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De knaldrang is in het land en dus ook in Groot Kruibeke. 

Er wordt terug volop gefuifd en verbroederd en verzusterd. 

Het gaat van nieuwe fenomenen zoals voordrinken tot afterparty’s en alles  

daartussen. 

We zijn allemaal jong geweest en er is niets mis mee zolang dingen respectvol 

kunnen gebeuren en zonder noemenswaardige overlast voor anderen.  

Voor onze KWB was het na de drukke maanden maart en april een relatief  

rustige meimaand.  

Er was enkel de traditionele lentewandeling (zie verder in de Kijker).  

Afgelopen week zijn we met een aantal bestuursleden naar Lokeren gereden om 

de voorstelling van het nieuwe programma-aanbod van KWB nationaal 

(“smaakmakers”) te aanhoren. 

Er zitten een aantal nieuwe leuke maar ook educatieve activiteiten tussen waar 

we binnenkort in onze wijkmeestersmarathonvergadering mee aan de slag gaan.  

De lente en het voorjaar zijn het ideale moment om grote kuis in en om het huis 

te doen, en om dingen op te ruimen. 

De garageverkoop op 11juni die Femma Bazel samen met KWB Bazel  

organiseert is een opportuniteit om nog een centje te recupereren van dingen 

waar je afscheid wil van nemen. 

Op deze manier moet je niet naar het containerpark van het verre Melsele waar 

inwoners van Kruibeke momenteel naar toe moeten wegens langdurige tijdelijke 

sluiting van het containerpark in Rupelmonde. 

Tom Pintens een begaafde Vlaamse muzikant die momenteel gitarist en  

toetsenist is bij Het Zesde Metaal heeft ooit een prachtig liedje gemaakt over 

Pays Noir  Charleroi  https://www.youtube.com/watch?v=R6SP6aXkGvg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fabrieken gaan failliet, in Charleroi. 

En het geld stroomt naar de Maas, in Charleroi. 

Men houdt niet van politiek, in Charleroi. 

Maar men houdt wel van elkaar, in Charleroi. 

In Charleroi 

    In Charleroi… 



Wie graag zelfs eens kennis wil maken met de mooie en verborgen kanten van 

Charleroi kan zich nog altijd inschrijven voor onze jaarlijkse busreis (25/06) 

naar die rare plek. Een aanrader!   

Binnen onze KWB-ploeg zitten er een aantal fanatieke streekfietsers, die elke 

landelijke wegel en binnenweg in en rond Kruibeke kennen. Er zijn plannen om 

net zoals vorig jaar terug donderdagavond rustige fietsavonden te organiseren 

met als afsluiter een pint op het terras van de cafetaria van de sporthal.  

Hou jullie agenda en mailbox maar in de gaten…  

Over onze  klassieker begin juli Petanque /Kubb  verder meer in dit nummer.  

Al onze leden die vakantieplannen hebben thuis, in eigen land of in ver weg  

gelegen oorden wensen wij een deugddoende ontspannende en inspirerende  

vakantie en vergeet niet, niksen mag, niets moet! 
 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienieuws 

 

Heel onverwachts is Walter van Goeye overleden. Een bijzonder zware 

klop voor al wie deze goedlachse, sympathieke kerel van dichtbij kende. 

Onze oprechte medeleven en veel sterkte aan de familieleden van Walter . 

 

 

Garageverkoop Za 11 juni 

Busreis Za 25 juni 

Petanque Zo 3 juli 

Zomerse kwb wandel - en 

fietsdonderdagavonden 

07 juli t.e.m.25 augustus 



Lentewandeling zaterdag 14 mei  

 

Onder een stralende zon vertrokken op zaterdag 14 mei 14 dappere wandelaars 

met eigen vervoer richting Kwaremont. 

Aangekomen in “’d Oude Hoeve”, een authentiek volkscafé in Kluisbergen, kon-

den wij een koffietje drinken in de 

achtergelegen tuin met heel mooi ver-

gezicht. 

Stapschoenen aan en onder leiding 

van Geert startten wij richting Kluis-

berg. Een prachtig natuurgebied van 

300 hectare, gelegen op de taalgrens, 

op de flank van de getuigenheuvel 

Kluisberg: één van de pronkstukken 

van de Vlaamse Ardennen met erg 

gevarieerde fauna en flora. 

Onze  boterhammetjes konden wij 

opeten op het terras van “De Bos-

baar” in het midden van het Kluisbos.  

Daarna stapten wij 

verder in de prachtige 

omgeving, maar oei 

was er toch een rally 

bezig met kleine brom-

mertjes? Shit lawaai en 

stof!!! De wandeling 

verliep vlot en wij  

besloten  om er nog 

een extra lusje aan te 

breien.  

 



Misschien niet de beste beslissing 

want wie en wat kwamen wij terug 

tegen? Inderdaad: de stinkende 

brommerkes. Eind goed, al goed en na een deugddoend en welverdiend drankje 

in “’d Oude Hoeve” vertrokken wij huiswaarts. 

Afsluiten deden wij met een gezamenlijk etentje op “Schaldiana”. Het eten was 

lekker en de bediening verliep heel vlot.  Een mooie dag dankzij de zon, de 

mooie omgeving, het fijne gezelschap, 

en de kundige wandellei(ij)der Geert! 

 



Jij gaat toch mee op zaterdag 25 juni met onze bus-
reis? 

 

Bij een peiling in de Volkskrant van 2008, verkozen tot lelijkste stad van de we-
reld. Gelegen in Henegouwen aan de Samber, Paul Magnette als burgemeester. 
Inderdaad: Charlerloi.   
Maar 10 jaar later concluderen journalisten vande BBC over de vroegere parel 
van de metaalindustrie dat ze er veel beter voorstaat. Kom deze stad met ons 
ontdekken! 

Busreis naar Charleroi op zaterdag 25 
juni.   

Als je de prijs en het programma 
hieronder bekijkt, begrijp je dat je 
snel moet inschrijven.  
Op 10/06 sluiten we de inschrijvin-
gen af en er kunnen maximum 50 
personen mee.   

 



Programma: 

7u30: vertrek aan sporthal de 
Dulpop in Bazel 

9u30: koffie met croissant 

10 u: gegidste rondleiding in 
Charleroi met Nederlandstalige 
gidsen 

12u15: lunch: 2 gangen menu 
met koffie  

14u30: bezoek aan Le Bois du 
Cazier, het “zwarte” mijnverle-
den van Charleroi 

17u: terugreis naar Bazel 

 

 

 

 

 

Alles is inbegrepen in de prijs, behalve dranken bij de lunch. 
Voor KWB Bazel leden doen wij een speciale inspanning en kunnen we dit alles 
aanbieden aan 48 euro per persoon.  
Niet-leden betalen 63 euro. (tip: voor 30 euro ben je met gans je gezin, één jaar 
lid) 

Jouw inschrijving is pas bevestigd als de centjes op onze rekening staan:  
KWB Bazel: BE62 7835 5034 0661 met vermelding van je naam+busreis. 

Stuur ook even een mailtje naar info@kwbbazel.be . 

Als je een vegetarisch hoofdgerecht wil moet je dat ook even vermelden in je 
mail. 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 



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

Parklaan 121 
9150 Bazel 

Petanque Zondag 3 juli 

Erik schrijf jij hier iets over? 

 

 

 

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 

Finale  Zo 19 jun 2022 Geen! 


