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Kijker nr 448 - Oktober 2022 

  
 

Na een geweldige zomer volgde een natte septembermaand.  

Dat was dringend nodig voor onze natuur, jawel, maar geen cadeau voor de tal-

rijke buitenactiviteiten de voorbije maand in onze gemeente.  

Ook de aanleg van fiberklaar en de werken aan de bushaltes zorgden voor het 

nodige ongemak op en onderweg.  

Gelukkig is dat allemaal maar tijdelijk en worden we er allemaal beter van – je 

kan geen omelet bakken zonder eerst de eieren te breken. 

En als het dat maar is ... 

 

Kenden we in september nog een voorzichtige start, dan trekt in oktober onze 

activiteitenkalender echt op gang om jullie uit je kot te krijgen. Met wat geluk 

kunnen we de twee komende maanden nog van een mooie herfst genieten en 

KWB Bazel doet zijn best om daaraan mee te werken. 

 

 

 

Wanneer je dit leest staat de dropping van 2022 voor de deur of is die net achter 

de rug. Het is een Dropping V2.0, met startuur in de namiddag in plaats van ’s 

avonds. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan een veelgehoorde vraag. 

Heb je die gemist, zie dan dat je er zeker bij bent op onze Darts & Pizza of Pizza 

& Darts – aan jullie de keuze. 

We combineren hiermee het beste van twee werelden: gloednieuw in ons pro-

gramma én leuk en lekker. 

Een perfecte match (heb j’em?) - iedereen wint bij deze gezellige en ontspannen 

avond. Wij kijken er alvast naar uit! 

 

We zetten onze inspanningen om voor ontspanning en plezier te zorgen verder in 

november met ons ledenfeest – ook 2.0 want het tweede ledenfeest dit jaar. De 

werkgroep is volop bezig met de uitwerking maar wees er op tijd bij en schrijf je 

nu al in. 

We beloven om er een gezellige avond van te maken en we kijken uit om jullie 

daar allemaal te verwelkomen. 

 

Alvast tot snel op één van onze volgende activiteiten.  

 

Van alles 2.0 



Agenda 

 

Familienieuws 

 
Sonja Vercauteren sluit aan bij de kooklessen van de dames en wordt lid van 

KWB Bazel. 

 

In de geschiedenis van onze Bazelse KWB is Paul Van de Water een van de 

mensen die het langst in het bestuur actief is geweest. We mogen hem via deze 

weg dan ook feliciteren met zijn 60ste huwelijksverjaardag! Paul en Lea: bedankt 

voor de vele jaren inzet en nog vele mooie jaren samen. 
 

8 oktober Dropping - nieuwe formule  
 

We willen af van het imago dat de "droppers" telkens pas een kot in de nacht 

thuis komen. Daarom gaan we in deze nieuwe versie van de dropping al 's na-

middags vertrekken om ruim voor middernacht terug in Bazel terug te zijn. 

 

Stel dat je nog niet ingeschreven bent voor de dropping en stel dat zaterdag 

15u30 nog niet gepasseerd is en je wil toch nog mee … mail dan als de blik-

sem naar info@kwbbazel.be. Of kom op zaterdag 8 oktober tegen 15u30 

naar de parking van sporthal De Dulpop gelopen, want daar vertrekken we.  

 

Voor iedere dropper hierbij nog eens de praktische zaken op een rijtje. 

• Datum en uur: 8 oktober. Vertrek 15u30 (parking sporthal De Dulpop); 

terug rond 23u30 

• We zijn met ongeveer 30 stappers. Die worden opgesplitst in een 3-tal 

groepen en op 3 plaatsen gedropt.   

8 oktober Dropping - nieuwe formule! 

29 oktober Darts en pizza  

19 november Ledenfeest  

17 december  Kersthappening 

mailto:info@kwbbazel.be


• Totale afstand: iets minder dan 10 kilometer. In 2 delen, met een tussenstop 

rond etenstijd waar alle gelegenheid is om een frietje of spaghetti te eten.   

• We lopen door een natuurgebied waar er door de huidige warmte en de 

vochtigheid nog veel kans is op muggen. Indien je daar gevoelig aan bent, 

best muggenspray meenemen. 

• Ook niet vergeten: warme kledij (indien nodig), bescherming tegen de re-

gen (hopelijk niet nodig), goede stapschoenen, een zaklamp, drinkgeld. 

• Prijs: leden: 12 euro. Niet-leden (zijn zeker welkom): 15 euro via de reke-

ning BE62 7835 5034 0661. 

 

Voorbereidende vergadering kooklessen.  

Onze kooklessen zijn reeds jarenlang een zeer gesmaakte activiteit.  

De voorbereidende vergadering is traditioneel een van de eerste “activiteiten” na 

de zomer – een beetje een opwarmertje, eigenlijk. Er blijven ook dit jaar nog 3 

kookploegen (1 damesploeg en 2 herenploegen) en intussen hebben de organisato-

ren niet stil gezeten!  



De dames koken terug bij de sympathieke Stefanie. Zij hebben de data al vastge-

legd voor 2 kooklessen en dit nog voor Nieuwjaar. Na Nieuwjaar komen er nog 

eens 2  en misschien ook een finale (daar hopen de heren toch ten stelligste op). 

Omdat de groep zo groot is worden beide lessen 3 keer gegeven voor telkens 

ongeveer 6 personen. Dit zijn de 3 data voor elk van de 2 kooklessen:   

Les 1     18 oktober (di)    27 oktober (do)              15 november (di) 

Les 2     22 november (di)           1 december (do)             8 december (do)  

 

Intussen zijn alle 19 (!) dames al ingedeeld over deze data. Doet er ons aan den-

ken: Sofie Anné heeft deze organisatie overgenomen van Cindy die we bij deze 

bedanken voor haar inzet hiervoor gedurende de vorige edities.   

 

Bij de heren was er een ploeg die Jeanine als coach had, maar zij heeft haar 

schort aan de wilgen gehangen. Ook zij hebben niet stil gezeten en doen zelfs 

van “tabula rasa”: zij veranderen zowel van coach als van locatie: Anke Lyssens 

gaat bij hen de plak zwaaien bij Michel Oste in de Kraakstraat. De bestaande 

leden van die groep zullen intussen ook al op de hoogte zijn en mocht er iemand 

nog info willen, kan dat bij Dirk Lyssens (of via info@kwbbazel.be). Hun da-

tums: 

9 november, 14 december, 08 februari, 15 maart en 19 april. Een datum voor een 

eventuele finale ligt nog niet vast.  

 

En dan is er nog één ploeg, namelijk de  “Doe-het-zelvers”. Ook zij zijn al hele-

maal rond met de planning. Zij werken zonder lesgever, maar bereiden in groep-

jes om beurten de kooklessen voor. Dat werkte vorig seizoen goed, vandaar dat 

ze het dit jaar op dezelfde manier gaan doen. Zij koken weer in de keuken van 

het St-Jorisinstituut.  

Hun datums:  7 november, 30 januari, 20 februari, 6 maart en de finale is 2 april.  

 

Heb je nog info nodig over de kooklessen? Stuur een mail naar  

info@kwbbazel.be 
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Uniek concert: Koen Crucke en Johannes Thuy 

Kerk Bazel  

 

 

 

 
 

 

 

 

Zaterdag 17 september was het eindelijk zo ver. Na 2 jaar uitstel omwille van 

het gekende corona-beestje kwam Koen Crucke himself eindelijk dan toch naar 

Bazel om zijn versie van bekende en minder bekende liedjes te zingen. Samen 

met  

Joannes Thuy als zijn begeleider op de piano bracht hij onder meer Ave Maria, 

Lied van mijn land, De avond doet ons luisteren en Le credo du paysan. 

 

Ondanks een mindere kaartenverkoop genoten de aanwezigen zichtbaar van de 

herkenbare stem van Koen Crucke.  

Ook de kleurrijk verlichte kerk zorgde mee voor een uniek optreden. 

De violiste was Louise Vanbiervliet die de intermezzi speelde. Zij was op het 

laatste moment ingevallen voor de zieke violiste Kathelijne Van Bouwel. 

 



29 oktober Darts en Pizza of  

liever Pizza en Darts? 
Grijp je kans op eeuwige roem en een gratis pizza! 

 

We organiseren een leuk en vrijblijvend darts-tornooi, 

toegankelijk voor iedereen. Voor de beginnelingen 

voorzien we een initiatie darts met aansluitend een 

“echt” kampioenschap. Als darts geen geheimen voor 

je heeft speel je met de gevorderden. Tussendoor ser-

veren wij je een gratis pizza! 

Ofwel:We organiseren een pizza-avond toegankelijk 

voor iedereen. Je kan ze “live” zien klaarmaken in een revolutionair oventje. De 

pizza’s zijn gratis. Tussendoor kan je meedoen aan het darts kampioenschap!  

 

Praktisch:Zaterdag 29 oktober in de Cardijnzaal van St-Joris. 

Deuren open om 19 uur, 19u15 start de darts-initiatie en aansluitend wedstrijd. 

Pizza vanaf 20 uur. 

Graag inschrijven voor 21 oktober. Pas op: de plaatsen zijn beperkt; eerst is 

eerst! 

KWB Bazel leden betalen 5 euro per persoon, niet leden betalen 10 euro (denk 

er eens aan om lid te worden, het betaalt zichzelf terug). Inschrijven doe je met 

een mailtje naar: info@kwbbazel.be. Je vermeldt het aantal personen (supporters 

en de personen die meedoen met den darts). 

 

Als je meespeelt , vermeld dan ook je nickname, dat hoort zo bij darts, en ook in 

welke categorie je wil spelen: 

“Prutsers” die het eens willen proberen (= nog nooit een dartsspel van dichtbij 

gezien) 

“Ik denk dat ik het wel ga kunnen” 

“Professionals met wat geluk” 

 Je kan je bijdrage al overmaken naar de gekende KWB-rekening: BE62 7835 

5034 0661 

   

PS 1: Wij zorgen voor alle materiaal. Voor wie toch zijn eigen pijltjes wil mee-

brengen: ’t moeten steel-tips zijn 

 PS 2: Wie op voorhand al wat wil oefenen kan elke vrijdag vanaf 20u terecht in 

Vasse Kweek, Wilgenstraat te Kruibeke. Helemaal gratis op voorwaarde dat je 

iets drinkt. 



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

Parklaan 121 
9150 Bazel 

 

Ledenfeest zaterdag 19 november. 
In het voorjaar vierden we ons (2x) uitgesteld ledenfeest van 2021. 

En omdat we graag  willen aansluiten bij de traditie van een ledenfeest in het 

najaar, maken we er in november graag nog eens een potje van. Ik kan toch al 

ruim 30 jaar terugkijken op de geschiedenis KWB Bazel maar dit moet toch vrij 

uniek zijn: twee ledenfeesten in hetzelfde jaar! Maar waarom niet? 

 

Op zaterdag 19 november verzamelen we in de refter van Sint Joris. 

We maken er een klassieker van met een uitgekiend eetfestijn, het nodige ver-

maak en een danspartij voor de vele liefhebbers. 

Traiteur van dienst is Bram Hullebroeck – wereldbe-

roemd in Bazel en ver daarbuiten (als je hem echt 

niet kent, google hem maar eens).  

Wat het precies wordt, daarover wordt nog nage-

dacht, maar we gaan niet voor minder dan een culi-

nair hoogtepunt.  

Vergeten hoe plezant zo’n avond kan zijn? Kijk dan 

zeker eens terug naar de foto’s van 2019 en 2022 op onze website 

www.kwbBazel.be. 

Nieuw deze keer is dat we graag jullie favoriete dansnummers kennen – van 

wals en salsa tot streetdance, freestyle of gewoon huppelen! 

Geef bij je inschrijving (info@kwbbazel.be) minstens 5 titels (max 10 - mét uit-

voerder) op van nummers die je van je stoel doen komen en we gaan daarmee 

aan de slag.   

We verwachten jullie zaterdag 19 november tegen 18.30u in de refter. 

Deelnemen kost 50€ per persoon en ons kas legt daar nog wat bovenop om daar 

een geweldig feestje van te maken.   

Reserveren kan vanaf vandaag via info@kwbBazel.be maar ten laatste op 12 

november willen we graag weten of je er bij zal zijn.  

Overschrijven doe je naar onze KWBrekening (vermeld op de laatste pagina van 

deze Kijker) met vermelding van Ledenfeest kwb 2022.  

 


