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Kijker nr. 433  Maart 2021 
 

 
Begin maart en een eerste week van lenteweer achter de rug. 
Doet naar meer verlangen. En toch zullen we nog wat geduld moeten oefe-
nen. De versoepelingen zijn in aantocht maar toch nog niet voor direct. 
 
Een jaar geleden werd het plots menens. Wat in China begon, daar lagen we 
hier toch niet wakker van zeker. Mondmaskers en lockdown was iets van op 
televisie. Ons zou het niet overkomen. Inmiddels weten we beter. Culinaire 
quiz op 7 maart 2020 en Ontbijt op (’t randje van) het Bed gingen nog net 
door en sindsdien is het wachten op wat we een “normale activiteit” noemen. 
Het nieuwe normaal - en hoe dat er dan zal uitzien - laat nog op zich wachten 
maar het is in aantocht. 
Steeds wijzigende vaccinatiestrategieën en vertraagde leveringen zullen het 
niet tegenhouden. Daarvoor is verlangen naar “vroeger” veel te groot.   Hope-
lijk kunnen we tegen de ... (ik durf het niet meer op papier zetten) weer eens 
samenkomen – al dan niet wat aangepast – maar het verlangen naar een men-
selijk contact ipv een schermcontact neemt met de dag toe. 
 
 
 
De voorbije weken waren toch wel bijzonder: tijdens de krokus kon je met de 
slee de dijken van de potpolder af of hier en daar schaatsen op één van de 
plassen, en twee weken later wandelen en fietsen in T-shirt. Het weer hielp 
een handje mee om even te ontsnappen uit onze bubbels.  Maar dat kapelleke 
en dat klapken achteraf ....of eens naar een lezing gaan in het midden van de 
nacht* - dat missen we toch.  
Hopelijk hebben jullie ook genoten van de griezeltocht tijdens het Krokus 
verlof. Bazel was één van de 125 locaties in Vlaanderen en Brussel waar je 
kon genieten van de griezelverhalen verteld door Bent Van Looy.   
 
Stilaan beginnen ook wij te schakelen.  Het ontbijt moeten we nog uitstellen 
maar we plannen nog wel een vierde virtuele kookles in. 
Daarna trekken we naar buiten: begin april doen we voor de tweede maal een 
(coronaveilige) zwerfvuilactie (nodig met al die verloren mondmaskers) en 
“spring is in the air” we zetten in op een lentewandeling in mei. Steeds nog 
met een beetje voorbehoud maar hopelijk gaat het nu eens echt de goede rich-
ting uit en ontsnappen we aan de dreiging van een derde of vierde infectie-
golf. 
 
Wees wijs, schep moed, hou vol… 
 
*Wil je begrijpen wat hier achter zit? Een berichtje naar  0472 400144  of 
luc.van.elsen@telenet.be of en je bent even van alle coronastress bevrijd. 

Een kapelleke of een klapke achteraf 
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Agenda 

Ontbijt aan bed Uitgesteld  

Koken op zijn Limburgs 18 maart  

Actie zwerfvuil  zaterdag 3 april 

Lentewandeling zaterdag 8 mei  

Kookles Gekke groentjes met Ulrike 
 
Geïnspireerd door de vorige kooksessies van Toon en KWB nationaal wou 
de dochter van onze voorzitter ook wel eens een on-
line kookles geven. 
Maar liefst 9 koppels (ok, ook een paar alleen-
kokende mannen die goei punten wilden scoren bij 
hun vrouw) namen deel aan deze gezellige avond 
samen koken.  
Op het menu stonden ‘Schnitzels van puntpaprika 
met nori en limoenblad, spitskool met gembercrème 
en verdovende olie vergezeld met Thaise kleefrijst 
met krokante gember, chilipeper en pinda’s’.  
Onder de deskundige leiding van Ulrike haalden we 
zo een beetje al ons keukengerei uit de kasten en 
gingen we al pellend, roerend en bakkend aan de 
slag met een heerlijk vegetarisch gerecht als resultaat. 

 
Dat het een recept voor minstens 
6 personen was (Ulrike is duide-
lijk lid van een groot gezin) was 
alleen maar een meevaller voor 
de personen die maar met 2 zijn, 
want die hebben dan ook 2 à 3 
dagen van dit overheerlijke ge-
recht kunnen eten.  
De grote afwas die avond was 
het dus meer dan waard. 
 
Bedankt Ulrike! 
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Toch nog griezelen,van zaterdag 13 februari om 
13u00 tot en met zondag 21 februari  
 
Tijdens heel de krokusvakantie, van zaterdag 13 februari om 13u00 tot en 
met zondag 21 februari kon je vertrekken aan de poort van het kasteel in Ba-
zel voor een plezante griezeltocht met tekstjes die werden ingesproken door 
Bent Van Looy. QR-codes, moderne technologie dus, zorgde ervoor dat je op 
de juiste plaats het juiste verhaaltje op je smartphone hoorde. Tegelijk lieten 
ze KWB-nationaal ook toe om te zien hoeveel mensen er deelnamen. Zij lie-
ten ons het volgende weten: 
 
Beste Griezeltochters 
 
De lente is deze week in het land en ook afgelopen Krokusvakantie hebben 
we hier al even kunnen genieten. Eens goed nieuws in deze moeilijke corona-
tijden. 
Maar, de mensen hebben de weg naar onze manier van wandelen gevonden, 
en dat hebben we gezien aan de cijfers. We geven jullie hierbij jullie huidige 
‘aantallen’. 
Niet vergeten, dit zijn registraties van ‘bubbels’ (niet individueel) en we ge-
ven dan ook een ‘schatting van deelnemers mee. 
Al zeker is een ‘proficiat’ en ‘merci’ hier op zijn plaats voor jullie onderne-
merschap in deze coronatijd. 
 
Afdeling : Bazel 
Bubbels :  164                 aantal deelnemers (+/-) : 570” 
 
Hierna enkel berichtjes die we binnen gekregen hebben: 
 

“In 2020 Griezeltocht  ge-
daan met de kleinkinderen 
het was superleuk dank u 
wel KWB Bazel Groetjes 
Erick en Miriam.” 

“Vandaag deden we met 
onze bubbel de wandeling. 
Fijne namiddag, leuk ver-
haal, keileuk die QR codes 
met vertellijn van Bent 
Van Looy.” 
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 Ontbijt aan bed 

 
We hebben gehoopt, we bleven hopen maar laat ons maar zeggen dat 
we “door wijsheid gedreven” ons Ontbijt aan Bed nog even uitstellen.  
We mogen onszelf en de vele sympathisanten die ons jaarlijks steunen 
niet in de problemen brengen. We parkeren het nog even en bekijken 
later of we een jaartje overslaan of dat we het in het najaar nog op de 
agenda zetten. Jammer voor de velen die er al naar uitkeken (in de eer-
ste plaats wijzelf en de vele helpende handen waar we jaarlijks op mo-
gen rekenen tijdens de voorbereiding). 

 

Koken op zijn Limburgs donderdag 18 maart 

 

 

Omdat fysiek samenzijn door corona helaas nog niet direct aan de orde 
is, organiseren we nog maar eens een online kooksessie. Zo kunnen we 
toch op een leuke manier samen iets doen en bijpraten. 

Deze keer zal Erik Kwanten onze kok van dienst zijn.  Erik maakt sa-
men met ons een gerechtje met streekproducten van zijn Heimat, Ha-
mont-Achel.  Achelse kaas en Achelse trappist (die helaas ondertussen 
geen ‘echte’ trappist meer is) worden gecombineerd met een varkens-
haasje van Bazelse bodem. 

Interesse? Noteer dan alvast donderdag 18 maart in jullie agenda. Om-
dat Erik en Sofie zelf de aankoop en verdeling van de kaas en het super
-verse varkensvlees (wordt een paar dagen ervoor bij een Bazelse boer 
geslacht en vacuüm getrokken) verzorgen, vragen we om zo snel mo-
gelijk en TEN LAATSTE tegen 11 maart een mailtje te sturen naar 
sofie.anne@sint-carolus.be met vermelding van het aantal personen 
waarvoor je wenst te koken (2 - 4 - meer?).  

Sofie en Erik zullen jullie dan een lijstje bezorgen van de ingrediënten 
die jullie zelf nog dienen aan te kopen. 

Is dat dan weer ‘slow cooking’? 
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Actie zwerfvuil zaterdag 3 april 

Als we even rondkijken als we een wandeling maken dan zien we dat 
het wel degelijk nodig is.  

Op zaterdag 03/04/2021 Gaan we van start om 9u op de boerenmarkt. 
Wie mee wil helpen, laat een seintje aan een van de wijkmeesters. 
Grijpstokken en vuilzakken zijn voorhanden; misschien handschoenen 
meebrengen zodat alles coronavrij kan plaatsvinden.  

Naargelang de belangstelling worden we verdeeld in groepjes van 
maximaal 4 personen. 
Ook onze jongelui zullen deze activiteit leuk vinden en zich zo bewust 
worden dat we het afval dat we meebrengen, ook gewoon terug moeten 
meenemen naar huis. 
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Lentewandeling  zaterdag 8 mei  

• Heb jij nog plaats in je agenda?  (Ik wel ieder geval)   

• Wandel je graag? 

• Drink je tussendoor graag een frisse pint? 

• Doe je dat graag met leuk gezelschap? 

• Ontdek je graag nieuwe streken? 

• Een etentje achteraf kan je bekoren? 

Als je minstens één keer “ja “hebt geantwoord dan neem je nu je agen-
da en je noteert bij zaterdag 8 mei rond 9 uur: “Leuke Lentewandeling 
met KWB en ik ga mee”. 

Aan wat kan je je verwachten:  
Vertrek rond 9 uur, we rijden met eigen vervoer naar de vertrekplaats, 
een wandeling van een 10-tal km met de nodige tussenstops, voor wie 
wil nog een hapje achteraf. 

Alle praktische info volgt in de kijker van april.  Uiteraard is het nog 
even afwachten welke coronamaatregelen er op dat moment nog gelden.  
Dus alles nog even onder voorbehoud… 

 

 

 

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