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Kijker nr. 427 – September 2020 
 
 

Voor de zomer denk en hoop je nog dat het allemaal wel in orde komt tegen 
het najaar maar gaandeweg komt het besef dat het “nog wel even zal duren”.  
Eén voor één moesten we onze voorjaarsactiviteiten schrappen: de jaarlijkse 
gezinsactiviteit met ’t Krinkelding, de kookfinales, de lentewandeling, bus-
reis, petanque+, ... en voor het najaar ziet het er niet beter uit. We keken alle-
maal uit naar wat het hoogtepunt van ons 70-jarig-bestaan had moeten wor-
den – Diversiteit Troef! - maar ook deze comedy avond hebben we moeten 
afblazen. 
 

Vol goede moed heeft de wijkmeestersploeg in juni samengezeten en het pro-
gramma voor 2020-2021 samengesteld. Maar ook dat zullen we moeten bij-
sturen. Vandaar dat er dit jaar (nog) geen flyertje wordt uitgegeven. We 
wachten liever af tot de vooruitzichten wat meer zekerheid bieden. Dus nog 
geen start van de kooklessen, geen comedy-avond, geen ledenfeest en geen 
kersthappening. 
 

Tot daar het slechte nieuws. 
Want we kunnen zagen en kla-
gen hoe hard corona het socia-
le leven aanpakt of je kunt er het beste van maken en je aanpassen aan wat 
wel nog mogelijk is. En daar doen we dan een eerlijke poging voor. 
Normaal plannen we geen activiteiten tijdens de zomermaanden want er is 
dan zo veel te doen. Om het gemis aan activiteiten in het voorjaar te compen-

seren en toch enkele momenten van verenigen te kunnen aanbieden, hebben 
we in juli en augustus een aantal fietstochtjes gedaan.  
Gedurende zeven donderdagen zijn we er ’s avonds op uit getrokken: zes 
maal een fietstochtje van 25-30km en éénmaal een wandeling rond het fort 
van Steendorp. Het werd voor de aanwezigen telkens een moment in de week 

Slippertjes, ook bij KWB,  
het moet kunnen 
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om naar uit te kijken. We trokken er telkens met een groepje van 10 tot 14 
personen op uit.  

Van het Galgenweel tot Domein Roomacker, van Cortewalle tot Eikevliet 
hebben de fietswegen geen geheimen meer. Dank aan de gidsen van dienst 
die er wekelijks een stukje vrije tijd in staken om een rit uit te stippelen: Sofie 
en Erik, Els en Luc en bovenal Gaby en Cindy die het merendeel voor hun 
rekening namen. Op aanvraag was er zelfs een speciale rit langs kleine bos-en 
landbouwwegeltjes  – niet te geloven wat er dan allemaal tussen de mais ge-
beurt! 
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En dat allemaal veilig, zonder platte banden of ongelukken – twee slippertjes 
op een natte ondergrond niet te na gesproken. Spectaculair maar telkens zon-
der erg. 
 

En telkens was het nadien napraten geblazen buiten aan de sporthal in een 
coronaproof opstelling. Het is dan bij een trappistje of een bolleke dat de 
ideeën en de ambitie opkomen voor het najaar: we moeten ons aanpassen aan 
de omstandigheden maar nemen ons voor om maandelijks minstens één acti-
viteit in te plannen.  
 

De eerste meldt zich aan begin oktober. Verder in dit Kijkertje vind je de 
plannen en afspraken. Voorts willen we jullie nog waar voor je lidgeld geven 
en zal ook ons 70-jarig jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.  
Het zal nog eventjes allemaal anders zijn. Toch hopen we dat jullie ons de 
komende maanden blijven volgen en dat we elkaar snel terug mogen tegen 
komen. Hou het ondertussen veilig en gezond! 
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Even alles anders 
 

Even alles anders 
Even geen handdruk,  

maar een voetdruk, 
even geen knuffel,  

even geen zoen,  
maar 'werken met de ellebogen'.  

Even allemaal experts in handhygiëne, 
even op afstand, 

liefst zelfs één meter 
of verder, zo nodig...  

De wereld draait door,  
maar toch lijkt alles even anders.  

Gevoelens van eenzaamheid en angst,  
ze overspoelen velen...  

 
En toch... laten we er samen in geloven, 

dat het uiteindelijk... 
de liefdevolle afstand zal zijn, 

maar ook de blijvende verbondenheid,  
die nu even 'anders' (en op afstand) is, 

die ons de hoop zullen geven,  
om erin in te geloven,  

dat we binnenkort, 
weer hand in hand, 

het leven zullen vieren...  
 

Elien Rogiers  
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Wandeltochten "Corona-Fotozoektocht" en 
"Historische Zoektocht"  
 
Het deed ons plezier om te zien dat een aantal leden de tochten die we hadden 
uitgestippeld gemaakt hebben. Het in elkaar steken van die tochten was toch 
iets lastiger dan verwacht en dan doet elke deelname deugd. Bovendien heb-
ben we verscheidene mensen gezien die onze KWB amper of niet kennen en 
toch via via de informatie 
op onze website hadden ge-
vonden en zich amuseerden 
met de wandelingen.  
 

Stekene, Sint-Niklaas, Tem-
se, …. Van heinde en verre kwamen ze. Of toch bijna. Wat natuurlijk in het 
water is gevallen is het verloten van een ticket van de comedyshow die bin-
nenkort gepland stond. Verdomde Corona: ook die activiteit is weggevallen. 
We gaan ons nog beraden hoe we dat kunnen oplossen.  
 

Kijk eens hoe zorgvuldig deelneemster Maaike Van Hout de woordzoeker 
heeft  
ingevuld!  
 

Van heinde en verre komen ze 
naar Bazel 
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Nog meer wandelen?  
 
Als 't zo voort gaat met die Corona worden we nog een wandelclub … Het 
wandelen zit onze KWB-ers blijkbaar in de genen, want sinds kort zijn er op 
de website van de gemeente Kruibeke drie historische wandelingen beschik-
baar in de drie deelgemeenten Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. Niemand 
minder dan ons collega-lid Dirk Gorrebeeck heeft deze wandelingen samen-
gesteld. Je kan de plannetjes voor deze wandelingen maar vooral ook de om-
schrijvingen vinden op de website van onze gemeente, www.kruibeke.be. In 
het zoekveld bovenaan typ je "historische wandeling" en je hebt ze meteen 
alle drie te pakken. Let ook eens op de manier waarop deze documenten zijn 
samengesteld … gewoon professioneel! Daar kan je eens mee buiten komen! 
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ZATERDAG 3 OKTOBER:  
AVONDWANDELING IN DE POLDER 
 
En het houdt niet op … Zin om een beetje meer te weten te komen over ons 
dierenrijk in de polder als de zon al lang gaan slapen is? Wel dit kan natuurlijk 
want Erik Van de Velde neemt ons mee voor een avondwandeling van onge-
veer 2 à 3 uren.  
We vertrekken om 20 u aan sporthal de Dulpop.  

 
Breng je naast een mondmasker, een zaklantaarn en 
een fluohesje ook een verrekijker mee? Ja hoor, je 
hebt het goed gelezen: een VERREKIJKER.  
 
 
 
Ik hoor de vraag al … waarom een verrekijker mee-
nemen als het donker is? Wel dit kan je alleen te we-

ten komen door mee te gaan natuurlijk! Dus schrijf je snel in en stuur een 
mailtje naar info@kwbbazel.be met de vermelding van je naam en het aantal 
personen, of bel naar Cindy .  
Voor deze activiteit wordt een kleine bijdrage van 1,50 Euro per persoon ge-
vraagd wat uiteraard ter plaatse kan betaald worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De coronamaatregelen zullen tijdens deze activiteit gerespecteerd worden.  

Je mag ons altijd contacteren als je hierover nog vragen hebt.  

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 

mailto:info@kwbbazel.be

