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Kijker nr. 436  Juni 2021 
 

 

Hopelijk krijgen we na moessonregens en de blijvende wintertemperaturen 
van mei eindelijk wat zon in juni om onze harten te verblijden en om de me-
ter van onze zonnepanelen wat te laten draaien. 

Volgens de laatste berichten mogen we voorzichtig beginnen dromen van een 
zomer van de hoop waarbij we stilaan evolueren naar het oude normaal. Te-
rug handen geven i.p.v. vuistjes en ellebogen, zoenen en knuffelen, het zal 
wennen worden en als ik voor mijn eigen spreek denk ik dat ik daar toch nog 
even ga mee wachten. 

 

 

 

Afgelopen maand zijn een paar moedigen gaan wandelen naar de prachtige 
streek rond de abdij van Averbode . Verslag daarover verder in de kijker. In 
juni starten we ook terug met de “donderdagavond”-fietstochten. Onze fiets-
spionnen Gaby en Cindy zoeken net als vorig jaar de mooiste rustige wegels 
en landelijke paadjes uit om op een gezapig tempo zalig te fietsen en nadien 
een ferme pint te gaan drinken. Het zal misschien nog heel even duren maar 
na al dat zoomen en ander online gedoe hopen we echt dat we de komende 
maanden onze virtuele KWB-community terug kunnen transformeren naar 
een face to face KWB-vriendenclub. 

Voor ieder een goede gezondheid en mooie zomeravonden de komende  

periode. 

Als afsluiter een grappig gedichtje van een al lang overleden Nederlandse 
dichter (Hendrik Kretzer °1818- †1850) dat ouders of grootouders die kleine 
koters hebben wel zullen herkennen…. 

 

OPVOEDING ONDER HET ETEN 

 

PAPA: Waarvan houdt gij het meeste, Jantje? 

Van uw papaatje of uw mamaatje? 

JANTJE: (Wijzend met zijn mooie handje) 

Antwoordt: Van een eierslaadje. 

 

VRAAG 

Waar werd oprechter trouw 

Dan tussen man en vrouw  

Ter wereld ooit gevonden? 

ANTWOORD: Bij de honden. 

...een face to face vriendenclub! 
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Agenda 

Zomerse donderdagavonden juli en augustus 

Lentewandeling  zaterdag 8 mei  

 
Met 16 waren ze. Allemaal hadden ze zich ingeschreven zonder te weten of 
de wandeling doorging en al helemaal niet naar waar. 
In een mailtje las ik zelfs: “Wat er ook gebeurt, we gaan mee!” 
Onder een heel voorzichtig zonnetje verzamelden we aan de sporthal. 
Iedereen was te vroeg en de laatkomers op tijd. 
Van enthousiasme gesproken! 
Dat maakte dat we iets voor 10 uur reeds aankwamen aan de abdij van Aver-
bode.  Jawel, door ons allen gekend van Zonnekind en Zonnestraal…maar 
ondertussen ook voor brood, kaas en bier. 
We verzamelden vlak voor het terras van het abdijcafé… dat nog gesloten 
bleef tot 11 uur. 
 
 
 
 
Niet getreurd, we waren hier toch om te wandelen, niet? 
En daar gingen we voor een wandeling van 12km. 
Door bos en hei, licht glooiend, een stevige kuitenbijter af en toe, veel groen 
en rust. 
Ondertussen was het heel lichtjes beginnen regenen. 
Maar met een terras in het vooruitzicht na 6 km zat de moed er goed in. 
Onderweg genoten we nog van het spektakel van een kudde schapen met au-
thentieke herder. 
Het leek wel gepland. 
En ja hoor, vlak op de middag zagen we Café Den Eik door de bomen. 
Het tempo ging omhoog, honger en dorst. Maar het terras ging maar open om 
14 uur.  Ok, dan maar picknicken op de banken van het aangrenzende klom-
penmuseum. De ultieme test voor het moreel was de regen die eventjes feller 
werd, maar een terras was een terras, zelfs zonder drank en met water van 
boven. 

Iedereen was te vroeg en de laatkomers op tijd. 
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We beslisten dan maar om een omweg van 500 meter te doen om terug te 
gaan naar het abdij café en daar was ie dan, het eerste drankje na de lockdown 
op een echt terras. 
En als de Norbertijnen al goed waren met de “zonnekindjes”, waren ze zeker 
even goed met bier brouwen.  En plots klonken na meer dan een jaar de le-
gendarische woorden: “een rondje van de kas!!!!!”. 
Het was alsof de weergoden deze ook hadden gehoord, want plots klaarde het 
op en we begonnen aan het laatste deel van de wandeling. 
Na nog een stevige zes kilometer kwamen we terug aan de abdij. 
Na een ijsje (waar niemand aan kon weerstaan) hielden we een kleine bezin-
ning in de abdijkerk. 
Opnieuw kon niemand weerstaan aan het terras naast de parking. 
Uiteraard konden we deze wandeling niet afsluiten met het traditionele eten-
tje, we reden “moe maar voldaan” terug naar Bazel. 
De afwezigen hadden alweer ongelijk, maar de plannen voor volgend jaar zijn 
al aan het rijpen.  Jawel, er zijn nog abdijen in België. (Tongerlo, Postel, 
Westmalle, Westvleteren, Grimbergen,…) 
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Zomerse KWB-donderdagavonden 
POP-UP -activiteiten 
 
 
Wel, dat we het allemaal een beetje beu zijn om op ons eigen ”eiland” te  
vertoeven, dat moeten we niet meer herhalen he. 
De corona-maatregelen zijn stilletjes aan het versoepelen maar we moeten 
echter nog steeds rekening houden met opgelegde regels en dienen de veilig-
heid van ieder persoon te garanderen bij onze activiteiten. 
Maar het ziet er toch zo een beetje naar uit dat de wind in de goede richting 
aan het draaien is.  (Hoewel we dit in de maand mei niet echt letterlijk kon-
den nemen.) 
Helaas kunnen we door de huidige situatie maar een minimum aantal activi-
teiten tot in de puntjes plannen en  organiseren. Daarom denken we er aan om 
op de kar van het POP-UP-gebeuren te springen en om dus POP-UP-
activiteiten te organiseren….en dit kan echt van alles zijn.   
Zo denken we er aan om: 

 Een ochtendwandeling te organiseren met mogelijks een ontbijt in het  
          park van Bazel 

 Een wedstrijdje Kubb of Petanque op een mooie zonnige avond of na 
          middag 

 Een leuke gezinsfietstocht op bv. een zondagnamiddag 
 Met de fiets naar Verbeke Foundation of elders….. 
 Enz…. 

 
Het kantje van dit POP-UP verhaal is dat we kort op de bal zullen moeten 
spelen want slecht weer is jammer genoeg één van de mogelijke hindernissen 
die we kunnen tegenkomen. Hou dus zeker jullie mailbox in de gaten de ko-
mende maanden. 
We zijn echter ook heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. 
Daarom dan ook deze warme “pop-up”- oproep: 
 
P sssssssssssssssssssssssssstttttttttttttt 
O f dat je ook een leuk idee of voorstel hebt ???? 
P ost het dan op info@kwbbazel.be 
  
U iteraard lezen we jullie idee of mening met de nodige aandacht  
P ertang slecht weer hoeft niet altijd een obstakel te zijn….we kunnen ook 
nog altijd een boomke kaarten he of gaan snookeren als de situatie dit toelaat  
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking !!!!!! 
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Lavassoep 
 
In mijn kruidenbak staat een lavasplant. Een makkelij-
ke plant, waar je eigenlijk geen omkijken naar hebt.  
Al vroeg in het voorjaar komen de eerste blaadjes te-
voorschijn en tot ver in de zomer kan ik het vers, "zo 
uit de tuin" gebruiken. Voor de wintermaanden gaat er 
wat in de vriezer en een deel van de blaadjes worden 
gedroogd. 
 
De lavas, of maggiplant, is een aromatisch kruid met 
een bevorderende werking op de spijsvertering. Het 
werkt ontkrampend en is windverdrijvend. Ook wor-
den aan lavas urinedrijvende eigenschappen toegeschreven. Ze prikkelt de 
nieren en kan daarom beter niet in therapeutische hoeveelheden gebruikt wor-
den door mensen met een nieraandoening. Het nuttigen van zo nu en dan een 
paar blaadjes kan echter geen kwaad. 
Wij aten lavassoep, erg lekker en snel en eenvoudig te maken.  
 
Nodig: 
-2 dikke eetlepels fijngesneden 
lavas 
-een uitje 
-boter en/of olijfolie 
-eetlepel bloem 
-800 ml groentebouillon 
-zout / peper/ nootmuskaat 
-croûtons (indien gewenst) 
 
  
Snij de ui in kleine stukjes en fruit ze in 
het vet. 
Voeg de lavas toe en bak het eventjes mee. 
Een eetlepel bloem toevoegen en goed 
roeren. 
Scheutje voor scheutje de groentebouillon 
toevoegen en de soep kort even flink laten 
koken.  
Op smaak brengen met zout / peper en 
nootmuskaat kan, maar is eigenlijk hele-
maal niet nodig. Dan nog een kleine tien 
minuten zachtjes door laten koken. 
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Toemaat: 
 
Nog een kadootje van onze vrienden van de Heemkundige Kring. Het stond al 
eens in het Cruybeeks Coronacourantje, maar ondertussen is het misschien 
alweer uit het geheugen.  
 
Derbij: heddeda van passeede maond al ieês aon a klaan manne laote zien? 
En wieste ze sommigte woorde? Of kende zer gieën sjiek af? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiesteda? 
Een ‘toemaat’ is de derde hooioogst van een weide. Soms kon er per jaar maar 
twee kaar gemaaid worden, maar dikwijls was er een ‘toemaat’. 

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 

1 oekedoeleke A kapoen 

2 pagadder B mier 

3 duist C meikever 

4 murezieëker D achteruitgaan 

5 kazak E gootsteen 

6 gasgreed F boekentas 

7 bombaord G knikkers 

8 daaze H hagedis 

9 poompstieën I Vlaamse gaai 

10 annewuite J zelfverzekerd, frank 

11 vereuvere K pak slaag 

12 ikketis L goedzak 

13 marrebolle M dorst 

14 poeffeling N kikkervisje 

15 zjoebe P verbeteren 

Oplossing:  
1-N  2-A  3-M  4-B  5-F  6-J  7-C  8-D  9-E  10-I  11-P  12-H  13-G  14-K  15-L 


