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Kijker nr. 437 September 2021 
 

 

We vliegen er weer in!  
Er is lang naar uitgekeken maar nu gaat het écht lukken. Eindelijk heb-
ben we zicht op een terugkeer naar hoe we vroeger met elkaar omgin-
gen. Deze week alvast de eerste stappen gezet en terug handen geschud 
en gezoend. Nooit gedacht dat ik dat nog zou neerpennen als mijlpaal 
in de terugkeer naar de normalere omgangsvormen. Er zal voor altijd 
een voor en een na zijn. En gelukkig zijn we nu eerder na. 

Onze KWB Bazel wijkmeesters hebben er alvast zin in. In juni hebben 
we samengezeten om ons programma voor 2021-2022 in elkaar te ste-
ken. Zo hebben we onze kapstok om er weer in te vliegen. Er moet nog 
heel wat ingevuld worden, vooral waar onze aktiviteiten zullen door-
gaan. In Bazel is het aantal mogelijkheden om elkaar binnen te ont-
moeten zeer beperkt geworden. En er zal nog heel wat creativiteit no-
dig zijn om alles een plaatsje te geven. Maar daarin schuilen dan ook 
weer mogelijkheden om eens met iets nieuws uit de hoek te komen. 
Denk maar aan de verschillende digitale kooklessen en de Griezel- en 
Paastochten die de voorbije maanden toch een beetje hebben geholpen 
om een brug te slaan naar vandaag. 

 

 

Bij deze Kijker vind je ons vertrouwde flyerke met ons jaarprogram-
ma. Zet de datums alvast in je agenda als je ons niet wil missen. Naast 
een aantal trouwe klassiekers, ook een aantal nieuwigheden om nu al 
naar uit te kijken. Wat denk je van griezelen tijdens de herfstvakantie 
met kinderen of kleinkinderen? Of een optreden van Philippe Robber-
echt in de Kerk van Bazel – in 2019 nog in ons programma met zijn 
Ierse vrienden - deze keer met een heel ander programma. De Doos 
van Pandora – een spellenavond voor liefhebbers van escape rooms 
maar deze keer in een doos. Of een darts avond – dancing Dimi achter-
na. 

We kijken ernaar uit jullie terug te ontmoeten in Bazel – is het niet op 
onze KWB aktiviteiten, dan graag in den draai of op één of ander sa-
menzijn in onze mooie gemeente.Tot snel!  

Trouwe klassiekers en  nieuwigheden 
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Agenda 

Wo 15 September Startvergadering kooklessen  

Vr 8 oktober  Dropping 

Vr 30 oktober  
(en de hele herfstvakantie)  

Griezeltocht 2.0 

Vr 12 november  Optreden Philippe Robrecht  

Za 20 november  Ledenfeest 

Ma 6 december  Speculaas voor de zieken 

Za 18 december  Kersthappening 

Nieuwe leden 

 
Enthousiaste mensen blijven ons vinden! We mogen deze maand Gert Klomp 
en Lyke (lees: Lieke) Cerpentier verwelkomen. Beiden zijn nieuwe inwoners 
van Rupelmonde. Gert was vele jaren KWB lid in Sint-Niklaas en via 
www.KWBBazel.be was zijn interesse in onze afdeling gewekt. Geef hem 
eens ongelijk.  
Gert en Lyke, van harte welkom in onze gemeente en we hopen jullie snel te 

zien op één van onze activiteiten.  

 

Zomerse KWB donderdagavonden 

Omdat deze zomer nog getekend werd door een aantal Coronabeperkingen, 

hebben we ook dit jaar beslist om tijdens juli en augustus er op donderdag-

avond even op uit te trekken. Je wil toch niet vervreemden van elkaar. 

Wekelijks werden we gekieteld op Instagram door Sofie of Cindy “wie gaat 

er mee vanavond”. Wekelijks – tenzij het weer écht te slecht was – was er 

een mooi uitstapje gepland. Dank aan enthousiaste Gaby die altijd wel een 

tochtje in zijn GPS had zitten zoals de “GP (Grote Prijs) Els Matthijs” – fiet-

sen langs smalle onverharde paadjes. Dank aan Nine, voor een zeer gesmaak-

http://www.KWBBazel.be
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te en gegidste wandeling in Het Ge-

laag in Steendorp – wondermooi 

stukje natuur met een verhaal en dat 

zo vlak bij ons. Aanrader!  

Telkens was het een warm ontmoe-

ten en nadien afzakken naar De 

Dulpop en verbroederen met de Pe-

tanquers.  

Dank aan alle deelnemers en vol-

gers op instagram voor jullie en-

thousiasme en positieve vibes! 
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Bazel Parkt - editie 2021 

Dit jaar had eigenlijk de 14de editie moeten zijn, maar "het beestje" heeft 
ervoor gezorgd dat het de 13de was. Een ongeluksgetal? Wat betreft de voor-
bereidingen in elk geval wel, want wat we ook probeerden te beslissen, die 

beslissingen werden telkens op de vuilnisbelt geduwd door de voortdurende 
wijzigingen in de "dagelijkse cijfers" en de regelgeving. Uiteindelijk gingen 
we voor 2 avonden om dan toch wat meer mensen te kunnen ontvangen in 
veilige bubbels.  

Materiaal werd gehuurd, artiesten werden geboekt, maar intussen bleven de 
regeltjes maar wijzigen. Tot we 3 weken voor onze grote verrijzenis te horen 
kregen dat vanaf 1.500 mensen alles plots veel gemakkelijker mocht: net zo-
als vroeger, zonder mondmaskers, zonder afstanden. Like the good old days.  

Te laat om ons principe van 2 dagen nog opzij te schuiven, maar het klonk té 
uitnodigend om dat niet te proberen op zaterdag. En zo geschiedde … op vrij-
dag was er plaats voor een 450-tal mensen aan grote en kleine tafels 
(naargelang de bubbel), maar op zaterdag kon je mits voorleggen van een 
"Covid Safe Ticket" feesten, zingen, dansen, drinken, … als vanouds. En 
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wees maar gerust dat dat volop gebeurde. Iemand noemde die zaterdag zelfs 
een soort bevrijdingsfeesten.  

Over de avonden zelf niks dan positieve reacties. Muzikaal was het zeker en 
vast een van de topjaren, onder andere met de komst van de covergroepen 
van Creedence Clearwater Revival en The Doors die we beide in het verleden 
ook al eens hadden, en qua sfeer was iedereen uitgelaten. Zeker op zaterdag 
zag je de mensen volop genieten van de herwonnen vrijheid en van elkaars 
gezelschap.  

 

Voor de organisatie zal "BP13" waarschijnlijk de boeken in gaan als "het jaar 
van de 30 milliampère". Met verschillende stroomonderbrekingen hebben 
sommigen de handen vol gehad om het boeltje draaiend te houden. Gelukkig 
zonder de sfeer op het plein te verpesten.  

Afwachten, nu, of Corona de strijd gaat opgeven en of we volgend jaar weer 
kunnen genieten zonder regeltjes en pasjes. Wij hopen alvast van wel. 

Bedankt aan de vele medewerkers die het weeral mogelijk maakten om voor 
zo'n 2.000 mensen een fantastisch feest te kunnen aanbieden! 

(foto’s Jan Maris) 
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Startvergadering kooklessen  

Onze kooklessen zijn reeds jarenlang een graag gesmaakte activiteit. Naast 
een groep trouwe chefkoks die al van het eerste uur meedraaien, blijven deze 
lessen populair om aan te sluiten bij onze KWB, of om elkaar beter te leren 
kennen of om iets bij te leren in de keuken. Het voorbije jaar hebben we be-
roep moeten doen op de digitale snelweg om recepten te delen. Een geslaagd 
experiment en beter dan niets maar er gaat niets boven elkaar in levenden 
lijve te ontmoeten.  

Naar ik hoor staat de trouwe groep rond Dirk Lyssens al in de startblokken 
om onder de deskundige begeleiding van Jeanine nieuwe recepten uit te pro-
beren.  

Heidi - onze chef kok sinds vele jaren – moet wegens privé omstandigheden 
afhaken om ons nog te begeleiden. Vele jaren heeft Heidi twee kookploegen 
begeleid. Eerst nog in de keuken van haar eigen restaurant in Weert, dan in 
de keuken van Sint-Joris en tot slot in haar privé keuken die we meermaals 
op stelten hebben gezet. En dat gecombineerd met een druk privé- en profes-
sioneel leven. Heidi, vanwege onze KWB: we wensen je een goed herstel toe 
en kijken blij terug op de vele uren plezier die je ons hebt bezorgd en de vele 
geheimen die je ons als chef verklapte. Paling maak ik nog steeds zoals jij het 
ons geleerd hebt. We houden je op de hoogte van onze nieuwe kookavontu-
ren maar het zal toch even wennen zijn zo zonder jou. 

We zullen dus dit jaar 
uit een ander vaatje 
moeten tappen. Daarom 
nodigen we alle leden 
(m/v/x) die graag samen 
een potje willen koken 
uit op de startvergade-
ring van de kooklessen. 
We spreken af op 
woensdag 15 september 
om 20.00u in Sint-Joris 
– daar waar het licht 

brandt. We stellen de kookploegen samen, spreken af hoe en waar we gaan 
koken en leggen de datums vast. Be there! 

Wil je koken maar kan je er niet bij zijn op woensdag, laat het dan weten op 
info@KWBBazel.be. 
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Dropping - vrijdag 8 oktober 

 

Dropping???  

Toch even opzoeken na zo’n lange inactiviteit wat ze daar nu weer mee be-
doelen. En toen had ik ineens 2 mogelijkheden: 

• Uit het online verklarend woordenboek: “laten vallen uit een vliegtuig” 
• Gevonden in oude documenten: Dit is ene groep vrienden van den 

KWB van Basel, die rond begin oktober op den marktplaats verzamelen 
om aldaar op een kar te worden geladen. Na enige tijd worden ze ge-
dropt op enen verlaten wegel om alzo den weg naar huis terug te vin-
den. Het is een traditie dat zij menige estaminets op den terugweg be-
zoeken alsook een frietkot. Het is één grote leute! 

 

Na enig overleg (de prijs van het vliegtuig was bepalend), gaan we voor optie 
twee.  

We verwachten je dus op vrijdag 8 oktober op de parking aan de Dulpop . We 
vertrekken stipt om 19 uur met de bus naar 6§èçà!-(‘”)à!!è§((§§§è!§!çèç en 
zijn rond 2 uur zeker terug. 

Je schrijft NU in bij Geert (moens.g@skynet.be) en je betaalt 10 euro per 
KWB lid. (niet leden betalen 12 euro). Je mag dit gerust al op voorhand over-
schrijven op de gekende KWB-rekening (zie hieronder) 

Tip : gebruik je kwb Bazel corona bon van 10 euro, juist even vermelden bij 
inschrijving en meebrengen! 

Graag jouw inschrijving voor 30 september.  

 

 

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

Parklaan 121, 9150 Bazel 


