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Kijker nr 443 –Maart 2022 

 

 
Nu begint het pas echt te kriebelen! De lente is in aantocht, het lijkt er op 
dat de pandemie onder controle is, we hebben onze KWB aktiviteiten ge-
pland, hopelijk steekt die gek uit het oosten geen stokken in de wielen en 
mogen we nu écht uitkijken naar een zomer boordevol verenigingsmo-
menten om samen te beleven.  We hebben veel geduld moeten hebben.  
We hebben gepland en herpland, maar nu ziet het er toch naar uit dat we 
binnenkort weer wat vaker uit ons kot kunnen komen en de buurt doen 
bruisen.  En daar doen we als KWB graag aan mee!   
 
 
 
 
De voorbije periode was niet gemakkelijk.  Het was een voortdurend zoe-
ken naar alternatieven om toch maar iets georganiseerd te krijgen en dan 
nog vaak enkel maar virtueel. Maar het is door de vele KWB vrijwil-
ligers, de vele helpende handen en jullie, onze KWB leden, dat we er nog 
zijn.  Jullie houden ons mee draaiend!  Duizendmaal dank daarvoor! 
 
De komende maand kunnen we alvast uitkijken naar twee klassiekers uit 
ons programma.  Op zaterdag 12 maart, na een jaartje onderbreking, onze 
culinaire quiz.  Je kan nog proberen maar we zitten zo goed als vol.  Onze 
chef-kok heeft zijn 8-gangen programma uitgekiend en de laatste hand 
wordt gelegd aan de vragenrondes.  We pikken met deze aktiviteit graag 
de draad weer op waar we hem op zaterdag 7 maart 2020 achterlieten.   
 
Op zondag 20 maart hoef je niet uit je bed te komen en aan te schuiven bij 
Raf of Cool.  Want dan brengen wij jullie Ontbijt aan Bed.  Als je besteld 
hebt tenminste. Aarzel dus niet langer: hoe meer werk jullie ons bezorgen, 
des te meer plezier hebben wij eraan om alles aan huis te brengen. 
 
En hou ook alvast zaterdagochtend 4 april vrij in je agenda.  Het is niet 
alleen Boerenmarkt die dag maar we gaan ook op stap met onze “Aktie 
Proper” – onze actie tegen zwerfvuil in onze gemeente. 
 
Dank dat jullie er bij zijn!  Hopelijk tot gauw! 
 
 

Uitkijken naar twee klassiekers! 



Agenda (onder voorbehoud)  

Culinaire Kwis, 12 maart! 

Voor de goede orde moeten we deze nog vermelden, maar alle kwistafel-
tjes zijn al ingenomen. Meer nog: we zitten eigenlijk al met een reserve-
lijst. In elk geval zijn we reuze-content dat onze kwis eindelijk nog eens 
kan doorgaan. Twee jaar geleden hadden we nét voor de grote Corona-
ramp nog de kans om dit te organiseren en nu … zou dit het einde van dat 
Coronagedoe kunnen zijn? 
 
Wie ingeschreven is, krijgt nog een boodschap via mail. Vergeet intussen 
niet de 60 Euro per ploeg over te schrijven op onze rekening (zie achter-
kant van deze Kijker) en bezorg ons ook nog de ploegnamen, tenzij dat je 
dat allemaal al gedaan hebt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culinaire Quiz Za 12 maart  

Ontbijt aan bed Zo 20 maart  

Ledenfeest Zat 23 april 

Paastochten Vr 1 april en de hele paasvakantie  

Operatie Proper! - zwerfvuilactie Za 2 april  



Praktisch: 

 

· Deelnemen is per ploeg van 4 personen, 

· De inschrijvingsprijs is 60 Euro per ploeg - KWB-leden krijgen daar al 

direct één consumptie bij … lidgeld rendeert bij ons! 

· Datum en startuur: 12 maart om 19u00. We willen dan echt begin-

nen, dus probeer mooi op tijd te komen, 

· De avond wordt in twee blokken van 4 vragenreeksen ingedeeld, met 

daartussen een pauze, 

· We proberen weer een mooie prijzentafel samen te stellen, 

 

 

23 april 2022 Ledenfeest!!! 
Lekker eten, dansen, samenzijn 

 Beste vrienden, 
 
’t Ziet er goed uit deze keer. Derde keer goede keer.  Als het nog niet in je agenda 
staat, schrijf het er dan nu maar in: 23 april om 18u, ledenfeest KWB in de refter 
van Sint-Joris. 
 
Wat wij voorzien: een receptie met hapjes, een speciale barbecue (den traiteur 
zegt dat ge het nooit allemaal gaat opkrijgen), een dessertenbuffet, een dansvloer 
en een top-dj en een optreden van een wereldgroep.  (En ook drank voor moest er 
iemand dorst krijgen) 
 
Wat jullie moeten doen: 
1. Je was al ingeschreven en je hebt betaald.  Laat ons even weten dat je aan-
wezig zal zijn. 
2. Je was nog niet ingeschreven, maar kan nu wel komen.  Laat het ons weten 
en betaal 40 euro per persoon via de gekende rekening (zie laatste bladzijde).  
3. Je was ingeschreven, hebt betaald maar je kan niet komen op 23 april.  Laat 
het ons weten en we betalen je terug.  Vermeld wel even je rekeningnummer. 
 
Graag tegen 1 april iets laten weten via info@kwbbazel.be .  (Vroeger mag ook) 
 
 
 
 
 
 



 

Zondag 20 maart – Ontbijt aan Bed 

Nog even en dan is het zover. Na een jaartje onderbreking is onze werkgroep 
terug aan de slag gegaan om jullie allemaal te plezieren met een Ontbijt aan Bed.  
Op zondag 20 maart hoef je eens niet aan te schuiven bij de bakker of een mond-
masker op te zetten.  Want dan bezorgen wij jullie een heerlijk uitgebreid Ontbijt 
op Bed!   
Dat kan in alle vroegte vanaf 7.00u of wat later op de ochtend tot 10.00u.  Is het 
wat onzeker wanneer je zin hebt om op te staan, dan kom je het ontbijt zelf op-
pikken – voor 10u - aan de Cardijnzaal van Sint Joris via de Pastoor Pungstraat.   
 
Maar daarvoor moet je wel eerst een ontbijt bestellen!  Aarzel niet, een bestel-
formulier stak al bij de vorige Kijker.  Verloren? De kat of hond kon er niet aan 
weerstaan - begrijpelijk, dan kan je formulier ook nog op onze website vinden 
onder www.KWBBazel.be.  Desnoods even een kort berichtje aan in-
fo@KWBBazel.be en we helpen je verder.   
 
Met elk ontbijt dat we kunnen afleveren doe je ons een plezier en steun je onze 
KWB activiteiten.  
Aarzel niet, plaats je bestelling vandaag nog en laat je verwennen op zondag 20 
maart!  
 



 

Zaterdag 2 april Operatie Proper! - zwerfvuilactie 

 

Echt gebeurd. Een paar weken geleden kwam ik van de bakker en in de dreef 
stonden er een bende jonge snaken met boekentassen wat stoere verhalen te ver-
tellen met een blikje frisdrank en wat zakken chips in de hand.  Ze waren 1,5 
meter verwijderd van een vuilbak en toch gooide een van die gasten zijn lege 
zak chips zo maar op de grond. Ik stopte en gooide zonder iets te zeggen die zak 
dan maar zelf in de vuilbak. Vijf paar ogen stonden naar mij te kijken gelijk een 
koe naar een trein… Deze anekdote om te illustreren dat zwerfvuil ook in Bazel 
ondanks de inspanningen van veel mensen een blijvende vervuiling en ergernis 
is. Elk steentje helpt en daarom proberen we als KWB ook ons duitje in het zak-
je te doen en organiseren we weer een actie tegen het zwerfvuil. 

Afspraak op zaterdag 2 April om 9u30 op de Boerenmarkt aan het Kerkplein. 
Onze voorzitter zorgt voor fluo-hesjes, lege vuilzakken, handschoenen en grij-
pers. We verdelen ons  in kleine groepjes en gaan op die manier het zwerfvuil te 
lijf op de meest vervuilde plekjes van ons mooie dorp. Als beloning voorzien we 
voor alle deelnemers nadien een dik belegde boterham en een pint in de “Drij 
klakken”.  Indien interesse om mee te werken, graag om praktische redenen een 
mailtje naar info@kwbbazel.be. 

 



 
Pasen, Activiteit tijdens de paasvakantie van 2 april 
2022 tot en met 18 april 2022. 

 

 

Vertrek aan Kleuterschool t' Krinkelding, Kerkwegels 22 te 9150 Bazel. 

 Luisterwandeling van zo’n kleine 5 kilometer 

 Scan de QR-code op de borden om de fragmenten te beluisteren  

          (vergeet je smartphone niet!) 

 Met de stem van Saartje Vandendriessche 

 Twee knotsgekke verhalen: voor -8-jarigen en +8-jarigen 

 Gratis, en wanneer het jou past 

 De ideale gezinsuitstap 

 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 
9150 Bazel 

Zondag 10 april 2022 – wandeling in groep –  start 
om 14u30   

Laat je paasbeste kledij maar thuis, trek comfortabele schoenen aan en zorg dat 
je om 14u30 aan het vertrekpunt bent.  Gezelligheid verzekerd en een kleine at-
tentie wordt voorzien. Helaas geen QR-code na het einde van de wandeling, 
maar vermoedelijk vinden jullie de weg wel naar “hier of daar” waar je nog even 
gezellig samen kan nagenieten. 

PS: Instagram-gebruikers mogen natuurlijk hun foto’s van de wandeltocht delen 
met ons door  @kwbbazel toe te voegen. Wij kijker er al naar uit. 

Bedankt om KWB mee draaiende te houden! 
De afgelopen twee jaar waren voor vele kwb-vrijwilligers niet evident. Jullie 
planden, herplanden, vormden om, zochten alternatieven … alles om de buurt 
toch maar bruisend te houden. We kunnen jullie hier niet genoeg voor bedanken, 
want zonder jullie zouden we reddeloos verloren zijn. Vrijwilligers zijn immers 
het hart en de kern van kwb. Merci, merci, merci voor alles wat jullie doen! 
 

Geheugensteun voor de datums van de kooklessen 
Spijtig genoeg zijn er kooklessen geannuleerd. Of is het uitgesteld? Laat ons 
hopen dat we de draad weer kunnen opnemen! Misschien kunnen enkele van de 
lessen die in december niet konden doorgaan toch nog hernomen worden indien 
Covidje een beetje braaf wil zijn?  

Groep 1. Jeanine 2. Doe Het Zelf 3. Stefanie 

Verantw Dirk Lyssens Luc Van Elsen Cindy Van Sebroeck 

GSM 0475 44 53 07 0472 40 01 44 0479 33 98 64 

Chefkok Jeanine Brijs Wij doen dat "lekker" 
zelf 

Stefanie Quintelier 

Plaats St-Joris St-Joris Bij de lesgever thuis 

  Di 1 maa 2022 Do 21 apr 2022 

  Wo 23 maa 2022 Di 5 apr 2022 Do 28 apr 2022 

Finale Za 9 apr 2021 Zo 5 jun 2022 Nog te bepalen 


