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Kijker nr. 435  Mei 2021 

 

 
 
Twee maanden terug (Kijker 433) schreef ik hier “Begin maart en een eerste 
week van lenteweer achter de rug” en dat we “konden wandelen en fietsen in 
T-shirt”. 
Ondertussen hebben we de koudste aprilmaand sinds 1986 achter ons.   
Waarover kan ik schrijven na een zoveelste C-maand met hoofdzakelijk vir-
tueel verenigingsleven?  
 
Breng een boodschap van optimisme of schrijf iets over zondag 2 mei, de 
“dag van de lach” klinkt het. 
Beterschap is in zicht, het eind van de tunnel is nabij – allemaal waar - maar 
wanneer je plannen maakt is het nog altijd onder voorbehoud en met de hand-
rem op.  Geduld blijft dezer dagen een heel schone deugd – denk ik bij me-
zelf - maar dat geraakt stilaan uitgeput. 
 
 
 
 
Als het eens te veel wordt droom ik van “Corona bevrijdingsfeesten” – alle-
maal blije en goedgezinde mensen, samen tafelen, zingen, dansen – onge-
remd voluit gaan. 
Het voorbereiden daarvan en het opruimen achteraf – wanneer hadden we 
ook alweer dat laatste Duvel-moment?   
 
Hopelijk is op 8 mei onze lentewandeling kunnen doorgaan. 
Het zal sinds lang weer eens een activiteit op verplaatsing zijn – met respect 
voor de coronamaatregelen vanzelfsprekend, creatief dat we zijn in onze aan-
pak.  
Vanaf juni houden we het voorlopig nog bij zomerse KWB donderdagavon-
den. 
Hopelijk kunnen we tegen dan al luidop plannen maken voor een aantal 
mooie activiteiten in het najaar - maar zoals bij de aanvang van dit stukje: ik 
ben niet erg goed vooruitziend. 
Hopelijk heb ik deze keer betere kaarten in de hand... 

 
 

En tot het zover is: wees wijs, schep moed, hou vol... 
 

 

...luidop plannen maken… 
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Agenda 

Lentewandeling zaterdag 8 mei  

Zomerse donderdagavonden juli en augustus 

De paashaas is verdwenen tot einde april  
 

…./…. 
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…../…. 

Tijdens de paasvakantie, dus tot einde april 2021, kon iedereen corona-veilig, 
in de buitenlucht, gratis en zonder in te schrijven deelnemen aan de wandel-
tocht ‘De paashaas is verdwenen’. 
 
Aan de linkerkant van de ingang van het kasteel (op de hangbrug) van Bazel 
vond je het start-bord met een QR-code. Wanneer je deze met een smartphone 
scande dan wist je meteen waar de tocht van 5,5 km je heen zou brengen. 
  
Onderweg kwam je kleurige, fantasievolle borden in paasthema tegen.ook 
weer met eenQR-code. Die liet  je een deel horen van het verhaal ‘De paas-
haas is verdwenen’. Aan elk fragment was ook een opdracht of vraag gekop-
peld. Als je die met je bubbel tot een goed bracht, kon  je zo de paashaas vin-
den. Er waren twee verhalen: eentje voor min 8-jarigen en eentje voor kin-
deren van 8 jaar en ouder. Je kon ze uiteraard ook allebei beluisteren. De ver-
halen zijn  geschreven door An Neven en ingesproken door zanger en acteur 
Pieter Embrechts.   
 
Het werd echt een spannend 
avontuur voor de kinderen want 
om de verdwenen paashaas 
moest je echt wel goed zoeken, 
spannend! 
  
Wij hopen dat jullie genoten 
hebben van deze unieke wan-
deltocht !!!! 
Instagram-gebruikers konden 
natuurlijk hun foto’s van de 
wandeltocht delen met ons door 
@kwbbazel toe te voegen.  
Of foto's in te sturen naar : in-
fo@kwbbazel.be  
Hier is blijkbaar iets mis ge-
gaan want we hebben geen re-
acties ontvangen langs deze 
weg, dit wordt verder uitge-
zocht .Toch veel mondelinge 
reacties gekregen, dat het een 
leuke wandeling was en vooral 
een tof verhaal van de paas-
haas. Bedankt aan het KWB 
team om dit te organiseren. 
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Enkele reactie’s: 
 

“Leuke tocht met de kindjes #kwb “ 
 
“Die paaswandeling van deze morgen was zó leuk, mama, gaan we deze namiddag 
nog eens?” 
 

“Het was een mooie zonnige wandeling met leuke verhaaltjes over de paas-
haas en daarbij hebben we ook 3 reetjes gezien  en 4 eekhoorntjes We hebben 
ervan genoten.” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lentewandeling  zaterdag 8 mei  

Mogen we op 8 mei met meer dan 4 personen gaan wandelen? 
Mogen we op 8 mei met 10 personen gaan wandelen? 
Kunnen we voor de start een koffie drinken? 
Kunnen we ons lunchpakket opeten op een terras? 
Met hoeveel mogen we samen zitten? 
Kunnen we een plekje op een terras reserveren? 
Is de horeca wel al open? 
Waar eten we dan ons boterhammekes als het regent? 
Mogen we carpoolen? 
 
Enfin, we weten het niet.  Gaan we het tegen 8 mei weten? 

https://www.facebook.com/hashtag/kwb?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR4H4EGitNhfYzKqK4AIKr-FlZChM99MzU2cBjkuEkhk1GSw4Z7w4QRnyXO4eE_V9K7pidkICldc2r7qdJDwRPyMuZ9jeiSxq3KGYvo6t_9ahTwymHDRCGAHMDaDM6EiS9CTPqEch11JLrlLAeq9Y1Jbo7gJhaF2pieqOif5nnDe6jZmIYIIwbd79ZJ2utYbE&_
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We spreken af als volgt: 
Wie mee wil gaan wandelen schrijft een mailtje naar: moens.g@skynet.be 
Je vermeldt het aantal personen en of je met de wagen komt en of je eventu-
eel iemand kan meenemen (als dat mag natuurlijk??). 
We houden je dan op dat mailadres op de hoogte van alle praktische afspra-
ken.  
Wij kijken alvast uit naar een mooie wandeling.  Naar waar?  We weten het 
niet! 
 

 
Zomerse KWB-donderdagavonden 
 
Omdat we vorig jaar vanaf de lente geen activiteiten meer mochten organise-
ren beslisten we om deze in juli en augustus in te halen door elke donderdag-
avond af te spreken voor een fietstocht (ongeveer 25 km) of een wandeling. 
En wat hebben we genoten van dit plan B! 
De fietstochten uitgestippeld door Erik, Els en Gaby leidden ons langs mooie 
fietspaden en doorheen de mooiste wegels van de naburige dorpen. Nine 
toonde ons al wandelend de pracht van het fort van Steendorp. Achteraf ge-
noten we op het terras van den Dulpop samen van een drankje op 1,5 m af-
stand van elkaar. 
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We proberen deze traditie ook dit jaar verder te zetten. Vanaf donderdag 17 
juni spreken we elke donderdagavond om 19u30 af aan de kerk. Indien nodig 
splitsen we ons op in op dat moment toelaatbare groepen. Hopelijk kunnen 
we tegen dan na afloop weer samen een terrasje doen.  
 
Gaby is alvast al op verkenning gegaan om wegel-fan Els ook in de volgende 
editie weer te verrassen met een fietstocht dooreen de mooiste wegels van de 
streek. Heb je zelf ook weet van een leuke wandeling of fietsparcours in de 
buurt, laat het ons dan weten, dan plannen we deze zeker in. 
 
Heb je interesse om op de hoogte gehouden te worden van deze zomerse 
KWB-donderdagavonden? Stuur dan een sms’je met ‘interesse KWB-
donderdagen’ en je naam naar Sofie Anné (0477 73 65 20).  
 
Zij voegt jullie dan toe aan de whatsappgroep waarin iedereen op de hoogte 
wordt gehouden van welke activiteit we welke donderdag plannen en waarin 
je dan kan aangeven of je al dan niet van de partij zal zijn. Zo weten we of we 
ons in meerdere groepen moeten opsplitsen of niet. Bij slecht weer word je 
ook via dit WhatsApp-groepje op de hoogte gehouden of de activiteit al dan 
niet door gaat. 
 

Duimen voor mooie zwoele donderdagavonden. Voor het goede gezelschap 
zorgen wij! 
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Een toemaatje: Ons dialect is in snel tempo aan het verdwijnen of tenminste aan het 
opgaan in de tussentaal Vlaams. Vraag maar eens aan je kinderen welke van deze 
woorden ze nog kennen. Ken je ze zelf nog wel? Verbind deze dialectwoorden met 
hun ‘beschaafde’ vertaling. 

 
 
 
Oplossing: 1-G; 2-H; 3-I; 4-J; 5-C; 6-A; 7-D; 8-E; 9-B; 10-F 

(De Heemkundige Kring publiceert zo’n puzzeltje elke twee maanden in Huis aan Huis) 

1 dzjuir A sprookje, verhaaltje 

2 luttel B jeans 

3 lommerte C ruilen 

4 moarguit jong D soms 

5 mangelen E direct, straks 

6 vertelselke F de zolder 

7 amets G goedendag 

8 sebiet H weinig, een beetje 

9 texasbroek I schaduw 

10 ‘t opperste J uitroep van verbazing 

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 


