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Kijker nr 447 - September 2022 

  
 

De zomer van 2022 zullen we niet gauw vergeten – extreme droogte, hittegolf, 

bosbranden, waterschaarste, hoge energieprijzen, ... – waarschuwingen en re-

cords alom. Je krijgt bijna een schuldgevoel wanneer je rustig geniet en ont-

spant. De drang is groot om enkel naar die kleine wereld rondom jezelf te kijken 

en dan mogen we toch zeggen dat we een prachtzomer hebben gehad.  

 

 

 

 

Het vorige kwb werkjaar hebben we afgerond met een mooie daguitstap naar 

Charleroi.  

In de zomermaanden hebben we dan de brug gemaakt naar het nieuwe werkjaar 

met het wekelijkse kwb donderdagavondfietsen. Dat is na drie jaar goed inge-

burgerd met een trouwe schare aan deelnemers. En natuurlijk waren er de vele 

andere lokale evenementen waar we onze dorst naar verenigingsleven aan kon-

den laven.  

 

Op een zaterdagnamiddag in juni hebben we met de wijkmeesters het komende 

jaarprogramma in elkaar gebokst. We doen ons best om voor ieder wat wils te 

bieden en een aantal nieuwigheden toe te voegen. De vrucht van die noeste na-

middag vind je in het kwb flyerke van het jaarplan 2022 – 2023 dat we je samen 

met deze Kijker bezorgen. 

 

Er staan weer een heleboel nieuwe activiteiten op de rol. Wat dacht je van een 

avondje Koen Crucke, een dartsavond en jawel, een tweede ledenfeest dit jaar! 

We voorzien in 2023 voor het eerst sinds vele jaren weer een kwb weekeinde in 

Bohan aan de Semois. Veertig plaatsen hebben we gereserveerd van 6 tot en met 

8 oktober 2023. We doen ook een nieuwe poging om een comedy optreden naar 

Bazel te lokken. Jullie horen er snel meer van maar noteer de belangrijkste data 

alvast in je agenda. 

 

Hopelijk komen we elkaar snel tegen op één van onze volgende activiteiten. 

 

 

 

De flyer: leg die data nu maar al 



Agenda 

 

Familienieuws 

 
Na 10 jaar hangt Jeanine Brijs de kookpotten aan de wilgen. Sinds het voorjaar 

van 2013 was zij één van de chefs van onze kookploegen. Gedurende vele jaren 

heeft zij elk kookseizoen 4 – 5 zelfs 6 kooklessen en kookfinales begeleid. Veel 

van geleerd, veel leute gehad en vooral lekker gegeten en gedronken. Bedankt 

Jeanine voor de vele mooie jaren dat je een deel van je vrije tijd opofferde voor 

onze kwb koks. Bedankt ook aan Hendrik voor de ondersteuning vanop de ach-

tergrond. We komen elkaar nog wel tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Al is het zogezegd komkommer-

tijd in de zomer, toch hebben we 

de voorbije maanden, twee nieu-

we inschrijvingen mogen note-

ren: 

  

Freddy Bussche en zijn vrouw Frieda uit Steendorp plus Ann Van Dooren en 

echtgenoot Leo Heyrman uit Bazel zijn lid geworden van onze vereniging. Wel-

kom Freddy, Frieda, Ann en Leo, we hopen jullie snel op één van onze activitei-

ten te ontmoeten! 

 

 

14 september Startvergadering kooklessen 

17 september Concert Koen Crucke en Johannes Thuy 

8 oktober Dropping - nieuwe formule! 

29 oktober Darts en pizza in de Vasse Kweek 



Daguitstap Charleroi – zaterdag 25 juni 

Het lijkt al zo lang geleden, onze daguitstap naar de stad waar Paul Magnette bur-

gemeester is. Met een 40-tal ingeschrevenen op weg. Een handige chauffeur was 

wel nodig om ons op onze bestemming te krijgen: er zijn volop werken aan de 

gang in het centrum van de stad.  

We startten de dag met een koffie en croissant in het ‘Maison des 8 heures’, een 

plaats die zeer nauw verbonden is met het industriële verleden van de stad. Niet 

één maar twee koffies (of theeën) kreeg ons gezelschap wel wakker.  

 

Twee Nederlandstalige gidsen leidden ons doorheen 

de stad. Handig als je de conciërge kent – die kon 

ervoor zorgen dat we buiten de normale bezoekuren 

een kijkje konden nemen in het mooie stadhuis.  

 

 

 

Drie statige bronzen deuren geven toegang tot een 

indrukwekkende hal met zeer veel Art Deco elemen-

ten.  

 

 

Achteraan wordt het stadhuis geflankeerd 

door het Belfort – beschermd UNESCO 

werelderfgoed. Vervolgens deden we een 

stadswandeling langs een aantal bijzonde-

re Art Deco huizen. Onder meer La Mai-

son Dorée waar zich het maison de la 

Presse bevindt. We konden het jammer 

genoeg alleen langs buiten bewonderen 

want de eigenaar was niet thuis: die laat 

bezoekers soms even binnen om ook daar 

alles te kunnen bekijken.  

 

De Sint Kristoffelbasiliek is ook best wel 

indrukwekkend met een geweldig moza-

ïek van 200m2 in het koor en een koepel 

van 16m diameter en 48m hoog.  

 



Via een passage door het winkelcentrum en La Bourse – ook veel leegstaande 

panden daar – kwamen we aan in Brasserie Quai 10 voor onze lunch. Ben je ooit 

in Charleroi, we kunnen je Quai 10 aanraden: ruim, luchtig, personeel dat echt 

hun best deed en een zeer lekkere lunch. En véél!  

 

 

 

Na de middag trokken we met onze gidsen naar Le Bois Du Cazier in Marcinelle 

– ook weer beschermd UNESCO werelderfgoed. Het was de belangrijkste mijn-

site van Wallonië in de 20ste eeuw en getuige van het industrieel verleden van 

de regio. Hier vond op 8 augustus 1956 de grootste mijnramp van België plaats 

met 262 slachtoffers van 12 verschillende nationaliteiten. Het maakt van Le Bois 

niet alleen een museum maar ook een herdenkingsplaats. Na een drankje keer-

den we veilig en wel terug naar Bazel. 

 

Een mooie afsluiter van ons bezoek aan deze bijzondere stad.  

 

Zomerse kwb donderdagavonden  
 

Tijdens de corona-periode konden we tijdens het jaar zo weinig activiteiten doen 

dat we beslisten om in de zomervakantie – toen het beestje ons een beetje met 

rust liet – de gemiste contacten een beetje in te halen door op donderdagavonden 

in juli en augustus samen te gaan fietsen.  

Hoewel we elkaar dit jaar wel konden zien op de kwb-activiteiten, beslisten we 

om deze ‘zomerse donderdagavonden’ verder te zetten. Hoe fijn is het immers 

om in goed gezelschap van de zonnige zomeravonden te genieten! En blijkbaar 

vonden velen de weg naar deze leuke activiteit. Ondertussen hebben we reeds 36 



mensen in onze WhatsApp-groep zitten. Hoewel velen niet konden wegens reis-

plannen waren we toch telkens met minstens 12 personen en zelfs een keer met 

17 personen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een gezellige fietstocht van een 20 tal km langs onze buurdorpen zakten we 

af naar een terras in de buurt. In het Looze Vissertje in Rupelmonde zagen ze 

ons alvast graag komen.  

Het aangename weer en de toffe compagnie zorgden voor hartverwarmende don-

derdagavonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ook volgende zomer zetten we deze succesformule verder! Wil je ook nog toe-

gevoegd worden aan de WhatsApp-groep om op de hoogte gehouden te worden 

volgend jaar? Stuur dan een sms naar Sofie: 0477 73 65 20. 

Met dank aan Gaby en Cindy om ons weer langs enkele mooie routes te gidsen. 

 

Bazel Parkt 2022 weeral voorbij 
 

Het was weer een moeilijk jaar voor de organisatoren van Bazel Parkt: het kas-

teelpark was niet ter beschikking en dus werd uitgeweken naar het in onbruik 

geraakte voetbalplein in de Kerkwegels. Om het gemis aan kasteel en park goed 

te maken werd er gezocht naar een eye catcher. En gevonden in de vorm van een 

poepsjieke spiegeltent. Een pak bijkomende elementen zorgden voor een gezelli-

ge festivalsfeer op het oude voetbalplein. Van donderdag 25 tot zaterdag 27 au-

gustus passeerden vele artiesten.  

Mauro - gitarist van de schitterende Belgisch band Deus - liet op donderdag na 

een geweldig diner (bereid door onder andere onze overbekende Bram Huyle-

broeck) iedereen wat verweesd achter met een show die … "speciaal" was. Beter 

kan het niet omschreven worden. Iemand zei achteraf: "you love or you hate it".  

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag was er in de vooravond show cooking (met de broertjes Plaetinck) en 

nadien waren er de lokale helden van Onderkover om de spiegeltent figuurlijk in 

de fik te steken. Op het einde van de avond wakkerde DJ De Wintjer het vuur 

verder aan voor een overvolle tent.  

 



Zaterdag moest dan zo ongeveer een 

klassieke Bazel Parkt dag worden. In de 

namiddag was er aan families met kin-

deren gedacht met De Werf, een leuke 

DOE-ontspanning waarbij de kinderen 

zelf een hindernissenparcours in elkaar 

moesten timmeren. 

 

 

In de tent zorgden de vertellers van Wilder Eenhoor'n 

voor spannende  verhalen.  

 



's Avonds kwamen enkele muziekgroepen op het compacte podium in de spie-

geltent en eindigden Wok 'n Woll (lokale DJ-helden) met een zelden geziene 

knalfuif.  

Dankzij het mooie weer was ook deze 14de editie weer een schot in de roos voor 

de bijna 2000 bezoekers.  

Bij deze willen we alle kwb-ers bedanken die hieraan hebben mee geholpen. Zij 

het bij de voorbereidingen of tijdens het festival zelf! Tot volgend jaar! (Foto's 

Paul D'Eer en Marleen Hiels)  

 

Startvergadering kooklessen  

Onze kooklessen zijn reeds jarenlang een graag gesmaakte activiteit. Zelfs coro-

na kreeg er geen grip op en na een jaartje virtuele kooklessen, hebben we er te-

rug een jaar échte kooklessen opzitten. 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, om iets bij te leren in de keuken 

en bovenal gezellig samen te zijn.  

Naar gewoonte nodigen we alle leden (m/v/x) die graag samen een potje willen 

koken, uit op de startvergadering van de kooklessen. We spreken af op woens-



dag 14 september om 20.00u in de Cardijnzaal van Sint-Joris. 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 in-

fo@KWBBazel.be. 

 

 

Uniek concert: Koen Crucke en Johannes Thuy 

Kerk Bazel - 17 september 
 

Al lang dromen Koen en Joannes van een concert met min-of-meer vergeten 

aria’s en liederen. Muziek die iedereen herkent bij het beluisteren, maar wat was 

dat ook weer? 

Het programma is nu klaar en brengt onder meer: Le Crédo Du Paysan, Le 

Temps Des Cerises, de man van La Mancha, het Nonnenchor uit Casanova. 

Vlaanderens muzikale duizendpoot Koen Crucke staat al meer dan vijftig jaar 

onafgebroken op de planken. Samen met veelgevraagd begeleider Joannes Thuy 

zal dit concert muzikale gensters geven. Violiste Kathelijne Van Bouwel speelt 

de intermezzi. 

 

 



Zaterdag 8 oktober: dropping, nieuwe formule  
 

Inderdaad, na een zware week brengen we vrijdagavond liever in de zetel door 

of “1900 u is veel te vroeg, we kunnen er niet op tijd zijn, we willen ook niet 

heel laat in ons bed, want zaterdag staat er heel wat op de planning. Dus we kon-

den niet mee op dropping.” 

 

De oplossing is simpel: Dropping 2.0. We verplaatsen de dropping naar zater-

dag, we vertrekken om 16u en zijn al terug rond 23u. 

 

Voor de rest mogen jullie je verwachten aan de klassieke ingrediënten: een wan-

deling van maximaal 10 km, even verloren lopen, googlemappen, frietje steken, 

pintje drinken, boterhammeke op het einde, met de bus uiteraard, veel leute, ho-

pelijk gene regen (maar daar bestaan paraplu’s voor), enz.… 

 

Dus we verwachten jullie op zaterdag 8 oktober om 16 stipt aan de Dulpop. 

Leden betalen 12 euro, niet-leden (zijn zeker welkom) betalen 15 euro. Dit via 

de gebruikelijke rekening. Graag ook een mailtje naar info@kwbbazel.be. 

Inschrijven voor 26 september! Nu doen! 

 

 

 



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

Parklaan 121 
9150 Bazel 

Save the date: 29 oktober  
 

Onze wijkmeesters zijn alvast aan het oefenen: Luc The Power, Erik The Man, 

Dancing Cindy, Sofie The Hurricane en Geert The Mighty en alle anderen pro-

beren alvast met pijltjes in de roos te gooien. Want ja, als je Darts speelt heb je 

een bijnaam nodig. Kies jouw bijnaam en neem deel aan het officiële dartstor-

nooi van KWB Bazel. 

 

Op zaterdagavond 29 oktober toveren we een zaal in St-Joris om in een ware 

dartstempel. Onder aanmoediging van het publiek doe jij mee voor de titel van 

KWB Bazel dartskampioen. 

Er zijn verschillende categorieën: van “ik probeer het even” over “ik denk dat ik 

het kan” tot “profs met geluk”. Je ziet het, iedereen kan en mag deelnemen. 

 

En om alles nog leuker te maken voor-

zien wij een gratis pizza en een drank-

je. 

 

De echt praktische info (startuur, de 

deelnameprijs houden we zo laag moge-

lijk) volgt in de kijker van oktober, 

maar verzeker je alvast van je plaats 

op info@kwbbazel.be en denk al even 

na over je darts-naam. 

 

Grijp je kans op eeuwige roem en een 

gratis pizza! 

 

 

 

mailto:info@kwbbazel.be

