto de locatie en je antwoord en ook je
gegevens. Je mag dit blad in de brievenbus stoppen in de Parklaan 83 in Bazel tot 31 mei 2020 en van de correct ingevulde bladen wordt er eentje uitgeloot. De gelukkige wint een gratis ticket voor onze comedy show “Diversiteit
Troef”, met onder andere Han Solo, op 19 september. Als meneer Corona het
toelaat, tenminste. Meer info op onze website www.kwbbazel.be
Elektronisch meedoen kan ook: scan met een tablet of smartphone onderstaande QR-code in en je kan de foto's zien en de antwoorden ingeven via dat
mobiele toestel.
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Uitneembaar blad fotozoektocht

CORONA FOTOZOEKTOCHT
Met deze fotozoektocht loop je rond in Bazel op basis van onderstaand plannetje en op basis van de foto's van de zoektocht zelf, die je vindt op onze
website. Heb je liever een A5-boekje met alle foto's dat je kan afdrukken en
meenemen? Ga dan naar onze website waar je zo'n boekje vindt, print het
dubbelzijdig af met optie “langs korte zijden omslaan” en je bent vertrokken.
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Uitneembaar blad fotozoektocht

Invulblad 1/2
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Uitneembaar blad fotozoektocht

Invulblad 2/2

10
Uitneembaar blad fotozoektocht
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Uitneembaar blad historische wandel- en ontdektocht

Antwoordblad.

Foto
1

Locatie

Antwoord

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Naam: _____________________________________________
Telefoonnummer en mail-adres:
___________________________________________________

12

Vergeet niet in de agenda te zetten!
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Zondag 15 maart – Ontbijt aan Bed
Het was op het nippertje. Steken een heleboel mensen
energie in de voorbereiding
van het ontbijt, doen wij in de
aanloop naar zondag 15 maart
– Ontbijt aan Bed dag – al
onze aankopen en dan komt
dat onheilsbericht op donderdag 12 maart dat daags nadien scholen en horeca moeten sluiten, alle sport – en
sociale activiteiten worden
stopgezet, wij allemaal in ons
kot moeten blijven. Paniek!
Wat doen we met alle aankopen? Iedereen heeft betaald!
Mensen moeten toch eten?
Als wij aan huis bezorgen,
besparen we een heleboel
mensen toch een extra verplaatsing? Onzekerheid troef.
Eten aan huis bezorgen mag
nog wel – dus we gaan ervoor.
Het ontbijt klaarzetten op zaterdag verliep nog in een sfeer van ongeloof. Inmiddels is gebleken dat deze pandemie toch niet overroepen is. Een aantal
last minute wijzigingen drongen zich op. Handen extra wassen, handzeep en
handdoeken voorzien, chirurgische handschoenen aandoen – het zekere voor
het onzekere nemen. En we hebben dit jaar het ontbijt klaargezet in de kerk.

Brood verdelen in de kerk
Symbolischer kan haast niet: brood verdelen in de kerk en vandaar uit naar de
mensen brengen. Een meevaller werd het en iedereen was het erover eens dat
dit voor herhaling vatbaar is.
Nu we bijna twee maanden verder zijn, kunnen we terugkijken op een topeditie: net geen 400 ontbijten werden op zondag 15 maart in onze gemeenten
verdeeld. Ook dit jaar geen gebrek aan vrijwilligers die een helpende hand
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kwamen toesteken en maakten dat alles vlot verliep. Een bijzonder woordje
van dank aan Wim en Magda: zij hebben voor de aankopen gezorgd. En in
tijden van hamsteren was dat een nog grotere uitdaging dan anders!
In de kronieken van KWB Bazel zal de editie 2020 vermeld worden als een
mijlpaal. Niet als OaB actie met de meest verkochte ontbijten maar wel als de
laatste KWB activiteit in een “corona” vrije wereld. Voor al wat nu volgt zal
niets nog hetzelfde zijn als vroeger. Maar we zouden KWB niet zijn om daarin een opportuniteit te zien. Er zijn nog te veel onzekerheden en we moeten
nog even wennen aan de nieuwe situatie maar de creatievelingen onder ons
zijn al volop in actie geschoten.
Dank u wel aan de werkgroep, de vele helpende handen, de sponsors en vooral aan de talrijke kopers van een gezond ontbijt. Onze kas is weer even gewapend voor een nieuw (aan te passen) werkjaar vol bruisende activiteiten.

Bazel Parkt … gaat niet door.
Jammer, jammer, het bestuur heeft de knoop moeten doorhakken om het zomerse festival niet te laten doorgaan. Het Corona-beestje is blijkbaar nog lang
niet uit het land zodat het onverantwoord zou zijn om een groep van enkele
duizenden mensen op een - zij het gezellige - hoop te gooien op de intussen
bekende festivalweide. Onze talrijke medewerkers hebben intussen al een
boodschap gekregen. Maar er is hoop: Bazel Parkt 2021 gaat door op 28 augustus 2021. Een jaartje geduld, dus.

Corona Fotozoektocht
Het zijn bizarre tijden momenteel. Nu het corona-virus ons verhindert om als
organisatie samen activiteiten te organiseren, moeten we elkaar helaas missen. Gelukkig mogen we nog wel naar buiten om te bewegen. En daarom staken we als KWB Bazel een leuke fototocht in elkaar. Je kan deze alleen doen
of met je gezin. Iedereen op zijn eigen tempo en op een zelfgekozen moment.
Zelfs opsplitsen over een paar dagen. Ook de kinderen zullen zich hiermee
amuseren!
De tocht start (en eindigt) aan het speelplein op het einde van de Wijnakkerslaan in Bazel. In principe kan je er echter eender waar in je buurt inspringen. In het midden van deze Kijker vind je een uitneembaar blad met de belangrijkste onderdelen van de zoektocht, namelijk een plattegrond hoe je
(ongeveer) moet lopen, een invulblad dat bij de foto's hoort en nog een
woordzoeker op een antwoordblad. De fototocht met de foto's zelf is te vinden op onze website. De foto’s maken duidelijk hoe je moet lopen met de
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plattegrond als leidraad. Bij bijna elke foto hoort een vraag en de antwoorden
hierop vul je in op de invulbladen. Door de letters in de rode vierkantjes hiervan te combineren vind je nog het hedendaags sleutelwoord. Alle antwoorden
kan je nadien aanduiden in de woordzoeker.
Wie de volledige wandeling doet
én bovendien de woordzoeker en
het sleutelwoord perfect invult
kan een gratis ticket winnen voor
“Diversiteit Troef”, een comedyshow die zal opgevoerd worden
hier in Bazel met onder meer Han
Solo. Stop het ingevulde antwoordblad met woordzoeker en
sleutelwoord op uiterlijk 31 mei
in de brievenbus aan de Parklaan
83 in Bazel. Wie weet zal de
spreekwoordelijke onschuldige
kinderhand jouw blad eruit vissen en win je zo’n ticket. Info over deze comedy-show op kwbbazel.be
We wensen je een fijne wandeltocht!
Feedback of onjuistheden zijn welkom op de facebook-pagina van KWB Bazel of via info@kwbbazel.be

Historische Wandel- en Ontdektocht
Ook als uitneembaar blad in het midden van deze Kijker vind je een hulpmiddel om onze tweede wandeling - of beter ontdektocht - te doen.
Deze speelt zich af, zo'n 100 tot 150 jaar terug. De kaart van Bazel die we
voorleggen is de PC Popp van rond 1860 en de foto's die je moet zoeken zijn
van het begin van het fotografietijdperk tot iets na de 2de Wereldoorlog.
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Door deze ontdek(kings)tocht te maken maak je kennis met Bazel toen het
nog veel minder druk bebouwd en bewoond was. Tijdens de tocht ga je op
zoek naar de exacte locatie waar een oude foto is genomen en duidt die aan
op het antwoordblad. Bij elke foto hoort ook nog een vraag die je moet beantwoorden. Sommige vragen kan je als Bazelaar misschien wel blind beantwoorden, voor andere zal je moeten rondkijken en soms zal je misschien zelfs
een passant moeten aanspreken.
Ook bij deze tocht is er een gratis ticket voor "Diversiteit Troef" te winnen!
Zelfde scenario: stop het ingevulde antwoorddocument in de bus aan de Parklaan 83 in Bazel en wie weet …
En tenslotte: je kan deze tocht ook volledig digitaal volgen en invullen (neem
wel de plattegrond uit deze Kijker mee!) Instructies op onze website en/of op
de uitneembare bladzijde in het midden van deze Kijker. Eens zien hoe dat
gaat …

Speel-o-theek. Verzoek van "Huis van het Kind".
Tijdens deze moeilijke periode met Corona-maatregelen bekijken wij als
dienst "Huis van het Kind" samen met andere gemeentelijke diensten hoe wij
ouders en gezinnen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Daarom zijn wij gestart met een tijdelijke speel-o-theek. Een speel-o-theek is
een plaats waar speelgoed uitgeleend wordt. Dit speelgoed kan je voor 1
week mee naar huis nemen, nadien breng je het volledig en in dezelfde staat
terug.
Omdat dit maar een tijdelijke speel-o-theek is, hebben we (nog) geen groot
aanbod. Indien u gebruik wilt maken van deze speel-o-theek kan u contact
opnemen via huisvanhetkind@kruibeke.be of inloophuis@kruibeke.be .
Ook als u nog speelgoed heeft dat in orde is om uit te lenen (duurzaam, volledig, proper, afwasbaar) mag u dit steeds afgeven aan het Buurthuis, Nieuwe
Baan 8, Bazel, op dinsdag van 13u00 tot 17u00 en op donderdag van 10u00
tot 18u00.
We zijn concreet opzoek naar gezelschapsspelen, buitenspeelmateriaal,
sportmateriaal, constructiemateriaal (Lego, Duplo, Playmobil,…). Dus géén
pluche beren of niet-afwasbaar speelgoed.
Hopelijk kunnen we via deze dienst de situatie toch iets draaglijker maken!

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

